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Bakgrund: Kostnadsökningen inom hälso- och sjukvården har varit ett stort problem 

sedan 1980-talet och kommer att fortsätta vara ett problem i framtiden. Det har lett 

till en mer ansträngd ekonomisk situation som hälso- och sjukvården fått förhålla sig 

till. Därför är det av stor vikt att de disponibla medel som finns inom hälso- och 

sjukvården allokeras till de områden där de skapar som mest nytta. 

 

Syfte: Syftet med studien är att göra en hälsoekonomisk utvärdering av ett nytt 

arbetssätt för behandling av knäskador på ortopedkliniken på Länssjukhuset i 

Kalmar. 

 

Metodval: Studien är utformad som en utvärderingsstudie med en abduktiv 

utgångspunkt. Datainsamlingen har skett utifrån semistrukturerade intervjuer på LSK 

med personal som är involverad i projektet. Utöver de semistrukturerade intervjuerna 

har även numeriska data utgjort en del av studiens empiri. 

 

Slutsats: Efter genomförd studie kan vi konstatera att fler hälsoekonomiska 
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hälso- och sjukvården. Det är viktigt att det aktivt arbetas med 

effektiviseringsarbeten inom offentliga verksamheter som främst finansieras av 

skattemedel. Vi kan även konstatera att det nya arbetssättet är mer lönsamt än det 

gamla både monetärt och icke-monetärt där förändringen bidragit med flera 

vinningar som exempelvis kortare ledtider, bättre samarbete och utökad kompetens. 
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Title: Health-economic evaluation of a new work procedure for treatment of knee 

injuries – A study at the orthopedic clinic at the County Hospital in Kalmar 

 

Background: The cost increase in healthcare has been a major problem since the 

1980s and will continue to be a problem in the future. This has led to a more strained 

economic situation for the healthcare sector. Therefore, it is of the utmost importance 

that the available funds in the healthcare sector are allocated to the areas where they 

are most beneficial. 

 

Purpose: The purpose of this study is to make a health-economic evaluation of a new 

work procedure for the treatment of knee injuries at the orthopedic clinic at Kalmar’s 

County Hospital. 

 

Method: The study is designed as an evaluation study with an abductive outset. The 

data collection has been based on semi-structured interviews at LSK with the staff 

that was involved in the project. In addition to the semi-structured interviews, 

numerical data has also been part of the study for the empirical data collection. 

 

Conclusion: After completion of the study, we can state that more health-economic 

evaluations are needed at non-national levels to support healthcare organisations. It is 

important to actively work with efficiency initiatives in public organisations that are 

primarily funded by tax assets. We can also state that the new work procedure is 

more profitable than the old one, both monetary and non-monetary, where the change 

of work procedure has resulted in several non-monetary gains, such as shorter lead 

times, better cooperation and increased competence. 

 

Keywords: Health Economic Evaluation, Health Economics, Efficiency, Healthcare 

Logistics, Mapping, Lead Times, Value Stream Mapping      
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1 Inledning 

Föreliggande studie bygger på en uppföljning av ett förändrat arbetssätt på 

Länssjukhuset i Kalmar, som för närvarande är på projektbasis. I detta kapitel 

beskrivs båda arbetssätten mer utförligt. Vidare beskrivs bakgrund som föranlett 

problem som sjukvården i dagsläget upplever där bland annat kostnader och 

effektivitet är något som sjukvården brottas med.  Det leder i sin tur vidare in i 

problemdiskussionen där begrepp som bland annat kostnader, effektivitet, 

hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar presenteras som i sin tur mynnar 

ut i forskningsfrågorna. Därefter kommer även syftet med studien att presenteras och 

slutligen presenteras även en disposition på studiens uppbyggnad.  

 

 

1.1 Introduktion 

Länssjukhuset i Kalmar, hädanefter LSK, har under en längre period arbetat i en 

pressad arbetsmiljö med begränsade ekonomiska resurser, därför är det av stor vikt 

att nyttja dessa resurser på bästa möjliga sätt. Det är något som ortopedkliniken 

tillsammans med Rehab Söder1 på LSK utvärderat och därför implementerat ett nytt 

arbetssätt på ett sex månader långt projekt. Det gäller patienter med allvarliga knä-

relaterade skador som ingår i projektet, där LSK implementerat ett nytt arbetssätt där 

vårdgivarna är knäspecialister. Detta för att öka patientens upplevda nytta men 

samtidigt också minska ledtiderna (Ehlin, verksamhetschef, 2017-01-18). 

 

Enligt det gamla arbetssättet vid knäskador såg en typisk behandlingsprocess ut 

enligt följande. En patient kom in till akutmottagningen (AKM) med ett 

traumatiserat2 knä, som en följd av skadan också var knät väldigt svullet. Under det 

första besöket gjordes en undersökning av en ortopedläkare. Ett problem med den 

första undersökningen var att den är svårt att utföra vid svullnad, och därmed 

skickades patienten hem vid "inte allt för allvarliga" skador för att efter cirka två 

veckor komma på återbesök hos en specialistläkare (S.L). Vid det andra besöket 

kunde ofta en utförligare bedömning utföras då svullnaden i knät lagt sig. Detta 

besök har oftast hållits kort för att specialistläkarens tid ska nyttjas på bästa möjliga 

                                                 
1 Rehab Söder är rehabiliteringsmottagningen på LSK, som har ett tätt samarbete med ortopedkliniken 

på LSK. 
2 Utsatt för ett yttre våld av en plötslig händelse, ofta vid idrottande (Collén, sjukgymnast, 2017-02-

16). 
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sätt. Vid detta besök fick patienten också reda på hur nästa steg i behandlingen skulle 

se ut, det vill säga om en magnetröntgen (MR) var nödvändig (vilket den oftast är) 

för att säkerställa den befarade skadan eller om träning med sjukgymnast skulle vara 

nästa steg i behandlingen. Beroende på vilket av alternativen (magnetröntgen eller 

besök hos sjukgymnast) patienten fick, tog det som bäst fyra veckor innan en 

sjukgymnast (S.G) träffades. Om det blev magnetröntgen väntade en väntetid på 

cirka fem veckor och efter det väntade ett återbesök till specialistläkare efter cirka 

två veckor där resultatet presenteras och då lades två alternativ fram antingen aktiv 

behandling (operation) eller konservativ behandling (sjukgymnastik). Om operation 

ansågs vara det bästa behandlingsalternativet (B.A) bokades denna direkt och 

stundande väntetid mellan två till sex månader väntade, samtidigt som träning med 

sjukgymnast inletts för att bygga upp knät innan operation så att träningen efter 

operationen snabbt kunde återupptas då en lång rehabiliteringstid väntade. Om 

sjukgymnastik ansågs vara det bästa behandlingsalternativet bokades ett återbesök 

hos sjukgymnast in med en väntetid på cirka två veckor och därefter kunde ett 

träningsschema upprättas (Ehlin, verksamhetschef, 2017-02-16; Collén, 

sjukgymnast, 2017-02-16). 

 

 

Figur 1: Det gamla arbetssättet (skiss) (Källa: Egen modell) 

 

Det nya arbetssättet som nu implementerats på projektbasis skiljer sig från det 

tidigare. Det nya arbetssättet ser ut enligt följande att det första besöket är identiskt 

vad gäller tillvägagångssätt, det vill säga som det gamla arbetssättet. Det är vid det 

andra besöket som första förändringen framträder eftersom istället för att träffa en 

specialistläkare får patienten träffa en sjukgymnast som är specialist på knän. 

Sjukgymnasten har under projekttiden fått gå upp till ortopedkliniken för att träffa 

patienterna där istället för på Rehab Söder. Med flera års erfarenhet och 

internutbildning kan sjukgymnasten nu utföra en liknande bedömning som en 

specialistläkare hade gjort vid det andra besöket. Anser sjukgymnasten att en 

magnetröntgen behövs för att konstatera skadan, har sjukgymnasten numera 

befogenhet att skicka en remiss till magnetröntgen som via ett snabbspår som 

upprättats specifikt för patienter i projektet och tar cirka två veckor (ofta fortare än 

AKM S.L MR S.L S.G B.A
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så). Vid konstaterandet av skadan är behandlingsalternativen de samma som tidigare 

antingen en aktiv- eller konservativ behandling. Väljs en aktiv behandling kopplas en 

specialistläkare in omgående för att säkerställa den befarade skadan och 

behandlingsalternativet och då får patienten en tid för operation också. Väljs en 

konservativ behandling kan sjukgymnasten direkt lägga upp ett träningsprogram med 

patienten och boka ett återbesök (Ehlin, verksamhetschef, 2017-02-16; Collén, 

sjukgymnast, 2017-02-16).  

 

 
Figur 2: Det nya arbetssättet (skiss) (Källa: Egen modell) 

 

1.2 Bakgrund 

Hallin och Siverbo (2003) och Kobelt (2002) beskriver att kostnadsökningen inom 

hälso- och sjukvården har varit ett stort problem sedan 1980-talet och enligt 

Statistiska centralbyrån, hädanefter SCB (2016a) kommer det att vara ett fortsatt 

problem i framtiden. Det har lett till en mer ansträngd ekonomisk situation som 

hälso- och sjukvården fått förhålla sig till (Anell & Gerdtham, 2010). Anell (2009) 

tillägger att resurserna måste hanteras på ett klokt sätt och att det är av stor vikt att 

vårdens disponibla medel allokeras effektivt inom de områden där de skapar som 

mest nytta. För att kunna uppnå dessa mål inom hälso- och sjukvården 

introducerades begreppet hälsoekonomisk utvärdering som har för avsikt att jämföra 

olika ekonomiska alternativ kontra hälsoeffekter för att på så sätt ta ett beslut som 

gynnar hela verksamheten men i första hand patienten. I samband med detta har det 

medfört ett ökat krav på effektivitet (Dahlgaard et al., 2011; Grönlund & Modell, 

2006; Hallin & Siverbo, 2003).  

AKM S.G MR S.G B.A
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Figur 3: BNP och hälso- och sjukvårdsutgifter i Sverige 1970 – 2007 

(Källa: Anell &Gerdtham, 2010, s.11). 

Det finns ett växande gap mellan begränsade finansieringsmöjligheter och 

efterfrågan på hälso- och sjukvård inom den offentliga sektorn (Ferraz-Nunes & 

Karlberg, 2012; Berlin & Kastberg, 2011; Hallin & Siverbo, 2003). Hallin och 

Siverbo (2003) beskriver att det växande gapet kan kopplas till olika anledningar på 

olika nivåer. På en makronivå är det bland annat befolkningstillväxten, ökade 

läkemedelskostnader, teknologisk utveckling och samhällets växande 

förväntningsnivå. Medan på en mikronivå är det framförallt diagnostisering av 

sjukdomar och metoder för behandling som gör att efterfrågan på hälso- och sjukvård 

ökar (Hallin & Siverbo, 2003). Dessutom har dessa faktorer en negativ inverkan på 

hela kedjan inom vården och det har bidragit till den befintliga ledtidsproblematiken 

(Berlin & Kastberg, 2011; Kollberg, Dahlgaard och Brehmer, 2007). Som i sin tur 

föranlett till en mer pressad sjukvårdsmiljö främst på grund av två anledningar, de 

långa väntetiderna och en ökande brist på personal med de rätta kompetenserna 

(Maun, Engström, Frantz, Brämberg & Thorn, 2014; Brorström & Siverbo, 2004; 

Erlingsdottir, 1999). Enligt SCB (2015) finns det ett växande bekymmer med brist på 

personal inom hälso- och sjukvården, något som dessutom förväntas att öka de 

kommande åren. 

 

Effektivitet är ett begrepp som används ofta när något ska utföras eller tillverkas. 

Ordet effektivitet avser att uppnå ett mål med en given mängd resurser (Grönlund & 

Modell, 2006). Hallin och Siverbo (2003) förklarar att begreppet effektivitet inom 

ekonomin handlar om kopplingen mellan en verksamhets resultat och dess kostnader. 

Vanligtvis när begreppet effektivitet diskuteras handlar det om yttre och inre 

effektivitet. Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker medan, inre effektivitet 
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(produktivitet) handlar om att göra saker på rätt sätt (Ferraz-Nunes & Karlberg, 

2012; Hallin & Siverbo, 2003). Genom att öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper 

inom hälso- och sjukvården kan högre inre effektivitet uppnås, samtidigt som rätt 

kompetens ger möjlighet för vårdtagaren att få sina frågor besvarade omedelbart, då 

yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården har ett gemensamt mål, vilket är att 

erbjuda en tillfredsställande vård till patienten. Genom att yrkesgrupperna befinner 

sig på en gemensam plats, samtidigt som deras kompetenser kompletterar varandra 

som i sin tur resulterar i en effektiv vård (Maun et al., 2014).  

 

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i den offentliga sektorn och anses vara en 

central del av välfärden ur ett samhällsperspektiv (Berlin & Kastberg, 2011; Hallin & 

Siverbo, 2003). Hälso- och sjukvården är huvudsakligen finansierad av skattemedel 

vilket ställer höga krav på hur dessa resurser nyttjas (Kollberg, Dahlgaard och 

Brehmer, 2007). Anell (2009) nämner vikten av att förstå finansiella begränsningarna 

som kan uppstå i situationer där huvudsakliga finansieringen sker av offentliga 

medel. Dessutom har skattefinansierade projekt en samhällsekonomisk effekt genom 

exempelvis ökning av skattenivåer som kan ha en negativ inverkan på samhällets 

arbetsvilja. För att bibehålla balansen i samhället och inte påverka den totala 

ekonomin på ett negativt sätt är det viktigt att implementera diverse 

effektiviseringsprojekt inom hälso- och sjukvården för att maximera 

resursutnyttjandet (Rognes & Svarts, 2012; Anell, 2009). Hälso- och sjukvården 

söker kontinuerligt efter förändringar och alternativa behandlingssätt för att 

maximera nyttan av de tillgängliga resurserna (Anell & Gerdtham, 2010).  Rognes 

och Svarts (2012) beskriver vikten av att kunna se helheten inom 

sjukvårdsverksamheten som består av flera enheter inom en stor organisation som 

utgår från samma grundidé men, med olika tillvägagångssätt. Brandt (2013) nämner 

att skillnaderna på tillvägagångssätt inom dessa olika enheter begränsar 

möjligheterna till att kunna utveckla en genomgående lösning som åtgärdar 

utmaningarna med sjukvårdseffektiviseringen.  

 

Hälsoekonomin introducerades i Sverige under 1980-talet och intresset för 

hälsoekonomin var då väldigt lågt men har sen dess vuxit och blivit allt viktigare 

idag (Heintz, Arnberg, Levin, Liliemark & Davidson, 2014; Carlsson, Anell & 
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Eliasson, 2006). Hälsoekonomi definieras som en tillämpning av ekonomiska teorier, 

koncept och verktyg inom hälso- och sjukvården (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2010; 

Anell, 2009; Kobelt, 2002). Ferraz-Nunes och Karlberg (2012) beskriver att 

hälsoekonomiska utvärderingar är framtagna för att göra en bedömning av 

resursutnyttjandet ur ett kostnads- och hälsoperspektiv inom hälso- och sjukvården. 

Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att främja samhällsvinster, genom att 

bidra med underlag för resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och på så sätt 

resultera i hälsovinster för samhället (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; Anell, 2009). 

Drummond, Sculpher, Claxton, Stoddart och Torrance (2015) belyser att det är av 

stor vikt att förstå behovet av hälsoekonomiska utvärderingar, speciellt eftersom 

tillgängligheten av resurser inom hälso- och sjukvården är ett stort bekymmer. 

 

1.3 Problemdiskussion  

Hälsoekonomiska utvärderingar har främst använts på en nationell nivå och att 

utveckling av forskningen på lokala och regionala nivåer har varit väldigt begränsade 

(Ramsberg, 2014; Erntoft et al., 2010). Det finns flera olika anledningar till varför de 

lokala och regionala nivåerna har undvikt att lägga mer fokus på hälsoekonomiska 

utvärderingar vid tillämpandet av nya metoder och prioriteringar i verksamheten. Det 

är bland annat rädslan av att påverka relationen mellan läkare och patienten på ett 

negativt sätt; fortsatt användning av standardrutiner för enkelhetens skull vid 

ekonomi-relaterade beslut och slutligen för att beslutsfattaren ska undvika 

konsekvenserna av ett beslut som i sin tur påverkar fördelningen av resurserna 

(Erntoft et al., 2010). Ytterligare en anledning till varför det krävs fler 

hälsoekonomiska utvärderingar på icke-nationella nivåer är på grund av 

decentraliseringen inom hälso- och sjukvården. Varje verksamhet inom hälso- och 

sjukvården är självständig och fattar sina egna beslut, vilket gör att de 

hälsoekonomiska utvärderingarna som utförs på nationell nivå inte kan tillämpas på 

de regionala nivåerna då de oftast skiljer sig mycket och har väldigt lite betydelse på 

en icke-nationell nivå (Carlsson, Anell & Eliasson, 2006). 

 

Vikten av de hälsoekonomiska utvärderingarna har därför blivit allt större då hälso- 

och sjukvården genom dessa utvärderingar vill reducera kostnaderna som i nuläget 

fortsätter att öka (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). Enligt Kidholm et al. (2015) 

ligger den nuvarande problematiken i de hälsoekonomiska utvärderingarna i att det 
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inte utförs tillräckligt många på en icke-nationell nivå för att fungera som stöd för i 

form av beslutsunderlag, vilket har resulterat i att sjukhusen själva fått göra sina egna 

hälsoekonomiska utvärderingar för att kunna fatta sunda beslut. I en hälsoekonomisk 

utvärdering finns det fyra analysmodeller att utgå ifrån och dessa är 

kostnadsminimerings-, kostnadseffekt-, kostnadsnytto- och kostnadsintäktanalys 

(Drummond et al., 2015; Anell, 2009). Dessa analysmodeller bygger på olika 

utvärderingskriterier och beroende på de specifika kriterierna väljs en av 

analysmodellerna för att utföra den hälsoekonomiska utvärderingen (Anell, 2009).  

 

Målet inom hälso- och sjukvården är att uppnå en maximering av nyttan, genom att 

erbjuda den bästa möjliga vården till den lägsta möjliga kostnaden (Molin & 

Johansson, 2005). För att kunna uppnå en nyttomaximering är det viktigt med ett 

detaljerat informationsflöde som är flexibelt och som tydliggör kommunikationen 

mellan patient och vårdgivare (Rother, Shook & Helling 2001) och därför är 

behandlingarna inom hälso- och sjukvården en fråga som kontinuerligt diskuteras 

(Molin & Johansson, 2005). Vidare beskriver Maun et al. (2014) att hälso- och 

sjukvården är en komplex verksamhet som kräver stor noggrannhet vad gäller 

kostnadsfrågorna, för att samtidigt som kostnaden är viktig, är det viktigare att 

säkerställa att vårdkvalitén upprätthålls. Något som även Brandt (2013) tillägger är 

att ökningen av klyftan mellan efterfrågan och tillgängligheten på resurser inom 

hälso- och sjukvården orsakar en begränsning inom vården. Anell (2009) nämner att 

prioritering av vissa patienter är något som sjukhusen får ägna sig åt för att kunna 

bemöta den begränsade resurstillgängligheten. Därför anses kostnadshanteringen 

vara en viktig aspekt inom hälso- och sjukvården och att behandlingarna utförs på ett 

tids- och kostnadseffektivt sätt (Anell & Gerdtham, 2010; Anell, 2009).  

 

Sedan början av 2000-talet har den svenska hälso- och sjukvården haft stora 

bekymmer med långa väntetider (Maun et al., 2014; Kollberg, Dahlgaard & 

Brehmer, 2007). Enligt Maun et al. (2014) är dessa utdragna väntetider något som 

har bromsat utvecklingen av patientflödet och skapat stora problem för både 

patienterna och verksamheten. Vidare förklarar Berlin och Kastberg (2011) att icke-

värdeskapande arbetsmoment som förflyttningar av patienter mellan olika 

avdelningar har bidragit till stora problem inom hälso- och sjukvårdslogistiken. En 

bidragande orsak till dessa förflyttningar är oftast kopplade till antingen brist på 

kommunikation mellan de olika avdelningarna eller kan det även bero på placering 
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av dessa avdelningar på olika delar av sjukhusen, något som försvårar 

effektiviseringen och samtidigt skapar frustration bland patienterna (Berlin & 

Kastberg, 2011; Hallin & Siverbo, 2003). Enligt Lindell (2008) bör fokus läggas på 

en tydlig ansvarsfördelning mellan personalen för att utföra arbetsmomenten i en 

effektiv ordningsföljd. Genom att följa ordningen kan problematiken med 

kommunikationshinder åtgärdas, genom tydliga rollfördelningar skapas klarhet om 

ansvarsfördelningen inom avdelningarna och underlättar kommunikationen mellan 

de berörda parterna (Lindell, 2008). Det är därför viktigt att informationsflödet är väl 

genomarbetat för att framhäva tydligheten i verksamheten, det är något som kan 

uppnås genom en värdeflödesanalys som delar upp de olika momenten i flödena 

(Rother, Shook & Helling, 2001). 

 

Ortopedkliniken på LSK har genomgått en del förändringar under de senaste åren 

med avsikt att förbättra patientflödet genom att minska ledtiderna och effektivisera 

hela patientflödet för att skapa större nytta för patienterna. Utöver det strävar de efter 

att avlasta specialistläkarna genom att ge andra specialistvårdgivare ökat ansvar i takt 

med ökad utbildning och erfarenhet (Ehlin, verksamhetschef, 2017-01-18). Genom 

att arbeta enligt RAK-principen (Rätt Använd Kompetens) som bygger på att ta vara 

på den kompetens som finns tillgänglig bland vårdgivarna. Något som har blivit allt 

viktigare då de begränsade resurserna måste utnyttjas på bäst sätt för att kunna 

hantera den ökande efterfrågan på vård bland patienterna (Blomgren & Bergström, 

2016). Utifrån det nya arbetssättet finns också en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till. 

Exempelvis har en specialistläkare högre lön än en sjukgymnast och att 

specialistläkarens tid anses bättre nyttjas genom att deras tid kan läggas på fler 

operationer och andra mer primära läkaruppgifter. Sjukgymnasten kan genom 

specialisering ersätta delar av läkarens tidigare uppgifter som exempelvis andra 

besöket och konstaterandet av en skada. För att behålla det nya arbetssättet och göra 

det till en permanent del i verksamheten har verksamhetschefen för Rehab Söder 

begärt stöd i form av en tydlig kartläggning av det nya arbetssättet och allt som berör 

förändringen (Ehlin, verksamhetschef, 2017-01-18). Det önskas även ekonomiska 

kalkyler för att kunna utvärdera det nya arbetssättet för att stödja implementeringen 

fullt ut och i hopp om att göra den permanent, om beräkningarna som tas fram 

stödjer hypotesen om förbättring och effektivisering. 
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Ortopedklinikens förhoppning är att på sikt kunna implementera det nya arbetssättet 

även på andra enheter inom ortopedkliniken, om det visar sig vara lönsamt utifrån ett 

hälsoekonomiskt perspektiv (Ehlin, verksamhetschef, 2017-01-18). För att kunna 

implementera arbetssättet fullt ut krävs det stöd i form av en hälsoekonomisk 

utvärdering, något som enligt Erntoft et al. (2010) för närvarande saknas på icke-

nationella nivåer och borde enligt Carlsson, Anell och Eliasson (2006) 

uppmärksammas mer inom hälso- och sjukvårdsverksamheter på lokala och 

regionala nivåer vid beslutsfattandet. Därför behövs det beslutsunderlag för att kunna 

tillämpa och implementera förändringen fullt ut, som kommer att tas fram utifrån den 

valda hälsoekonomiska analysmodellen samt genom att identifiera och utvärdera de 

icke-monetära effekterna.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

• Hur ser patientflödet ut i det gamla respektive nya arbetssättet för patienter 

med knä-relaterade skador på ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar? 

• Hur är det nya arbetssättet mer lönsamt än det gamla ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv? 

• Vilka icke-monetära effekter har identifierats och hur utvärderas de i 

samband med implementeringen av det nya arbetssättet på ortopedkliniken på 

Länssjukhuset i Kalmar? 

 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att göra en hälsoekonomisk utvärdering av ett nytt arbetssätt 

för behandling av knäskador på ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar. 

 

Syftet uppnås med en utförlig kartläggning av det gamla samt det nya arbetssättet för 

att kunna identifiera patientflödena och tillhörande ledtider. Detta för att kunna 

uppmärksamma hur tillämpning av hälsoekonomiska utvärderingar kan fungera som 

ett verktyg för beslutsfattande på icke-nationella nivåer samt vilka icke-monetära 

effekter av förändringen som kan identifieras i samband med utvärderingen. 
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1.6 Disposition 

 

Slutsats

I detta kapitel drar vi våra slutsatser utifrån analyserna i föregående kapitel. Detta kapitel har för
avsikt att besvara studiens forskningsfrågor. Slutligen presenteras förslag för vidare forskning.

Analys

I detta kapitel kopplar vi samman teorin med empirin som analyseras. Analysen är uppdelad i tre
delar: kartläggning av förändringen, förändringen av arbetssättet och hälsoekonomiska
utvärderingen, detta för att särskilja alla delar i studien.

Hälsoekonomisk utvärdering av förändringen

I detta kapitel presenteras de hälsoekonomiska beräkningar som utförts och valet av hälsoekonomisk
analysmodell presenteras och motiveras. Resultaten av beräkningarna presenteras slutligen i detta
kapitel.

Kartläggning av förändringen

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet på LSK som studien byggt på. Här
presenteras även utförliga kartläggningar som utförts på det gamla respektive nya arbetssättet.

Teoretisk referensram

I detta kapitel förklaras begreppen hälsoekonomi och hälsoekonomisk utvärdering. Vidare förklaras
vårdlogistik och skillnaden mellan vanlig logistik och vårdlogistik. En konceptuell modell
presenteras i slutet av detta kapitel.

Metod

I detta kapitel presenteras studiens valda forskningsstrategi. Vidare presenteras tillvägagångssätt för
insamlandet av materialet i studien. Kapitlet syftar till att fungera som ett stöd för studiens
förhållningssätt.

Inledning

I detta kapitel presenteras en introduktion av studien som har genomförts på LSK. Studien bygger på
en förändring av arbetssätt som för närvarande är implementerat på projektbasis. I detta kapitel
presenteras också studiens forskningsfrågor och syfte.
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens valda metodologiska tillvägagångssätt, där 

forskningsansatsen motiveras. Utformningen av studien på LSK presenteras där vi 

motiverar varför kvalitativt tillvägagångssätt valts men även varför det har funnits 

inslag av kvantitativ forskningsmetod i studien. Undersökningsdesignen för studien 

presenteras också i detta kapitel där den i detta fall varit en utvärderingsstudie. 

Vidare motiveras urvalet av respondenter, intervjuteknik samt hur insamling av 

empiri respektive teori har gjorts. Valet av kostnadsminimeringsanalys som den 

hälsoekonomiska analysmodellen förklaras också i detta kapitel och slutligen 

presenteras kvalitetsmåtten och etiska övervägandena som vi utgått ifrån i studien. 

 

2.1 Forskningsansats  

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) förklarar att ha en öppen forskningsansats till 

datainsamlingen är något som blivit allt mer förekommande. Genom att använda sig 

av abduktion, som både har inslag av induktion och deduktion kan studien ha en 

öppen forskningsansats utan att vara fastbunden till varken ena eller den andra. En 

abduktiv forskningsansats ger upphov till nya iakttagelser under studiens gång, vilket 

medför att ny kunskap i efterhand kan växa fram (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tillämpning av denna forskningsansats gör att det insamlade empiriska materialet 

justeras succesivt under studiens gång, för att gå i linje med teorin. Den abduktiva 

forskningsansatsen utgår ifrån det empiriska och liknar därmed den induktiva men 

avvisar inte teoretiska förföreställningar och har därför en starkare anknytning till 

den deduktiva forskningsansatsen. Genom att utgå från en abduktiv forskningsansats 

är det därmed möjligt att samla in data och under studiens gång bearbeta den 

insamlade datan för att skapa en förståelse för det framtagna materialet, och på så sätt 

visa läsarna den rätta bilden av situationen (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

föreliggande studie innebär den abduktiva forskningsansatsen att hälsoekonomiska 

analysmodeller används som utgångspunkt när kostnader och besparingar ska 

identifieras i patientflödet och beräkna om det nya arbetssättet mer lönsamt än det 

gamla. Medan det insamlade empiriska materialet agerar som stöd för den teoretiska 

delen som nämns ovan. 
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Studien är utformad som en utvärderingsstudie. Genom att utföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och samla in empirisk data kunde en kartläggning av det 

nya arbetssättet genomföras. Kartläggningen lade grunden för ledtidsberäkningarna 

av patientflödet. Denna kartläggning tillsammans med empirisk data, resulterade i 

val av hälsoekonomisk analysmodell som sedan lade grunden för analysen och de 

dragna slutsatserna. Detta tillvägagångssätt följer det som Bryman och Bell (2013) 

kallar en utvärderingsstudie det vill säga ett sätt att jämföra en förändring för att 

påvisa för- och nackdelar med förändringen. Studiens genomgående drag kan kännas 

igen vid det som Bryman och Bell (2013) förklarar som kvalitativ metod, dock har 

studien även haft inslag av kvantitativa drag som exempelvis vid insamlandet av 

numerisk data. Baserat på detta har studien haft en blandning av kvalitativ respektive 

kvantitativ metod, vilket gör att inget utpräglat metodval går att fastställa för studien. 

Den kvalitativa delen av studien har byggts utifrån intervjuer och gruppdiskussioner, 

medan den kvantitativa delen av studien har byggts utifrån insamling av numerisk 

data för att utföra beräkningarna. 

 

Studiens undersökningsdesign är utformad utifrån vilken typ av studie som ska 

utföras och baserat på valet av undersökningsdesign anpassas studiens metodval 

utifrån det. Beroende på val av undersökningsdesign analyseras den framtagna 

informationen på olika sätt. Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken typ 

av studie som ska genomföras. En undersökningsdesign som beskrivs är 

utvärderingsstudie som kan utgöra en komparation av de befintliga systemen som 

organisationen i dagsläget använder sig av med den befintliga teorin (Bryman & 

Bell, 2013). Studien har genomförts som en utvärderingsstudie där det nya 

arbetssättet har att utvärderas och jämförts med det tidigare arbetssättet. 

  

Det går att utforma en utvärderingsstudie utifrån tre specifika sätt som Stevrin (1991) 

beskriver och dessa är effekt, process och struktur. Ur effektaspekten handlade det 

om att bygga studien utifrån det tänkta angreppssättet och hur det kan tillämpas i 

praktiken samtidigt utföra en jämförelse. I denna studie utfördes en jämförelse 

mellan det nya respektive gamla arbetssättet, där patientflödet kartlades. 

Processaspekten handlade om att undersöka på ett mer djupgående sätt för att kunna 

få en bättre förståelse av den dåvarande samt nuvarande arbetssituationen. Där vi för 

att få en djupare förståelse för förändringen, hade ett upptaktsmöte med 
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verksamhetschefen för Rehab Söder och sedan en videointervju med honom och en 

av de sjukgymnasterna som är involverade i projektet. Detta för att skapa en 

förståelse för förändringen av arbetssätten och för att sätta oss in i den uppgift som 

studien byggde på. Slutligen, ur en strukturaspekt handlade det om att undersöka 

förbättringsmöjligheter i verksamheten genom att få fram mer djupgående 

information. Ur strukturaspekten undersökte vi förbättringsmöjligheter genom att vi 

fokuserade på specifika problem som diskuterades berörande studien. 

 

Huvudsyftet med en utvärderingsstudie är att identifiera om implementeringen av en 

förändring är något som kommer att resultera i de önskade målen (Bryman & Bell, 

2013; Kylén, 2008). Enligt Kylén (2008) är det av stor vikt att utvärderingen görs på 

ett noggrant samt objektivt sätt för att kunna användas som underlag för 

verksamheten vid beslutsfattande processer. Enligt Stevrin (1991) bygger en 

utvärderingsstudie på någon slags utvärdering som genomförs strategiskt och 

systematiskt för att ge en rättvisande helhetsbild av situationen. Vidare tillägger 

författaren att utvärderingen har som avsikt att komma med konkreta åtgärdsförslag 

för hur önskade resultat ska uppnås på ett effektivare sätt. Vilket var fallet för 

ortopedkliniken på LSK som ville att en utvärdering av deras nya arbetssätt skulle 

göras. 

 

2.2 Urval av respondenter 

Bryman och Bell (2013) diskuterar sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval, där 

sannolikhetsurval handlar om slumpmässigt urval och icke-sannolikhetsurval handlar 

om urval som är allt annat än slumpmässiga. Studien grundade sig därför på ett icke-

sannolikhetsurval då urvalet av respondenter inte var slumpmässigt, utan det fanns en 

bakomliggande orsak till varför vissa personer i organisationen intervjuades. Det 

berodde på faktorer som exempelvis delaktighet, ansvar, erfarenhet etc. För att 

studiens syfte skulle uppnås behövde vi intervjua personer som är involverade i 

projektet. Personer som omfattades av verksamhetschef, sjukgymnaster, 

specialistläkare, ekonomichef samt medicinsk sekreterare. Det resulterade därmed i 

att ett sannolikhetsurval uteslöts då vi var tvungna att intervjua personer med någon 

form av delaktighet i projektet. 
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Studiens första respondent var Håkan Ehlin, verksamhetschefen på Rehab Söder och 

han fungerade som spindeln i nätet. Via honom fick vi kontakt med ytterligare 

nyckelpersoner för att skapa oss en bättre uppfattning av projektet samt kunna utföra 

en så noggrann studie som möjligt. Studien genomfördes på ortopedkliniken på LSK, 

som är en stor organisation vilket innebar att det var viktigt att hamna i kontakt med 

rätt personer för att uppnå syftet med studien. Vi var väldigt noga med att poängtera 

för verksamhetschefen, vikten av att endast få kontakt med personer som är 

involverade i projektet för våra intervjuer. Respondenterna i studien valdes därför 

genom ett snöbollsurval. Det innebar att forskarna tog kontakt med personer som 

ansågs vara viktiga för studien och att de i sin tur hänvisade vidare till personer som 

kunde vara intressanta för studien (Bryman & Bell, 2013). Det resulterade i ett urval 

om ytterligare fem respondenter, utöver verksamhetschefen, som utgjorde en viktig 

roll i studien. Dessa respondenter bestod av Mats Collén som är sjukgymnast på 

Rehab Söder och är en av huvudpersonerna i projektet, Anne Dettmer som är 

specialistläkare på ortopedkliniken och även hon är en av huvudpersonerna i 

projektet, Monica Holmqvist som är medicinsk sekreterare på ortopedkliniken och 

koordinerar arbetet mellan Rehab Söder och ortopedkliniken under projektets gång, 

Louise Jacobsson som är ekonomichef på LSK och hon bidrog med all den 

ekonomiska data som berörde projektet och slutligen Emelie Höök som är 

sjukgymnast på Rehab Söder och hon fungerar som stöd till sjukgymnasten Collén 

under projekttiden. 

 

Genom att intervjua specialistläkaren och sjukgymnasterna fick vi som författare en 

bättre bild av den praktiska delen och förståelse för de förändringar som det nya 

arbetssättet medfört. Dessutom var det av stor vikt att skapa förståelse för 

arbetsuppgifterna som respektive yrkesgrupp har och även ansvarsfördelningen där 

emellan med tanke på att det trots allt är människor som de arbetar med. 

Verksamhetschefen bidrog med en mer strategisk insyn medan den medicinska 

sekreteraren hjälpte till med att belysa förbättringsåtgärder i projektet. 

Ekonomichefen bidrog med den ekonomiska aspekten som berörde projektet. De 

som intervjuades presenteras nedan i figur 4.  
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Namn Befattning  Avdelning Datum 

 

 

Håkan Ehlin 

 

 

Verksamhetschef 

 

 

Rehab Söder 

 

2017-01-18  

2017-02-16 

2017-04-05 

 

Mats Collén 

 

Sjukgymnast 

 

Rehab Söder 

 

2017-02-16 

2017-04-04 

 

Emelie Höök 

 

Sjukgymnast 

 

Rehab Söder 

 

2017-04-05 

 

Anne Dettmer 

 

Specialistläkare 

 

Ortopedkliniken  

 

2017-04-05  

 

Louise Jakobsson 

 

Ekonomichef 

 

LSK 

 

2017-04-05 

 

Monica Holmqvist 

 

Medicinsk sekreterare 

 

Ortopedkliniken  

 

2017-04-04 
 

Figur 4: Sammanställning av respondenter  

(Källa: Egen modell) 
 

 

2.2.1 Intervjuteknik 

Intervjuerna som vi utförde var semistrukturerade intervjuer som kom att ligga till 

grund för den datainsamling som vi använde oss av i studien. Genom att utföra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer gav det oss som författare möjlighet att ställa 

följdfrågor och möjlighet till diskussion gavs, vilket också gjorde att missförstånd 

kunde undvikas (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2009). Enligt Bryman och Bell 

(2013) utgår semistrukturerade intervjuer från en uppsättning av frågor men denna 

uppsättning av frågor går att ersätta med diskussionsfrågor som kan dyka upp under 

intervjuns gång. Det viktiga här att det finns en agenda för vad intervjun kommer att 

handla om. Genom den valda intervjutekniken har chanserna för tydliga och ärliga 

svar ökat då det ger respondenten en möjlighet att prata fritt och se det mer som en 

diskussion istället för en utfrågning, något som kan uppfattas som negativt och 

ifrågasättande (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002). Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det viktigt att den som intervjuar är väl påläst vid utförandet av 

semistrukturerade intervjuer, dels för att kunna ställa följdfrågor då agendan är öppen 

men även för att hänga med i diskussioner som kan uppstå. Detta är något som vi 

gjort, genom att läsa på kring teori om hälsoekonomiska utvärderingar och hälso- och 

sjukvården, lade vi en god grund för att få ut maximalt av våra intervjuer. 
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Intervjufrågorna handlade till största del om att skapa en förståelse för förändringen 

och vilka anledningar som ligger bakom förändrandet av arbetssättet. Givetvis var 

frågorna specifika beroende på vem som intervjuades för att kunna skapa förståelse 

för personens roll och arbetsuppgifter men även dennes uppfattning av förändringen. 

Allt detta för att förstå helhetsbilden över förändrandet av arbetssättet på 

ortopedkliniken på LSK. Enligt Bryman & Bell (2013) är det viktigt att förbereda 

respondenterna på bästa sätt och därför skickade vi ut frågorna i förväg i form av en 

intervjuguide, något som var anpassat utifrån respondentens yrkesroll (se bilaga 1 - 

4).  

 

2.2.2 Insamling av empirisk data 

Den empiriska insamlingen skedde i form av intervjuer som utfördes med sex 

respondenter, utöver det använde vi även dokument och data för att utföra 

beräkningar utifrån den valda hälsoekonomiska analysmodellen för det nya 

arbetssättet. Intervjuerna som utfördes lade grunden för ökad förståelse av 

förändringen av arbetssättet och hur tillvägagångssättet för förändringen har varit. 

Detta hjälpte oss att utföra en mer detaljerad kartläggning av de olika förändringarna 

som har uppstått i patientflödet. Vi utgick även ifrån dokument från andra sjukhus 

som implementerat liknande arbetssätt i deras verksamheter för att på så sätt skapa 

oss en bättre helhetsbild. Dokumenten förklarade vissa specifika tekniker och 

tillvägagångssätt som varit viktiga i implementeringen. Detta för att ge oss en 

tydligare bild av vad förändringen inneburit utifrån flera aspekter men främst den 

ekonomiska i detta fall då vi utfört beräkningar i den valda hälsoekonomiska 

analysmodellen. Bryman och Bell (2013) beskriver vikten av att samla information 

på ett objektivt sätt för att kunna skapa sig en bättre helhetsbild och samtidigt 

upprätthålla en trovärdig beskrivning, något som vi har utgått ifrån för att skapa oss 

en helhetsbild av implementeringen av det nya arbetssättet. 

 

Den numeriska data som har använts i studien bygger på ekonomiskt underlag som 

har framtagits från administrationen och ekonomichefen på LSK för att kunna nyttja 

analysmodellen i vår hälsoekonomiska utvärdering. Det finns två olika typer av data, 

primär- och sekundärdata. Den primära data bygger på data som tidigare inte 

existerat och är därför helt ny. Forskaren får genom observationer och intervjuer ta 

fram den data som denne behöver för studien. Primärdata i studien kommer att bestå 
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av insamlat material från intervjuerna och gruppdiskussioner. Sekundärdata bygger 

på data som finns lagrad sedan tidigare och den kräver inget insamlingsarbete utan 

kan enkelt börja bearbetas (Dahmström, 2011). Sekundärdata i studien kommer att 

bestå av dokument från LSK, litterära källor, vetenskapliga artiklar, rapporter och 

publikationer. Vi valde att använda oss av både primär- och sekundärdata då vi ville 

skapa en förståelse för det tidigare arbetssättet och det nya, samtidigt som vi skapade 

en kalkylmodell för det nya arbetssättet. 

 

2.2.2.1 Identifiering av patientflödet  

När intervjuerna utfördes med respektive respondent var det viktigt att även 

identifiera patientflödet vilket gjordes för att få en överblick över hur detta flöde såg 

ut. Varje respondent fick därmed ge sin syn och uppfattning på patientflödet för att vi 

som författare skulle få en optimal bild av hur det tidigare har varit, hur det nu är och 

vilka steg som eliminerats i patientflödet i samband med förändringen. Detta för att 

skapa en helhetsbild över de förändringar som gjorts i detta flöde.  

 

2.2.2.2 Val av hälsoekonomisk analysmodell 

Val av hälsoekonomisk analysmodell skedde utifrån specifika kriterier som Anell 

(2009) hävdar bör ligga till grund för den hälsoekonomiska analysmodellen. Genom 

att undersöka alla de fyra hälsoekonomiska analysmodellerna kunde vi säkerställa 

vilken analysmodell som var bäst lämpad för studien. Kostnadseffektanalys (CEA) är 

lik kostnadsminimeringsanalysen (CMA) på flera sätt och fokuserar på ytterligare en 

parameter där effekter mäts i exempelvis vunna levnadsår därför lämpade sig denna 

analysmodell inte sig för studien. Kostnadsnyttoanalysen (CUA) jämför 

livskvaliteten och resultatet med kostnaderna per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, 

något som inte var en del av studien och därför uteslöts denna analysmodell. 

Kostnadsintäktsanalysen (CBA) ger ett lättavläst resultat till följd av att både 

kostnaderna och effekterna mäts i monetära termer. Att mäta effekter i monetära 

termer var det som gjorde att CBA inte var ett alternativ för studien. 

 

De fyra modellerna framhäver resultatet på olika sätt vilket ledde till att vi valde 

kostnadsminimeringsanalysen (CMA) som inte fokuserar på intäkter utan endast 

kostnader, vilket också var en del av syftet med studien att jämföra kostnaderna för 

de olika arbetssätten (Anell, 2009). Drummond et al. (2015) förklarar att CMA är 
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den av analysmodellerna som är minst populär till följd av att den endast fokuserar 

på kostnaderna och inte effekterna. Något som låg till grund för vårt val av CMA var 

att det endast är kostnader och inte någon direkt förändring i sluteffekten för 

patienten, sedan har förändringen i sig bidragit med vissa icke-monetära effekter men 

det är inget som analysmodellen tar hänsyn till. Vid val av analysmodell var vi 

medvetna om att modellerna var tvungna att anpassas för att kunna tillämpas i 

studien. Det var något som vi reflekterade kring innan valet föll på CMA, som var 

det alternativ som var bäst lämpat utifrån den tillgängliga data vi hade tillgång till.  

 

2.2.2.3 Återkoppling med LSK 

Efter sammanställning av det empiriska materialet utfördes det en avstämning via 

mejl med nyckelpersonerna i projektet för att klargöra om materialet var interpreterat 

på ett korrekt sätt utifrån det som ville förmedlas. Utöver det diskuterades eventuella 

tillägg och funderingar som kunde bidra med mer tyngd till det redan insamlade 

empiriska materialet. En sådan återkoppling minimerar risken för misstolkningar och 

säkerställer att informationen som respondenten har bidragit med gått i linje med det 

som respondenten ville förmedla (Bryman & Bell, 2013). Återkopplingen var väldigt 

uppskattad av bägge parterna eftersom vissa detaljer kunde klargöras och detta 

förstärkte innehållet i studien utifrån det som uppfattats av oss.  

 

2.2.3 Insamling av teoretisk referensram 

Litteraturen som legat till grund för studien har bestått av böcker, vetenskapliga 

artiklar, rapporter och publikationer. Teorin har både hämtats utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv men även utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv för 

att få den medicinska infallsvinkeln. Teoriinsamlingen har därför koncentrerats till 

hälsoekonomi ur ett generellt perspektiv, hälsoekonomiska utvärderingar med fokus 

på de hälsoekonomiska analysmodellerna, vårdlogistik med fokus på kartläggning, 

ledtider och värdeflödesanalys inom hälso- och sjukvården. Den digitala litteraturen 

har hämtats från sökmotorerna OneSearch och Google Scholar, där vi har använt oss 

av sökord som Health-Economic Evaluation, Health Care, Public Sector, 

Improvement, Increased Efficiency, Lead Times, Value Stream Mapping. Övrig 

litteratur som böcker har hämtats på Linnéuniversitets universitetsbibliotek. 

Rapporter och publikationer som använts i studien är hämtade från Sveriges 

läkarförbund och statistiska centralbyrån. Källorna som studien byggt på anses vara 
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högst relevanta för studien, vilket vi utgått ifrån i vårt utvärderande och användande 

av källorna. Dessa rapporter och publikationer har tillsammans med stöd från 

litteraturen byggt en helhetsbild för de olika delarna i studien. 

 

2.3 Analysmetod  

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) diskuterar kring hur en kvalitativ analys bör 

utformas och presenterar tre steg för att utföra en analys som illustreras i (Figur 5). 

 

 

Figur 5: Analys av kvalitativ data som en spiral 

(Källa: Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002, sid. 216) 

 

Steg ett är beskrivning, där vi som författare ska låta respondenternas svar framhävas 

så bra som möjligt. Det är viktigt att inte gå in och ändra/vinkla det som 

respondenterna sagt för att presentera en så rättvis bild av situationen som möjligt. 

Här har vi spelat in och noggrant lyssnat på de utförda intervjuerna när vi 

transkriberat för att undvika att blanda in våra egna tankar och värderingar. I studien 

har vi endast framhävt det respondenterna sagt, vilket är ett viktigt steg i hur 

analysen utformades. 

 

Steg två är systematisering och kategorisering, där det är viktigt att strukturera upp 

det insamlade materialet för att ha en röd tråd genomgående för hela analysen. 

Därför är det viktigt att sortera det insamlade materialet så att det presenteras i en 

sammanhängande kontext, då intervjuerna varit semistrukturerade har diskussionerna 

varit blandade och saker har sagts i olika omgångar och på olika sätt. Vi har på så 

sätt strukturerat det insamlade materialet och eliminerat saker som inte varit 

väsentliga för studien. 
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Steg tre är kombination, det är i detta steg som forskaren framhäver sina analytiska 

egenskaper genom att jämföra den framtagna empirin med den befintliga teorin för 

att på så sätt skapa en utförlig och djupgående analys. Det är viktigt att vara öppen i 

inledningen av analysen för att sedan skala ner informationen desto längre in i 

analysen man kommer. Här har vi blandat mellan den befintliga teorin, den 

framtagna empirin (genom data & intervjuer) och gruppdiskussioner för att skapa en 

verklighetsförankrad bild av implementeringen av det nya arbetssättet genom vår 

analys. Genom att göra på detta viset anser vi att vi lagt fram hållbara grunder för de 

dragna slutsatserna. 

 

Vad gäller kvantitativ ansats diskuterar Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) kring 

hur en analys ska utformas. De poängterar att det är viktigt att precis som i den 

kvalitativa, att strukturera upp den insamlade data för att kunna se de olika 

sambanden som kan finnas. Då kvantitativ metod bygger främst på insamling av 

numerisk data gäller det att den insamlade data är tydlig och strukturerad för att 

enkelt kunna avläsas och sedan analyseras (Bryman & Bell, 2013). Beroende på vad 

som undersökts och vilken insamlingsdata man haft tillgång till resulterar det också i 

olika tillvägagångssätt i analysen (Eliasson, 2013). Studiens angreppsätt är kvalitativt 

med vissa inslag av kvantitativ metod vad gäller insamling av numerisk data som 

ligger till grund för beräkningarna i den hälsoekonomiska analysmodellen.  

 

2.4 Kvalitetsmått  

Bryman och Bell (2013) beskriver att reliabilitet och validitet är två huvudaspekter 

som forskare kan utgå ifrån men det finns grund för att anpassa dessa beroende på 

vilken forskningsansats används i studien. Eftersom vår studie utgått främst från en 

kvalitativ forskningsansats med vissa inslag från den kvantitativa ansatsen valde vi 

att anpassa kvalitetsmåtten utifrån relevans för studien. Vi valde fyra olika mått 

utifrån vår studie, för att säkerställa kvalitén och dessa var: intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet och konfirmering. 

 

Intern validitet handlar om att bidra tillförlitlighet till studien genom att säkerställa 

studiens hållbarhet. Detta kan uppnås genom att identifiera olika mönster och 
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jämföra dessa för att stärka studiens validitet (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2007). Vi 

förstärkte studiens tillförlitlighet genom att jämföra den insamlade datan och 

informationen från alla involverade parter i studien. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan det samlade materialet återkopplas till respondenterna för att säkerställa 

tillförlitligheten på ytterligare en nivå, något som vi utgick ifrån. Vi hade 

regelbunden kontakt med verksamhetschefen Ehlin för att säkerställa att inga 

misstolkningar uppstod och för att följa upp vissa frågor som dök upp under studiens 

gång. 

 

Extern validitet handlar om att huruvida studiens resultat är överförbart till andra 

framtida forskningar inom liknande områden (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2007). 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) vikten av att skapa en detaljrik redogörelse 

genom att välja ut de rätta respondenterna för att underlätta och öka graden av 

överbarhet för vidare forskning. Med hänsyn till dessa rekommendationer har 

huvudmålet varit att utföra en studie genom att ställa vårt slutresultat mot existerande 

vetenskaplig teori för att skapa en bra grund till andra forskare som är intresserade av 

att följa ett liknande spår i framtiden.  

 

Reliabilitet handlar om pålitligheten av framtaget resultat och huruvida resultaten 

skulle skilja sig om studien skulle genomföras på nytt av andra forskare med samma 

data. Bryman och Bell (2013) poängterar vikten av att vara väldigt noggrann vid 

sammanställning av all data för att minska risken felaktigheter. Under studiens gång 

har vi dokumenterat samt spelat in för att kunna följa upp resultaten och vidare 

kunna kontrollera vid behov.   

 

Konfirmering handlar om forskarens möjlighet till att kunna utföra en så objektiv 

studie som möjligt utan att låta sina personliga värderingar påverka eller ändra den 

tänkta slutsatsen. Det ska finnas tydliga tecken på att forskaren har agerat i god tro 

och inte utgått från förutfattade tolkningar (Bryman & Bell, 2013). Vi har varit 

medvetna om att det är svårt att hålla sig helt objektiv, då projektets utgångspunkt 

har varit framtagen utifrån andra framgångsrika projekt. Med det i åtanke har vi haft 

stor fokus på att försöka hålla objektivitetsnivån hög och ha en neutral inställning.  
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2.5 Etiska överväganden 

Vid utförande av en studie är det viktigt att ta hänsyn till att de involverade parterna 

framhävs på ett korrekt sätt för att kunna förmedla en klar och sann bild av den 

verkliga situationen (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, Järvå & Wallin, 2012). Därför 

kommer vi inte att kunna påverka respondenternas svar eller deras medicinska 

överväganden. Det vi kommer att göra är att utföra en hälsoekonomisk utvärdering 

och framföra förslag på effektivisering av flödet men, i slutänden är det ett 

gemensamt beslut som måste tas mellan Rehab Söder och ortopedkliniken som 

beslutar om de vill implementera det nya arbetssättet fullt ut. Enligt Jacobsen, Järvå 

och Wallin (2012) kan alla olika berörda områden kategoriseras under tre primära 

etiska krav för att de involverade parterna ska känna sig trygga med studien: 

informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och krav på korrekt presentation 

av data. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) vikten av att förstå kopplingen 

mellan dessa kriterier och att varje del ska prioriteras på ett likvärdigt sätt för att 

kunna utföra en förtroendeingivande studie.  

 

Utifrån informerat samtycke har vi tagit hänsyn till att de parterna som är en del av 

studien får tydlig information om att deltagandet i studien är frivilligt och dessutom 

har vi upplyst dem om vad denna studie kan innebära för dem. Kravet kan delas upp i 

fyra olika delar som ytterligare belyser innebörden av informerat samtycke och de 

består av kompetens, frivillighet, fullständig information och förståelse (Jacobsen, 

Järvå & Wallin, 2012). Enligt dessa krav säkerställer vi att respondenterna i vår 

studie har förmågan att kunna fatta egna beslut och att särskilja mellan de olika 

alternativ som presenteras. Dessutom att det säkerställs att informationen i vår studie 

inte kommer att ha en negativ påverkan på respondenterna i studien. Vi kunde 

säkerställa detta eftersom uppdraget var initierat på ett gemensamt beslut mellan 

avdelningarna. Det var viktigt för studien att det fanns en stor samarbetsvilja hos 

dem för att uppnå en givande studie. Jacobsen, Järvå och Wallin (2012) poängterar 

vikten av att uppge tillräcklig information till respondenterna om syftet med denna 

studie för att kunna få en ökad reliabilitet eftersom vid vissa fall har det resulterat i 

ett förändrat beteende vid tilldelandet av fullständig information. Vi har haft avsikten 

att undvika det i vår studie och kommer att belysa respondenterna med relevant 

information för att kunna få ett så rättvisande resultat som möjligt.  
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Jacobsen, Järvå och Wallin (2012) beskriver vidare att krav på skydd av privatlivet 

kräver att det utförs en noggrann bedömning av informationens känslighetsnivå 

utifrån respondentens perspektiv. Bryman och Bell (2013) poängterar vikten av att 

behandla respondenternas uppgifter med sekretess och möjligheten till anonymitet 

ska presenteras till alla som deltar i studien. Genom tillämpning av anonymitet ska 

det vara omöjligt att kunna använda studiens innehåll för att kunna identifiera 

respondentens identitet. Beroende på verksamhetens storlek finns det olika slags 

utmaningar vid tillämpandet av anonymitet (Jacobsen, Järvå & Wallin, 2012). Något 

som vi kommer att ta hänsyn till vid utförandet av vår studie för att kunna säkerställa 

en trygghetskänsla för våra respondenter. Vidare beskriver Jacobsen, Järvå och 

Wallin (2012) dessutom vikten av att förklara innebörden av att inte vara anonym 

och vad det kan innebära för respondenterna. 

 

Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till krav på korrekt presentation av data där den 

högsta prioritering är att presentera all information kopplad till studien på ett korrekt 

sätt. Jacobsen, Järvå och Wallin (2012) nämner att respondenterna i studien ska ha 

möjligheten att kunna följa upp den dokumenterade informationen innan den 

publiceras för att kunna säkerställa att deras åsikter har uppfattats på rätt sätt. För att 

kunna säkerställa att all information uppfattas på ett korrekt sätt kommer vi att 

presentera det empiriska materialet till respondenterna i studien.  
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2.6 Sammanställning av metod  

 
Figur 6: Metodsammanställning 

(Källa: Egen modell) 

• AbduktivForskningsansats

• Kvalitativ med inslag av kvantitativForskningsmetod

• UtvärderingsstudieUndersökningsdesign

• Primär- och sekundärkällorDatainsamling

• Icke-sannolikhetsurval (Snöbollsurval)Urval

• Intervjuer, dokument och numerisk dataDatakällor

• Semi-struktureradIntervjuteknik
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras nyckelbegrepp som hälsoekonomi, hälsoekonomiska 

utvärderingar som innefattar bland annat hälsoekonomiska analysmodeller samt hur 

dessa kan tillämpas och vårdlogistik där förståelse för skillnaden mellan logistik och 

vårdlogistik förtydligas samt andra logistiska begrepp presenteras. Utifrån dessa 

avsnitt har studien teoretiska referensram utformats för att lägga grunden för det 

kommande empiriavsnittet. Slutligen summeras hela avsnittet i en konceptuell modell 

för att ge läsaren en helhetsbild. 

 

3.1 Hälsoekonomi 

Hälsoekonomin har för avsikt att undersöka hur hälso- och sjukvården sköter 

allokeringen av de begränsade resurser som är dem givna. Hälsoekonomi är en del av 

nationalekonomin, där det sägs att alla resurser i samhället är begränsade och därför 

kommer alltid någons önskemål inte att uppfyllas (TLV, u.å.; Ferraz-Nunes & 

Karlberg, 2012). I hälsoekonomin undersöks användandet av samhällets resurser 

kontra hälsoeffekterna som behandlingarna medför (Ferraz-Nunes & Karlberg, 

2012).  Hälsoekonomi är ett begrepp som blivit allt mer uppmärksammat på senare år 

(Folland, Goodman & Stano, 2014), därför har det blivit allt viktigare att öka 

förståelsen för vad hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar är (Anell, 

2009; Arnlind, 1993). Hälsoekonomi har för avsikt att förbättra hälso- och 

sjukvården genom att utvärdera den (Folland, Goodman & Stano, 2014). 

 

Genom att utvärdera hälsoeffekterna kontra de monetära effekterna kan hälso- och 

sjukvården förbättras. I hälsoekonomin är det hälsoeffekterna som är det primära och 

inte det monetära eller något annat. Frågan som ställs när hälsoekonomiska 

utvärderingar utförs är hur de begränsade resurserna som hälso- och sjukvården har 

till sitt förfogande allokeras på ett så effektivt sätt som möjligt för att skapa största 

möjliga nytta (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). Därför är kostnadseffektivitet ett 

begrepp som ofta förkommer när det diskuteras om hälsoekonomi. 

Kostnadseffektivitet i detta sammanhang handlar om att jämföra olika 

behandlingsalternativ (minst två) där hälsovinsterna kan maximeras till lägsta 

möjliga kostnad (SBU, 2014; Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). På grund av att inga 

särskilt stora krav tidigare ställts på hälso- och sjukvården vad det gäller 
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kostnadseffektivitet har medvetenheten kring det inte heller varit särskilt stor inom 

hälso- och sjukvården. Det är först på senare år som medvetenheten kring 

kostnadseffektiviteten ökat markant i hälso- och sjukvården (Carlsson, Anell & 

Eliasson, 2006). Enligt SBU (2014) är effektivare tillvägagångssätt vid majoriteten 

av tillfällena oftast dyrare. Under de senaste åren har hälso- och sjukvården blivit allt 

mer teknologisk och behandlingarna därför blivit allt dyrare, vilket har bidragit till ett 

ökat fokus på hälsoekonomin och dess utvärderingar (TLV, u.å.). 

 

En ytterligare anledning till varför hälsoekonomi förtjänar uppmärksamhet är enligt 

Folland, Goodman och Stano (2014), för att hälso- och sjukvården förbrukar en stor 

andel av landets finansiella medel samtidigt som hälso- och sjukvården är en stor 

organisation som påverkar samhället på ett eller annat sätt. Den offentliga sektorn 

med hälso- och sjukvården inräknat är en väldigt reglerad sektor, därför skiljer sig 

också utvärderingar inom hälsoekonomi från exempelvis en vanlig ekonomisk 

utvärdering. En ekonomisk utvärdering är uppbyggd utifrån ett specifikt mål, dvs. 

den finansiella aspekten, vilket skiljer den vanliga ekonomiska utvärderingen från 

den hälsoekonomiska utvärderingen (Brodin & Andersson, 1998). Det har lett till att 

hälso- och sjukvårdssektorn fått ta fram nya metoder för att mäta och beräkna 

utnyttjandet av resurserna. Att hitta goda metoder för resursutnyttjandet är viktigt för 

organisationer som har en liten konkurrens eller ingen alls. Kostnadsfrågan är en 

viktig del då hälso- och sjukvården saknar press från konkurrenter som de haft om de 

verkade på en marknad med fullständig konkurrens. Därför är det viktigt att jobba 

med kostnadsminimering för att resurserna inom hälso- och sjukvården är 

begränsade (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; Brodin & Andersson, 1998).  

 

3.2 Hälsoekonomisk utvärdering 

En hälsoekonomisk utvärderings huvudsyfte är stödja den beslutsfattande processen 

om fördelning av resurser vid jämförelse mellan olika alternativ ur en kostnadsaspekt 

samt förbättringsaspekt (Drummond et al., 2015; Folland, Goodman & Stano, 2014; 

Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; Anell, 2009; Kobelt, 2002). De olika alternativen 

som utvärderas kan ha stora variationer, de kan bestå av allt från nya projekt och 

implementeringen av nya behandlingar till mer omfattande utvärderingar av hela 

verksamheter (Anell, 2009). Drummond et al. (2015) belyser att inom 

hälsoekonomiska utvärderingar finns det två generella aspekter att ta hänsyn till 
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oavsett verksamhet, något som även förstärks av Ferraz-Nunes och Karlberg (2012) 

och Kobelt (2002). I första hand handlar det om kostnader och konsekvenser av olika 

tillvägagångssätt. I teorin beskrivs vikten av att samla tillräckligt med information 

för att kunna motivera sina val eftersom i vissa fall finns det kostnadsinformation, 

men det saknas information kring vilka konsekvenser det kan medföra och vice 

versa. Det finns en särskild sammankoppling mellan kostnader (uppoffringen) och 

konsekvenser (förväntad nytta) som motiverar beslutsfattandet. Den andra aspekten 

handlar om vilka val och beslut som måste tas eftersom det finns en begränsning i 

resurserna och de ska hanteras på ett klokt sätt för att uppnå en nyttomaximering. Det 

är viktigt att dessa val baseras på flera kriterier och övervägs med noggrannhet för att 

uppnå önskat resultat (Drummond et al., 2015; Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; 

Kobelt, 2002). En vanlig missuppfattning med hälsoekonomiska utvärderingar är att 

de betraktas som någon slags kostnadskontroll, och enligt Anell (2009) är det en 

inkorrekt tolkning. Det är av stor vikt att betrakta hälsoekonomiska utvärderingar 

som stöd till beslut som berör kostnadseffektivitet och inte för att utföra 

kostnadskontroller (Anell, 2009; Kobelt 2002).   

 

Utöver de två generella aspekterna som nämns av Drummond et al. (2015), finns det 

fyra primära utgångspunkter som är viktiga att ta hänsyn till vid en hälsoekonomisk 

utvärdering (Anell, 2009). Dessa består av:  

 

• Jämförelse mellan minst två alternativ  

• Resurserna är begränsade 

• Vinster i form av hälsoeffekter för patienterna ska maximeras 

• Samhällsekonomiskt perspektiv 

 

Jämförelse mellan minst två alternativ  

En fullständig hälsoekonomisk utvärdering kräver minst två eller flera alternativ för 

att kunna bedöma vilket av alternativen som bidrar med högst hälsoekonomisk nytta 

(SBU, 2014; Kobelt, 2002). Det är därför helt avgörande att ta hänsyn till vilka 

alternativ som väljs i en sådan utvärdering eftersom val av alternativ kan ha en stor 

påverkan på slutresultatet (Anell, 2009). En jämförelse mellan minst två olika 

alternativ kan dessutom användas för att revidera befintliga koncept som exempelvis 

ett nuvarande behandlingsalternativ kontra implementeringen av ett nytt 
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behandlingsalternativ (Drummond et al., 2015; Anell, 2009). Vidare förklarar Anell 

(2009) att det är viktigt att ta hänsyn till att ett dåligt alternativ kan få vilket annat 

alternativ att framstå som bra.  

 

 

Figur 7: Jämförelse av två alternativ i en hälsoekonomisk utvärdering 

(Källa: Drummond et al., 2015, s.4. Modifierad) 

 

Resurserna är begränsade 

Hälsoekonomiska utvärderingar är av stor vikt inom hälso- och sjukvården som 

arbetar med begränsade resurser och därför är det viktigt att dessa resurser används 

på bästa möjliga sätt (SBU, 2014; Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012).  Det finns alltid 

en alternativ användning av de tillgängliga resurserna enligt Anell (2009), vilket 

utgör en alternativkostnad för dessa resurser. I en miljö med begränsade resurser och 

där det finns konkurrerande användningsområde som vill åt samma resurser, är två 

faktorer som måste tas i beaktande för att kunna utföra en givande hälsoekonomisk 

utvärdering (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; Anell, 2009). 

 

Vinster i form av hälsoeffekter för patienterna ska maximeras 

En viktig utgångspunkt att ta hänsyn till vid alla hälsoekonomiska utvärderingar är 

prioritering av patientnyttan oavsett vilka förändringar och förbättringar som ska 

implementeras (Drummond et al., 2015). Trots att en sådan utgångspunkt ska 

uppfattas som en självklarhet inom hälso- och sjukvården beskriver Anell (2009) att 

det kan finnas andra politiska agendor som prioriteras istället. Dessa politiska 

agendor uppstår oftast i samband med att politiker vill hellre tillfredsställa 
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majoriteten med enklare behov än att prioritera vården för mindre patientgrupper 

med allvarliga behov (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; Anell, 2009). Anell (2009) 

beskriver att även om alla involverade parter var överens om fördelning av resurser 

för att uppnå den högsta möjliga patientnyttan finns det fortfarande ett annat 

bekymmer, vilket är svårigheter med att mäta och definiera hälsoeffekter. 

 

Samhällsekonomiskt perspektiv 

Denna utgångspunkt handlar om vilka begränsningar och perspektiv en 

hälsoekonomisk utvärdering ska ta hänsyn till och hur det kan påverka slutresultatet. 

Det finns två perspektiv som en hälsoekonomisk utvärdering kan utgå ifrån; ett 

sjukvårdsperspektiv (organisatoriskt perspektiv) och ett samhällsekonomiskt 

perspektiv (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012; Anell, 2009). Ur ett sjukvårdsperspektiv 

tas det enbart hänsyn till kostnader och effekter som är direkt kopplade till hälso- och 

sjukvården. Medan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv beaktas alla kostnader och 

effekter tillsammans, utan att ta hänsyn till vilka samhällssektorer som påverkas 

(Anell, 2009). Rekommendationen är att utgå från ett samhällsekonomiskt perspektiv 

eftersom hälso- och sjukvården har ett visst ansvar mot samhället och genom att ta 

hänsyn till alla relevanta aspekter kan de minska risken för negativa konsekvenser 

(Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012).         

 

3.2.1 Svårigheter med hälsoekonomisk utvärdering 

En del av svårigheterna i de hälsoekonomiska utvärderingarna ligger i att ta fram 

både kostnader och effekter som utvärderingen är utformad för att ta fram. 

Kostnaderna är monetära vilket gör det lättare att ta fram konkreta värden, men 

effekterna har inget monetärt värde vilket gör det svårt att ta fram eller sätta ett 

monetärt värde på (Anell, 2009). Enligt Carlsson, Anell och Eliasson (2006) är det 

problematiskt att översätta hälsoeffekter till ett monetärt värde, vilket försvårar den 

hälsoekonomiska utvärderingen då det är kontroversiellt att sätta ett monetärt värde 

på hälsoeffekter. Författarna lägger till att det är svårt att generalisera resultatet från 

tidigare utförda hälsoekonomiska utvärderingar då det inte finns ett enhetligt 

tillvägagångssätt för hur en hälsoekonomisk utvärdering bör göras. Därför är 

jämförandet mellan olika utvärderingar något som upplevs som en stor utmaning 

(Carlsson, Anell & Eliasson, 2006).  
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Många av de hälsoekonomiska utvärderingar som idag utförs, är grundade på data 

från utlandet och ökar därmed svårigheten med att tillämpa liknande koncept inom 

den svenska hälso- och sjukvården då stora skillnader kan förekomma. Däremot är 

det få hälsoekonomiska utvärderingar som görs i Sverige vilket gör att utländska 

utvärderingar lägger grunden för tillvägagångssättet för de svenska utvärderingarna. 

Det läggs väldigt lite offentliga resurser på att utföra hälsoekonomiska utvärderingar 

i Sverige vilket kan vara en orsak till varför det inte heller finns så många att utgå 

ifrån (Anell & Gerdtham, 2010; Carlsson, Anell & Eliasson, 2006). 

 

3.3 Hälsoekonomiska analysmodeller 

Inom hälsoekonomiska utvärderingar finns det fyra primära analysmodeller att utgå 

ifrån. Ur en kostnadsaspekt har de identiska tillvägagångssätt medan värdering av 

hälsoeffekterna skiljer sig mellan de olika analysmodellerna. Dessa fyra 

analysmodeller är kostnadsminimeringsanalys, kostnadseffektanalys, 

kostnadsnyttoanalys och kostnadsintäktanalys. Identifiering av den analysmodell 

som anses vara mest lämplig baseras på tillgängligheten av data och anpassas utifrån 

analysens frågeställningar (Drummond et al., 2015; Anell, 2009; TLV, u.å.).     

 

Typ av analysmodell Effektmått Hur analysens 

resultat presenteras 

Kostnadsminimeringsanalys 

 

Inget effektmått då effekterna 

förutsätts vara lika. 
Presenterar endast kostnader 

Kostnadseffektanalys Vunna levnadsår, antal personer 

med lyckat resultat, osv.   

Kostnad per effekt enhet 

Kostnadsnyttoanalys QALY, kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

Kostnad per vunnet 

kvalitetsjusterat levnadsår. 

Kostnadsintäktanalys Effekter som levnadsår eller 

minskad smärta, värderade i 

monetära termer. 

Nettokostnad 

 

Figur 8: De fyra hälsoekonomiska analysmodeller 

(Källa: SBU, 2014, s.159. Modifierad) 

 

3.3.1 Kostnadsminimeringsanalys 

Kostnadsminimeringsanalys (Cost-minimisation analysis, CMA) syftar till att 

jämföra minst två alternativ som är väldigt lika varandra. Då alternativen är så pass 

snarlika är jämförelsen till för är att ta fram det alternativ med lägst 
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resursutnyttjande, då alternativen har samma effekt. En kostnadsminimeringsanalys 

är enkel att konstruera då den har för avsikt att jämföra minst två alternativ, det i sin 

tur gör den också lätt att avläsa då alternativet med lägst resursutnyttjande är det som 

ska väljas enligt principerna för en kostnadsminimeringsanalys (Drummond et al., 

2015; Anell, 2009; Briggs & O'Brien, 2001).  

 

Fördelar med att använda kostnadsminimeringsanalysen är att resultatet och 

beräkningen är enkla att avläsa respektive utföra. Då det enbart är kostnaderna som 

behöver undersökas är beräkningen väldigt enkel att utföra då allt annat förutsätts 

vara exakt lika. Det gör att mer svårtolkade och komplicerade parametrar undviks 

vilket minskar möjligheten till tolkningsfel och avläsningsfel undviks. Det blir 

enklare att dra konkreta slutsatser då det som analyseras är i monetära termer 

(Drummond et al., 2015; Anell, 2009). 

 

Nackdelar med kostnadsminimeringsanalysen är att trots att den anses vara den 

enklaste av analysmodellerna är det viktigt att inte glömma alla kostnader som är 

väsentliga i modellen för göra en rättvis jämförelse (Anell, 2009). Enligt Drummond 

et al. (2015) är kostnadsminimeringsanalysen inte en lämplig metod att använda sig 

av vid utförandet av en fullständig ekonomisk utvärdering för att den bara fokuserar 

på kostnader därför krävs det ytterligare mått som stöd för utvärderingen. Det ska 

mycket till för att två alternativ ska vara så lika varandra vad gäller effekt och 

tillvägagångssätt inom hälso- och sjukvården. Därför är tillämpandet av andra 

analysmodeller oftast något som sker då de andra analysmodellerna omfattar mer än 

bara kostnaderna som i detta fall (Drummond et al., 2015). 

 

3.3.2 Kostnadseffektanalys 

En kostnadseffektanalys (Cost-effectiveness analysis, CEA) är att utföra en mätning 

utifrån både en kostnads- och effektaspekt mellan minst två eller flera alternativ. Ur 

kostnadsaspekten följer CEA samma villkor som i CMA, medan effekter mäts i 

andra mått så som exempelvis vunna levnadsår (Drummond et al., 2015; TLV, u.å.). 

Eftersom kostnader mäts i monetära mått och effekter mäts i icke-monetära mått 

nämner Anell (2009) att det är viktigt att ställa dessa i relation till varandra, med 

hjälp av ICER (Incremental cost-effectiveness ratio). ICER (se figur 9) består av fyra 

beteckningar, där Kostnad A står för kostnaden kopplat till alternativ A och Kostnad 
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B är kopplat till alternativ B. Medan Effekt A och Effekt B är kopplade till sina 

alternativ på samma sätt som kostnadsalternativen. Beräkningen utförs genom att 

mäta skillnaden mellan båda kostnadsalternativen samt effektalternativen, därefter 

mäts kvoten av dessa mätningar för att beräkna ICER, som mäts i kostnad per effekt 

enhet. Det här måttet tydliggör den kostnaden som skulle krävas för att kunna uppnå 

högre en effektnivå och i sin tur avgör samhällets betalningsvilja utifrån 

kostnadseffektivitetsnivån (SBU, 2014; TLV, u.å.).  

 

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
(𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐴 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐵)

(𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝐴 − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝐵)
 

 

 

(Källa: SBU, 2014, s.161) 

 

Huvudsyftet med ICER är att jämföra skillnader mellan dessa alternativ och fastställa 

vilket alternativ som anses vara mest kostnadseffektivt, något som kan identifieras av 

antingen lägsta kostnadsnivån och/eller en bättre effekt (SBU, 2014; Anell, 2009). I 

tabellen nedan (Figur 10) presenteras de nio olika resultaten som kan förekomma i 

samband med en ICER-mätning mellan två olika alternativ (SBU, 2014):  

 

Ny metod 

jämförs med 

gammal 

Lägre effekt Lika effekt Högre effekt 

Lägre kostnad 1. Läget oklart, ev. 

ytterligare analys 

4. Inför den nya 

metoden 

7. Inför den nya 

metoden 

Lika kostnad 2. Behåll den 

gamla metoden 

5. Metoderna är 

likvärdiga 

8. Inför den nya 

metoden 

Högre kostnad 3. Behåll den 

gamla metoden 

6. Behåll den 

gamla metoden 

9. Läget oklart, 

gör ytterligare 

analys 

 

Figur 10: Beslutsmatris 

(Källa: SBU, 2014, s.161. Modifierad) 

 

Varje alternativ är kopplat till en beskrivning som ska agera som stöd vid 

beslutsfattandet. Utfall två, tre och sex resulterar i att det gamla alternativet anses 

Figur 9: ICER-modell 
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vara kostnadseffektivt och ska behållas. Medan vid utfall fyra, sju och åtta är det raka 

motsatsen eftersom det nya alternativet anses vara mer kostnadseffektivt. I utfall fem 

finns det inga skillnader mellan alternativen och här finns det ingen anledning till att 

införa en förändring. Däremot skulle det resultera i utfall ett eller nio, kommer det att 

krävas ytterligare analyser innan utfallet kan läggas fram som ett förslag (Drummond 

et al., 2015; SBU, 2014). 

 

En primär fördel med CEA är att analysmodellen utgår ifrån att säkerställa 

alternativet med största möjliga effekt vid begränsade resurser. Dessutom finns 

möjligheten att kunna utgå från satta mål för att identifiera det mest 

kostnadseffektiva alternativet (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). Med andra ord är 

CEA ett utmärkt val i situationer där det finns specifika uppsatta mål som ska uppnås 

(Drummond et al., 2015).    

 

Nackdelen med CEA är att det finns en begränsning eftersom fokus läggs på vissa 

specifika mål, vilket i sin tur kan resultera i att vissa andra viktiga aspekter kan 

förbises. Exempelvis en effekt mäts utifrån antal vårddygn och antal ökade 

levnadsår, men ingen hänsyn tas till övriga effekter som patienten kan uppleva under 

en behandling. Därmed kan resultatet av CEA ha vissa begränsningar som är viktigt 

att ta hänsyn till för att kunna uppnå ett trovärdigt resultat (Drummond et al., 2015; 

Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012).   

 

3.3.3 Kostnadsnyttoanalys 

En kostnadsnyttoanalys (Cost-utility analysis, CUA) är en analysmodell som jämför 

livskvaliteten och resultatet med kostnaderna per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, 

QALY3 (Anell, 2009). QALY beräknas genom att multiplicera ett levnadsår med 

livskvalitet. Där livskvaliteten ligger mellan 0 och 1 där 0 motsvarar död och 1 för 

fullt frisk (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). Genom att använda QALY kan 

jämförelser mellan olika behandlingar utföras och där måtten livslängd och 

livskvalitet är mått som QALY bygger på (TLV, u.å.). En behandlingsmetod som 

jämförs med hjälp av QALY höjer livskvaliteten hos en patient men inte livslängden 

(Anell, 2009). Det är den mest använda analysmodellen vid hälsoekonomisk 

                                                 
3 QALY är en förkortning av Quality Adjusted Life Years, och är ett mått på kvalitetsjusterat 

levnadsår (Anell, 2009). 
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utvärdering och där syftet är att ge en helhetsbild av en utförd behandling genom att 

inkludera livslängd och livskvalitet som mått på effekt i analysmodellen (TLV, u.å.). 

När kostnaderna mellan två alternativ jämförs ställs de mot förändringen i QALY, 

och detta ger en kostnadseffektkvot i ICER som står för kostnad per QALY (Anell, 

2009; TLV, u.å.). 

 

Fördelar med CUA är starkt kopplade till QALY där resultaten av olika 

behandlingsalternativ jämförs i måttet QALY där den bästa av 

behandlingsalternativen tas fram enligt måttet QALY. CUA kan tillämpas vid 

analyser som ska utföras i ett bredare perspektiv, tillskillnad från exempelvis CEA 

där analysmodellen är beroende av en given effekt vilket minskar bredden i analysen 

(Drummond et al., 2015). QALY uppfattas som en viktig del av ett humankapital och 

därför kan det även starkt associeras med individers välfärdsnivå (Ferraz-Nunez & 

Karlberg, 2012). 

 

Nackdelar med CUA, och QALY som utgör en stor del av CUA, är att frågorna och 

respondenternas svar kan ha stor spridning vilket försvårar generaliserbara slutsatser. 

Det på grund av att alla värdesätter saker olika vilket gör att två personer kan må lika 

bra rent fysiskt men den ene kanske inte upplever samma livskvalitet vilket gör att en 

persons välmående blir en subjektiv bedömning (SBU, 2014). Faktorer som 

exempelvis sociala värderingar är inte något som ingår i hälsa vilket utgör en kritisk 

faktor gentemot CUA. Ytterligare kritik riktas mot CUA till följd av att 

analysmodellen är enkelt uppbyggd och därmed anses vara missvisande till följd av 

att det krävs mer än bara en procentsats för att avgöra livskvalitet, då det anses vara 

mer komplext att avgöra livskvaliteten än att räkna ut den genom en formel (Ferraz-

Nunez & Karlberg, 2012). 

 

3.3.4 Kostnadsintäktanalys 

En kostnadsintäktsanalys (Cost-benefit analysis, CBA) ger ett lättavläst resultat då 

både kostnaderna och effekterna mäts i penningmått vilket gör att missuppfattningar 

undviks. I CBA är intäkterna en viktig aspekt och om intäkterna överstiger 

kostnaderna ska behandlingsalternativet väljas, om intäkterna inte överstiger 

kostnaderna ska det inte väljas. Utöver detta har CBA renodlade ekonomiska 

grundvärderingar vilket gör att analysmodellen blir lätthanterligare till följd av att 



  
 

 35 

utgångpunkten för analysmodellen utgår ifrån samma grundvärderingar (Drummond 

et al., 2015; Anell, 2009). En CBA kan bestå av ett monetärt inflöde men det kan 

även ske monetära besparingar som kan ha föranletts genom en förändring (Ferraz-

Nunez & Karlberg, 2012). Det är en analysmodell som används väldigt lite då 

problematiken med modellen ligger i omvandlandet av hälsoeffekter till pengar är 

svårt och väldigt känsligt (TLV, u.å.). 

 

Fördelar med användandet av CBA vid en hälsoekonomisk utvärdering är att 

resultatet är lättolkat då både kostnaderna och effekterna mäts i penningmått. Det i 

sin tur gör att själva utvärderingen blir enkel då intäkterna ska överstiga kostnaderna 

för att behandlingsalternativet ska väljas, gör det inte det så väljs det inte (Anell, 

2009). 

 

Nackdelar med CBA är att den används minst av alla analysmodeller på grund av att 

hälsoekonomiska utvärderingar inte är utformade för att generera intäkter, något som 

hälso- och sjukvården inte heller är uppbyggt för. Det hade varit mer lämpligt om 

individers betalningsvilja för vården fick ingå i kostnadsintäktsanalysen. Detta anses 

vara oetiskt då det inte går att sätta ett pris på en människas liv, vilket gör att 

alternativet oftast utesluts direkt (Ferraz-Nunez & Karlberg, 2012; Anell, 2009). 

 

3.4 Vårdlogistik 

Logistik har på senare tid fått en allt viktigare roll inom diverse verksamheter, både 

på en strategisk och inte minst en operativ nivå. När det diskuteras om logistik i 

verksamheter är det främst slutresultatet som ligger i fokus, det är därför väldigt 

viktigt att se helheten i logistikkedjan för att kunna nå det önskade slutresultatet. 

Utifrån ett generellt perspektiv handlar logistik om att ha effektiva flöden och genom 

det uppnå en hög leveransservice till lägsta möjliga kostnad. Logistiken har tidigare 

inte varit speciellt uppmärksammat inom vården. Det har ändrats och på senare tid 

har större fokus lagts på processer och processtyrning som har en stark logistisk 

förankring. Det är av stor vikt att varje del i logistikprocessen uppfyller det mål som 

den är utformad till att uppfylla för att slutresultatet ska bli lyckat. Inom hälso- och 

sjukvården kan logistiken bidra till lägre kostnader genom effektivisering av 

patientflödena, minskade väntetider och förbättring av kapacitetsutnyttjandet 

(Arvidsson, 2007). 
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Vårdlogistiken kan förklaras enligt principen av de sju R-en som har utvecklats 

utifrån Shapiro och Hesketts definition av logistik, "där rätt patient, får rätt vård, av 

rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad" (Arvidsson, 

2007). Det finns dock brister inom den svenska hälso- och sjukvården vad gäller 

bland annat tillgängligheten och effektiviteten, det i sin tur leder till att hälso- och 

sjukvården emellanåt kan upplevas som bristfällig inom dessa områden. Därför pågår 

det kontinuerligt förbättringsarbeten med avsikten att förbättra bland annat 

tillgängligheten och kvaliteten, dessa förbättringsarbeten utgår i grunden från en 

logistikaspekt där förbättringsarbete är en viktig del. Genom att skapa förståelse för 

hur processerna och systemen fungerar kan de i sin tur också förbättras (Ibid). 

  

Inom vårdlogistiken är begrepp som vårdkedjan och patientflöden vanligt 

förekommande (Arvidsson, 2007). Ett flöde betraktas som en obruten kedja av 

produkter, information och människor som rör sig mot ett slutmål. I hälso- och 

sjukvården innehåller detta flöde exempelvis förflyttningar av patienter, information 

och material mellan olika avdelningar (NHS, 2008). Vårdkedjan kan definieras som 

patientens väg genom den vårdprocess som denne får, därför utgör även personalen 

en central del i denna process, men tar inte hänsyn till aktiviteterna i kedjan på 

samma sätt som i patientflödet. Personalen inom hälso- och sjukvården fungerar som 

stöd för patienten i denna process där de bidrar med hjälp för att flödet ska fortsätta 

framåt mot slutmålet, som är att erbjuda tillfredställande vård till patienterna (Berlin 

& Kastberg, 2011; NHS, 2008; Arvidsson, 2007). 

 

3.4.1 Kartläggning inom hälso- och sjukvården 

Kartläggning inom hälso- och sjukvården är något som är av stor vikt att ta hänsyn 

till för att kunna få en bättre uppfattning om hur organisationen fungerar utifrån flera 

olika perspektiv. Ett viktigt perspektiv inom hälso- och sjukvården är patientflödet, 

något som prioriteras i samband med kartläggningen för att kunna identifiera olika 

möjligheter till förändringar med avsikten att effektivisera flödet för att kunna öka 

nyttan för patienterna. Strukturen inom en organisation som hälso- och sjukvården är 

av stor betydelse eftersom att den består av flera olika avdelningar och kliniker som 

ska dessutom interagera med varandra på något sätt för att kunna optimera patientens 

väg genom vårdkedjan (Olsson & Aronsson, 2012; Arvidsson, 2007).  
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Figur 11: Organisations fyra behov - Helhetsbild 

(Källa: Egen modell)  

 

Det finns fyra tydliga behov enligt Olsson och Aronsson (2012) för att kunna skapa 

sig en helhetsbild av organisationen som i sin tur underlättar kartläggningen som 

illustreras i figur 11. Det första behovet är kunskap om resurser, det är av stor vikt att 

säkerställa vilka resurser som finns tillgängliga som exempelvis antal anställda, antal 

undersökningsrum, antal medicinska maskiner, etc. Det andra behovet är kunskap om 

patientgrupper, viktigt att säkerställa vilka patientgrupper som tillhör de olika 

avdelningarna samt hur ser fördelningen ut på varje enhet inom organisationen. Det 

tredje behovet är kunskap om resultat, där kvalitén på hur arbetet utförs spelar en 

viktig roll och identifiering av vilka resultat som måste uppnås för att gå i linje med 

organisationens diverse mål. Det fjärde behovet är kunskap om patienter kontra 

resurser, att kunna hitta en tydlig koppling mellan patienterna och de resurser som 

förbrukas. Genom att sammankoppla dessa behov ökar organisationen sina 

möjligheter till att kunna skapa sig en tydlig bild av det som kan förväntas och det 

som krävs för att kunna utföra en noggrann kartläggning inom hälso- och sjukvården 

(Olsson & Aronsson, 2012).    

 

Olika verksamheter påverkas på olika sätt i samband med en förändring, men för att 

kunna säkerställa hur dessa förändringar påverkar en specifik verksamhet är det av 

stor vikt att utreda vart förändringen startades. Genom att identifiera starten blir det 

enklare att undersöka hur verksamheten såg ut innan förändringen implementerades 

och det i sin tur underlättar kartläggningsprocessen (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 
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2013). En kartläggning är något som utförs av en specifik anledning och syftet är 

oftast kopplat till en förbättringsmöjlighet inom ett särskilt område eller en särskild 

förbättring inom en verksamhet (Olsson & Aronsson, 2012). Eftersom 

kartläggningen kan variera från fall till fall finns det ingen särskild mall att utgå ifrån 

och istället finns det fyra moment som enligt Mazur och Chen (2008) kan följas för 

att utföra kartläggningen. Dessa moment består av identifiering av ursprungskällan 

till problemet, förslag till lösningar av problemet, planering av en 

implementeringsplan och slutligen, utforma en plan för att kunna mäta 

förändringsarbetet (Mazur & Chen, 2008).         

 

3.4.2 Ledtider 

Ett generellt krav som ställs på hälso- och sjukvården och något som ska uppfyllas är 

att den ska vara lättillgänglig. Det är dessvärre ett stort problem inom den svenska 

hälso- och sjukvården som i dagsläget har långa väntetider (Hanning, 2006). Det är 

viktigt att ha korta ledtider i patientflödet därför är ledtidsanalyser ett bra sätt att få 

kontroll över detta problem som finns inom hälso- och sjukvården (Oskarsson, 

Aronsson & Ekdahl, 2013; Arvidsson, 2007). Ledtidsanalyser bygger på väl utförda 

processkartläggningar där tiderna delas in i aktiv respektive passiv tid. Aktiv tid 

innebär i detta fall när någon typ av aktivitet utförs och passiv tid uppstår när det inte 

utförs någon värdeskapande aktivitet (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Inom 

hälso- och sjukvården liksom andra verksamheter är ett mål att om möjligt helt 

undvika flaskhalsar det vill säga, ett hinder som bromsar ett flöde eller en kedja och 

givetvis är det även en kostnadsfråga beroende på vart i flödet flaskhalsen 

identifieras. Det är något som en ledtidsanalys tar fram och därefter kan det i sin tur 

åtgärdas i den mån det går (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Arvidsson, 2007). 
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Figur 12: Fem steg för minskning av ledtider  (Källa: Egen modell) 

 

Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) finns det fem steg som kan tillämpas 

för att minska ledtiden i processer och flöden. Dessa är följande: 

1. Eliminera – Radera aktiviteter som inte tillför något för varken verksamheten 

eller patienten. 

2. Förenkla - Göra aktiviteterna mindre komplexa, kan vara fördelaktigt att 

hålla saker simpla för att undvika missförstånd inom verksamheten. 

3. Integrera – Koppla ihop moment som kan integreras ihop utan att de stör 

varandra på något sätt. 

4. Parallellisera - Genom att utföra processer som inte är beroende av varandra 

samtidigt. 

5. Synkronisera – Undvika onödiga väntetider genom att strukturera flödet så att 

en aktivitet kan ta vid direkt när en annan slutat. 

 

Dessa fem steg kan tillämpas för att minska ledtiderna men utöver det finns det 

mycket mer som kan göras för att reducera ledtiderna. Stegen ovan kan också 

överlappa varandra för att nå det önskade slutresultatet, som i detta fall är att minska 

ledtidtiderna (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 

 

Inom svensk hälso- och sjukvård är det mycket diskussion kring långa väntetider. 

Enligt en undersökning som gjordes år 2009 av Health Consumer Powerhouse, 

rankades Sverige som ett av de länder med sämsta tillgängligheten vad gäller vården 
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av de 31 OECD4-länderna som undersökningen byggde på. Denna undersökning 

hade som avsikt att undersöka bland annat väntetider och tillgänglighet. Det är 

viktigt att problemen med väntetider inom den svenska hälso- och sjukvården tas på 

fullt allvar för att på lång sikt bidrar det till förluster i livskvalitet för individerna men 

även längre sjukskrivningar som kan undvikas. Några förslag för att minska 

väntetiderna är att genom att förbättra logistiken, öka samarbete mellan vårdgivare, 

förbättra IT-användandet, genom att tillämpa dessa åtgärder kan väntetiderna inom 

hälso- och sjukvården minskas (Anell & Gerdtham, 2010). 

 

Långa väntetider är inte något som enbart är frustrerande för patienterna utan det är 

även en kostnadsfråga där långa väntetider gör att patienterna behöver sjukskrivas 

längre vilket kostar samhället pengar. Det kan liknas vid vilken industri som helst där 

långa lagringstider kostar mycket pengar och är därför något som helst undviks. Det 

optimala ur både ett patientperspektiv men även ett samhällsperspektiv är att 

väntetiden är så kort som möjligt. Det för att inte nog med att det kostar samhället 

mycket pengar genom att försäkringskassan får betala ut ersättning till den 

sjukskrivne utan även för att det är ett produktionsbortfall där individen på grund av 

sjukskrivning inte kan arbeta och därmed blir det en dubbel kostnad för samhället i 

bland annat förlorad skatt. Det är därför i allas intresse att väntetiderna inom hälso- 

och sjukvården är så korta som möjligt. Genom att se variatonsmönster på 

efterfrågan av vård kan hälso- och sjukvården rusta upp sig inför intensiva 

besöksperioder för att ha så korta väntetider som möjligt (Arvidsson, 2007). 

 

Inom hälso- och sjukvård finns det två typer av variationer i samband med 

patientflödet, dessa kan delas upp i externa och interna. Där externa variationer har 

en stark koppling till patienterna medan interna variationer uppkommer i samband 

med sättet arbetet bedrivs i verksamheten. Största utmaningen för en verksamhet 

finns bland de externa variationerna eftersom dessa är direkt kopplade till patienter 

och patientflödet anses vara oförutsägbara i jämförelse med de interna variationerna, 

där finns ett tydligt mönster att följa för att kunna identifiera och åtgärda diverse 

problem (Olsson & Aronsson, 2012; Bicheno, Anhede, Hillberg & Whitty, 2008).  

 

                                                 
4  OECD står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 
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Enligt Bicheno et al. (2008) finns det tre nyckelaspekter att ta hänsyn till i samband 

med externa variationer. Den första aspekten är ankomstmönster, där det är en stor 

utmaning inom hälso- och sjukvården att kunna bedöma hur patientflödet kommer att 

se ut vid olika tillfällen. I samband med detta är det viktigt att se på efterfrågan och 

tillgängliga kapaciteten utifrån ett mer långsiktigt perspektiv för att kunna identifiera 

trender och mönster. Exempelvis kan verksamheten undersöka om det finns ett 

säsongsmönster för vissa skador eller om det finns någon koppling till vissa perioder 

under året. Den andra aspekten handlar om behov, eftersom behovet är något som 

varierar beroende på patienttypen krävs det olika sätt att hantera olika 

patientärenden. Exempelvis finns det möjligheter till så kallade Fast Track lösningar 

inom vården som bygger på att vissa patienter som har mer brådskande behov kan ta 

del av ett sidoflöde för att få behandling snabbare och samtidigt avlasta det ordinarie 

flödet. Den tredje aspekten handlar om kunskap, vissa patienter kräver mer stöd och 

vägledning än andra. Genom att identifiera kunskapsnivån finns det större 

möjligheter till en mer effektiv organisation eftersom resurserna kan fördelas utifrån 

specifika behov och inte utifrån generella antagande (Bicheno et al., 2008).  

 

Överlappande samarbete mellan vårdgivare är viktigt för att uppnå en 

tillfredställande vård för patienten (Aldhizer & Juras, 2015; Maun et al., 2014). Det 

är viktigt med kommunikation och ödmjukhet för att uppnå en tillfredställande vård 

för patienten, utan det finns det en risk att patientens vård blir lidande. Genom ett 

interaktivt samarbete mellan olika vårdgivare, där kommunikation, samarbete och 

ömsesidig kritik utgör grunder som måste tas i beaktande för att kunna uppnå det 

önskade resultatet (Maun et al., 2014). Samarbete mellan olika vårdgivare bidrar till 

ökad kompetens och där vårdgivarnas kunskap inom området kan komplettera 

varandra för att ge patienten den bästa möjliga vården (Berlin & Kastberg, 2011). 

Det är också viktigt att ha förståelse för andras expertisområde, för att på så sätt även 

kunna lära sig av varandra och därmed utveckla den givna vården. Det är av stor vikt 

att få en ökad förståelse för andras erfarenheter genom regelbundna möten mellan 

olika vårdgivare för att kunna utveckla verksamheten (Maun et al., 2014).  

 

3.5 Värdeflödesanalys (VFA) 

När en verksamhet ska förbättras är det ofta helheten som studeras för att identifiera 

flaskhalsar som finns i verksamheten (Jimmerson, 2009; Blücher & Öjmertz, 2008). 
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Genom en värdeflödesanalys, VFA, som har för avsikt att endast framhäva de 

aktiviteter som genererar värde i ett flöde (Weiss, 2013). Genom att kartlägga både 

informations- och materialflödena kan slöseri tas bort men, den främsta avsikten med 

VFA är att minska ledtiderna och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter i flödena 

(Jarebrant et al., 2014; Weiss, 2013; Hines & Rich, 1997). En VFA ska utföras 

tillsammans med de involverade för den process som ska kartläggas. Genom att 

tillägga direkta observationer i samband med kartläggningen blir det enklare att 

framhäva icke-värdeskapande aktiviteter. En VFA är en kartlagd bild som visar hur 

flödet på en arbetsplats ser ut och tiden det tar att gå igenom detta flöde från start till 

slut (Jimmerson, 2009).  

 

Genom att nyttja den värdeskapande tiden kan verksamheten få ut maximalt i varje 

process och därmed även maximera resurserutnyttjandet. Det är däremot oftast i den 

icke-värdeskapande tiden som vinningar kan uppnås och därför är det även där mest 

fokus läggs när en VFA utförs (Rother & Shook, 2004). I en VFA är det viktigt att ha 

två jämförelser mellan ett tidigare skede samt ett nuvarande/framtida skede för att 

tydligt kunna påvisa de upptäckta skillnaderna mellan de olika utförda 

värdeflödesanalyserna (Nash & Poling, 2008).  

 

Ett patientflöde inom hälso- och sjukvården är alla de aktiviteter som leder till 

behandling och tillslut ett friskförklarande. Aktiviteter som är inkluderade i ett 

patientflöde är alltifrån handlingar från vårdgivare till att rätt information delges 

patienten, men även handlingar från vårdgivare som gör att patienten når det önskade 

målet med behandlingen, vilket är tillfrisknad (Chalice, 2007). Handlingar inom ett 

patientflöde går att dela upp i tre kategorier; de som adderar värde för patienten, de 

som adderar värde för verksamheten men med lite eller inget värde för patienten och 

slutligen, de som inte adderar något värde överhuvudtaget. När patientflödet är 

kartlagt inleds värdeadderande processen där värdet i patientflödet ska öka samtidigt 

som alla icke-värdeadderande aktiviteter ska elimineras. Värdeadderande aktiviteter 

som kan uppnås är; korta ner väntetiderna, effektivisering av patientflödet och 

minska transporterandet för såväl patienter som vårdgivare (Weiss, 2013). 
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3.6 Konceptuell modell 

 

 

 
 

 

Figur 13: Konceptuell modell 

(Källa: Egen modell) 
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4 Kartläggning av förändringen 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet som studien byggt på. 

Här presenteras det som föranlett förändringen och vad de involverade i projektet 

anser om förändringarna. Vidare presenteras även en utförlig kartläggning av det 

gamla arbetssättet, vilka delar som eliminerats och det nya arbetssättet. De 

involverade förklarar även hur deras roller förändrats i och med förändringen, hur 

samarbetet påverkats och hur patientens respons har hittills varit. Slutligen 

presenteras de icke-monetära effekter som förändringen föranlett och vad de 

involverade anser bör förbättras för att implementera förändringen fullt ut. 

 

4.1 Föranlett förändringen 

Långa väntetider och utdragna vårdprocesser var något som tidigare var ett stort 

bekymmer på ortopedkliniken (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05; Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04). Collén, 

sjukgymnast (2017-04-04) upplevde att detta var något som kunde effektiviseras för 

patienterna som sökte vård för svåra knäskador. Patienterna som sökte vård svåra 

knäskador hade oftast en aktiv livsstil, vilket gjorde att de ofta var väldigt angelägna 

om att komma tillbaka till idrotten igen och var därför också angelägna om att få 

snabbare vård (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04). I takt med ökade samarbeten 

mellan specialistläkarna och sjukgymnasterna upptäcktes en stor brist som var 

kommunikationen mellan vårdgivarna (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05).  

 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) tog ett konkret exempel där sjukgymnasterna 

under en specifik period kunde se ett tydligt mönster hos en grupp patienter som 

under denna period hade vissa specifika besvär efter operation. Detta togs då upp 

med specialistläkarna som då missat i informationsdelningen med sjukgymnasterna 

om förändrandet av en viss teknik i operationerna, som i sin tur lett till de specifika 

besvären som upplevdes av patienterna (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04). Detta var 

något som var frustrerande för sjukgymnasterna eftersom viktig information som 

denna skulle framgått tydligt men i detta fall hade fallit mellan raderna (Collén, 

sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05). En anledning till 

detta var överbelastningen på specialistläkarna som kan ha legat bakom denna 
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kommunikativa miss (Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05). Idéer på hur 

effektiviseringar i patientflödet kunde uppnås har funnits under en längre period men 

inget som blivit verklighet förens i december 2016 när detta projekt initierades 

(Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Ehlin, 

verksamhetschef, 2017-04-05).  

 

"Förbättring av kommunikationen mellan vårdgivarna är av stor vikt 

och för att kunna uppnå det måste varje vårdgivare fokusera på vad de 

kan bidra med för att åstadkomma dessa förbättringar." - Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05.     

 

Idén om att förändra arbetssättet framkom under 2013, när specialistläkaren Dettmer 

var på en ortopedkonferens i Helsingborg och fick upp ögonen för ett liknande 

projekt som implementerats på ortopedkliniken där. Projektet där byggde på ett tätt 

samarbete mellan specialistläkare och sjukgymnaster, där sjukgymnasterna fick ett 

större inflytande för att frigöra läkartid åt mer primära uppgifter som exempelvis 

operationer. Detta var något som specialistläkaren Dettmer tog med sig till LSK. 

Efter diskussioner mellan verksamhetscheferna (ortopedkliniken & Rehab Söder), 

specialistläkarna och sjukgymnasterna, togs ett beslut om att testa det nya arbetssättet 

på projektbasis under sex månader (Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05). Främsta 

anledningen till att detta ansågs vara möjligt var på grund av att de ansåg att den rätta 

kompetensen fanns inom LSK för att kunna genomföra detta. Sjukgymnast Collén 

med huvudansvaret för projektet bland sjukgymnasterna ansågs vara kompetent nog 

för att utföra dessa bedömningar och är väldigt duktig på att utförligt förklara kring 

knäts anatomi för patienten, därför är han en väldigt viktig pjäs i framgången för 

projektet (Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Ehlin, verksamhetschef, 2017-04-

05; Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04).  

 

Enligt sjukgymnasterna Collén (2017-04-04) och Höök (2017-04-05), som är 

involverade i projektet har förändringen lett till effektivisering av patientflödet 

samtidigt som patientens väntetid har reducerats. Ytterligare anledningar till att 

projektet behövdes enligt Collén, sjukgymnast (2017-04-04) var att det fanns en 

problematik med bland annat att:  
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• Skador missades   

• Fel diagnoser  

• Avlasta specialistläkarna   

• Kunna ta emot fler patienter  

 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) anser att detta är något som skulle kunna 

tillämpas på flera områden inom hälso- och sjukvården för att kunna utnyttja den 

kompetens som finns tillgänglig inom verksamheterna bland andra yrkesgrupper. 

Jacobsson, ekonomichef (2017-04-05) förklarar att liknande projekt fast i mindre 

omfattningar är vanligt förekommande på LSK då de kontinuerligt arbetar med 

effektiviseringar inom olika enheter. Vidare poängterar hon också det uppenbara ur 

ett ekonomiskt perspektiv i detta fall vilket är, att en specialistläkare tjänar betydligt 

mer än en sjukgymnast vilket gör att det även finns ett ekonomiskt incitament till att 

implementera en förändring av denna typ. Om möjligt hade hon sett att fler tog efter 

eftersom det råder en stor läkarbrist i dagsläget och om andra vårdgivare kan utföra 

delar av en läkares uppgifter frigör det läkartid till patienter med större behov 

(Jacobsson, ekonomichef, 2017-04-05). 

 

4.2 Kartläggning av det gamla arbetssättet  

Det gamla arbetssättet illustreras nedan i figur 14, som ger en överskådlig förklaring 

av patientflödet och hur ledtiderna för denna process ser ut. Det gamla arbetssättet 

såg ut enligt följande där patienten kom in till akutmottagningen ofta med ett 

traumatiserat och svullet knä. På akutmottagningen utfördes en vanlig röntgen för att 

utesluta skelettskador i knät och jourläkaren utförde de bedömningar som var möjliga 

i det stadiet men oftast var det begränsat på grund av stor svullnad i knät och därför 

fick patienten återkomma. Den aktiva tidsåtgången (AT) på akutmottagningen 

uppskattades till cirka en timme. Jourläkaren skickade efter det en remiss till 

specialistläkare och patienten fick återkomma på besök hos en specialistläkare efter 

cirka två veckors väntetid som betraktas som passiv tid (PT), för att kunna utföra 

utförligare bedömning av knät (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05; Ehlin, verksamhetschef, 2017-04-05).  

 

Efter cirka två veckor förväntades det att svullnaden då lagt sig och att 

specialistläkaren kunde utföra en utförligare bedömning av skadan. Detta besök var 
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schemalagt att ta cirka 30 minuter (AT). Patienten fick då lite mer information kring 

skadan och om den kunde fastställas direkt gjordes detta då av specialistläkaren men 

för att säkerställa exakt vilken omfattning skadan hade så skickades oftast en remiss 

till magnetröntgen (MR) för att få skadan konstaterad. Patienten fick då vänta mellan 

fyra till sex veckor för att få en magnetröntgen utförd (som tar cirka en timme) och 

ytterligare cirka två veckor för att få komma tillbaka till specialistläkaren för att få 

svar på magnetröntgenbilderna. Därefter fanns det två behandlingsalternativ, 

beroende på vilken skada som patienten ådragit sig. Antingen aktiv eller konservativ 

behandling, aktiv innefattar operation medan konservativ innefattar rehab-träning 

med sjukgymnast (Ibid.). 

 

Oavsett vilket av alternativen som valdes var en sjukgymnast nästa vårdgivare som 

patienten behövde träffa. Väntetiden till sjukgymnasten var ytterligare cirka två 

veckor och vid detta besök lades en träningsplan upp för om patienten skulle 

opereras var det viktigt att träna upp muskulaturen i knät för att snabbt kunna komma 

igång med rehabiliteringen efter operationen. Var det istället en konservativ 

behandling som valdes så lades ett träningsschema upp med sjukgymnasten för att 

träna upp knät till full styrka igen. Den totala ledtiden för denna process var i 

genomsnitt mellan 11 till 13 veckor (Ibid.).  
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 (Källa: Egen modell) 

Figur 14: Utförlig kartläggning av det gamla arbetssättet 
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4.3 Effektivisering av patientflödet 

Figur 15 nedan illustrerar de delar som effektiviserats i samband med förändringen. 

Här kan vi se de steg som eliminerats i patientflödet. Det är specialistläkartider som 

ersatts med sjukgymnasttider och de passiva tiderna förkortats avsevärt. Figur 15 

identifierar de steg som har eliminerats samt effektiviserats som i sin tur mynnar ut i 

figur 16 som tydligt visar det nya patientflödet. 
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 (Källa: Egen modell) 

Figur 15: Effektivisering av patientflödet 
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4.4 Kartläggning av det nya arbetssättet 

Det nya arbetssättet bygger till stora delar på effektivisering av den passiva tiden som 

reducerats genom att bland annat ersätta specialistläkare med en sjukgymnast. 

Patientflödet ser likadant ut i första steget där patienten kommer in till 

akutmottagningen. Därefter skickar jourläkaren en remiss till ortopedkliniken där den 

medicinska sekreteraren ser till att rätt patient kommer till den rätta vårdgivaren, i 

detta fall sjukgymnast Collén och patienten får komma på ett besök hos 

sjukgymnasten efter cirka två veckor då svullnaden lagt sig (Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05; Ehlin, verksamhetschef, 2017-04-05). 

 

Anledningen till varför en sjukgymnast kan ersätta en specialistläkare i detta steg är 

på grund av att patienten i ett senare skede ändå fick träffa en sjukgymnast och nu 

kan sjukgymnasten träffas i ett tidigt stadie för att bedöma skadan och vilken 

behandling som lämpar sig bäst för patienten. Sjukgymnasten Collén är kompetent 

nog att kunna utföra en bedömning av knät för att kunna bedöma vad patienten 

ådragit sig för skada. Kan inte detta konstateras av sjukgymnasten kan han kalla in en 

specialistläkare för att få dennes åsikt kring skadan. Är det svårt att konstatera 

skadan kan sjukgymnasten själv skicka en remiss till magnetröntgen och patienten 

får vänta cirka två veckor för att få denna utförd. Till följd av implementeringen av 

detta projekt har även en möjlighet till ett snabbspår tagits fram så att patienten får en 

magnetröntgen utförd inom två veckor (Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Ehlin, 

verksamhetschef, 2017-04-05; Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04). 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) förklarar att ambitionen med projektet var att han 

ska schemaläggas för åtta patientbesök i veckan och på så sätt minska 

specialistläkarnas belastning. 

 

I samband med det nya arbetssättet dröjer det mellan en till två veckor innan 

patienten kan få svar från magnetröntgen. Detta är också något som sjukgymnast 

Collén numera själv kan undersöka och skulle det visa sig att patienten behöver 

opereras kan en specialistläkare kopplas in på ett smidigt sätt. Specialistläkaren har i 

dagsläget en spärr på tio minuter i sitt schema vid varje patientbesök som 

sjukgymnast Collén har på ortopedkliniken, för att vara tillgänglig för rådgivning och 

för att informera patienten om själva ingreppet och vad som kommer att hända kring 

själva operationen. Sjukgymnasten lägger därefter upp ett träningsschema för 
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patienten då en lång rehab-period väntar efter operationen. Det är även viktigt att 

patientens träning inleds innan operation så att träningen efter operationen kommer 

igång snabbt och smidigt. Visar det sig att det inte behövs en operation kan 

sjukgymnasten lägga upp ett träningsschema med patienten som sedan följs upp 

efterhand för att kunna utvärdera skadan och om träningen lett till förbättring 

(Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Ehlin, 

verksamhetschef, 2017-04-05).  
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(Källa: Egen modell) 

Figur 16: Utförlig kartläggning av det nya arbetssättet 
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4.5 Uppfattning av det nya arbetssättet 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) upplever att förändringen bidragit med flera 

positiva effekter, precis som de hade tänkt sig i samband med implementeringen av 

projektet. Han förklarar att det märks att det finns ett tydligt behov för att kunna 

avlasta specialistläkarna som kämpar med ett fullspäckat schema utöver det ständiga 

patientflödet in till mottagningen. Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) 

poängterar att vissa specifika förändringar har haft en stor påverkan på patientflödet 

som exempelvis införandet av det så kallade snabbspåret till MR, som i sin tur hade 

en markant påverkan på ledtiden för patientflödet som reducerades kraftigt. Ehlin, 

verksamhetschef (2017-04-05) nämnde att implementeringen av en sådan förändring 

påverkade flera delar av patientflödet och agerade som ringar på vattnet eftersom 

effektiviseringen av varje del hade en tydlig påverkan på patientens behandling. 

Exempelvis kunde Collén hjälpa patienten komma igång med sin behandling i ett 

mycket tidigare skede som i sin tur resulterade i att patienten minimerade risken för 

att råka förvärra skadan (Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04).    

 

"Att kunna vara så tidseffektiv som möjligt är en viktig förutsättning för 

att kunna garantera bra vård och minimera risken för att förvärra 

skadan." - Collén, sjukgymnast, 2017-04-04. 

 

De (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; 

Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04) ansåg att vissa ökade befogenheter 

under projektets gång också har hjälpt till att effektivisera patientflödet, som 

exempelvis har sjukgymnasten Collén fått mandat att själv skicka remisser till MR, 

något som tidigare inte var möjligt eftersom det endast var specialistläkarna som 

hade den befogenheten. Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) förklarar att under 

projektets gång i samråd med verksamhetschefen för ortopedkliniken, godkände att 

sjukgymnasten Collén fick skicka dessa remisser i specialistläkaren Dettmers namn, 

vilket var godkänt av alla involverade parterna i projektet för att effektivisera 

processen utifrån ytterligare en aspekt. Utifrån läkarnas perspektiv beskriver 

Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) att tilldela den befogenheten var väldigt 

förtroendegivande och det bekräftar att specialistläkarna och verksamhetscheferna 

litar fullt på sjukgymnasten Colléns omdöme. Däremot finns det fortfarande vissa 
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moment där det krävs ett godkännande av en läkare som är lagstadgat och inte går att 

kringgå som exempelvis vid operationsanmälningar och sjukskrivningar (Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05). 

 

"Implementering av detta projekt har haft en givande påverkan på 

relationen mellan avdelningarna och dessutom resulterat i ett stort 

utbyte av kunskap mellan vårdgivarna." - Dettmer, specialistläkare, 

2017-04-05. 

 

Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) beskriver att utöver förbättringen av 

relationen mellan Rehab Söder och ortopedkliniken, finns det en enorm vinning för 

de involverade i projektet. Exempelvis att kunna dra nytta av varandras kunskaper 

och expertis inom olika områden, något som även Collén, sjukgymnast (2017-04-04) 

intygar om. Ett praktiskt exempel som nämns av Collén, sjukgymnast (2017-04-04) 

handlar om hans utvecklade förmåga att kunna avläsa MR-bilder, en kunskap som 

han tidigare inte besuttit och med implementeringen av projektet tillsammans med 

specialistläkarnas hjälp nu besitter. Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) förklarar 

att hon har blivit mycket mer insatt i rehabiliteringsprocessen och det som krävs för 

att kunna uppnå det bästa möjliga resultatet för patienten på lång sikt. Utöver 

kunskapsutbyte och bättre samarbete lägger även Jacobsson, ekonomichef (2017-04-

05) till att hälsoekonomiska utvärderingar är något som inte har utförts mycket inom 

LSK, förutom någon enstaka hälsoekonomisk bedömning som utförts ytligt. Hennes 

förhoppning är att denna studie skulle kunna användas som mall i framtiden för att 

utvärdera andra områden inom LSK (Jacobsson, ekonomichef, 2017-04-05). 

 

Genom det nya arbetssättet har patientflödet enligt Höök (2017) blivit betydligt 

snabbare eftersom de på Rehab Söder nu träffar fler patienter än tidigare. Något som 

hon märkt av i och med att hon fått ett ökat ansvar på Rehab Söder i samband med 

implementering av det nya arbetssättet. Hon märkte dessutom att det har blivit bättre 

kvalité på vården eftersom de patienterna som hon träffade på Rehab Söder var 

mycket mer informerade gällande sina skador och behandlingsprocessen, vilket 

skapade ett mervärde för patienterna. Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) och 

Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) förklarar att det nya arbetssättet har 
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säkerställt att patienterna hamnar på rätt plats hos rätt vårdgivare, något som tidigare 

varit ett stort bekymmer. Exempelvis när de utgick från det gamla arbetssättet kunde 

vissa patienter få en tid bokad hos en specialistläkare på ortopedkliniken som 

egentligen borde ha hamnat hos sjukgymnasten, vilket resulterade i ett slöseri av 

flera läkarbesök som kunde ha gynnat andra patienter med ett större behov (Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05). Dessa typer av slöseri har minskat eftersom de 

medicinska sekreterarna nu är mer insatta i kraven som måste uppfyllas för det nya 

arbetssättet och är mer uppmärksamma om hur de ska gå tillväga samt sortera 

patienterna (Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04). Collén, sjukgymnast 

(2017-04-04) tillägger att eftersom han utför en mycket mer grundlig undersökning i 

första stadiet bidrar det till att specialistläkarna endast ägnar tid åt de patienter som 

verkligen är i behov av specialistläkartillsyn, vilket påverkar patientflödet på ett 

positivt sätt. 

 

4.5.1 Förändring av rollen 

I samband med förändringen har det uppstått en hel del förändringar i vardagen 

förklarar Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) som har en insyn över alla 

som är involverade i projektet och på så sätt får hon en helhetsbild av projektet. 

Däremot upplevde hon inte att det hade förändrats mycket i hennes roll förutom att 

de medicinska sekreterarna fått mer specifika kriterier att utgå ifrån när de sorterar 

och fördelar patienterna till projektet. Collén, sjukgymnast (2017-04-04) förklarar att 

hans vardagsrutiner har ändrats mycket i samband med implementering av det nya 

arbetssättet då han numera tillbringar två halvdagar i veckan på ortopedkliniken, 

något som inte hade varit möjligt utan uppbackning från sjukgymnasten Höök på 

Rehab Söder. Höök, sjukgymnast (2017-04-05) beskriver att hennes roll har 

utvecklats från att specialisera på halvtid med knäskador till att nu specialisera sig på 

heltid med knäskador för att kunna utveckla sin kunskap och i framtiden eventuellt 

kunna kliva in i sjukgymnasten Colléns roll om det blir aktuellt att implementera 

projektet fullt ut. När frågan om största förändringar i samband implementeringen av 

nya projektet ställs förklarar Collén, sjukgymnast (2017-04-04) enligt följande; 
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"Pressen är mycket större nu eftersom jag förväntas fylla mer av en 

läkarroll där kraven är generellt mycket högre och man ställs till svars, 

jämfört med förr när jag endast arbetade som sjukgymnast där 

huvudfokuset var rehabiliteringen och övergripande frågor kunde 

hänvisas vidare till specialistläkarna."  

 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) förklarar att förändringen i befogenheter har vid 

vissa tillfällen resulterat i att märkliga situationer uppstått, eftersom patienter som 

han träffar på ortopedkliniken (mer av en läkarroll) kontra när han träffar samma 

patienter på Rehab Söder (en renodlad sjukgymnastroll) har samma förväntningar på 

honom. Problematiken med detta är att patienterna har samma förväntningar oavsett 

var han träffar dem, utifrån patientens perspektiv kan det kännas aningen konstigt att 

vissa moment och befogenheter är begränsade beroende på vart de träffas. Dettmer, 

specialistläkare (2017-04-05) förklarar att hon inte har upplevt en förändring av 

belastningen i hennes vardagsrutiner eftersom hon har haft full mottagning. Däremot 

poängterar hon att situationen hade varit ännu stressigare och väntetiderna hade 

fortsatt öka utan implementering av projektet. Vidare berättar Dettmer, 

specialistläkare (2017-04-05) att det märks väldigt tydligt vid diskussioner med 

medicinska sekreteraren Holmqvist angående patientflödet som nu är mer 

kontrollerat och specialistläkartiderna utnyttjas nu mer effektivt än tidigare. 

 

4.5.2 Utveckling av samarbetet 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) upplever att samarbetet förbättrats avsevärt sedan 

implementeringen av projektet. Tidigare arbetade varje avdelning för sig och 

specialistläkarna hade ständigt fullt upp, vilket gjorde att kommunikationen mellan 

avdelningarna blev lidande. Kommunikationen mellan avdelningarna var också något 

som var ett förbättringsmål i samband med implementering av projektet, och även 

något som förbättrats avsevärt (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, 

specialistläkare, 2017-04-05). Höök, sjukgymnast (2017-04-05) tillägger att tidigare 

var de tvungna att förlita sig på journalanteckningar då kommunikationen var 

bristfällig. Det gällde främst uppföljningsinformation kring patienternas operationer 

och eventuella besvär. Det är något som förbättrats och kommunikationen mellan 

sjukgymnasterna och specialistläkarna är idag betydligt bättre till följd av 

implementeringen av projektet (Höök, sjukgymnast, 2017-04-05). Förr kunde det 
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vara en utmaning att få tag i en specialistläkare, eftersom de fick antingen ringa dem 

och hoppas på ett svar eller boka in dem på återbesök och öka belastningen på 

specialistläkarna. Vidare tillägger Collén, sjukgymnast (2017-04-04) att; 

 

"Det berodde främst på att specialistläkarna hade ständigt full 

mottagning samt varje avdelning hade sina egna ansvar och tog endast 

kontakt om det inte gick att lösa på något annat sätt eftersom man 

utgick från att det var alltid svårt. Kommunikationen var helt enkelt 

inte bra mellan specialistläkarna och sjukgymnasterna, något som har 

förändrats markant." 

 

Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) är väldigt positiv till samarbetet 

mellan ortopedkliniken och Rehab Söder. Hon tycker att bokningarna av patienterna 

blivit tydligare i och med implementeringen av det nya arbetssättet då hon upplever 

att hon kan boka upp allt fler patienter till specialistläkarna i och med att 

sjukgymnasterna frigjort mycket läkartid (Holmqvist, 2017). Tio minuters spärrarna i 

specialistläkarnas scheman är också något som bidragit positivt till ortopedkliniken 

till följd av att vissa patienter snabbt kan undersökas och behöver därmed inte bokas 

upp på ett återbesök. Det är även något som de gärna ser blir kvar i framtiden, då 

nyttan väger mer än kostnaden (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Holmqvist, 2017). 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) upplever ett bra samarbete på Rehab Söder och 

känner att han fått det nödvändiga stödet för att kunna utföra ett bra arbete på bägge 

avdelningarna. 

 

Det är även ett stort kunskapsutbyte mellan vårdgivarna som upplevs vara väldigt 

positivt (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05). 

Det är något som kunnat uppnås genom ett personligt samarbete med 

specialistläkarna, till skillnad från tidigare då personkemin inte var på topp (Collén, 

sjukgymnast, 2017-04-04). Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) tillägger att 

hennes förståelse för rehabiliteringsbiten blivit mycket bättre och det är tack vare 

samarbetet med sjukgymnast Collén. Det är även viktigt att kommunikationen mellan 

specialistläkare och sjukgymnast är bra på grund av att informationen till patienten 

ska vara tydlig för att patienten inte ska få några bakslag (Dettmer, specialistläkare, 

2017-04-05). 
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4.5.3 Patienternas respons 

Holmqvist (2017) upplever att det har funnits en bra respons från patienterna sen 

projektet introducerades, speciellt bland patienter som hade fått behandling i 

samband med det gamla arbetssättet och har nu fått uppleva det nya arbetssättet, de 

upplever en positiv förändring. Vidare förklarar hon att majoriteten av patienterna är 

aktiva med någon form av träning och är angelägna att komma tillbaka i form så fort 

som möjligt. Collén, sjukgymnast (2017-04-04) berättar att i det gamla arbetssättet 

fanns det vissa tillfällen där patienterna kunde känna sig aningen överkörda eftersom 

det var en snabb och koncis träff med specialistläkaren. Det var inte förrän träffen 

med sjukgymnasten  där patienten fick en mer utförlig förklaring kring skadan. 

Vidare tillägger Collén, sjukgymnast (2017-04-04) att; 

 

"I samband med det nya arbetssättet upplever jag att patienterna 

känner sig mer lugna och trygga för det som väntar dem, just på grund 

av att de får mer kött på benen och på sätt minimeras risken för att 

patienterna ska gå hem och googla sig fram till svar."   

 

Samtliga involverade i projektet upplever att nöjdhetsgraden utifrån deras 

uppfattning har var väldigt hög, men givetvis finns det alltid undantagsfall. Collén, 

sjukgymnast (2017-04-04) förklarar att det finns en strävan mot att alla patienter ska 

känna sig nöjda i det långa loppet och att det är ett mål som de arbetar mot. Något 

som nämndes tidigare av Höök, sjukgymnast (2017-04-05) var att patienterna som 

hamnar hos henne efter sina besök hos sjukgymnast Collén är mycket mer medvetna 

om det som krävs för en fullständig rehabilitering, något förenklar träningsprocessen 

i jämförelse med det gamla arbetssättet. Patienternas önskan är att bli friska så fort 

som möjligt förklarar Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) och för att kunna 

åstadkomma det är det viktigt att de hamnar hos rätt vårdgivare direkt från start, 

alltså är specialistläkaren inte alltid det självklara valet i första läget.  

 

4.6 Icke-monetära effekter 

Det finns vinningar som inte går att mäta i monetära termer som exempelvis bättre 

samarbete, kortare ledtider och att patienterna får en snabbare ställd diagnos, vilket 

är en direkt konsekvens av ökad tillgänglighet (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; 

Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-
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04). Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) och Holmqvist, medicinsk sekreterare 

(2017-04-04) anser att flexibiliteten är något som förbättrats både för de involverade 

i projektet men främst för patienten. Med flexibiliteten menar de att sjukgymnast och 

specialistläkare kan ha direkt kontakt och att specialistläkaren kan träffa patienten 

direkt om sjukgymnasten anser detta vara nödvändigt. Holmqvist, medicinsk 

sekreterare (2017-04-04) lägger även till exemplet med att en 

magnetröntgenundersökning kan utföras genom det nya snabbspåret för projektet och 

att patienten därmed kan få svar betydligt fortare än tidigare. Collén, sjukgymnast 

(2017-04-04) lägger även till att han nu har tid att utförligt förklara för patienten 

omfattningen av skadan och tillvägagångssättet för rehabiliteringen av skadan. Det 

som han främst tycker förbättrats är att denna information kan komma i ett tidigare 

skede vilket underlättar för alla parter (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04).  

 

Efter en fullständig behandling anses sluteffekten vara att patienten friskförklaras, 

något som är oförändrat i jämförelse till det gamla arbetssättet. Däremot finns det 

parallella vinningar som har uppstått i samband med förändring av arbetssättet som 

exempelvis snabbare vård och bättre information som minimerar risker för att 

förvärra skadan (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Holmqvist, medicinsk 

sekreterare, 2017-04-04; Höök, sjukgymnast, 2017-04-05). Dettmer, specialistläkare 

(2017-04-05) säger att hon är ständigt fullbokad och att hon anser att det är onödigt 

att patienter ska vänta på ett besked från en specialistläkare om det tillslut ändå visar 

sig att de behöver träffa en sjukgymnast. Hon tycker att det är mycket bättre att 

patienten i stället träffar sjukgymnasten först och att denne sedan får hänvisa 

patienten vidare till en specialistläkare om det anses vara nödvändigt. Jacobsson, 

ekonomichef (2017-04-05) beskriver att det är av stor vikt att ta hänsyn till alla 

aspekter vid implementering av förändringsprojekt och förklarar att; 

 

"Det behöver inte alltid vara ekonomiska motiv som ligger bakom 

effektiviseringsprojekt. Inom vården råder det bland annat stor 

personalbrist och långa väntetider och om dessa delar kan förbättras 

leder det indirekt till en ekonomisk vinning i det långa loppet." 

 

Vid skador som exempelvis en korsbandsskada behöver patienten vara sjukskriven 

under en längre period på grund av att kryckor behövs initialt men även för att knät 
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behöver få läka innan det utsätts för påfrestande aktiviteter. En rehabiliteringsperiod 

för en korsbandsskada ligger på ungefär nio månader (Collén, sjukgymnast, 2017-04-

04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05). Tiderna för sjukskrivningarna är 

varierande och mycket är väldigt individuellt och beror på ålder, jobb, fysiska status 

etc. (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; 

Holmqvist, medicinsk sekreterare, 2017-04-04). En sjukskrivning kan variera 

beroende på skadans omfattning, jobb och smärta. Vanligtvis ligger en sjukskrivning 

efter operation i genomsnitt på mellan två till tre månader (Collén, sjukgymnast, 

2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Höök, sjukgymnast, 2017-04-

05). Vid tyngre jobb som kräver fysisk ansträngning kan en heltidssjukskrivning vara 

upp till tre månader och halvtidssjukskrivning upp till ytterligare sex månader. Jobb 

som inte kräver fysisk ansträngning har kortare sjukskrivningar där kan patienten 

vara heltidssjukskriven upp till tre veckor och ytterligare halvtidsjukskriven upp till 

sex månader (Collén, sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-

05). Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) lägger även till att hon tror 

projektet kan vara bra utifrån ett samhällsperspektiv med tanke på att patienten kan 

få snabbare vård och därmed komma tillbaka till arbete fortare. 

 

4.7 Implementeringsmöjligheter efter projekttid 

Det finns alltid möjligheter till förbättringar i samband med implementeringen av en 

förändring nämner Ehlin, verksamhetschef (2017-04-05) som har fått återkoppling 

från de andra involverade i projektet. Under projektets gång har det funnits spärrar i 

specialistläkarnas schema som nämndes förr och Colléns, sjukgymnast (2017-04-04) 

förhoppning är att i framtiden revidera detta. Vidare förklarar Collén, sjukgymnast 

(2017-04-04) att trots det finns mycket bättre kommunikation mellan avdelningar 

finns det fortfarande utrymme för förbättringar som exempelvis information kring 

operationsmetoder som kan resultera i ett annat utfall, något som Dettmer (2017) 

håller med om. Vidare tillägger Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) att; 

 

"Kommunikation är otroligt viktigt för att kunna uppnå vårt 

gemensamma mål, vilket är att skapa mervärde för patienterna. Ju mer 

vi informerar varandra om exempelvis operationsmetoder, desto större 

chans finns det för att identifiera komplikationer i samband med 

läkningsprocessen." 
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Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) beskriver att generellt har projektet 

utvecklats på ett bra sätt sen förändringen implementerades men det finns vissa små 

justeringar som kan göras om det ska implementeras fullt ut. Exempelvis just nu 

finns det en inställd filtrering på specialistläkarnas journaler som gör att endast 

noteringar från andra läkare visas. Dettmer (2017) förklarar att det har funnits vissa 

tillfällen där sjukgymnast Collén har gjort vissa noteringar i journalerna om patienter 

som har missats på grund av denna filtrering, något som måste åtgärdas för att 

undvika sådana missar i framtiden. En annan aspekt som Dettmer (2017) har 

uppmärksammat med projektet är att det finns stora möjligheter för blivande 

specialistläkare att kunna lära sig på ett mycket mer utförligt sätt om knäskador 

genom att vara med sjukgymnasten Collén under vissa patientbesök eftersom han har 

tagit över många av patientbesöken av denna typ.  
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5 Hälsoekonomisk utvärdering av förändringen 

I detta kapitel presenteras de hälsoekonomiska beräkningar som utförts. Val av 

analysmodell presenteras inledningsvis och varför kostnadsminimeringsanalysen 

lämpar sig bäst. Den tillgängliga numeriska datan som låg till grund för 

beräkningarna som framtagits presenteras utförligt. Flertalet beräkningar är 

framtagna och resultatet av förändringen i monetära termer presenteras också i 

detta kapitel. Utöver de monetära termerna har förändringen bidragit med flera 

icke-monetära effekter som presenteras i kapitlet. Slutligen presenteras även 

besparingar som kan göras utifrån ett samhällsperspektiv där flertalet antaganden 

görs för att kunna göra det så realistiskt som möjligt. 

 

5.1 Val av analysmodell 

Kostnadsminimeringsanalysmodellen (CMA) valdes på grund av att CMA fokuserar 

på att jämföra minst två olika alternativ, i detta fall de två olika arbetssätten utifrån 

ett kostnadsperspektiv samtidigt som sluteffekten för patienten är densamma utöver 

parallella vinningar som kan uppstå i samband med förändringen. Kostnadsaspekten 

är en viktig del i jämförelsen av de olika arbetssätten och genom att utföra 

jämförelsen i monetära termer blir det enkelt att se vilket av alternativen som är mest 

kostnadseffektivt. Det är grundläggande krav för CMA som bör uppfyllas för att 

analysmodellen ska tillämpas. Det är dessutom av stor vikt att jämförelsen sker 

utifrån samma villkor, som inte är missvisande och därför ska jämförelsen ske i 

samma termer. Förhoppningen med framtagandet av kalkyler är att på sikt kunna 

använda de som mallar för andra enheter inom LSK. Genom att ta fram kalkyler som 

jämför alternativen i monetära termer gör att det blir lättare för LSK att kunna 

jämföra resultaten mellan de olika alternativen. 
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5.2 Tillämpning av kostnadsminimeringsanalys 

För framtagna beräkningar i detta avsnitt har vi utgått ifrån följande numeriska data 

som presenteras i figur 17.  

 

 Genomsnittslön per timme (inkl. 

sociala avgifter & semesterersättning) 

Specialistläkare (S.L) 657,91 kr 

Sjukgymnast (S.G) 281,34 kr 

   

Per månad 

 

Per år 

Antal prognostiserade patientbesök     32 3845 

Antal aktuella patientbesök   20 2406 

  Per månad Per år7 

Antal prognostiserade patienter  16 192 

Antal aktuella patienter  10 120 

 

Figur 17: Löner (specialistläkare/sjukgymnast), antal patientbesök och antal patienter 

(Källa: Egen modell) 

 

 

5.2.1 Beräkningar av gamla arbetssättet 

Vid beräkning av det gamla arbetssättet valde vi att endast fokusera på de delar som 

påverkas av förändringarna i arbetssättet och utgick från följande beräkning: 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt beräkningen för det gamla arbetssättet där patienten träffade en 

specialistläkare vid två tillfällen i 30 minuter per tillfälle, för att vid första tillfället 

utvärdera skadan och vid det andra tillfället konstatera skadan och 

                                                 
5 Antal patientbesök är framtaget utifrån projektplanen för implementeringen av det nya arbetssättet. 
6 Antal patientbesök är framtaget utifrån den aktuella takt som i dagsläget råder för det nya 

arbetssättet, som i sin tur omvandlats till ett helt år.  
7 Det nya arbetssättet är uppbyggt utifrån att varje patient har två besök hos sjukgymnasten som leder 

till att det totala antalet patienter är hälften av det totala antalet patientbesök. 

+ Specialistläkare besök 1 (30 min) * Kostnad per timme 

+ Specialistläkare besök 2 (30 min) * Kostnad per timme 

+ Sjukgymnast besök (60 min) * Kostnad per timme 

= Kostnad per patient (GAS) 
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behandlingsalternativen och därefter träffa en sjukgymnast i 60 minuter för att 

diskutera rehabiliteringsupplägget. Vilket resulterade i följande: 

 

 

 

 

 

5.2.2 Beräkningar av nya arbetssättet  

Vid beräkning av det nya arbetssättet valde vi precis som i beräkningen av det gamla 

arbetssättet att endast fokusera på de delar som påverkas av förändringen i 

arbetssättet och utgick från följande beräkning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt formeln ovan för kostnaden per patient i det nya arbetssättet fick patienten 

istället träffa en sjukgymnast två gånger för att vid första tillfället utvärdera skadan 

(skicka remiss till MR) och vid det andra tillfället konstatera skadan och 

behandlingsalternativen. Om operation var ett behandlingsalternativ kopplades då en 

specialistläkare in genom tio minuters spärren8 i schemat som är avlagt för 

konsulterande vid varje sjukgymnastbesök under projekttiden, om konservativ 

behandling i stället ansågs vara den rätta behandlingen diskuterades ett 

rehabiliteringsupplägg direkt med sjukgymnasten i stället. Det resulterade i följande 

beräkning: 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Denna spärr finns schemalagd i specialistläkarnas schema under projekttiden men det är inte alltid 

att den används. 

+ Sjukgymnast besök 1 (60 min) * Kostnad per timme 

+ Sjukgymnast besök 2 (60 min) * Kostnad per timme 

+ Specialistläkare spärr (10 min) * Kostnad per timme 

= Kostnad per patient (NAS) 

 

 

 

 

 

 

Kostnad per patient (GAS): 

(657,91*0,5) + (657,91*0,5) + (281,34) = 939,25 kr 

 

 

 

 

 

 

Kostnad per patient (NAS): 

(281,34) + (281,34) + (657,91*0,1667) = 672,35 kr 
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5.2.3 Resultat av förändringen  

Detta resulterade i en besparing på 266,90 kr, vilket motsvarar en procentuell 

besparing på 28,42 % per patient: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån den framtagna besparingen per patient efter förändringen får vi fram den 

totala besparingen per år genom att tillämpa formeln nedan: 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av formeln ovan får vi fram en total besparing på 51 245 kr per år i den 

prognostiserade takten. 

 

 

 

 

 

 

Den aktuella takten skiljer sig från den prognostiserade och där går det att avläsa att 

om aktuell takt vad gäller antal besök i det nya arbetssättet hålls ger det en total 

besparing per år på 32 028 kr. 

 

 

 

Totala besparingen per patient efter förändringen: 

(939,25 – 672,35) = 266,90 kr ( 28,42 %) 

 

 
 

Total besparing per år (Prognostiserad takt): 

(266,90) * (192) = 51 245 kr 

 

 

 

 

Total besparing per år (Aktuell takt): 

(266,90) * (120) = 32 028 kr 

 

 

 

 

(Total besparing per patient * Totalt antal patienter) 

 

= Total besparing per år 
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5.3 Övriga mätbara förändringar 

I denna del har vi valt att ta in de övriga mätbara förändringarna som påverkats av 

projektet. Fokus har här endast legat på de mätbara förändringar som har gått att 

mäta i siffror för att kunna påvisa förändringen i sifferform. 

 

5.3.1 Ledtider 

 

 Genomsnittlig ledtid (veckor) 

Gamla arbetssättet (GAS) 12 

Nya arbetssättet (NAS) 6 

 

Figur 18: Genomsnittlig ledtid 

(Källa: Egen modell) 

 

Genom att ändra arbetssätt från det gamla till det nya har genomsnittliga ledtiden 

halverats som figur 18 illustrerar. Det beror till största del på grund utav att 

specialistläkarna har lång väntetid och detta har nu ersatts av en sjukgymnast som 

kan träffa patienterna med knä-relaterade skador i stället för specialistläkarna. 

Samtidigt som väntetiden till magnetröntgen reducerats kraftigt genom införandet av 

det så kallade snabbspåret. 

 

5.3.2 Behandlade patienter 

 

  

 

 

Per månad 

 

Per år 

Antal behandlade patienter (GAS)  X Y 

Antal behandlade patienter (NAS)  X+10 Y+120 

 

Figur 19: Genomsnittlig antal behandlade patienter 

(Källa: Egen modell) 

 

 

I figur 19 var antalet behandlade patienter i det nya arbetssättet givet tillskillnad från 

antalet behandlade i det gamla arbetssättet eftersom det som är intressant är antalet 

behandlade patienter efter förändringen. Den siffran uppgick till tio patienter i 

månaden som sedan beräknats på ett år. Detta visar antalet färre patienter som 
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specialistläkarna avlastats med i samband med implementeringen av det nya 

arbetssättet. 

 
 

5.4 Besparingar utifrån ett samhällsperspektiv 

I denna del har samhällets besparingar som förändringen lett till tagits fram. Utifrån 

att ledtiderna minskat i och med förändrandet av arbetssättet. Här har vi utgått ifrån 

statistik på genomsnittslönen i Sverige där 20 procent tagits bort på grund av att som 

sjukskriven får patienten endast ut 80 procent av lönen. Den utbetalningen beskattas i 

sin tur med 30 procent innan patienten får den utbetald. Det är viktigt att ta hänsyn 

till att denna besparing sker efter första 30 dagarna som är gemensamt för båda 

arbetssätten, därför tas det inte in några beräkningar kring karensdagen samt den 

delen som arbetsgivaren står för under de första 14 dagarna. Det prognostiserade 

antalet patienter per år var 192 stycken, medan det aktuella antalet är hittills 

uppskattat till 120 stycken. 

 

 Genomsnittlig ledtid (arbetsdagar) 

Gamla arbetssättet (GAS) 60 

Nya arbetssättet (NAS) 30 

  

Per månad 

 

Per dag 

Genomsnittlig lön (SCB, 2016b) 32 000 kr 1 600 kr 

Genomsnittlig lön efter avdrag 

(sjukpenning 20 % & skatt 30 %) 
      17 920 kr 896 kr 

  
Prognostiserad 

 

Aktuell 
Antal patienter som påverkas per år 192 120 

 

Figur 20: Genomsnittlig ledtid i arbetsdagar, genomsnittlig lön och antal patienter som 

påverkas 

(Källa: Egen modell) 

 

Genom att ta skillnaden i ledtid mellan det gamla och nya multiplicerat med den 

genomsnittliga dagslönen efter avdrag och multiplicera det med antalet patienter som 

påverkas av förändringen i ledtider får vi fram statens potentiella besparing. 

 

 

 

(Skillnad mellan ledtid) * (Genomsnittlig lön per dag efter avdrag) 

* (Antal patienter som påverkas per år) 

= Statens potentiella besparing per år 
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Det resulterar i 5 160 960 kr i en potentiell besparing per år för staten, pengar som 

staten därmed inte behöver betala ut till dessa patienter. 

 

 

 

 

 

 

Den aktuella besparingen för staten blev därmed 3 225 600 kr enligt den aktuella 

patientdata för antalet patienter som gått igenom det nya arbetssättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens potentiella besparing per år 

(Prognostiserad takt): 

(60-30) * (896) * (192) = 5 160 960 kr 

 

 

 

 

Statens potentiella besparing per år  

(Aktuell takt): 

(60-30) * (896) * (120) = 3 225 600 kr 
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5.5 Sammanställning av beräkningarna  

 

 Gamla arbetssätt Nya arbetssätt Resultat 
 

Kronor per patient  

 

939,25 kr 

 

672,35 kr 
 

266,90 kr 

 

Procentuell besparing 

   

(28,42 %) 

    

Kronor per år:  

 

Prognostiserad takt 

 

 

180 336 kr 

 

 

129 091 kr 

 

 

51 245 kr 
 

Aktuell takt 

 

112 710 kr 

 

80 682 kr 
 

32 028 kr 
    
 

Ledtider  

  

12 veckor 

 

6 veckor 
 

6 veckor 
    

Statens potentiella 

besparing per år:  

 

Prognostiserad takt 

 

 

 

  

 

5 160 960 kr 

 

Aktuell takt 

   

3 225 600 kr 
 

Figur 21: Sammanställning av beräkningarna 

(Källa: Egen modell) 
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6 Analys 

I detta kapitel presenteras analyserna som innehållet i studien legat till grund för. 

Inledningsvis analyseras kartläggningen av förändringen där målen med 

förändringen analyseras. Det är bland annat minskningen av ledtiderna som 

analyserats och vilka konsekvenser minskningen av ledtiderna haft på helheten. 

Kommunikationen är också en viktig del som analyserats här och hur den påverkats 

av förändringen. Vidare analyseras förändringen av arbetssättet, där positiva saker 

med förändringen framhävs, där bland annat tydligheten i rollfördelningen som är 

en viktig del. Slutligen analyseras den hälsoekonomiska utvärderingen som utförts 

och vilka monetära och icke-monetära effekter som förändringen medfört. Här 

presenteras även samhällsekonomiska effekter som förändringen av arbetssättet lett 

till. 

 

6.1 Kartläggning av förändringen 

Arvidsson (2007) nämner att logistiken inom diverse verksamheter har fått en allt 

viktigare roll och inte minst på den operativa nivån. Det är viktigt att kunna se 

helheten i logistikkedjan för att nå det önskade slutresultatet. Genom att effektivisera 

patientflödena och minska väntetiderna kan kostnaderna minska inom hälso- och 

sjukvården. Det är något som Ehlin, verksamhetschef (2017-04-05) hävdar varit en 

del av målen med implementeringen av projektet, att minska kostnaderna samtidigt 

som även väntetiderna minskas och flödet effektiviseras. Det är viktigt att inte vården 

för patienten blir sämre på grund av sådana förändringar för annars är det bättre att 

hålla kvar det gamla arbetssättet. Om en förändring av sådan karaktär ska ske är det 

av stor vikt att effekterna av förändringen påverkar patienterna på ett positivt sätt för 

att en sådan implementering ska vara lyckad på lång sikt. Att minska väntetiderna för 

att kunna effektivisera patientflödet är en stor utmaning, speciellt inom vården där de 

redan befinner sig i ett ansträngt läge vilket gör att verksamheten måste hitta nya 

kreativa sätt för att kunna lyckas med detta. Därför är det viktigt att komma på nya 

sätt och tillåta nytänkande i verksamheten för att kunna utvecklas och förbättras. 

 

Olsson och Aronsson (2012) belyser vikten av kartläggning inom hälso- och 

sjukvården och att det är viktigt för att kunna skapa en bättre uppfattning om hur 

organisationen fungerar utifrån flera perspektiv och inte minst patientens. Författarna 
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nämner fyra behov som är grundläggande för en utförlig kartläggning och de är: 

kunskap om resurser, kunskap om patientgrupper, kunskap om resultat och kunskap 

om patienter kontra resurser. Vidare förklarar författarna också vikten av att alla 

delar inom organisationen ska interagera med varandra för att uppnå bästa möjliga 

slutresultat för patienten. En enkel kartläggning gjordes enligt Dettmer, 

specialistläkare (2017-04-05) innan projektet initierades. Detta för att säkerställa att 

den rätta kompetensen fanns, att resurser för det fanns och att alla involverade var 

medvetna om det som väntade dem. Att förändra ett arbetssätt på detta sätt är inte en 

liten process utan det kräver mycket av alla involverade. Det kan också vara en 

förklaring till varför det tog ungefär tre år från det att idén dök upp tills dess att den 

kunde implementeras. Förändring är alltid något som är ovisst då det inte går att 

förutse utfallet men, en förändring var nödvändig med tanke på de långa 

väntetiderna. 

 

Arvidsson (2007) förklarar att långa ledtider inte enbart skapar frustration bland 

patienterna utan det är även en kostnadsfråga för samhället på grund av 

konsekvenserna som de långa ledtiderna medför. Genom att utföra ledtidsanalyser 

går det att identifiera ledtiderna för alla processer. Långa ledtider är något som 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) ser som ett problem inom hälso- och 

sjukvården och föra att få bukt med detta problem nämner fem steg som kan 

tillämpas för att minska ledtiderna i processerna och flödena, dessa steg är något som 

vi identifierat under projekttiden och vi anser att de till stora delar är väl integrerade.  

 

Första steget är att eliminera och det är något som implementeringen av projektet 

uppfyllt till stora delar. Genom att ersätta läkarbesök som inte tillför patienten mer 

nytta än ett sjukgymnastbesök (främst i det första stadiet) har mycket tid sparats till 

följd av att flödet effektiviserats. Anledningen till varför detta är möjligt enligt 

Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) är på grund av att patienten förr eller senare 

ändå fick träffa en sjukgymnast och genom att få träffa sjukgymnasten i ett tidigare 

skede kan patientens väg genom vårdkedjan effektiviseras. Jacobsson, ekonomichef 

(2017-04-05) tillägger att det råder stor läkarbrist i dagsläget därför hade hon sett att 

fler tog efter liknande förändringar som denna. Patienten får mer detaljerad 

information kring skadans omfattning, samtidigt som det sker en noggrannare 

indelning för behandlingsalternativen. Därmed nyttjas läkartiden i stället för patienter 
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som är i behov av en aktiv behandling som exempelvis operation. Ehlin, 

verksamhetschef (2017-04-05) förklarar att det är de medicinska sekreterarna som 

ansvarar för uppbokningen av patientbesöken och därför läggs stor vikt på dem och 

att deras bedömning är korrekt. Holmqvist (2017) bekräftar att hon är medveten om 

den press som ställs på dem och att deras bedömning är viktig för att projektet ska 

lyckas på lång sikt. För att de medicinska sekreterarna ska kunna utföra ett så bra 

jobb som möjligt krävs det att de får tydliga och välskrivna journaler för att på så sätt 

kunna se klart och tydligt vilka besvär patienterna har. Det är därför viktigt att 

vårdgivarna hittar ett gemensamt kommunikationssätt för att undvika problem som 

kan uppstå i samband med ett förändrat arbetssätt som exempelvis om 

kommunikationen brister kan det skapa frustration bland vårdgivarna som i sin tur 

kan drabba patienten genom att skapa obalans i patientflödet. 

 

Det andra steget som är att förenkla, är det steg som projektet i dagsläget minst 

effektiviserat. Stegen har inte förenklats i den bemärkelsen att besöken hålls enkla 

och korta, utan snarare blivit längre och utförligare. När patienten nu i stället träffar 

en sjukgymnast kan patienten enligt Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) 

komma igång med sin behandling i ett mycket tidigare skede vilket på sätt och vis 

resulterar i en förenkling då patienten kommer igång med sin behandling snabbare. 

Det leder även till att patienten också kommer att bli frisk fortare och därmed kunna 

återgå till arbete betydligt snabbare, då hela patientflödet har effektiviserat.  

 

Det tredje steget som handlar om att integrera ihop moment utan att de stör varandra 

på något sätt. Collén, sjukgymnast (2017-04-04) förklarar att hans roll har fått ett 

större inflytande och genom att specialistläkarna har en tio minuters spärr i sitt 

schema kan han känna sig trygg i sina bedömningar och vid behov även få hjälp av 

en specialistläkare. Genom att lägga sjukgymnastbesöken på ortopedkliniken 

parallellt med specialistläkarnas egna besök har LSK lyckats med att integrera två 

moment som initialt är oberoende av varandra men kan behöva att samarbeta och är 

därför lagda i närheten av varandra. Ett klokt val att lägga sjukgymnastbesöken på 

ortopedkliniken för att vid behov av specialistläkarhjälp kan specialistläkaren snabbt 

och smidigt hjälpa till, något om saknades i det gamla arbetssättet. 

Kommunikationen mellan vårdgivarna blir också betydligt bättre till följd av tätare 
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samarbete, något som enligt Collén, sjukgymnast (2017-04-04) och Dettmer, 

specialistläkare (2017-04-05) var ett av målen med implementeringen av projektet.  

 

Steg fyra som är att parallellisera, handlar om att utföra processer som inte är 

beroende av varandra samtidigt. Det tredje steget är väldigt likt det fjärde och mycket 

av det känns igen i det fjärde. Det som är ytterligare en dimension i det fjärde steget 

är att här kan patienten enligt Collén, sjukgymnast (2017-04-04) komma igång med 

sin rehabiliteringsträning tidigt oavsett vad som är nästkommande steg i 

patientflödet. Det är något som bara har en positiv inverkan på patientens hälsa. 

Vilket är en positiv inverkan som projektet haft då patienten parallellt som den 

inväntar nästa steg i patientflödet kan träna upp sin skada för att vara så väl förberedd 

för det som komma ska oavsett behandlingsval.  

 

Steg fem handlar om att synkronisera, vilket innebär att undvika onödiga väntetider 

genom att strukturera upp flödet så att en aktivitet kan ta vid direkt när en annan 

slutat. Det är svårt för en aktivitet att ta vid direkt där en annan slutar eftersom det 

trots allt är människor som omfattas i aktiviteterna och inte fysiska produkter. 

Exempelvis vid effektivisering av ett produktflöde kan maximalt resursutnyttjande 

uppnås medan inom verksamheter där människor ersätter produkter i flödet måste det 

finnas utrymme för oförutsägbara händelser, något som är viktigt att ta hänsyn till. 

Ytterligare onödiga väntetider som har reducerats i samband med implementeringen 

av projektet är främst väntetiden till MR, som enligt Holmqvist, medicinsk 

sekreterare (2017-04-04) reducerats kraftigt på grund av det så kallade snabbspåret. 

Det är något som även Bicheno et al. (2008) stödjer där de diskuterar kring så kallade 

fast track lösningar som patienter med mer brådskande behov kan ta del av. Det som 

kan vara en nackdel med denna typ av lösningar är att patienter som inte är en del av 

projektet inte får ta del av den effektiva och snabba vårdprocessen vilket kan skapa 

konflikter mellan vårdgivarna och de patienterna om det framkommer att sådana 

lösningar finns. Lösningar av denna typ kan bidra till att patienter får snabbare vård 

genom att effektivisera moment i patientflödet som inte är primära som exempelvis 

läkarbesök. 

 

Enligt Jimmerson (2009) krävs det en helhetsbild för att kunna identifiera flaskhalsar 

i en verksamhet. För att göra detta på bästa sätt enligt Weiss (2013) bör en 
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värdeflödesanalys utföras, för att identifiera flaskhalsarna och effektivisera 

ledtiderna. De utförda värdeflödesanalyserna (gamla respektive nya) utfördes 

tillsammans med respondenterna i studien. Det för att enligt Nash och Poling (2008) 

är det viktigt att ha två jämförelser i en VFA, mellan ett tidigare skede och ett 

framtida skede för att kunna upptäcka skillnaderna. Efter en detaljerad kartläggning 

kunde vi identifiera flertalet flaskhalsar i det gamla arbetssättet som eliminerats i det 

nya arbetssättet. Det är främst den passiva tiden som reducerats i samband med 

implementeringen av det nya arbetssättet.  

 

Ehlin, verksamhetschef (2017-04-05) förklarar att det var alldeles för många moment 

innan patienten hamnade "rätt" i det gamla arbetssättet. Exempelvis var väntetiden 

till MR alldeles för lång och sedan återbesöken till specialistläkarna var också något 

som förlängde patientens väntetid avsevärt. Om det visade sig att en konservativ 

behandling som var den rätta behandlingsmetoden kunde det ta patienten två till tre 

månader innan patienten hade hamnat hos en sjukgymnast eftersom patienten har 

behövt gå igenom alla moment för att fastställa skadan. Genom att i stället träffa en 

sjukgymnast vid första skede hävdar Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) att 

patienten kommer att få träffa en specialistläkare om det finns ett behov. Vi anser att 

detta är något som har påverkat patienten positivt eftersom det dels går betydligt 

fortare och dessutom finns det en viss trygghet att det utförs en noggrannare 

bedömning direkt vid första besök hos sjukgymnasten. Ytterligare en fördel med nya 

arbetssättet är att patienten kommer igång med rehabiliteringsträningen fortare 

oavsett behandlingsalternativ, något som skiljer sig från det gamla arbetssättet. På så 

sätt minskas risken för att patienterna ska råka förvärra skadan och förlänga 

rehabiliteringsprocessen ännu mer. 

 

Det värdeflödesanalyserna visar är en tydlig förändring från det gamla till det nya 

arbetssättet. Genom att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter i det gamla 

arbetssättet och optimera dessa till det nya, har en maximal optimering gjorts utifrån 

det som har varit möjligt. Det nya arbetssättet har halverat den totala ledtiden för 

patienterna och patientflödet är i det nya arbetssättet mycket effektivare utifrån både 

en tidsaspekt men även en kostnadsaspekt som är en direkt konsekvens av 

optimeringen. Weiss (2013) förklarar att värdeadderande aktiviteter i en patients 

VFA kan uppnås genom att korta ner väntetiderna, effektivisera patientflödet och 
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minska förflyttningar mellan de olika avdelningarna för både vårdgivare och 

patienter. Att vara så tidseffektiv som möjligt är något som Collén, sjukgymnast 

(2017-04-04) anser varit en nyckelaspekt för att projektet ska lyckas. Dessa tre 

punkter är förbättringar som framhävs klart och tydligt i det nya arbetssättet och är 

något som förbättrats för alla men inte minst patienterna. Specialistläkarna behöver 

numera inte träffa patienter som inte behöver deras tillsyn då de får vård av andra 

vårdgivare, i detta fall då sjukgymnasten är den som träffar patienterna och 

utvärderar skadorna och specialistläkarna får endast träffa de som verkligen är i 

behov av specialistläkartillsyn. Det har också kortat ner på väntetiderna genom att 

väntetiderna till en sjukgymnast är kortare än till en specialistläkare samtidigt som 

snabbspåret till MR också bidragit till ledtidsminskningen. Att sjukgymnasten träffar 

patienterna på ortopedkliniken där även specialistläkarna finns tillgängliga har 

minskat transporterandet för alla parter involverade vilket också påverkat 

patientflödet positivt genom att patienten inte behöver förflytta sig mellan olika 

avdelningar. 

 

För att särskilja på behoven inom hälso- och sjukvården går det enligt Olsson och 

Aronsson (2012) att dela in dem i variationer. Vidare förklarar författarna att det 

finns två typer av variationer i patientflödet och dessa är antingen interna eller 

externa. Interna variationer går att sammankoppla med sättet som arbetet inom 

verksamheten bedrivs medan de externa är sammankopplade med patienterna. Det 

som skiljer dem åt är att de externa inte går att förutse i samma bemärkelse som de 

interna. De interna variationerna går att kontrollera på ett helt annat sätt då 

verksamheten är medveten om vilka resurser som finns tillgängliga och hur dessa ska 

allokeras på bästa sätt. Tillskillnad från de externa variationerna där de inte går att 

kontrollera antalet patienter som inkommer.  

 

Enligt Bicheno et al. (2008) är det en stor utmaning inom hälso- och sjukvården att 

bedöma hur ett patientflöde kommer att se ut vid olika tidpunkter. Det är därför 

viktigt att studera dessa flöden för att kunna identifiera trender och mönster, dock är 

detta något som mer lämpar sig ur ett långsiktigt perspektiv. Collén, sjukgymnast 

(2017-04-04) förklarar att målet med projektet var att ha åtta patientbesök i veckan 

enligt den prognostisering som gjorts. Detta är dock något som i dagsläget inte 

uppnåtts, därför anser vi att i ett långsiktigt perspektiv hade LSK kunnat säkerställa 
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sådana mönster och trender för att då med högre sannolikhet kunna veta hur de ska 

allokera personal och resurser för att vara redo vid behov. Det är därför viktigt att 

granska flödena och samtidigt ge förändringen tid att utvecklas för att på sikt 

säkerställa att förändringen verkligen är gynnsam för LSK. 

 

6.2 Förändring av arbetssättet 

Det växande gapet mellan begränsade finansieringsmöjligheter och efterfrågan på 

hälso- och sjukvården inom den offentliga sektorn som nämns av bland annat Ferraz-

Nunes och Karlberg (2012) påverkar makro- och mikronivåer på olika sätt. 

Exempelvis beskriver Hallin och Siverbo (2003) att på en mikronivå är det 

framförallt diagnostisering av sjukdomar och metoder för behandling som gör att 

efterfrågan på resurser ökar inom hälso- och sjukvården. Detta är något som Collén, 

sjukgymnast (2017-04-04) instämmer med eftersom det har funnits en problematik 

med att exempelvis skador missades och att felaktiga diagnoser ställdes. Sådana 

misstag skapar en oönskad turbulens och frustration i verksamheten eftersom det 

adderar negativitet till den existerande bördan och ställer ännu högre krav på 

sjukvårdspersonalen som måste vara ännu mer noggranna för att undvika dessa 

misstag. Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) nämner att det är viktigt att 

undersöka om den rätta kompetensen redan finns inom verksamheten innan de börjar 

leta efter alternativa lösningar. Genom att ta vara på den befintliga kompetensen som 

redan finns på LSK, kan det nya arbetssättet bidra till att avlasta trycket som har 

skapats på grund av sådana misstag samtidigt som det öppnar upp möjligheten för att 

kunna ta emot fler patienter och inte minst, agera som stöd för specialistläkarna. 

 

En tydlig ansvarsfördelning mellan personalen enligt Lindell (2008) är av stor vikt 

för att kunna utföra arbetsmomenten på ett effektivt sätt och för att kunna uppnå det 

krävs bland annat bra kommunikation mellan personalen. Både Collén, sjukgymnast 

(2017-04-04) och Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) instämmer om att 

kommunikationen mellan avdelningarna har varit under all kritik. Exempelvis 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) nämnde att vid ett tillfälle hade specialistläkarna 

infört en förändring av en operationsmetod som började resultera i tydliga 

förändringar i samband med rehabiliteringen. Vid sådana tillfällen skulle det kännas 

som en självklarhet att alla involverade parter i behandlingen ska vara upplysta om 

förändringar i operationsmetoderna, men det var inte fallet. En tydlig brist i samband 
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med det gamla arbetssättet eftersom varje avdelning har sina egna prioriteringar och 

arbetsbörda då ökar risken för onödiga misstag som i sin tur förlänger patientens 

läkningsprocess samt adderar till arbetsbördan. Det kan även uppmärksammas att 

detta är något som åtgärdats i samband med implementeringen av det nya arbetssättet 

främst på grund att ett samarbete mellan avdelningarna som hjälper till att skapa 

relation och medvetenhet om vilka effekter varje förändring kan ha på de övriga 

involverade i patientens behandling.  

 

Sjukgymnasterna Collén (2017-04-04) och Höök (2017-04-05) upplever en tydlig 

och positiv förändring ur ett kommunikationsperspektiv, något som har underlättat 

oerhört mycket i samband med rehabiliteringen, men med all förändring finns det 

alltid utrymme för förbättring. Det är viktigt att uppmärksamma att under en 

projekttid är det enkelt att identifiera brister och försöka att hitta lösningar, men den 

största utmaningen uppstår i samband med att implementera förändringen fullt ut och 

att undvika att upprepa samma misstag igen.  

 

Maun et al. (2014) beskriver att ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper inom 

hälso- och sjukvården kan resultera i högre inre effektivitet. Exempelvis nämner 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) att tack vare implementeringen av nya arbetssättet 

har hans förmåga att kunna avläsa MR-bilder utvecklats avsevärt och dessutom 

resulterat i en ökad befogenhet eftersom han numera kan skicka remisser till 

magnetröntgen på eget bevåg. En sådan utveckling bevisar att ökat samarbete kan 

leda till flera vinningar som i sin tur resulterar i ett steg närmare huvudmålet som är 

maximering av patientnyttan. Vidare nämner Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) 

att hennes kunskap kring rehabiliteringsprocessen har utvecklats väldigt mycket sen 

implementeringen av det nya arbetssättet. Den här typen av kunskapsutbyte är en stor 

bonus oavsett verksamhet eftersom det sker på ett naturligt sätt tack vare det ökade 

samarbetet och dessutom är det en positiv effekt som inte kräver några extra resurser. 

 

Effektivare tillvägagångssätt vid majoriteten av tillfällena anses vara dyra enligt 

(SBU, 2014) och kan vara anledningen till val av andra lösningar. Fördelen med en 

sådan implementering är att det är snarare en om-allokering av resurser för att 

åtgärda problem som har funnits under en längre tid. Dettmer, specialistläkare (2017-

04-05) och Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) poängterade att 
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problematiken med att patienter inte hamnade hos rätt vårdgivare från start var ett 

stort bekymmer som nyttjade mycket resurser i form av specialistläkartid som bättre 

kunde nyttjas på andra sätt. Genom att omstrukturera patientflödet kan patienten få 

rätt vård direkt från start. De patienter som dessutom som behöver tillsyn av en 

specialistläkare får ändå det i det nya arbetssättet genom ett effektivare flöde som är 

gynnsamt för både patienterna och verksamheten.  

 

Personalen utgör en viktig del inom hälso- och sjukvården och agerar som stöd för 

patienterna för att de ska kunna behandlas på ett snabbt och effektivt sätt (Berlin & 

Kastberg, 2011). Något som även alla respondenter kan hålla med om eftersom de är 

medvetna om att varje person i vårdkedjan har en viktig roll i samband med att 

effektivisera patientflödet. Givetvis har vissa en mer avgörande roll än andra och 

Ehlin, verksamhetschef (2017-04-05) nämner att sjukgymnasten Collén är en som 

har en sådan roll eftersom han besitter oerhört mycket kunskap och erfarenhet som 

han har samlat på sig under flera års arbete med just knäskador. Både Dettmer, 

specialistläkare (2017-04-05) och Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) 

beskriver att ett projekt som detta behövde någon som sjukgymnasten Collén 

eftersom patienterna kommer att få en utförlig bedömning eftersom han besitter hög 

kompetens inom knäskador. Dessutom har han möjligheten att kunna kombinera sina 

rehabiliteringserfarenheter med stöd från specialistläkarnas vid behov.  

 

Problemet med att endast en person har en så pass avgörande roll för att hela 

patientflödet ska kunna fungera på ett optimalt sätt gör att projektet har en stor 

sårbarhet eftersom utan sjukgymnasten Collén fallerar hela arbetssättet. Även om 

sjukgymnasten Höök har fått en mer avgörande roll på Rehab Söder och är tänkt att 

kunna backa upp sjukgymnasten Collén i framtiden om det nya arbetssättet skulle 

implementeras fullt ut kommer det att ta lång tid innan hon besitter den kompetensen 

för att kunna ersätta sjukgymnast Collén helt. Detta är en oerhört viktig aspekt som 

måste tas i beaktande vid beslutsfattandet om projektet ska implementeras fullt ut.         

 

6.3 Hälsoekonomisk utvärdering  

Hälsoekonomiska utvärderingen av förändringen av det nya arbetssättet genomfördes 

utifrån Drummond et als. (2015) två generella antaganden och Anells (2009) fyra 
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primära utgångspunkter. Drummond et als. (2015) första antagande poängterar vikten 

av att varje uppoffring har en likvärdig konsekvens och det är viktigt att avgöra om 

det lönar sig att genomföra en sådan förändring. I det här fallet handlade det om att 

gå från ett gammalt arbetssätt till ett nytt arbetssätt med flera mål i siktet, men 

beslutet var taget utifrån erfarenhet och antagande om att det är en uppoffring som 

kommer att ha positiva konsekvenser, men utan en noggrann utvärdering finns det 

inga garantier.  

 

Drummond et als. (2015) andra antagande handlar om medvetenheten om vilka val 

och beslut måste tas i en verksamhet med begränsade resurser för att kunna få ut så 

mycket som möjligt i samband med implementering av en förändring, som går i linje 

med en av Anells (2009) primära utgångspunkter. Knappa resurser har varit en 

utmaning över en längre tid och enligt Folland, Goodman och Stano (2014) är det 

viktigt att lägga fokus på hälso- och sjukvården som förbrukar en stor andel av 

landets finansiella medel och har en stor påverkan på samhället. Därför är det av stor 

vikt att effektiviseringsprojekt implementeras och utvärderas med hjälp av bland 

annat de hälsoekonomiska analysmodellerna för att kunna identifiera om ett visst 

projekt ska införas eller inte.  

 

6.3.1 Monetära effekter av förändringen  

Anells (2009) andra utgångspunkt bygger på att en jämförelse mellan minst två 

alternativ utförs för att kunna bedöma vilket av alternativen bidrar med mest 

hälsoekonomisk nytta. I detta fall har det funnits två olika alternativ; det gamla 

arbetssättet och det nya arbetssättet. För att kunna bedöma vilket av alternativen som 

skulle väljas har studien använt sig av hälsoekonomiska modellen CMA 

(kostnadsminimeringsanalys). Det gamla arbetssättet resulterade i 939,25 kronor per 

patient medan det nya arbetssättet resulterade i 672,35 kronor per patient. 

Förändringen resulterade i en besparing på 266,90 kronor per patient vilket innebar 

en 28,42 procentig minskning i samband med förändringen. Resultatet stödjer 

verksamhetens antagande om att implementeringen skulle resultera i en 

kostnadsminskning och som Jacobsson, ekonomichef (2017-04-05) poängterade är 

det främst på grund att en sjukgymnast kostar mindre än vad en specialistläkare gör 

och detta trots att vi tog hänsyn till tio minuters spärren och att sjukgymnastens 

besökstider är dubbelt så långa som specialistläkarnas.  
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Vid användningen av analysmodellen CMA är det viktigt att ta hänsyn till att 

modellen utgår ifrån att sluteffekterna är densamma och i detta fallet motsvarar 

sluteffekten att patienten friskförklaras. Genom att endast fokusera på två aspekter 

som CMA behandlar; att det blir en minskning i kostnader samt att sluteffekten är 

densamma och dessutom genom att utgå från beslutsmatrisen i SBU (2014) kan vi 

säkerställa att det nya arbetssättet är mest gynnsamt för verksamheten. Det är 

däremot viktigt att vara kritisk och ta hänsyn till att det finns flera faktorer som ska 

tas i beaktande som inte behandlas av CMA, som exempelvis icke-monetära effekter 

som kan uppstå i samband med en förändring. Enligt Ferraz-Nunes och Karlberg 

(2012) är de icke-monetära effekterna det primära och inte det monetära i 

hälsoekonomin. Dessa effekter spelar en oerhört viktig roll i en hälsoekonomisk 

utvärdering eftersom de påverkar både personalen involverade i projektet samt 

patienterna som är huvudprioritering vid implementering av någon förändring och 

dessa kriterier kommer definitivt att vägas in vid slutbedömningen av projektet.  

 

6.3.2 Icke-monetära effekter av förändringen 

Anells (2009) tredje utgångspunkt bygger på vinster i form av att hälsoeffekterna för 

patienterna ska maximeras. Dessa effekter är svåra att mäta i konkreta siffror då en 

sådan mätbarhet inte är möjlig, det går däremot att jämföra mellan det gamla och det 

nya arbetssättet för att se skillnader och bedöma de berördas uppfattningar. Carlsson, 

Anell och Eliasson (2006) förklarar att det är problematiskt att översätta 

hälsoeffekter till ett monetärt värde och att det i sin tur är något som försvårar den 

hälsoekonomiska utvärderingen då det är kontroversiellt att sätta ett monetärt värde 

på hälsoeffekter. En av de icke-monetära effekterna som förändringen resulterat i är 

ett bättre samarbete. Collén, sjukgymnast (2017-04-04) och Dettmer, specialistläkare 

(2017-04-05) upplever att samarbetet är något som förbättrats avsevärt i samband 

med implementeringen av det nya arbetssättet. Det har i sin tur påverkat patienterna 

genom att patienterna får träffa alla vårdgivare på ett ställe (om nödvändigt). 

Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) lägger till att det blivit allt flexiblare och att 

det är smidigt för patienten att få träffa alla vårdgivare på ett och samma ställe i 

stället för att behöva förflytta sig. Samtidigt som eventuella frågor kan besvaras 

utförligare eftersom fler vårdgivare innebär utökad kunskap. 
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Anell och Gerdtham (2010) förklarar att långa väntetider inom svensk hälso- och 

sjukvård är ett stort problem. Något som enligt Collén, sjukgymnast (2017-04-04) 

tidigare var ett stort problem på ortopedkliniken på LSK men efter förändringen av 

arbetssättet har detta reducerats och kortare ledtider är en icke-monetär effekt som 

förändringen bidragit med. Detta är något som främst gynnat patienterna eftersom 

deras vårdprocess går betydligt fortare i det nya arbetssättet. Genom att förändra 

arbetssättet kan nu fler patienter tas emot och det går fortare att få sin skada fastställd 

och dessutom avlastas specialistläkarna som annars hade fått träffa dessa patienter. 

Att förkorta ledtiderna är en vinst för alla genom att patienterna får snabbare vård 

och kan bli friska fortare, vilket leder till att de kan återgå till arbete fortare vilket är 

en samhällsvinst, vårdgivarna träffar "rätt" patienter och slutligen blir kostnaderna på 

så sätt lägre för LSK. 

 

Enligt Anell (2009) är en av svårigheterna i de hälsoekonomiska utvärderingarna att 

ta fram både kostnader (monetärt) och effekter (icke-monetärt) som den 

hälsoekonomiska  utvärderingen är utformad för att ta fram. Kostnaderna är 

monetära vilket gör det lättare att ta fram konkreta värden, men effekterna har inget 

monetärt värde vilket gör det svårt att ta fram eller sätta ett monetärt värde på. 

Collén, sjukgymnast (2017-04-04) poängterar att själva sluteffekten för patienten är 

densamma som i det tidigare arbetssättet, vilket är att patienten slutligen blir frisk. 

Däremot finns det parallella vinningar som uppstått i samband med förändringen och 

som haft en positiv påverkan på patientens vårdprocess. Genom att förbättra 

samarbetet får patienten en snabbare och mer informationsrik vård. En minskning av 

ledtiderna gör att patienterna som tidigare nämnt får snabbare vård och därmed leder 

det till att även fler kan erbjudas vård i ett tidigare skede. Flexibiliteten är något som 

Dettmer, specialistläkare (2017-04-05) anser har påverkat patienten på ett positivt 

sätt genom att sjukgymnasten träffar patienterna på ortopedkliniken och vid behov 

kan specialistläkare kopplas in snabbt på ett smidigt sätt och därmed slipper 

patienten en oönskad förlängd väntetid. Samarbetet mellan avdelningarna är något 

som har haft en positiv inverkan på flera sätt. Genom att avdelningarna nu 

samarbetar leder det till att färre skador missas då kommunikationen mellan 

vårdgivarna är mycket bättre. Det är också positivt att rollerna förändrats och är nu 

tydligare vilket gör att varje vårdgivare vet sin roll i vårdkedjan. Alla de nämnda 
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icke-monetära effekterna är något som har en positiv inverkan på patientens hälsa, 

antigen direkt eller indirekt till följd av att patientflödet nu förbättrats.  

 

6.3.3 Samhällsekonomiska effekter av förändringen 

Anells (2009) fjärde och sista utgångspunkt byggs utifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och tar hänsyn till andra aspekter som inte behandlas utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. Ferraz-Nunes och Karlberg (2012) beskriver att 

rekommendationen är att utgå från ett samhällsekonomiskt perspektiv när det utförs 

en hälsoekonomisk utvärdering eftersom resurserutnyttjande inom hälso- och 

sjukvården har en påverkan på samhället och målet är att främja samhällsvinster. Det 

är även viktigt att ta hänsyn till att hälso- och sjukvården påverkar alla i samhället på 

något sätt därför finns det ett stort behov att ta hänsyn till alla aspekter för att kunna 

utföra en så rättvis och noggrann utvärdering som möjligt. Genom att identifiera 

dessa samhällsvinster finns det mer stöd för att projekt som detta ska kunna 

implementeras fullt ut i framtiden.  

 

Något som har haft en avgörande påverkan på samhället utifrån flera aspekter enligt 

Arvidsson (2007) är långa väntetider. För invånarna i samhället (patienterna) skapar 

det frustration och ökar risken för att deras skador förvärras under tiden de få vänta 

på vård, något som Holmqvist, medicinsk sekreterare (2017-04-04) håller med om 

eftersom ett projekt som detta kommer att hjälpa patienterna att få rätt vård betydligt 

fortare som i sin tur resulterar att patienten kan komma tillbaka till arbete fortare. 

Därmed ur en kostnadsaspekt finns det en stor möjlighet till besparingar genom att 

lägga fokus på att reducera väntetiderna och effektivisera patientflödet. De (Collén, 

sjukgymnast, 2017-04-04; Dettmer, specialistläkare, 2017-04-05; Holmqvist, 

medicinsk sekreterare, 2017-04-04) förklarar att tiderna för sjukskrivningar är 

varierande beroende på allt från ålder till fysisk status på patienten. Detta gör det 

väldigt svårt att kunna beräkna ett exakt belopp på hur mycket som kan sparas 

genom att effektivisera patientflödet därför valde vi att fokusera på den information 

som var tillgänglig, vilket var antal besparade arbetsdagar i samband med 

implementeringen av nya arbetssättet.  

 

Enligt våra beräkningar som framtogs utifrån kartläggningen av både det gamla samt 

det nya arbetssättet kunde vi uppskatta en besparing på 30 arbetsdagar per patient 
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och genom att undersöka den genomsnittliga dagslönen i Sverige, 896 kronor (SCB, 

2016) kunde vi få fram en besparing per patient i samband med förändringen av 

arbetssättet. Studien fokuserade på att identifiera årliga besparingen för samhället 

genom att utföra två olika beräkningar; en utifrån det prognostiserade antalet 

patienter (192 st.) som kunde behandlas per år och den andra utifrån det aktuella 

antalet patienter (120 st.) som kunde behandlas per år. Den totala prognostiserade 

besparingen för staten per år resulterade i 5 160 960 kronor, medan utifrån den 

aktuella takten resulterades det i en total besparing på 3 225 600 kronor.  

 

Det som är viktigt att ta hänsyn till är att ett mindre projekt av denna typ som är 

kopplat till knäskador som bygger på en förändring av ett arbetssätt kan ha en stor 

påverkan på samhället ur en hälsoekonomisk aspekt och det ger upphov till att införa 

fler liknande projekt. Något som poängteras av Ramberg (2014) och Erntoft (2010) 

är att det borde utföras flera hälsoekonomiska utvärderingar på icke-nationella nivåer 

för att kunna identifiera fler effektiviseringsmöjligheter samt ge ökad stöd för 

framtida projekt. Jacobsson (2017) beskrev vikten av att utföra fler hälsoekonomiska 

utvärderingar på LSK och hennes förhoppning var att denna studie ska kunna 

användas som mall för implementeringar av andra projekt i framtiden. Det är viktigt 

att det finns en utgångspunkt vid implementering av nya projekt för att kunna ta hjälp 

av det som har utförts på ett bra och effektivt sätt samtidigt som att de involverade 

undviker att göra samma misstag som har gjorts och istället utgår från de framtagna 

förbättringsförslagen.  
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7 Slutsats 

I detta kapitel presenteras dragna slutsatser utifrån studiens frågeställningar. Vidare 

presenteras även förslag till framtida projekt och förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med den här studien har varit att besvara följande forskningsfrågor:  

 

▫ Hur ser patientflödet ut i det gamla respektive nya arbetssättet för patienter 

med knä-relaterade skador på ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar?  

▫ Hur är det nya arbetssättet mer lönsamt än det gamla ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv?  

▫ Vilka icke-monetära effekter har identifierats och hur utvärderas de i 

samband med implementeringen av det nya arbetssättet på ortopedkliniken 

på Länssjukhuset i Kalmar? 

 

Utifrån studiens problemdiskussion kan det konstateras att hälsoekonomiska 

utvärderingar som görs på en nationell nivå inte kan tillämpas fullt ut på en icke-

nationella nivåer, då det finns skillnader i förutsättningar och de måste därför 

anpassas utifrån den verksamhet som ska utvärderas. Därför är det av stor vikt att fler 

hälsoekonomiska utvärderingar utförs på lokala och regionala nivåer för att öka 

tillämpningen av dessa. Det är viktigt att inom verksamheter med begränsade 

resurser som hälso- och sjukvården, hitta nya lösningar för att effektivisera 

verksamheterna då resurserna är begränsade. Eftersom hälso- och sjukvården på 

senare tid haft stora bekymmer med långa väntetider är det viktigt att ständigt arbeta 

mot att minska dessa. Genom en utförlig kartläggning av patientflödena kan vi 

konstatera att det nya arbetssättet har minskat ledtiderna avsevärt och det har haft en 

positiv påverkan på patientflödet.  

 

En förändring av denna typ sker trots allt på en liten skala om man ser det utifrån 

hela verksamheten på LSK eller också utifrån ett samhällsperspektiv. Om en 

förändring som denna kan ha en så pass positiv inverkan både monetärt och icke-

monetärt ger det stöd för liknande förändringar inom hälso- och sjukvården. 

Eftersom kostnaderna i hälso- och sjukvården bara blir större, blir det därför allt 

viktigare att avlasta vårdgivare som exempelvis läkare eftersom de är välbetalda och 

därför ska deras arbete i den mån det går ägnas åt primära aktiviteter och genom att 
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avlasta en del av läkarnas besök med andra kompetenta vårdgivare kan detta uppnås. 

Det inte bara en kostnadsfråga utan även en rekryteringsfråga då det i Sverige finns 

en stor brist på exempelvis läkare vilket gör att de som finns måste nyttjas så 

effektivt som möjligt. Resultatet på så kort tid är något som kan vara missvisande då 

det tar tid för en förändring att bli fullbordad. Det är därför viktigt att ge 

förändringen tid att etablera sig och därefter utvärdera igen för att se utfallet efter en 

period om förändringen blir implementerad permanent. Då går det också att utföra 

prognoser med större sannolikhet eftersom fler patienter blir en del av det nya 

arbetssättet. Vi kan konstatera att om det är lönsamt på så kort tid som det hittills 

varit kommer det vara ännu mer lönsamt på längre sikt. 

 

Den största utmaningen vid utförandet av en hälsoekonomisk utvärdering är att 

kunna identifiera de icke-monetära effekterna som uppkommer i samband med en 

förändring och samtidigt kunna bedöma nyttan av dessa effekter. Det är svårt att sätta 

ett konkret värde på de icke-monetära effekterna till skillnad från monetära 

effekterna som presenteras i ett penningvärde. Därmed är det ännu viktigare att det 

finns ett detaljerat informationsflöde samt utförda kartläggningar av både det gamla 

samt det nya arbetssättet för att studien ska kunna utföras på ett så noggrant sätt som 

möjligt. Det som är viktigt att ta i beaktande är att även om de monetära vinningarna 

i samband med en förändring visar sig vara marginella, kan det finnas icke-monetära 

vinningar som ger stöd för en permanent implementering av nya arbetssätt.  

 

Med hjälp av vår hälsoekonomiska utvärdering har vi identifierat flera icke-monetära 

effekter som har uppstått i samband med implementeringen av det nya arbetssättet. 

Det finns vissa icke-monetära effekter som har haft en större påverkan i samband 

med förändringen än andra. Exempelvis har vissa icke-monetära effekter så som ökat 

samarbete mellan avdelningar, bättre kommunikation och ökat utbyte av kunskap 

mellan vårdgivarna har i sin tur resulterat i ytterligare parallella vinningar som inte 

hade uppstått utan implementeringen av förändringen. Förbättrad kommunikation 

och ett ökat samarbete har åtgärdat problemet med att skador missades i samband 

med sorteringen som utfördes av medicinska sekreterarna, eftersom förändringen av 

arbetssättet har skapat en bättre relation mellan avdelningar som har resulterat i 

bättre kommunikation kring hur dessa patienter ska sorteras. Genom att säkerställa 

att det sker en mer noggrann sortering kan det i sin tur avlasta patientflödet och leda 
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till att fler patienter hamnar hos rätt vårdgivare vid första skede. Ytterligare en 

parallell vinning har uppstått tack vare förändringen som är ökat utbyte av kunskap 

mellan vårdgivarna, exempelvis kan sjukgymnasten Collén numera läsa av MR-

bilder medan specialistläkaren Dettmer har fått mer fördjupad kunskap kring 

rehabiliteringsprocessen. Dessa vinningar är ett positiv resultat av denna 

implementering, något som inte hade uppstått utan förändringen av arbetssättet.  

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid utförandet av en hälsoekonomisk 

utvärdering är samhällsperspektivet. Det som kan säkerställas utifrån denna 

förändring av arbetssättet är att även med mindre projekt som detta kan det finnas 

möjligheter till vinningar för samhället. Genom en halvering av ledtiden för 

patientflödet kunde vi konstatera en potentiell monetär besparing för staten samt en 

icke-monetär besparing för samhället i form av snabbare och effektivare vård. Vi 

anser att implementering av fler liknande projekt kommer att ha en markant påverkan 

på samhället i framtiden och inte minst hälso- och sjukvården. Genom att belysa 

vikten av att utföra fler hälsoekonomiska utvärderingar på lokala och regionala 

nivåer kan det leda till att det identifieras ännu fler vinningar och 

effektiveringsmöjligheter. 

 

En förändring som denna är väldigt bra på många sätt men är också väldigt sårbar. 

Projektet grundar sig främst kring en person (sjukgymnasten Collén) eftersom han 

besitter den kunskap och erfarenhet som ingen i dagsläget kan ersätta i den roll som 

han har vilket gör att om han försvinner från LSK finns det stor risk att projektet 

fallerar då mycket kretsar kring hans kompetens. Det är därför viktigt att sprida på 

kunskapen mellan andra vårdgivare för att minska sårbarheten på detta plan. Att öka 

medvetenheten kring de ökade kraven som ställs på de vårdgivarna som ska läras upp 

är viktigt för att minska sårbarheten i projektet. För är inte de intresserade av att ta ett 

ökat ansvar är sårbarheten för projektet oförändrat. Ser man till ett längre perspektiv 

om arbetssättet etableras och blir permanent finns det enligt oss fler förbättringar 

som kommer att dyka upp för om det på en sex månader kort projekttid gick att 

identifiera förbättringarna som studien framtagit, anser vi att i ett längre 

tidsperspektiv kommer det att finnas fler förbättringsmöjligheter. De förbättringar 

och vinningar som identifierats i studien gör att det blir ännu svårare att återgå till det 

gamla arbetssättet efter att ha fått så positiva resultat av förändringen. Slutligen är det 
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viktigt att inte glömma att det trots allt är människor som förbättringarna tagits fram 

åt och inte produkter, vilket gör att varje del måste betraktas enskilt för att se 

helheten i flödena. 

 

7.1 Förslag till framtida projekt 

Vid implementering av en förändring finns det alltid utrymme för förbättringar och 

möjligheten att kunna ta lärdom från tidigare utförda hälsoekonomiska utvärderingar. 

Detta är något som är ett problem eftersom det i dagsläget finns väldigt begränsat 

antal hälsoekonomiska utvärderingar på icke-nationella nivåer. Därför är det av stor 

vikt att vid implementering av framtida projekt att det tas hänsyn till 

förbättringsförslagen samt nyttja kunskapen från denna utvärdering och bidrar till 

flera sådana utvärderingar. Exempelvis hade det varit intressant att kunna ta del av 

ytterligare ett perspektiv i framtida projekt, nämligen patientens. Genom att utföra 

patientundersökningar kan det tillföras ytterligare en dimension till framtida 

hälsoekonomiska utvärderingar. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att utföra 

en mer grundlig undersökning vid inledningsfasen, innan projektet implementeras. 

Även om det finns grund för att en förändring kommer att resultera i positiva besked 

är det viktigt att säkerställa alla punkterna i förväg eftersom det är som tidigare 

nämnt trots allt människor det handlar om och i sådana fall är det bättre att ta det 

säkra före det osäkra. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att studera varför det utförs begränsat antal 

hälsoekonomiska utvärderingar på icke-nationella nivåer. Behoven för 

hälsoekonomiska utvärderingarna på de icke-nationella nivåerna finns då de 

nationella hälsoekonomiska utvärderingarna i dagsläget inte kan tillämpas på lokala 

och regionala nivåer eftersom de utförs på betydligt större skala. Det hade även varit 

intressant att studera LSK som helhet för att identifiera om liknande projekt hade 

varit möjliga att implementera på andra enheter inom verksamheten. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide (Verksamhetschef) 

1. Skulle du kunna ge en kortfattad beskrivning om dig själv?  

2. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter inom Länssjukhuset i Kalmar 

(LSK)?  

3. Vad anser du har föranlett implementeringen av denna förändring?  

4. Kan du beskriva projektet utifrån ditt perspektiv?  

5. Vad är din uppfattning om förändringen av det nya arbetssättet?  

6. Upplever du att denna förändring har bidragit till en förbättring? Om ja, vilka? 

Om nej, vad kan förbättras?  

7. Hur upplever du att interaktionen mellan de två avdelningarna (Rehab Söder & 

Ortopedkliniken) har utvecklats sen implementeringen av projektet?   

8. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan respektive avdelning? Anser du att 

rollfördelningen är tydlig? 

9. Har den totala vårdtiden (ledtiderna) förändrats med implementeringen av det 

nya arbetssättet? Om ja, på vilket sätt? (Exempelvis har ledtiderna blivit längre 

eller kortare?)  

10. Anser du att denna förändring är något som skulle kunna implementeras fullt ut 

efter projekttiden? Vad behövs i så fall utvecklas för att göra förändringen 

permanent?  

11. Har projektet motsvarat era förväntningar hittills? Och hur ser framtiden ut för 

projektet?  

12. Vad hoppas ni kunna uppnå innan projekttiden är slut? Har ni några uppsatta 

mål?  

 

Intervjun avslutas med att ge respondenten möjligheten att kunna tillägga något 

ytterligare utöver det som har diskuterats. 

 

 

 

 

 



  
 

 II 

Bilaga 2 - Intervjuguide (Läkare/Sjukgymnast) 

1. Skulle du kunna ge en kortfattad beskrivning om dig själv?  

2. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter inom Länssjukhuset i Kalmar?  

3. Vad anser du har föranlett implementeringen av denna förändring?   

4. Kan du beskriva projektet utifrån ditt perspektiv?  

5. Vad är din uppfattning om förändringen av det nya arbetssättet?  

6. Uppfattas det tydligt i vardagsrutinerna att det har skett en förändring? Har det 

påverkat din roll på något sätt? Om ja, i så fall hur?  

7. Vilka är de största förändringarna (jfr. med tidigare) du upplevt så här långt in i 

projektet?  

8. Upplever du att denna förändring har bidragit till några specifika skillnader? Om 

ja, vilka? Om nej, vad kan förbättras?  

9. Hur upplever du interaktionen mellan läkarna och sjukgymnasterna? Märker ni 

tydliga förändringar sen implementeringen av det nya arbetssättet? I så fall på 

vilket sätt?  

10. Hur upplever du att denna förändring har påverkat din arbetsbelastning?  

11. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan respektive avdelning? Anser du att 

rollfördelningen är tydlig?  

12. Hur upplever du att interaktionen mellan de två avdelningarna (Rehab Söder & 

Ortopedkliniken) har utvecklats sen implementeringen av projektet?   

13. Hur upplever du att patienterna har reagerat på förändringen?  

14. Utifrån din uppfattning skulle du påstå att sluteffekten för patienten är 

densamma jämfört med tidigare arbetssätt?  

15. Under behandlingsperioden, är det vanligt att dessa patienter är sjukskrivna 

delvis eller helt? Hur många dagar i genomsnitt?   

16. Anser du att denna förändring är något som skulle kunna implementeras fullt ut 

efter projekttiden? Vad behövs i så fall utvecklas för att göra förändringen 

permanent?  

  

Intervjun avslutas med att ge respondenten möjligheten att kunna tillägga något 

ytterligare utöver det som har diskuterats. 

 



  
 

 III 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide (Medicinsk sekreterare) 

1. Skulle du kunna ge en kortfattad beskrivning om dig själv?  

2. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter inom Länssjukhuset i Kalmar?  

3. Vad anser du har föranlett implementeringen av denna förändring?   

4. Kan du beskriva projektet utifrån ditt perspektiv?  

5. Vad är din uppfattning om förändringen av det nya arbetssättet?  

6. Uppfattas det tydligt i vardagsrutinerna att det har skett en förändring? Har det 

påverkat din roll på något sätt? Om ja, i så fall hur?  

7. Vilka är de största förändringarna (jfr. med tidigare) du upplevt så här långt in i 

projektet?  

8. Upplever du att denna förändring har bidragit till en förbättring? Om ja, vilka? 

Om nej, vad kan förbättras?  

9. Vad har ni för kriterier vid indelning av olika skador? (Exempelvis för vilka 

patienter som blir indelade in i projektet). Är det några specifika krav som 

skadan ska uppfylla för att bli indelad här?  

10. Hur upplever du att denna förändring har påverkat din arbetsbelastning?  

11. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan respektive avdelning? Anser du att 

rollfördelningen är tydlig?  

12. Hur upplever du att interaktionen mellan de två avdelningarna (Rehab Söder & 

Ortopedkliniken) har utvecklats sen implementeringen av projektet?   

13. Hur upplever du att patienterna har reagerat på förändringen?  

14. Utifrån din uppfattning skulle du påstå att sluteffekten för patienten är 

densamma jämfört med tidigare arbetssätt?  

15. Har den totala vårdtiden (ledtiderna) förändrats med implementeringen av det 

nya arbetssättet? Om ja, på vilket sätt? (Exempelvis har ledtiderna blivit längre 

eller kortare?)  

16. Under behandlingsperioden, är det vanligt att dessa patienter är sjukskrivna 

delvis eller helt? Hur många dagar i genomsnitt?   

17. Anser du att denna förändring är något som skulle kunna implementeras fullt ut 

efter projekttiden? Vad behövs i så fall utvecklas för att göra förändringen 

permanent?  

Intervjun avslutas med att ge respondenten möjligheten att kunna tillägga något 

ytterligare utöver det som har diskuterats. 



  
 

 IV 

Bilaga 4 - Intervjuguide (Ekonomichef) 

1. Skulle du kunna ge en kortfattad beskrivning om dig själv?  

2. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter inom Länssjukhuset i Kalmar 

(LSK)?  

3. Vad anser du har föranlett implementeringen av denna förändring?   

4. Kan du beskriva projektet utifrån ditt perspektiv?  

5. Vad är din uppfattning om förändringen av det nya arbetssättet?  

6. Upplever du att denna förändring har bidragit till en förbättring? Om ja, vilka? 

Om nej, vad kan förbättras?  

7. Hur upplever du att denna förändring har påverkat din arbetsbelastning?  

8. Anser du att denna förändring är något som skulle kunna implementeras fullt ut 

efter projekttiden? Vad behövs i så fall utvecklas för att göra förändringen 

permanent?  

9. Har kostnaderna minskat i samband med implementeringen av det nya 

arbetssättet? Om ja, i vilken omfattning och inom vilka områden?   

10. Har det tidigare utförts någon hälsoekonomisk utvärdering på LSK (I samband 

med någon liknande förändring)? Om ja, i vilket syfte och omfattning har den 

utförts?  

11. Har någon form av kalkyl upprättats inför förändringen? Om ja, vad var den 

beräknade kostnaden/besparingen av implementeringen av det nya arbetssättet. 

Om nej, det är vanligt att sådana projekt testas utan underlag?  

12. Vilken kalkylränta använder ni i era beräkningar?   

  

Intervjun avslutas med att ge respondenten möjligheten att kunna tillägga något 

ytterligare utöver det som har diskuterats. 

 

 

 

 


