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Sammanfattning  
Ökande medellivslängd, dyrare behandlingar och ökat vårdbehov ställer stora krav på svensk 

sjukvård. För att effektivisera och möta dessa utmaningar har många sjukhus introducerat Lean-

inspirerade förbättringsarbeten. Sjukhus är hierarkiska organisationer som internt har autonoma 

grupperingar vilket innebär särskilda svårigheter för Lean-arbete som är beroende lagarbete och 

kommunikation. 

Vi har undersökt effekterna av dessa svårigheter genom en fallstudie på hjärtkliniken på 

Danderyds Sjukhus. Vi jämförde tre olika grupper (ledning, läkare och sjuksköterskor) med 

avseende på deras uppfattning av och inställning till Lean. Vi fann tydliga skillnader mellan 

grupperna. Ledningen var mest positiv och var också den grupp som hade bäst överblick över 

Lean-arbetets resultat. Läkarna var positiva eller neutrala, medan sjuksköterskorna var mer 

skeptiska eller negativa till Lean- arbetet. Vi fann också att Lean-arbetet som initialt medförde 

stora förbättringar idag till stor del har avstannat. Vi drar slutsatsen att en stor 

förbättringspotential går förlorad om inte hjärtklinikens Lean-arbete vitaliseras. Problemen skulle 

kunna åtgärdas med en jämnare informationsspridning, ett ökat fokus på sjuksköterskor och ett 

ökat engagemang hos medarbetarna. 

 

Nyckelord: Lean, sjukvård, resurseffektivitet, effektiviseringar, organisationsstruktur, hierarki, 

förbättringsarbete 

 

Abstract  
Increasing life expectancy, more expensive treatments and increased need of medical care puts 

pressure on the Swedish health care system. Lean provides a way to face these challenges and has 

been adopted on several major Swedish hospitals. Hospitals are hierarchical organizations that 

often harbour internal, autonomous groups. This creates additional challenge to Lean based 

methods, which demands collaboration and communication. This report examines the impact of 

these challenges with data from a case-study at the university hospital in Danderyd, Stockholm, 

Sweden.  

The report will, based on this study, identify differences in opinions about Lean between three 

different groups: management, physicians and nurses. The report concludes that both the 

understanding of and the attitude towards Lean differed between the groups. This has great 

impact on the performance of the Lean-project and, as a result, potential improvements are lost. 

Potential solutions include improved information dissemination, increased focus on nurses and 

increased engagement among staff. 

 
Key words: Lean, health care, resource efficiency, rationalization, organizational structure, 

hierarchy 
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1 Problembeskrivning 
Sjukvården är för samhället en livsviktig funktion och en stor kostnadspost, cirka 9 % av svensk 

BNP (Socialstyrelsen, 2009). Svenskarnas medellivslängd har sedan 1960-talet ökat med ungefär 

ett år var sjätte år (Statiska Centralbyrån, 2014) och andelen människor över 80 år förväntas öka 

drastiskt innan 2020 (Socialstyrelsen, 2009). Kostnaderna för sjukvården i Sverige har ökat de 

senaste 20 åren och förändringarna i populationen tyder på att trenden kommer att hålla i sig. Att 

upprätthålla en god sjukvård till en åldrande befolkning ställer höga krav på en resurseffektiv 

produktion.  

Förbättringsarbete och omstrukturering tog fart i svensk sjukvård kring millennieskiftet och 

arbetet har kännetecknats av många misslyckade försök med metoder som t.ex.”knowledge 

management”1 (Radnor, Holweg & Waring, 2012). Den metod som hittills har gett bäst resultat 

och lyckats få fäste i sjukvården är Lean (Mark Graban, 2011) som först introducerades i 

Jönköping och på S:t Görans Sjukhus. Lean har sedan spridit sig till andra sjukhus, bland annat 

till Danderyds Sjukhus som detta arbete studerar. Idag finns cirka 100 aktiva Lean-

implementeringar inom svensk sjukvård (Rognes & Svarts, 2011). 

Sjukvården är en hierarkisk organisation. Detta arbete syftar till att utreda hur den hierarkiska 

strukturen på Danderyds Sjukhus har påverkat och fortfarande påverkar dess Lean-arbete, för att 

på så sätt vara till nytta för yrkesverksamma inom området. Problemet angriper vi med följande 

frågeställningar: 

 Hur skiljer sig uppfattningen av Lean och Lean-arbete mellan ledning, läkare och 

sjuksköterskor? 

 Vilka effekter ger eventuella perspektivskillnader på Lean-arbetet? 

Frågorna behandlas med den övergripande titeln ”Ett hierarkiskt perspektiv på Lean inom 

sjukvård”. Arbetet avgränsas till att enbart behandla förutsättningar för svensk sjukvård och vi 

studerar enbart hjärtkliniken på Danderyds Sjukhus som vi fortsättningsvis kommer referera till 

som ”kliniken”. Vi utvärderar hierarkin enbart utifrån de vanligt förekommande grupperna 

ledning, läkare och sjuksköterskor. Dessa grupper kommer fortsatt att refereras till som 

”grupperna” eller ”perspektiven”. 

  

                                                 
1 Väl etablerade managementmetoder som har prövats inom sjukvården.  
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Inledningsvis presenteras en teoretisk bakgrund av Lean och Lean tillämpat på sjukvård baserat 

på en litteraturstudie. Teoribakgrunden kompletteras med primärdata från en fallstudie på 

kliniken. Tillvägagångsättet för litteratur- och fallstudien presenteras i följande avsnitt. Vi 

kommer sedan att redogöra för och utvärdera fallstudiens resultat, diskutera möjliga effekter, 

åtgärder och vidare forskning. Arbetet avslutas med en sammanfattning (se figur 1.1).  

 

Metod Litteratur- och fallstudie

Teori Lean och Lean i sjukvård

Resultat Resultat från kliniken

Analys Situationen på kliniken

Diskussion Effekter av hierarkin på kliniken

Generalisering Studiens räckvidd

Nästa steg Förslag till fortsättning
 

Figur 1.1 Schematisk bild över rapportens disponering. 

  



 C. Lindblad & S. Sjöberg 

3 
 

2 Metod 
Detta stycke beskriver hur primär- och sekundärdata till denna rapport har samlats in. Primärdata 

utgörs av intervjuer från en fallstudie på kliniken. Sekundärdata utgörs av böcker och publicerade 

artiklar.  

 

2.1 Litteraturstudie 
För att få en översikt av området har vi utfört en förstudie där vi har pratat med föreläsare och 

doktorander på KTH som har arbetat med de aktuella områdena. Dessa har bidragit med den 

större delen av källorna till denna rapport, resterande källor kommer från en kompletterande 

litteratursökning i de databaser KTH ger oss tillgång till samt sökningar på internet.  

 

2.2 Fallstudie på Danderyds Sjukhus 
Frågeställningarna utgör typiska explorativa frågor med fokus på aktuella händelser. Detta 

kombinerat med att de intressanta variablerna är fler än datapunkterna2 gör att en fallstudie är en 

lämplig forskningsmetod (Yin, 2007: 40). 

Till fallstudien har vi sökt individer i de olika grupperna. Individerna vi har intervjuat kommer vi 

framöver att referera till som ”informanter”. Vi har genomfört två intervjuer i varje grupp och 

strävat efter att välja individer med så olika roller och inställning som möjligt till Lean-konceptet 

för att få en stor explorativ bredd. Alla våra informanter har arbetat på kliniken sedan Lean-

implementeringen 2008.  

Under intervjuerna har vi haft en öppen intervjumall med fem huvudteman. Beroende på hur 

informanten har besvarat frågorna har de lett till olika följdfrågor. Vi har arbetat med en öppen 

intervjumall för att undvika styrande frågor och därmed ett förvrängt resultat av fallstudien. 

Intervjumallens huvudteman är följande:   

 Berätta om ert Lean-arbete 

 Hur mäter ni resultat? 

 Hur tycker du att det går med Lean-arbetet?  

 Finns det några för- respektive nackdelar med Lean-arbetet?  

 Berätta om din allmänna uppfattning angående Lean 

Intervjuerna har gjorts i arbetsmiljö på kliniken och vi har strävat efter att vara flexibla med 

tiderna för intervjuerna. Själva intervjuerna har varit mellan 30 och 60 minuter långa. För att 

eliminera risken att någon information från intervjuerna förloras har samtliga intervjuer spelats in 

och sedan transkriberats. 

  

                                                 
2 Möjliga upptäckter är fler än antalet intervjuer. 
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Rapporten strävar efter att bevara informanternas anonymitet och intervjuerna kommer där det 

behövs enbart refereras till via grupptillhörighet eller poster så som ”Lean-coach”. De 

transkriberade intervjuerna bifogas ej eftersom dessa kan innehålla känslig information.  

Tabell 2.1 redogör för vilka intervjuer vi har genomfört.  

 

Tabell 2.1 Sammanställning av informanter som deltagit i studien på kliniken. 

  Datum Plats Övrigt 

Ledning 
2014-03-04 Danderyd Initiativtagare 

2014-03-12 Danderyd Initiativtagare 

Läkare 
2014-04-10 Danderyd f.d. Lean-coach 

2014-04-16 Danderyd Aktiv Lean-utövare3 

Sjuksköterskor 
2014-03-30 Danderyd f.d. Lean-coach 

2014-04-22 Danderyd Koordinator 

  

                                                 
3 Läkaren fick under implementeringen ansvar för ett litet men framgångsrikt Lean-projekt. Idag är projektet 
självgående. 
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3 Lean 
Lean är ett management-koncept som bygger på att orientera produktionen kring kunden och 

ständigt sträva efter att förbättra verksamheten. Konceptet härstammar från ”Toyota Production 

System” som utvecklades i Japan under senare halvan av 1900-talet (Liker, 2004: 3). Lean består 

av ett flertal metoder för att hantera och förbättra värdeskapande processer men även en 

bakomliggande filosofi som är minst lika värdefull som de enskilda metoderna. Jeffrey K. Liker 

beskriver det på följande sätt (översatt från engelska): 

“Toyota är en av de bästa modellerna i världen. Trots detta måste varje företag lära sig själv 

och finna sin egen väg, ’the Toyota Way’ kan vara ett gigantiskt steg i rätt riktning.” 

(Liker, 2004:xvii) 

Det finns många sätt att sammanfatta och beskriva Lean. James P Womacks sammanfattning 

som innehåller fem grundläggande Lean-principer är väl etablerad. Principerna är följande 

(översatt från engelska): 

1. Identifiera värde 

2. Kartlägg värdekedjan 

3. Skapa flöde 

4. Etablera ”pull” 

5. Sträva efter perfektion 

En grundsten för Lean är konceptet värde. Alla aktiviteter ett företag genomför bör skapa värde 

för kunden. Första steget i Lean-arbete blir därför att identifiera värdet genom att utgå ifrån 

slutkunden och urskilja vilket behov företaget kan tillfredsställa (Womack & Jones, 2003: 16). Det 

kan i många fall vara givande att dela upp den egna verksamheten i interna kunder och interna 

leverantörer för att underlätta nästa steg i processen, nämligen att kartlägga värdekedjan (Sörqvist, 

2004: 85). 

När värdet har identifierats kan värdekedjan kartläggas. Värdekedjan är den serie av aktiviteter 

som krävs för att leverera kundvärde. Alla aktiviteter i värdekedjan måste, direkt eller indirekt, 

skapa värde. Ett exempel på indirekt värdeskapande är en oundviklig transport mellan två 

värdeskapande aktiviteter där transporten i sig inte skapar något värde men är en förutsättning för 

processen. Aktiviteter som inte skapar värde, till exempel onödiga transporter, köer eller 

överflödiga lager är slöseri. Den vedertagna Lean-termen för slöseri är ”muda”. Vi kommer 

framöver att referera till ”muda” som slöseri. Lean-arbete strävar alltid efter att eliminera slöseri, 

det är här viktigt att notera att detta hela tiden måste göras med bibehållen eller ökad kvalité, 

annars minskar kundnyttan. Värdekedjan bör inkludera aktiviteter utanför den egna enheten för 

att även kunna eliminera slöseri mellan olika aktörer. (Womack & Jones, 2003: 19) 

När de värdeskapande aktiviteterna i en värdekedja har identifierats bör företaget sträva efter att 

skapa ett flöde. Värdeskapandet bör göras mot ett behov istället för mot en förutbestämd plan 

eftersom planen ofta leder till en över- eller underkapacitet, vilket i sig är slöseri. Värdeskapandet 

bör alltså orienteras som ett flöde snarare än i uppdelade omgångar. För att flödet skall kunna 

fungera smidigt är det viktigt att granska aktiviteterna och identifiera så kallade flaskhalsar, de 

aktiviteter som begränsar flödet. (Womack & Jones, 2003: 21) 
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För att skapa värde mot behov måste ”pull” etableras, det vill säga att kundernas behov styr 

produktionen istället för att tvinga ut produkter på marknaden (motsatsen till ”pull” är ”push”). 

Om värde skapas direkt mot ett behov behöver inget produceras i onödan. (Womack & Jones, 

2003: 24) 

En process kan alltid förbättras och de krav som omvärlden ställer förändras ständigt. Ett företag 

bör därför alltid sträva efter att förbättra sina processer och anpassa sig till omvärlden. Detta är 

strävan mot ett ouppnåeligt mål, perfektion. Denna kontinuerliga strävan efter inkrementella 

förbättringar kallas inom Lean för ”Kaizen”(Liker, 2004: 25). Vi kommer framöver att referera till 

Kaizen som ”ständiga förbättringar”. Ständiga förbättringar gör att Lean-principerna kan ses som 

en cyklisk process (se figur 3.1).  

Identifiera värde

Kartlägg 
värdekedjan

Skapa flöde

Sträva efter 
perfektion

Etablera  pull 
 

Figur 3.1 Ständig förbättring genom cykliskt arbete med de fem Lean-principerna (Womack & Jones, 2003: 
10). 

För ett framgångsrikt Lean-arbete är det vitalt att engagera alla medarbete, för att tillsammans 

kartlägga och optimera varje del av värdeskapandet. Lean-arbete bygger på att ta vara på den 

enskilde arbetarens idéer och kompetens (Brandt, 2013). En hög delaktighet motverkar en 

negativ inställning till arbetet som i sin tur kan leda till bristande engagemang och motstånd mot 

förändringar (Sörqvist, 2004: 156). Bristande engagemang kan hota en Lean-implementering och 

arbetets framtid inom organisationen (Brandt, 2013).  

Regelbunden utvärdering är elementärt för förbättringsarbete och därför krävs mätningar och 

tydliga referensramar. Mätetal är ett vanligt sätt att mäta resultat och på så sätt utvärdera 

verksamheten. Ett vanligt exempel på ett mätetal är genomloppstid, det vill säga den tid det tar att 

genomföra de värdeskapande aktiviteterna. Som beskrivet i ovanstående stycke är det viktigt att 

engagera alla medarbetare. En del av detta är att förmedla resultat, positiva och negativa, samt 

både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar (Sörqvist, 2004: 156). Kortsiktiga resultat, delmål 

och förslag från medarbetare sprids ofta med hjälp av olika visuella verktyg (Brandt, 2013).  
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4 Lean i sjukvården 
Lean är ett användbart verktyg för att handskas med de slöserier och den ineffektivitet som ofta 

präglar sjukvård. Idag finns det många exempel på Lean-implementeringar som har gett mycket 

goda resultat både ekonomiskt sett och kvalitetsmässigt. I sjukvården finns ofta den icke-intuitiva 

kopplingen att ökad vårdkvalité minskar kostnader. Snabbare behandling av patienter gör att de 

förbrukar färre resurser och förbättrade rutiner för personal kan minska kostsamma misstag och 

minska stress. (Mark Graban, 2011) 

På sjukhus där Lean inte har implementerats förknippas konceptet oftast enbart med 

nedskärningar och uppsägningar vilket är otursamt då en bibehållen eller ökad kvalité är ett 

viktigt tema för Lean (se kapitel 3). På grund av denna missuppfattning har termen Lean fått ett 

dåligt namn i flera verksamheter och där ersatts av andra termer. Exempelvis kallas det för 

”flödesarbete” på Karolinska Sjukhuset (Rognes & Svarts, 2011). Vi kommer framöver använda 

termen Lean för allt Lean-inspirerat arbete. 

 

4.1 Sjukvården jämfört med industrin 
Det finns många lyckade exempel på Lean-implementeringar inom sjukvården, men det finns 

även problem med implementeringar av management-metoder från industrin och i synnerhet 

Lean (Radnor, Holweg & Waring, 2012).  

Inom industrin är de ekonomiska drivkrafterna tydliga. Effektiviseringar ger möjlighet till 

ekonomiska vinster och stora konkurrensfördelar. Med industrin menar vi tillverkande industrier 

som till exempel bilindustrin. Denna miljö saknas inom sjukvården som primärt styrs av direktiv 

från regeringen. Dessutom är sjukvårdens möjligheter att påverka efterfrågan begränsad (Radnor, 

Holweg & Waring, 2012). Industriföretag har större inverkan än sjukvården på flera variabler som 

till exempel pris, utbud och marknadsföring. 

 

4.2 Utmaningar med Lean i sjukvården 
En utmaning med Lean-implementering som beskrivs av E. Lokatt et al. är att etablera konceptet 

hos läkarna, vilka länge har varit en dominant grupp inom sjukvården. Läkarna som grupp har 

stor pondus och är vana vid att arbeta autonomt vilket försvårar gemensamma ansatser till 

förbättring och standardisering (Lokatt et al. 2013). Johan Brandt menar att Lean framhäver 

lagarbete och därmed tonar ner de anställdas autonomi (Brandt, 2013). Han förklarar ytterligare 

att den starka samhörigheten mellan kollegor inom samma personalgrupp som finns inom 

sjukvården kan försvåra Lean-arbete.  

Det är vanligt att personal i sjukvården distanserar sig från externa influenser, som till exempel 

Lean, genom att understryka sjukvårdens olikhet från industrin eller genom att framställa 

konceptet som något som man alltid har arbetat med (Lokatt et al. 2013). Detta exemplifieras av 

följande citat hämtade från E. Lokatts arbete (översatt från engelska): 

”Du kan inte jämföra sjukvården med Toyota.” 

“Ständiga förbättringar är inget nytt, jag antar att Lean är ett sätt att paketera det på.”   

Båda dessa uttalanden ger sjukvården en ursäkt att inte anstränga sig med Lean-arbete och tyder 

på att sjukvården riskerar att bibehålla systemet med autonoma yrkesgrupper på bekostnad av 

lagarbete. 
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5 Resultat från kliniken 
Vår fallstudie på kliniken (hjärtkliniken på Danderyds Sjukhus) har gett oss insyn i hur Lean kom 

till på Danderyds Sjukhus, hur implementeringen 2008 gick till och vad som lever kvar idag. 

Detta stycke presenterar dessa resultat. Här redogör vi för klinikens organisationsstruktur, Lean-

implementering och Lean-arbete idag, baserat på samtliga gjorda intervjuer. Därefter presenteras 

perspektivens uppfattning av Lean och Lean-arbetet. 

Kliniken är en av totalt elva kliniker på Danderyds Sjukhus och utgör en betydande del av 

verksamheten. Den har 327 anställda som behandlar runt 8500 patienter per år. Totalt har 

Danderyds Sjukhus 3701 anställda. Kliniken består av fem separata avdelningar4.  

 

5.1 Organisationsstruktur 
Danderyds Sjukhus styrs av dess verkställande direktör (VD) tillsammans med en 

landstingstillsatt styrelse. Till sin hjälp har VD en ledningsgrupp som bland annat utgörs av 

klinikcheferna som kopplar till övriga delar av organisationen. När ett initiativ kommer från 

ledningen förmedlas detta av klinikcheferna. På kliniken har klinikchefen ett möte med läkarna 

och ett möte med chefsjuksköterskorna. Chefsjuksköterskorna sprider i sin tur informationen till 

sjuksköterskorna. Informationsflödet kan illustreras på följande sätt: 

 

Klinikchef

Information

Läkare

Sjuksköterskor

Chefsjuksköterskor

 

Figur 5.1. Informationsflödet på Danderyds hjärtklinik. Klinikchefen sprider 
budskapet till läkare och chefsjuksköterskor på separata möten. 
Chefsjuksköterskorna för budskapet vidare till sjuksköterskorna. 

  

                                                 
4 En avdelning är en instans där patienterna vårdas  



 C. Lindblad & S. Sjöberg 

9 
 

5.2 Lean-implementering 
Lean-arbetet på Danderyds Sjukhus startade år 2008 med kliniken i spetsen. Inspirationen kom 

primärt från S:t Görans Sjukhus genom rekrytering av två överläkare. Konceptet plockades upp 

av dåvarande VD som ansvarade för att det förankrades i ledningsgruppen. På kliniken 

behandlades frågan på en läkarkonferens med ett fyrtiotal deltagare. Konferensen fick temat ”Är 

Lean något för oss?”. Detta kompletterades med att läkare gjorde studiebesök på S:t Görans 

Sjukhus. Lean introducerades på bred front på kliniken med hjälp av det så kallade ”Lean-spelet”, 

föreläsningar och ett kurspaket för alla anställda. Implementeringen genomfördes med hjälp av 

en extern konsultfirma.  

Lean-spelet syftar till att praktiskt illustrera för deltagarna hur Lean-arbete tillämpas på en 

tillverkande process. Deltagarna bildar tillsammans en “fabrik” som tillverkar produkter av Lego. 

Deltagarna får identifiera flaskhalsar och tidstjuvar i produktionen och själva försöka effektivisera 

bort dessa.  

Kurspaketet innefattade en tre timmar lång Lean-kurs för alla anställda och längre tvådagars 

kurser för chefer och mellanchefer. Konsultfirman presenterade Lean-konceptet i sin helhet, 

komplett med japanska termer och metodnamn.  

Själva implementeringen innebar sedan en stor kraftansträngning där man gick igenom hela 

verksamheten, kartlade processer och analyserade problem utifrån orsak och åtgärd med hjälp av 

fiskbensdiagram5. För att driva Lean-arbetet utsågs så kallade “Lean-coacher” bland läkare och 

sjuksköterskor. 

Lean infördes parallellt på hela kliniken, men Lean-arbetet anpassades och genomfördes 

avdelningsvis vilket gör att implementeringen skiljer sig något åt mellan avdelningarna. Till 

exempel avskaffades de dagliga mötena snabbt på avdelningar som bara var aktiva några dagar i 

veckan. På senare tid har standardiseringsansatser mellan avdelningarna genomförts.  

 

5.3 Lean-arbetet idag 
Sedan implementeringen har delar av de Lean-relaterade aktiviteterna fallit bort på grund av en 

rad olika anledningar. Den rigorösa mångspråkiga begreppsapparat som Lean förde med sig 

slopades tidigt och ersattes med några få enkla svenska termer.  

Hur mycket Lean-terminologi använde ni? – ”Väldigt lite, egentligen ingenting. <…> 

Enbart standardisering, förbättringsarbete, slöserier och tidstjuvar” 

Det aktiva Lean-arbete där processer kartläggs och problem analyseras med orsak och åtgärd har 

idag fallit ur bruk. Detta arbete var resurskrävande och till exempel en upprepad kartläggning av 

processer upplevs ge minskad avkastning då det redan är gjort. 

”I början skulle man ’Lean:a’ om allt, det sattes ut tejpar om var stolarna ska stå och här 

ska saxarna ligga, det blev nästan in absurdum.” 

”Det var lite sektbetonat” 

                                                 
5 Fiskbensdiagram – Ett diagram där ett problem bryts ned i orsaker som sedan bryts ned i mindre delorsaker. 
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Trots att stora delar av Lean-arbetet stannat av har vi i alla intervjuer sett resultat av Lean-arbetet. 

Bland kvarlevorna finns Lean-tavlor, dagliga möten och avstämningsmöten. Tankesättet att leta 

efter slöserier och förbättringsvilja lever kvar. 

  ”Det lever kvar en ’light’-variant av Lean kan man säga.” 

Lean tavlor är white-board tavlor där all personal har möjlighet att skriva upp förbättringsförslag. 

Tavlan har rader för förslagen och medarbetarna får sedan med hjälp av magneter i olika färger 

(s.k. ”pluppar”) rösta om förslagen. Förslagen diskuteras på avstämningsmöten som görs dagligen 

och veckovis, detta varierar beroende på avdelningen i fråga. 

En ökad förändringsvilja är en positiv effekt av Lean som berörts och styrkts av alla informanter.  

”Lean-arbetet gör att man har ett nyorienteringstänk” 

”Man kanske kan ha med sig att man är lite mer förändringsbenägen” 

”Det [Lean] har också bidragit med en medvetenhet om att man kan förbättra sin 

situation”. 

 

5.4 Kvantifiering av Lean 
Detta stycke presenterar några mätetal som används och har förbättrats under perioden sedan 

Lean infördes. Siffrorna kommer huvudsakligen från intervjuer med ledningsgruppen som 

tillskrev Lean dessa förbättringar. 

En viktig parameter är hur lång tid en patient tillbringar på sjukhuset då den är direkt kopplad till 

både kostnad och kapacitet. Detta kvantifieras med vårdtid som mäts i antal dagar. År 2008 låg 

vårdtiden genomsnittligt på 4 dygn vilket idag har förkortats till 2,5 dygn. En vårdplats6 kostar 

sjukhuset runt 10 000 kronor per dag. Notera att mätetalet vårdtid enbart behandlar den 

kvantitativa aspekten av arbetet inte den kvalitativa. Vi antar att minskningen i vårdtid gjorts utan 

avkall på kvalité och kundnytta (se kapitel 3) eftersom utsagor om minskad vårdtid varit positiva. 

Effektivitet och tillgänglighet på akuten mäts i door-till-door tid, det vill säga den tid det tar från 

det att en patient kommer till akuten till det att patienten skickas hem eller vidare till någon annan 

avdelning. Klinikens mål är att klara 90 % av patienterna på fyra timmar eller kortare. År 2008 

klarade kliniken mellan 50 % och 60 % av patienterna inom tidsramen, idag ligger värdet stabilt 

mellan 80 % och 90 %. 

Personalens stressnivåer mäts årligen. Innan Lean-arbetet började låg hjärtkliniken på 50 

(enhetslöst värde) vilket kan relateras till sjukhusets medelvärde på 40, under Lean-arbetets gång 

har värdet för hjärtkliniken varit nere i 27 för att sedan idag ha ökat något igen. 

  

                                                 
6 Vårdplats – Sängplats för en patient på en avdelning.  



 C. Lindblad & S. Sjöberg 

11 
 

5.5 Framgångsrika förändringar 
Under intervjuerna har vi identifierat flera exempel där Lean-arbetet på kliniken har gett konkreta 

positiva resultat, vilka redovisas nedan. 

Klinikens akutavdelning har haft problem att hitta lediga vårdplatser på avdelningarna för 

patienter som ska läggas in. Implementeringen av Lean innebar en förändring av systemet för att 

hitta lediga vårdplatser. Tidigare kontaktade personalen på akuten de olika avdelningarna när de 

behövde en vårdplats och fick ofta svaret att det var fullt. Med hjälp av Lean kunde en tvådelad 

lösning identifieras. För det första fick avdelningarna kontakta akuten så snart en vårdplats blivit 

ledig istället för att akuten behövde ringa till olika avdelningar och söka platser. Detta är ett 

typexempel på att identifiera en intern kund och en intern leverantör samt etablera ”pull” (se 

kapitel 3). För det andra ändrades ordningen på avdelningarnas ronder7. Istället för att gå en rond 

från ena sidan av avdelningen till den andra, prioriterades patienter som kunde skrivas ut samma 

dag och på så sätt ökades genomströmningen på avdelningen. Detta mäts som patienter som 

skrivits ut före lunch jämfört med totalt antal utskrivna under dagen. Detta är ett exempel på 

kundorientering (se kapitel 3) då en majoritet av sjukhusets patienter läggs in på sjukhuset via 

akuten vilket gör det till sjukhusets viktigaste verksamhet. Dessa ansträngningar har enligt 

informanter i ledningen signifikant minskat väntetiderna på akuten. 

Under jakten på slöserier och tidstjuvar upptäcktes att samma information delades flera gånger i 

onödan. Exempelvis ställdes samma frågor flera gånger till patienten av olika personal och 

informationen upprepades i onödan mellan kollegor. För att motverka detta bildades så kallade 

rondlag. Det vill säga att den personal som arbetar med en patient bildar en grupp som går in till 

patienten tillsammans och hämtar relevant information samt arbetar närmre varandra under hela 

patientens vårdtid.  

Dessa förändringar har berörts och bekräftats av alla våra informanter.  

 

5.6 Gruppernas syn på Lean 
Detta avsnitt redovisar de olika gruppernas syn på Lean och Lean-arbete baserat på vårt 

intervjumaterial. Samma frågemall har används för alla intervjuer (se avsnitt 2.2).  

 

5.6.1 Ledning 
Personerna i ledningen är de som initierat och drivit förändringen vilket medför att de både 

måste ha en övergripande överblick av och vara väl insatta i koncepten inom Lean.  

”Det handlar mycket om att ’comitta’ ledningen” 

Gruppen är genomgående positiv till Lean och är eniga om att de goda resultat som vi tidigare 

har presenterat (se avsitt 5.4) kan tillskrivas Lean-arbetet. Det var ett krav att börja arbeta enligt 

Lean för att få behålla sin post när ansatsen startade. 

”Det blev ofantliga förbättringar, vi lyckades få ner våra väntetider som tidigare varit 9-10 

timmar. <…> Till målet 90 % av patienterna under fyra timmar.” 

”För chefsgruppen var jag tydlig med att om inte du är med så är dörren där” 

                                                 
7 Rond – Rutinkontroll av alla patienter på en avdelning. 
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Ledningen har också visat att de är medvetna om flera av de problem som är vanliga inom 

sjukvården vid en Lean-implementering (se avsnitt 4.2).  

”Jag försöker göra Lean så lite dramatiskt som möjligt” 

”Vi har försvarat oss från att göra dessa förändringar med att vi har med människor att 

göra” 

”Man kan inte göra Copy-Paste – och tro att så här gör Toyota, det kopierar vi och klistrar 

in i sjukvården, det går åt pipan” 

”Det [Lean] stod och föll med hur de [Lean-coacherna] orkade driva sitt arbete.” 

”Det började i rätt ände <…> jag tror att det är detta som skiljer vårt Lean-arbete från 

andra klinikers.” 

”I och med att alla doktorer var med så funkade det, annars är det det som sätter käppar i 

hjulet.” 

En bra överblick över verksamheten, längre tidsperspektiv och tillgång till historiska mätetal gör 

också att ledningsgruppen har lättare att relatera till och jämföra med tidigare (misslyckade) 

management-teorier. 

”Lean har varit ett så starkt verktyg, alla är med på tåget. Projektarbete ger inte alls 

samma enande kraft.” 

Bilden av implementeringen som ledningsgruppen målar upp är positiv. 

”Det [Lean-spelet] gav en väldig aha-upplevelse tyckte alla” 

5.6.2 Läkare 
Läkarna introducerades till Lean-konceptet i en tidig uppstartsfas, inte långt efter ledningen. Ett 

antal läkare fick möjligheten att delta i konferensen, som nämndes i avsnitt 5.2, där man 

diskuterade om Lean-arbete skulle passa in i klinikens verksamhet eller ej. Utöver konferensen 

var flera läkare på studiebesök på S:t Görans Sjukhus och fick uppleva och inspireras av deras 

Lean-arbete.  

”Några hade varit över och ’benchmarkat’ på S:t Göran, vi var över och spanade lite på 

deras pluppar och tyckte att det verkade bra.” 

”Initiativet kom uppifrån på alla avdelningarna.” 

Bland läkarna fanns det initialt tydligt varierande åsikter gällande Lean, både positiva och 

negativa. Läkarnas uppfattning ska enligt utsaga direkt ha påverkats positivt av ledningens 

ansträngningar under Lean-implementeringen.  

”Jag uppfattar Lean som en väldigt chefsberoende organisationsstruktur” 

Den intensiva implementeringen möttes av delade åsikter, både bra och dåliga.  

”Det [Lean] drog lite för långt när man till och med skulle ’Lean:a’ om var kaffemuggarna 

skulle vara” 

”Jag var väldigt positiv [till Lean]” 
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Läkarna förespråkar att Lean bör kvantifieras och att det görs med hjälp av mätetal. Vilka mätetal 

som är aktuella för stunden och värdena på dessa är läkarna inte lika säkra på. Detta kan enligt en 

informant tillskrivas att läkarrollen ofta innebär att läkaren frekvent flyttar mellan positioner och 

avdelningar. Det råder osäkerhet gällande vilka förbättringar som kan tillskrivas Lean och vilka 

som kopplas till andra förändringar. 

”Vi [läkarna]är liksom konsulter som hoppar runt mellan olika avdelningar och akuten 

och sådär. I alla fall för mig som är ST-läkare, på min nivå så är jag liksom inte knuten 

till någon avdelning” 

”Jag kommer inte ens ihåg vad vi hade för mätetal, vi hade mätetal, men eftersom att vi inte 

har förvaltat just det pundet har jag glömt dem.” 

”Jag har svårt att peka ut konkreta resultat men jag tror att det finns konkreta resultat” 

Läkarna visar viss insyn i implementeringsproblematik (se avsnitt 4.2). 

”Sjukvårdens problem är att man säger det handlar om människor och alla människor är 

olika så därför ska alla processer vara olika, jag menar att det absolut inte är så utan 

människor är ganska lika. Vi kan ha en akutmottagning med bara hjärtpatienter. Då 

finns bara ett fåtal diagnoser ett fåtal saker som kan hända och där kan du ha processer 

som följer ett, två, tre, fyra, fem liksom” 

Uppfattningen om hur aktivt Lean-arbetet är idag varierar kraftigt. Implementeringen har av en 

informant beskrivits som en lättversion av Lean.  

”Lite har det väl runnit ut i sanden” 

”Efter ett tag så försvinner de vassa kanterna och Lean anpassas till verksamheten, det 

finns ju alltid en risk för att det kan bli lite för urvattnat men på hjärtkliniken tycker jag 

att det har hamnat på en ganska bra nivå” 

5.6.3 Sjuksköterskor 
Sjuksköterskorna har enbart fått Lean-konceptet uppifrån. Sjuksköterskorna deltog inte i 

konferensen där ämnet diskuterades och relativt läkarna har färre sjuksköterskor gjort 

studiebesök på S:t Görans Sjukhus. 

”Direktiv kom uppifrån, nu ska alla igenom den här Lean-slussen” 

Inställningen till Lean-konceptet innan implementeringen började var, i likhet med de andra 

grupperna, positiv.  

”Jag tyckte det var kul, tanken är att idéer ska komma från dem som är närmast 

patienten.”  

”Tanken och grunden i sig var jätterolig, jättebra.” 
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Själva implementeringen möttes med en viss skepsis, både angående hur tillämpbara presenterade 

Lean-metoder är i sjukvården och även angående implementeringens genomförande.  

”Det [Lean-spelet] tydliggjorde ju men det var inte så här WOW”/”Det [Lean-spelet] var 

ju lite kul men ganska ’basic’”  

”De drog alla begreppen som man absolut inte kunde lägga på minnet” 

Sjuksköterskorna uttrycker att deras överblick av helhetsresultatet är begränsad. De saknar till 

stor del kännedom om vilka mätetal som används. Kostnader och merarbete utgör större delen 

av Lean-intrycken. 

”’Det kommer vara mycket jobb nu men det betalar av sig i längden’ men vi kom aldrig 

riktigt till den där vinsten.” 

”Det [Lean] går ju inte direkt att ta på. Det är det svåra med det här. Det går ju inte att 

utvärdera.” 

”De där konsulterna hade väl sålt in en jätteutbildningsinsats”  

”Jag kan inte se någonting [resultat], varken urdåligt eller jättebra, inte nått som gett 

resultat faktiskt” 

Mätetalen (se avsnitt 5.4) indikerar att arbetsförhållandena i form av stress skall ha förbättrats 

under perioden som Lean implementerades. Detta har inte varit kännbart bland sjuksköterskorna. 

Har det blivit mindre stress efter Lean? - ”Nej! Det kan jag inte säga. Det är ju större, om 

möjligt, blivit större sjuksköterskebrist man har ju nästan fått stänga en avdelning pga. 

sjuksköterskebrist.” 

Några av sjuksköterskornas uttalanden tyder på vanliga problem med Lean-implementering inom 

sjukvården (se 4.2). Denna typ av uttalanden är mer frekventa hos sjuksköterskorna än hos läkare 

och ledning. Uttalandena riktar sig ofta mot att sjukvården hanterar människor och inte maskiner 

och därför inte kan arbeta med metoder som kommer från tillverkande industrier.    

”Det var lite svårt att applicera på sjukvården” 

”Bil, bil, bil, det är ganska basic. En patient kan vara jättesvår eller jättelätt. Bilen säger 

inte så mycket tillbaka.”  

Förslag på hur Lean-arbetet skulle kunna förbättras finns bland sjuksköterskorna. 

”Det som jag såg med Lean var att göra förbättringsarbetet, ta bort onödigt arbete och 

effektivisera. Det som hände här var att man stirrade sig blind på magneter i olika färger 

<…>”  
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6 Situationen på kliniken 
Klinikens Lean-arbete har gett flera positiva resultat (se avsnitt 5.4 och 5.5) men det finns också 

problem som negativ inställning och minskad Lean-aktivitet (se t.ex. avsnitt 5.6.3). De 

informanter som är medvetna om resultaten är ofta positiva till Lean men har trots det bristande 

insyn i de problem som förekommer. Beskrivningen av det idag aktiva Lean-arbetet och 

inställningen till detta varierar mellan informanterna. Kort sagt ger vår fallstudie ett heterogent 

intryck av Lean på kliniken.  

Dessa skillnader kommer vi i detta kapitel att kategorisera utifrån perspektiven. Vi kommer 

identifiera ett antal relevanta faktorer och utvärdera perspektiven efter dessa. Till sist 

sammanställs resultatet och slutsatser dras utifrån sammanställningen.  

 

6.1 Utvärdering av gruppernas syn på Lean 
Vi har i alla intervjuer berört inställning till Lean, mätbarhet och resultat (se avsnitt 2.2) vilket gör 

dessa områden relevanta att utvärdera. Områdena delar vi in i följande faktorer.  

 Inställning till konceptet 

 Inställning till implementeringen 

 Inställning till arbetet idag 

 Förståelse för Lean 

 Överblick av resultat  

 Insyn i aktuell problematik 

I följande stycken sammanfattas gruppernas inställning (se avsnitten 5.6.1–5.6.3) till varje faktor 

för att sedan jämföra grupperna med varandra. Sammanfattningarna görs grovt och 

bedömningarna strävar efter att belysa skillnader mellan grupperna. Resultatet sammanfattas i 

tabell 6.1 (se avsnitt 6.2)  

 

6.1.1 Ledningsgruppen 
Ledningen beskriver Lean som en tydlig framgång med flera goda exempel, mätetal och ett 

tankesätt som har integrerats väl i organisationen.  

Hur lång tid tog det för Lean att ta fäste ordentligt? – ”3-4 år, <…> men jag håller 

fortfarande efter och driver det här.” 

För att kunna driva ett så omfattande förändringsarbete som Lean-arbetet utgjorde är det en 

förutsättning att ledningen är engagerad eller ”commited” som en informant beskrev det. För att 

kunna sprida ett budskap är det naturligtvis viktigt att själv förstå budskapet. Utifrån intervjuerna 

har vi fått intrycket att ledningsgruppen har god förståelse för Lean. De är väl medvetna om vad 

som kan uppnås och känner till många problem som är vanliga vid Lean-implementering (se 

avsnitt 4.2). Ledningens genomgående positiva inställning visar att de inte har full insyn i 

problematiken som finns ute på golvet, till exempel i form av en negativ inställning bland 

sjuksköterskorna (se avsnitt 5.6.3). 
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Från intervjuerna med ledningen har vi också fått exempel på ett antal på mätetal och hur dessa 

har förbättrats under Lean-arbetets gång (se avsnitt 5.4). Mätetalen åtföljdes ofta av exempel på 

konkreta förbättringar (se avsnitt 5.5).   

Detta sammanfattar vi som en positiv inställning till konceptet, implementeringen och arbetet 

idag och som en mycket god förståelse för konceptet med en god överblick av resultaten men 

med en bristande insyn i aktuella problem. 

 

6.1.2 Läkargruppen 
Läkarnas uttalanden om tanken med Lean vid införandet har i vår studie varit odelat positiva. Vi 

beskriver därför läkarnas initiala inställning som positiv. Läkarna förklarar att deras inställning i 

början till stor del var positiv tack vare att det fanns kunniga och engagerade chefer som drog 

igång implementeringen. Själva implementeringen uppfattades som resurskrävande men givande, 

även om den i vissa fall gick till överdrift. Detta sammanfattar vi som en neutral inställning. 

Lean-arbetet idag beskrivs av de läkare vi intervjuat som en bra ansats som delvis har bleknat 

bort. Vi har valt att sammanfatta detta som en neutral inställning för detta arbete. 

Vi beskriver läkarnas förståelse för Lean som neutral. Det är tydligt att de har förstått 

grundkoncepten och de visar ofta på förståelse för problematiken inom Lean men det finns 

luckor och kunskapen är ojämnt fördelad. De är dock väl medvetna om problemen som finns 

med Lean-arbetet på kliniken idag. Vi sammanfattar alltså läkarnas insyn i aktuell problematik 

som god. 

Läkarna är medvetna om att Lean bör mätas och följas upp men vetskapen om vilka mätetal som 

används just nu och aktuella värden varierar. Vi sammanfattar läkarnas överblick av resultaten 

som neutral. 

 

6.1.3 Sjuksköterskegruppen 
Sjuksköterskorna som vi har varit i kontakt med deltog varken i konferensen eller var med på 

studiebesök på S:t Görans Sjukhus, men de har uttryckt en initialt positiv inställning till Lean-

konceptet. 

Själva implementeringen möttes med kritik och skepsis av sjuksköterskorna. Uttalanden kring 

ämnet lägger tyngd på problematik och arbetsinsatsen som Lean-arbetet krävde. Detta beskriver 

vi som en skeptisk inställning.  

Sjuksköterskorna ser stora problem med Lean-arbetet och beskriver det i många fall som helt 

avstannat. Detta sammanfattar vi som god insyn i aktuell problematik. 

Vår fallstudie visar att sjuksköterskorna inte har sett några resultat från Lean-arbetet, varken i 

form av förbättrad arbetsmiljö eller övergripande mätetal. De har inte kunnat redogöra för vilka 

mätetal som används eller om de bör användas. Detta sammanfattar vi som en negativ inställning 

idag och en bristande resultatöverblick.  

Förståelsen för Lean och Lean-problematik varierar kraftigt och vi sammanfattar därför denna 

punkt som neutral/bristande. 
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6.2 Sammanställning av utvärderingen  
I föregående avsnitt (se avsnitt 6.1) ser vi att det finns betydliga skillnader mellan grupperna. I 

detta stycke ska vi sammanställa dessa skillnader och på så sätt besvara vår första frågeställning 

angående gruppernas inställning till Lean och Lean-arbete.  

 

 

Tabell 6.1 Skillnader i gruppernas inställning till Lean och Lean-arbete baserat på vår fallstudie. 

      

 

  Ledning Läkare Sjuksköterskor 

 

 

Inställning till koncept Positiv Positiv Positiv 

 

 

Inställning till implementering Positiv Neutral Skeptisk 

 

 

Inställning till arbete idag Positiv Neutral Negativ 

 

 

Förståelse för Lean Mycket god God Neutral 

 

 

Överblick av resultat God Neutral Bristande 

 

 

Insyn i aktuell problematik Bristande God God 
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7 Effekter av skillnaderna mellan grupperna 
I föregående avsnitt har vi visat att det finns stora skillnader i uppfattningen av Lean och Lean-

arbete mellan perspektiven. Vi ska nu utifrån de symptom som dessa skillnader utgör identifiera 

underliggande orsaker och slutligen diskutera vilka effekter detta har på Klinikens Lean-arbete.  

I tabell 6.1 ser vi skillnader mellan grupperna i ”inställning till implementering”, ”inställning till 

arbetet idag”, ”förståelse för Lean”, ”överblick av resultat” och ”insyn i aktuell problematik”. 

Dessa skillnader tolkar vi som symptom på problem med Lean-arbetet. Skillnader i inställning till 

implementering och inställning till arbete idag slår vi samman till symptomet bristande 

engagemang. Skillnaderna i Förståelse för Lean, överblick av resultat och insyn i aktuell 

problematik ser vi som symptomen bristande förståelse för Lean, bristande överblick av resultat 

och ledning ovetande om problematik (se symptom i figur 7.1).  

Bristande förståelse för Lean är mest märkbar hos sjuksköterskorna (se tabell 6.1). Vi kan notera 

tre orsaker till denna situation: Bristande fokus från ledningens sida, avstånd i ledningsstrukturen 

och hög personalomsättning. Personalomsättning ligger utanför våra frågeställningar (se kapitel 1 

för avgränsningar och kapitel 8, för diskussion kring dessa). Att få läkarna engagerade i Lean-

arbete är ett vanligt problem inom sjukvården (se avsnitt 4.2) och även på kliniken har vi sett 

tendenser till detta. En läkare beskriver situationen som följer:  

”I andra organisationer är det oftast så att chefen säger någonting och då gör man så. Så är 

det inte i sjukvården, varje läkare är lite grand sin egen chef” 

Kliniken verkar inte ha haft några större problem med detta som tabell 6.1 visar. Det kan bero på 

att ledningen har varit medveten om risken och fokuserat på läkarna (se avsnitt 5.6.1), vilket i sin 

tur kan ha fört med sig att sjuksköterskorna kom i skymundan från början. Detta stöds av att alla 

uttalanden från ledningens sida avseende Lean-implementeringen och dess utmaningar har kretsat 

kring läkarna. Sjuksköterskorna nämns mycket sällan. Bristande fokus på sjuksköterskor är också 

en tänkbar förklaring till delar av den negativa inställning till Lean som finns bland dem. 

Sjuksköterskornas bristande förståelse för Lean kan förklaras med hjälp av 

organisationsstrukturen på kliniken. Figur 5.1 visar att vägen mellan klinikchefen (ledning) och 

sjuksköterskorna är längre än vägen mellan ledning och läkare, vilket ökar risken för att delar av 

budskapet försvinner på vägen ner. 

Den bristande överblicken av resultat som finns i organisationen illustreras väl av följande 

exempel: pull-orienteringen av avdelningarna och bildandet av rondlag (se avsnitt 5.5) har berörts 

och bekräftats av alla våra informanter, men beskrivits med olika infallsvinklar. Ledningen 

presenterar rondlagen som ett paradexempel på en förbättring som man har åstadkommit med 

hjälp av Lean, vilket stöds väl av mätetal som till exempel door-till-door tid på akuten (se avsnitt 

5.4). Detta kontrasteras av att sjuksköterskorna, som varje dag arbetar enligt dessa nya processer, 

inte säger sig se någon förbättring och inte tillskriver förändringen Lean. Mätetalen som kopplas 

till dessa förändringar, exempelvis antal utskrivningar före lunch (se avsnitt 5.5), är väl synliga i 

sjuksköterskornas vardag men kopplas ändå inte till Lean-arbetet av dem. Av detta drar vi 

slutsatsen att resultat inte förmedlas i organisationen i tillräcklig omfattning. 

Sjuksköterskorna har beskrivit att rondlagen (se ovanstående stycke) har medfört ett merarbete 

på avdelningarna. Till exempel gör den nya rondordningen arbetet på avdelningarna ineffektivare 

enligt en informant. Detta kombinerat med att positiva resultat av övriga förändringar inte är 

synliga för sjuksköterskorna bidrar troligen till deras negativa inställning till Lean. 
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Vi har tagit fasta på symptomen och diskuterat möjliga orsaker till dessa (se orsaker i figur 7.1). 

Alla dessa symtom innebär problem för Lean-arbetet. En negativ inställning och bristande 

förståelse för Lean bidrar tillsammans till ett bristande engagemang för Lean-arbetet. Vikten av 

att Lean engagerar alla medarbetare presenterar vi i avsnitt 3. En bristande förståelse för Lean 

bidrar inte enbart till ett bristande engagemang utan ökar också risken för att kliniken misslyckas 

med att ta tillvara på den kunskap och de idéer som finns hos läkare och sjuksköterskor, vilket 

försvårar effektivisering av arbetet. Att ledningen är ovetande om dessa problem gör dem svåra 

att åtgärda. Symptomen, deras orsaker och deras effekter illustreras i figur 7.1. 

Sammanfattningsvis gör dessa problem att det kontinuerliga förbättringsarbetet (ständiga 

förbättringar, se kapitel 3) på kliniken inte är en lika stor del av vardagen som det skulle och bör 

kunna vara enligt Lean. Detta beskrivs på följande vis av en sjuksköterska: 

”Det jag uppfattar som har kommit bort är de ständiga förändringarna. Folk kommer inte 

med så mycket förslag.” 

Vi drar slutsatsen att de problem som vi har identifierat har fått det kontinuerliga Lean-arbetet på 

kliniken att stanna av och att man därmed går miste om en stor förbättringspotential. De 

förändringar som genomfördes under tiden som Lean-arbetet fortfarande var aktivt lever 

fortfarande kvar och gör klinikens arbete smidigare. Figuren nedan visar schematiskt hur de 

orsaker, symptom och effekter som vi har identifierat på kliniken hänger samman.  

 

 

Bristande fokus
 på sjuksköterskor

Avstånd i 
ledningstrukturenOrsaker

Symptom

Effekter

Upplevt merarbete
Resultat förmedlas 
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av resultat
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engagemang

Negativ inställning 
till Lean

Bristande 
förståelse för Lean

Svårt effektivisera 
processer
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om problem

Problem 
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Figur 7.1 Problem med Lean-arbetet på kliniken och dess effekter. 
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8 Studiens räckvidd 
Efter att rapportens frågeställning har behandlats i tidigare kapitel ska vi nu bedöma hur långt 

våra resultat går att generalisera och på vilket sätt resultaten bör tolkas. Detta gör vi genom att 

kritiskt granska metoden, redogöra för faktorer som ligger utanför arbetets omfattning och 

slutligen jämföra klinikens förutsättningar med resten av Danderyds Sjukhus, andra sjukhus i 

Sverige samt industrin. Eftersom omfattningen av studien är begränsad måste alla resultat ses 

som trender. 

Våra intervjuer har bekräftat att uppdelningen ledningen, läkare, sjuksköterskor är relevant för att 

studera hierarkiska skillnader. Gruppernas arbetsuppgifter och vardag är olika och 

grupptillhörigheten är tydlig. Individer inom en grupp benämner ofta andra grupper som 

helheter, till exempel som ”Läkarna” eller ”Syrrorna”8. Under studiens gång har det framkommit 

att undersköterskor skulle ha kunnat utgöra ytterligare en grupp. Undersköterskorna studeras 

dock inte i denna rapport. Undersköterskor har andra arbetsuppgifter och annan utbildning än 

sjuksköterskorna, varför det är troligt att liknande gruppiakttagelser skulle kunna göras och 

därmed motivera att de skulle utgöra ytterligare ett perspektiv på Lean. Intervjuerna med 

sjuksköterskor har dock indikerat att undersköterskorna uppfattar Lean på samma sätt som dem 

eller värre, det vill säga att de har ett sämre intryck alternativt en större frånvaro av intryck. Vi 

fick följande information under en intervju med en sjuksköterska: 

”Jag skulle se undersköterskorna som en egen grupp. Många undersköterskor såg fram emot 

implementeringen av Lean, att undersköterskorna skulle vara med på ronden. <…> men 

det blev aldrig så. Så många undersköterskor blev ganska besvikna. Ronden är ju också ett 

tillfälle att lära sig väldigt mycket. <…>Det har aldrig blivit den team-känslan för 

undersköterskorna som för läkare och systrar.” 

Inga uttalanden från ledningen har berört undersköterskorna specifikt vilket indikerar att de fått 

samma eller mindre uppmärksamhet under Lean-implementeringen som sjuksköterskorna.  

Personalomsättning är en faktor som har berörts i flera av intervjuerna som dock ligger utanför 

vår analys. Hög personalomsättning hos sjuksköterskorna är ytterligare ett tänkbart problem för 

Lean-arbetet utöver de vi tidigare identifierat. Sjuksköterskornas höga personalomsättning har 

bekräftats av flera informanter och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor är allmänt kända. 

Enligt en sjuksköterska är det inte ovanligt att över hälften av all personal på en avdelning ersätts 

under ett år. Detta styrks av uttalanden från andra informanter. Enligt ledningen är den totala 

personalomsättningen på kliniken runt 17-18% och enligt en läkare är personalomsättningen 

högre för sjuksköterskorna än för ledning och läkare. Hög personalomsättning skapar ytterligare 

problem eftersom att Lean och ständig förbättring är en framtidsorienterad kultur. Det är därmed 

svårt att etablera konceptet i en grupp med en hög genomströmning. Fallstudien visar också att 

Lean-utbildningen för nyanställda nästan är obefintlig jämfört med den utbildning som all 

personal fick under Lean-implementeringen. Detta medför en möjlig risk för att kunskapen och 

förståelsen för Lean urvattnas med tiden. I vår studie har vi enbart intervjuat personer som var 

anställda när Lean-implementeringen genomfördes. På så sätt har vi undvikit problem med att 

informanterna har haft en otillräcklig vetskap om implementeringen samt skillnader i arbetssätt 

innan och efter 2008.  

  

                                                 
8 Sjuksköterskorna.  
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De sjuksköterskor som vi har intervjuat har under Lean-implementeringen haft aktiva Lean-

roller, till exempel Lean-coach. Det innebär att de sjuksköterskor som vi har pratat med 

eventuellt tenderar att vara mer optimistiska till Lean än normalt sett. Om det är fallet skulle det 

enbart stärka de slutsatser vi har dragit gällande de olika perspektiven. 

Kliniken är organisatoriskt sett lik resten av Danderyd Sjukhus. Enligt våra informanter är 

klinikens Lean-implementering bland de bästa på Danderyds Sjukhus. De var i framkant under 

implementeringen och har visat en del goda resultat. En informant beskriver kliniken som ”bäst i 

klassen”. De effekter som vi har identifierat i tidigare stycken är främst kopplade till 

ledningsstrukturen och grupperingarna, och inte till hur långt Lean-arbetet har nått. Om det 

existerar problem hos den klinik som har kommit längst med Lean-arbetet så är det troligt att de 

återfinns även i andra implementeringar. Eftersom att både ledningsstrukturen och 

grupperingarna förekommer på resten av sjukhuset bör liknade problem förekomma över hela 

sjukhuset. 

Resultaten än inte lika enkla att överföra från Danderyds Sjukhus till andra stora svenska sjukhus. 

Många av de stora sjukhusen har gjort någon form av Lean-inspirerat arbete men 

implementeringarna är olika varandra (Socialstyrelsen, 2009). Organisationsstrukturen varierar 

mellan sjukhusen. Detta gör att de specifika problem som vi har identifierat inte nödvändigtvis 

kommer att återfinnas på andra sjukhus. Litteraturen och vår fallstudie beskriver hela sjukvården i 

Sverige som hierarkisk och våra perspektiv bör därför vara relevanta på alla sjukhus. Slutsatsen att 

perspektiven är ett användbart verktyg för att granska förbättringsarbete är högst relevant för alla 

sjukvårdsinstanser där perspektiven är närvarande.  

När vi jämför med industrin blir skillnaderna större, eftersom att vi inte kan se likheter mellan 

ledningsstrukturerna samt att de ekonomiska drivkrafterna är olika (se avsnitt 4.1). Våra grupper 

är helt frånvarande vilket gör alla identifierade problem irrelevanta. Det enda resultat som förblir 

relevant för klassisk industri är tanken att granska förbättringsarbete utifrån hierarkiska 

grupperingar och på så sätt identifiera eventuella informationsojämnheter. 
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9 Nästa steg 
Vi har visat att det finns ojämnheter i organisationen på kliniken (se tabell 6.1). Lean-intrycken 

sträcker sig från ledningens positiva till sjuksköterskornas negativa. Vi har också visat vilka 

effekter detta har på klinikens Lean-arbete och där visat att det finns en stor förbättringspotential. 

I detta stycke skall vi diskutera lämpliga åtgärder för att ta vara på denna potential och även ge 

förslag om var andra studier kan ta vid.  

Figur 7.1 sammanfattar såvaäl de huvudsakliga problem (symptom) som vi identifierat med 

klinikens Lean-arbete som problemen tillsammans med möjliga orsaker. Problemen är 

”Ledningen ovetande om problem”, ”Bristande förståelse för Lean”, ”Negativ inställning till 

Lean” och ”Bristande överblick av resultat”.  

Idag finns det problem med klinikens Lean-implementering som ledningen inte känner till och 

därför inte kan åtgärda. Denna rapport berör några av dessa men en ansats för att öka 

transparensen i organisationen kan vara nödvändig för att förhindra liknande svårigheter nu och i 

framtiden.  

Bristande förståelse och Negativ inställning syns tydligast hos sjuksköterskorna varför eventuella 

åtgärder bör rikta sig mot dem. I kapitel 7 belyser vi att ledningen på kliniken länge har fokuserat 

för ensidigt på läkarna och i kapitel 8 berörde vi hög personalomsättning bland sjuksköterskor. 

Båda dessa konstateranden bidrar till bristande förståelse för Lean. Personalomsättningen är svår 

för sjukhuset att påverka men effekterna av den bör hanteras. En nytt utbildningspaket speciellt 

riktat till sjuksköterskorna skulle kunna lyfta nivån, vilken man sedan kan bibehålla med 

kontinuerliga kurser för nyanställda. Ledningen bör också uppmärksamma att sjuksköterskorna 

kan ha kommit i skymundan och eventuellt anstränga sig för att dela sin uppmärksamhet. 

Johnson, Smith & Mastro (2012) bekräftar vikten av att engagera sjuksköterskorna. De beskriver 

sjuksköterskorna som en betydande del av Lean-arbete då de utför det mesta patientnära arbetet 

men också att utbildning av sjuksköterskor är viktigt för att de skall bidra till Lean-arbetet 

(Johnson, Smith & Mastro, 2012). 

Att översiktliga resultat inte förmedlas i tillräcklig utsträckning är något som påverkar hela 

organisationen negativt. Det borde kunna åtgärdas genom befintliga kanaler, till exempel med 

periodiska utskick till de anställda. Det finns exempel på instanser där de processförändringar 

som Lean-arbetet har medfört har ökat arbetsbelastningen men samtidigt har lett till en positiv 

förändring. Ibland har dock resultaten enbart visats på andra ställen i organisationen och inte där 

förbättringsarbetet har genomförts. Detta är ett stort problem eftersom att det då, i detta fallet 

helt i onödan, kan bidra till en negativ inställning till Lean. 

Vår studie är liten och behandlar enbart specifika problem på Danderyds hjärtklinik (kliniken), 

studien skulle därför kunna kompletteras väl av liknande studier på andra sjukhus och med 

undersköterskor som ett ytterligare perspektiv. Vi väntar oss att kompletterande studier kommer 

att bekräfta att vårt hierarkiska perspektiv är ett potent utvärderingsverktyg för sjukvården. 

Vi kan slutligen konstatera att området Lean i sjukvård verkar ha mognat något sedan de studier 

som vi har läst publicerades. Flera av de vanligaste problemen (se avsnitt 4.2) verkar ha 

uppmärksammats och lösts inom vissa delar av kliniken. Detta skapar utrymme för en ny 

generation av utmaningar och nya studier inom området.  
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10 Slutsats 
Klinikens Lean-arbete har gett goda resultat men har idag, åtminstone delvis, stannat av och en 

stor förbättringspotential går därmed förlorad. En tänkbar förklaring till den minskade Lean-

aktiviteten är de skillnader mellan grupperna ledning, läkare och sjuksköterskor, som har 

studerats i denna rapport.  

Vi har bland annat funnit att sjuksköterskorna är negativa till Lean medan ledningen är positiv 

och att förmedlingen av resultat inom organisationen är otillräcklig (se tabell 6.1). Dessa 

skillnader påverkar Lean-arbetet negativt och är en förklaring till att det har avstannat (se figur 

7.1) Därmed har vi besvarat både hur uppfattningen av Lean och Lean-arbete skiljer sig mellan 

grupperna och vilka effekter detta har på Lean-arbetet. 

För att bemöta dessa problem kan kliniken fokusera på att inkludera sjuksköterskorna i större 

utsträckning, att kommunicera resultat av Lean-arbetet tydligare och att sträva efter ökad 

transparens i organisationen för att problem skall nå fram till ledningen.  

Hög personalomsättning bland sjuksköterskorna är ytterligare en utmaning för kliniken och Lean-

arbetet men det ligger utanför ramarna för denna rapport.  

Det skulle kunna vara givande att lägga till gruppen undersköterskor för att få ytterligare ett 

perspektiv på Lean-arbete. Liknande studier av andra sjukhus/kliniker skulle komplettera studien 

väl och vi förväntar oss att de kommer att ge snarlika resultat. 
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