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Förord    
Detta examensarbete omfattar 15 poäng och avslutar vår utbildning på Högskolan i Borås, 
högskoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Examensarbetet är utfört på Alingsås 
lasarett under våren 2016. Efter att ha läst om logistik, produktionsutveckling och 
materialflöde var det intressant att få använda oss av kunskaperna för att se om det går att 
förbättra flödet i vården. Vi vill tacka personalen på Alingsås hjärtmottagning för trevligt 
bemötande och deras vilja att hjälpa oss. Vi vill också tacka våra handledare som handlett oss 
genom arbetet.  
  



	  

Abstract  
The cardiac reception at Alingsås Hospital is experiencing problems such as long queues and 
variation in resource availability, something that is common in healthcare organizations today. 
This is a problematic situation since the queues consists of patients that need examination and 
treatment. The goal of this study was to find solutions to how to achieve a better flow in a 
healthcare organization and how this can create shorter queues and more accessible care. We 
conclude that it is highly important to shift the focus from resource efficiency to flow 
efficiency to achieve a good patient flow. This is affected by the planning of the reception, 
resource availability and communication. Reducing the variation in resource availability that 
exist today would make it is easier to match demand with resources, which in turn would 
affect queues and flow. Communication can be improved through continuous meetings and 
improvement groups, where the staff is in charge. Process mapping is also something that is 
important as it leads to that staff learns about each other’s work, and gain an understanding of 
it. Process mapping also helps to avoid unnecessary work and instead shift focus to the quality 
of care. 
	  
 
Keywords: Production planning, Capacity planning, Flow efficiency, Forecasting, 
Healthcare, Lean Healthcare, Value stream mappin
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Sammanfattning   
Hjärtmottagningen vid Alingsås lasarett upplever problem som långa köer och variation i 
resurstillgänglighet, något som idag är vanligt i vårdorganisationer. Detta är en problematisk 
situation med tanke på att köerna består av patienter som behöver undersökning och 
vård.  Denna studie har som mål att finna lösningar på hur ett effektivare flöde kan uppnås 
och hur detta kan skapa kortare väntetider och en tillgängligare vård. Slutsatser som tas upp är 
att fokus på flödeseffektivitet är högst väsentligt för att få ett bra flöde på en vårdmottagning. 
Detta påverkas av planeringen på mottagningen, resurstillgängligheten och kommunikationen. 
Att minska den variation i resurstillgänglighet som råder i dagsläget leder till att det är lättare 
att matcha efterfrågan med resurser vilket i sin tur påverkar köer och flödet. 
Kommunikationen kan förbättras med hjälp av kontinuerliga möten och förbättringsgrupper 
som leds av personalen på mottagningen. Processkartläggning är också något som är viktigt 
då detta leder till att personalen lär sig om varandras arbete och får förståelse för detta. 
Processkartläggningen leder också till att onödigt arbete kan elimineras och istället lägga 
fokus på bra vård.  
 
 
Nyckelord: Produktionsplanering, kapacitetsplanering, flödeseffektivitet, prognosistering, 
sjukvård, Lean Healthcare, Value stream mapping. 
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1  Introduktion  
I detta kapitel presenteras de problem och svårigheter som idag råder inom sjukvården. I 
kapitlet presenteras även syfte, avgränsningar och problemformulering.  

1.1        Bakgrund  
Sjukvården möts idag av ökad efterfråga av vård och service samtidigt som de har allt mer 
begränsad budget och tillgängliga resurser (De vries, Bertrand & Vissers 1999). En annan 
utmaning som existerar i sjukvårdens är att skapa hög vårdtillgänglighet, då det idag ofta är 
långa väntetider till vård. Långa väntetider skapar problem som lägre livskvalité, missnöje hos 
patienter och högre kostnader för vården samt sociala kostnader på grund av bland annat 
långa sjukskrivningar (Plantin & Johansson 2012). Kollberg, Dahlgaard och Brehmer (2007) 
konstaterar att situationen kräver ett systemskifte som kan göra processerna effektivare utan 
extra resurser. Enligt Kollberg (2007) har staten inom svensk sjukvård gradvis förskjutit det 
ekonomiska ansvaret till landstingen och kommunerna som resulterar i en större 
decentralisering, som enligt författaren är typiska drag för just den svenska sjukvården. Smeds 
(2011) beskriver aktuella problem i svensk sjukvård såsom att den skärpta vårdgarantin 
skapar vidare problem genom att nybesök prioriteras före återbesök och att medicinska 
prioriteringar blir lidande av detta.  
 
Plantin och Johanssons studie från 2012 visar att mycket av sjukvårdens kostnader beror på 
brister i effektivitet. Dessa kostnader behöver arbetas bort i första hand istället för att ta till 
nedskärningar och att kunskap om kvalitetsarbete, logistik och organisering kan bidra till 
stora förbättringar i vården.  
 
I Alingsås tidning går det att läsa att antalet remisser till sjukhuset i Alingsås har ökat med 
drygt 30 procent sett ur ett femårsperspektiv. Tidningen skriver att anledningen till att köer 
ökat är att det bland annat råder läkarbrist. Sedan 2013 är det anställningsstopp på sjukhuset 
(Samuelsson 2014). Verksamhetschefen på medicinmottagningen i Alingsås håller med om 
att problemet med köer är stort och att prioritering av remisser skapas på bekostnad av 
återbesök och den medicinska prioriteringen.  
 

1.2          Problematisering  
Problem som finns i sjukvården idag är långa vänteköer och att patienter prioriteras bort på 
grund av vårdgarantin. Det finns behov av att säkra tillgängligheten så att en patientsäker vård 
och behandling kan bedrivas inom rimliga tidsgränser. Sjukvården är i behov av att se vilka 
möjligheter det finns för att skapa ett bättre flöde genom planering som utgår från 
verksamhetens behov och resurser.   
 

1.3          Syfte  
Syftet med detta arbete är att finna lösningar på hur ett effektivare flöde kan uppnås och hur 
detta kan skapa kortare väntetider och en tillgängligare vård. Arbetet syftar även till att 
undersöka vilka industriella förbättringsverktyg som går att applicera på en vårdmottagning 
för att förbättra köer och väntetider.  



	  

 
Vad påverkar patientflödet, köer och väntetider?   
Hur kan man styra och förbättra flödet på en vårdmottagning?  
Går industriella teorier att tillämpa inom en vårdorganisation för att förbättra flödet?  
 

1.4          Avgränsningar  
I rapporten har endast hjärtmottagningen på Alingsås lasarett studerats. Teorierna som tagits 
upp är inte testade på mottagningen, arbetet är bara av teoretisk karaktär.   
 
Under arbetet på hjärtmottagningen har tystnadsplikt rått. Detta har bidragit till att ingen 
specifik process eller person beskrivits eftersom att ingen ska hängas  ut på vinning av eget 
intresse.  
 
Inga kostnadsberäkningar har gjorts och ingen information av hjärtmottagningens budget har 
tagits del av.  
 
  



	  

2  Metod  och  genomförande  
I detta kapitel presenteras hur information har samlats in samt vilka metoder som använts 
och hur genomförandet av arbetet gått till. Metoderna syftar till att få in information om 
logistik, sjukvården och flöden.  

2.1  Informationsinsamling  
Informationsinsamlingen har omfattat både primär och sekundär data. Enligt Saunders, Lewis 
& Thornhill (2008) innebär sekundär data information som tidigare har studerats i andra 
syften och som finns tillgängligt i rapporter och artiklar.  Primärdata är den nya information 
som samlas in för den specifika studien. I detta arbete omfattas primärdatan av observationer 
och dokumentinsamling i praktikfallet på mottagningen. Sekundärdatan omfattar 
informationsinsamlingen i form av teorisökning och litteraturstudie (Saunders et al. 2008). 
 

2.2  Observationer    
Ostrukturerade observationer har genomförts för att förstå hur mottagningen fungerar i sin 
helhet. Detta har skett genom deltagande observationer som enligt Justesen och Mik-Meyer 
(2010) är en metod där observatören deltar på exempelvis arbetsplatsen för att studera 
vardagslivet som de studerade personerna ingår i. Verksamhetschefen har visat oss 
verksamheten som helhet. Att observera patientbesök hos sköterskor och läkare har givit oss 
förståelse för processerna på mottagningen och för mottagningen som helhet.  
 

2.3  Intervjuer  
Intervjuerna som gjorts har varit ostrukturerade och skett i form av fysiska möten där samtal 
kring frågor om fallet har skett. Detta har även skett via mejl och telefon. Intervjuerna har 
skett med mottagningens chef, läkare, sköterskor, undersköterskor samt sekreterare. Tanken 
har varit att få förståelse för allas arbete och hur de går till.  
 

2.4  Dokumentinsamling  
Syftet med dokumentinsamling har varit att klargöra behov och efterfråga, kapacitet samt se 
över statistik om detta. Dokumenten har samlats in både från sekreterarna på mottagningen 
samt chefen. Dokumenten har innehållit historik om efterfråga och kapacitet samt 
schemaläggning av patienter och sjukvårdare. Dokument säger något om vad som händer i en 
organisation och ger ett fönster där vi kan se organisationens verklighet, både socialt och 
organisatoriskt (Bryman 2008). 
 

2.5  Validitet  och  reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är viktiga forskningskriterium att ta hänsyn till i en studie. Detta för 
att säkerställa att rätt sak är studerad och att informationen är tillförlitlig.  
 
Validitet går ut på en bedömning av de indikationer som utformats för att mäta att ett begrepp 
verkligen mäter just det begreppet. Används fakta som ger svar på frågeställningen och ger de 



	  

beräkningar som används svar på frågan vi vill besvara? Reliabilitet är tillförlitligheten i 
resultatet från en undersökning. Om en studie får samma resultat när den genomförs på nytt är 
reliabiliteten god. Det handlar alltså i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas 
pålitlighet. Om en forskning ständigt visar olika resultat med samma mått kan man börja 
ifrågasätta dess reliabilitet (Bryman 2008). 
 
För att säkerställa validitet och reliabiliteten i detta arbete har intervjuer och samtal med olika 
medarbetare på hjärtmottagningen samt medicinmottagningens chef skett. Detta för att dessa 
personer är de som har bäst inblick i hur verksamheten fungerar och ser ut. Reliabilitet har 
säkerställts då kontakt med flera olika personer som arbetar på mottagningen skett. Viss 
information som dokumenterats har också säkerställts av fler än en person. 
 
För att säkerställa att rapporten svarar upp till det som syftet är har frågeställningen och 
problemformuleringen hela tiden funnits i tanken under möten och observationer. Alla 
dokument som har samlats in har varit för att antingen få viss information bekräftad eller för 
att få förståelse om hur mottagningen faktiskt fungerar, ser ut och vad som rör sig på den.  
 
Under arbetet har personliga värderingar och åsikter åsidosatts för att skapa god reliabilitet 
och trovärdighet så att detta inte påverkar slutresultatet. Arbetet har även en god överförbarhet 
så att resultatet kan tillämpas i andra fall, det vill säga på andra vårdmottagningar med samma 
typ av problematik (Bryman 2008). 
 

2.6  Genomförande  
Arbetet började med att Alingsås lasaretts utvecklingschef kontaktades. Därefter hölls ett 
möte med denne samt medicinmottagningens chef. De hade önskemål om att få hjälp på 
hjärtmottagningen, som är en den av medicinmottagningen, med en produktionsplan. 
Uppdraget skickades till oss och vi började skriva en planeringsrapport samtidigt som  besök 
på mottagningen gjordes. Detta för att få en bra bild av vad verksamheten faktiskt gör och hur 
den ser ut.  
 
Därefter började teoridelen att skrivas samt sökande efter relevant litteratur och artiklar för att 
få kunskap om planering och styrning av flöden. Samtidigt togs det hjälp av sekreterarna och 
chefen på hjärtmottagningen för att se till vilka resurser som finns, hur mycket remisser som 
kommer till mottagningen, köer etc. Även information om ungefärliga behandlingstider 
samlades in. Under denna tid studerades även scheman för läkarna både bakåt och framåt i 
tiden. Med hjälp av hjärtmottagningens chef gjordes även en processkartläggning. 
  



	  

3  Teori  och  vetenskaplig  referensram  
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för djupare förståelse för detta 
arbete. Det presenteras hur det fungerar i industrin och inom sjukvården. All teori 
presenteras i underrubriker och kommer senare i arbetet användas för analys och resultat.  

3.1  Planering  och  styrning  i  industrin  
Planering handlar om att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. Planering sker i 
olika tidsperspektiv och kan delas upp i långsiktiga och kortsiktiga beslut. Beroende på när 
besluten tas kan de delas upp i strategiska, taktiska och operativa perspektiv. Detta visas 
tydligare i Figur 1 (Jonsson 2008).  
 

	  
Figur	  1:	  Modifierad	  bild	  från	  Logistics	  and	  supply	  chain	  management	  (Jonsson	  2008)	  

	  
 

	  
Figur	  2	  "Den	  generella	  planeringsmodellen"	  (Jonsson	  och	  Mattsson	  2009) 

 
I Figur 2 visar Mattsson och Jonsson (2009) en generell modell av fyra hierarkiska 
planeringsnivåer. Dessa består av sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, 



	  

orderplanering och verkstadsgolvets planering. Modellen visar hur prognoser länkar till 
planeringssystemet genom att ge bidrag till processer på olika nivåer. Att matcha varje 
planeringsnivå med produktionens kapacitet och efterfrågad kapacitet är en viktig del i varje 
planeringsnivå. På så vis bestäms kapacitetstrategi (Plantin & Johansson 2012).  
 

3.1.1  Sälj-  och  verksamhetsplanering  
En sälj- och verksamhetsplanering genomförs på den strategiska nivån. Här görs planer för 
vad som förväntas säljas och levereras i framtiden. Planeringen utgår från prognoser och 
andra bedömningar om framtiden (Mattsson & Jonsson 2003). Olhager (2013) skriver att en 
sälj- och verksamhetsplanering ska planeras så pass långt fram i tiden att om det är 
nödvändigt ska investeringar hinnas göras vid en långsiktig efterfrågeökning. Sälj- och 
verksamhetsplaneringen behandlar produktionen på lång sikt. Detta är den mest översiktliga 
planeringen och planeringen sker inte på detaljnivå. Resultatet av sälj- och 
verksamhetsplanering blir en produktionsplan som anger kvantiteter per produktgrupp 
månadsvis framåt. Generellt besvaras frågorna om vad och hur mycket som ska produceras, 
samt när och var det ska produceras (Olhager 2013).  
 

3.1.2  Kapacitet  och  kapacitetsbehov  
För att åstadkomma produktförädling i en tillverkande verksamhet behövs resurser av olika 
slag. Kapacitet är ett mått på vilken omfattning som dessa resurser kan åstadkomma 
värdeförädling. Kapacitetsplanering görs på samtliga nivåer i en organisation, men olika 
detaljerat (Jonsson 2003). En grov kapacitetsplanering sker på den strategiska nivån för att 
sedan på den taktiska nivån göra en mer detaljerad plan. Kapaciteten är förknippad med 
kostnader, likaså är det förknippad med intäktsbortfall om efterfrågan är större än vad 
resurserna klarar av att åstadkomma. Detta gör att det är av fördel att balansera tillgång av 
kapacitet mot behovet av kapacitet. Kapacitet för att producera beräknas eller uppskattas per 
produktionsgrupp eller annan planeringsenhet i organisationen och utgör ett mått för hur 
mycket respektive grupp kan producera. Detta beräknas oftast i mantimmar eller 
maskintimmar per period. För att kunna beräkna kapacitetsbehovet översätts de kvantiteter 
som beräknats i sälj- och verksamhetsplaneringen samt i huvudplaneringen till en enhet, 
exempelvis mantimmar. Operationstiden för att tillverka en produkt fås från lagrad 
information i affärssystemets databas. Kapacitetsbehoven behöver på grund av 
genomloppstider även vara tidsmässigt rätt placerade i förhållande till när ordern ska vara 
färdigtillverkad (Jonsson 2003).  
 
I alla företag eller organisationer upplevs upp och nedgångar. För att hantera detta kan 
justeringar av lager eller orderstock göras. Ett annat sätt är att öka eller minska kapacitet eller 
kapacitetsutnyttjande. Mattson och Jonsson (2011) beskriver att de två grundläggande 
strategierna för detta är leda-strategin (level strategy) och följa-strategi (chase strategy). Med 
leda-strategin menas att kapaciteten ökar eller minskar innan efterfrågan förändras. Följa-
strategin innebär istället att ingenting görs med kapaciteten förrän efter att efterfrågan har 
förändrats (Mattsson & Jonsson 2011). Buxey (2005) visar i sin artikel på vilka svårigheter 
som finns i produktionsplanering när försäljningen har en stark säsongsdriven efterfrågan och 
undersöker vilka metoder som tillverkare använt för att klara detta. Enligt artikeln brukar en 
följa-strategin vara att föredra men ofta behövs en mix av olika strategier för att matcha varje 
specifik organisation. Buxey (2005) skriver också att en följa-strategi är kritisk när 
produkterna är värdefulla, stora eller svåra att lagra, färskvaror eller när det inte finns exakta 
försäljningsprognoser över långa tidshorisonter. Artikeln visar precis som Vollman, Berry och 



	  

Whybark (2011) om hur väsentligt det är med bra prognoser på efterfråga så att detta kan 
jämföras med resurser för att minimera kostnader. 
 

3.2  Flödeseffektivitet  
Enligt Modig och Åhlström (2010) är flödeseffektivitet ett relativt nytt sätt att se på 
effektivitet. Det bryter det historiska och naturliga fokus som länge lagts på effektivt 
utnyttjande av resurser. Med resurseffektivitet ligger fokus på att effektivt utnyttja de resurser 
som krävs för att producera en tjänst eller produkt. Flödeseffektivitet fokuserar istället på den 
enhet, flödesenhet, som flyter genom organisationen. Det är ett mått på hur mycket enheten 
förädlas under en specifik tidsperiod. Det handlar om att fokusera på ett effektivt flöde för att 
minska ledtider, lager och kostnader istället för att fokusera på att utnyttja resurser maximalt 
vilket skapar motsatsen. Enligt Modig (2013) kan dessa två effektiviteter därför inte 
kombineras. Större fokus på resurseffektivitet ökar mängden arbete genom att skapa långa 
genomloppstider, många flödesenheter och många omstarter per flödesenhet. Detta kallas 
effektivitetsparadoxen och löses genom att fokusera på flödeseffektivitet. Det finns lagar som 
förklarar hur genomloppstider kan korta och förbättra flödet i en organisation. Två av dessa 
lagar är Little’s lag och lagen om variationens inverkan på processer. 
 

•   Little’s lag: Genomloppstid = Flödesenheter i arbete x cykeltid 
•   Lagen om variation: Genomloppstid ökar linjärt med variationen  

 
Lagarna visar att långa genomloppstider skapas där det finns många flödesenheter i arbete, 
långa cykeltider och hög variation. Att förbättra flödet kan därför göras genom att aktivt jobba 
mot att minska flödesenheter och variation samt korta cykeltider genom att öka antalet 
resurser eller låta de resurser som finns arbeta snabbare eller längre (Modig & Åhlström 
2013).  
 

3.3  Processkartläggning  
Modig och Åhlström (2013) skriver att en bättre flödeseffektivitet kan skapas med hjälp av en 
processkartläggning. Genom vetskap om organisationens processer kan dessa delas in 
värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. Genom att eliminera de icke 
värdeskapande aktiviteterna kan flödeseffektivitet skapas. Modig (2013) betonar vikten av att 
förenkla. Genom att förenkla processer blir de lättare att förstå och se fel och möjliga 
förbättringar. I Lean kallas detta för värdeflödesanalys. Processkartläggning anses vara en 
central strategi för att underlätta organisatoriska förbättringar. Det är en effektiv metod för att 
visa hur nuvarande tillstånd ser ut samtidigt som det är ett bra sätt att ta fram vart 
organisationen vill nå. Metoden används både i tillverkningsindustrin, laboratorier, 
livsmedelsproduktion men också i miljöer inom tjänster. Det finns olika varianter av 
processkartläggning men alla varianter används för att få förståelse för hur organisationen 
arbetar (White & Cicmil 2016). Varje aktivitet skall granskas i processchemat genom 
frågorna; vad, när, vem, hur länge och framförallt varför. Varför utförs processen? Varför på 
detta sätt? Hur skulle det annars kunna utföras? (Olhager 2013). Ett arbete kan innebära flera 
olika processer. Många processer är dessutom gemensamma på många delar av verksamheten. 
Om varje anställd ger sin process till andra gör detta även att kunskap i hela systemet kan 
spridas till andra i organisationen. Eftersom att fel i processkartläggningen kan ge fel i 
processutveckling ska personerna i organisationen hela tiden arbeta med att utveckla 
kartläggningen. Detta gör att kartläggningen blir mer detaljerad och att möjlighet till att 



	  

undersöka mer komplexa delar i processen ges. Enligt White och Cicmil (2016) är ett mål att 
hela tiden kunna uppnå högra grad av noggrannhet och större noggrannhet önskvärt. White 
och Cicmil (2016) säger dock att detta ger konsekvenser i form av resurstillgänglighet, den tid 
det tar och i slutändan kostnader. Att uppnå en lämplig balans mellan kostnad vs avkastning 
kan vara svårt att uppnå i praktiken (White & Cicmil 2016) 
 

3.4  Orderstock  
En lång orderstock kan resultera i att det gällande företaget förlorar kunder. Kunden vill inte 
vänta på en tjänst eller produkt. Förlorar inte företaget kunden riskerar de att få ett dåligt 
omdöme eller dålig kritik gällande tjänsten eller produkten de sålt. Gerswin, Tan och Veatch 
skriver om en undersökning som gjorts gällande Internetanvändning. Om användaren av 
websidan upplever den som långsam slutar denna ofta att använda hemsidan eller så vänder 
sig användaren till en annan hemsida. Det har också rapporterats att väntetiderna för att ladda 
en hemsida påverkar utvärderingen av sidan (Gershwin, Tan & Veatch 2009). 
 
Långa orderstockar är något även Mattson (1997) skriver om. Han skriver att en orderstock 
kan vara önskvärd eftersom att det då går att jämna ut produktionen och därmed högre 
kapacitetsutnyttjande. Detta är däremot bara något som stämmer till viss del. 
Leveranstidsförlängningen medför inget värde förutom den extra inplaneringstiden. Däremot 
medför den ett antal nackdelar. Korta leveranstider är idag en väldigt stor konkurrensfördel 
och representerar en viktig källa till framtida intäkter och lönsamhet. Växande orderstock 
medför förlängda ledtider. Mattsson tar även upp den konstgjorda efterfrågan som uppstår när 
långa leveranstider uppstår. Får marknaden reda på att företaget har problem med leveranser 
lägger de in “säkerhetsorders” för att säkerställa leverans längre fram. När företaget sedan får 
kontroll över leveranserna igen brukar en tydlig minskning i efterfrågan och orderstock synas. 
Dessa svängningar gör det svårare att åstadkomma ett effektiv kapacitetsutnyttjande och 
rationella materialflöden (Mattsson 1997).  
 

3.5  Applicering  i  vården  
Sjukvården kan ses som en virtuell organisation där delat ledarskap råder. Det är en 
organisation bestående av mindre relativt självständiga tjänsteföretag. Ledningen har 
begränsad möjlighet att kontrollera produktionsprocesserna och de drivs istället av 
medicinska specialister som oftast inte har större kunskap om att hantera processer (Vissers, 
Bertrand & De Vries 2001). Detaljerad kontroll begränsas av den höga variationen i 
patientflöde och resurskrav. Budget och resurser samt omfång av specialister är kontrollerat 
av staten (De Vries, Bertrand & Vissers 1999). Det är viktigt med tydliga definitioner vid 
införandet av planerings- och styrningssystem. Enligt Vissers (2001) är det svårt att applicera 
ett vanligt produktionskontrollsystem i vården på grund av den oklara definitionen av 
produkter och processer i kombination med den höga variationen. 
 
Produktionssystem i vården skiljer sig från industrin på flera sätt. Vårdens mål är att behandla 
och ge vård i en säker miljö, inte att sälja konkurrenskraftiga produkter som i industrin. 
Ledningsstrukturen är annorlunda och även kundens inflytande som i vården är mindre än i 
industrin. Produktionskontrollsystem i vården karakteriseras av en efterfråga som generellt 
sett är större än tillförseln, av begränsade möjligheter till tillförsel som begränsas av statliga 
organ och av högre patientförväntningar på service kvalité. Vissers, Bertrand och De Vries 
(2001) har tagit fram ett ramverk för planering i vårdorganisationer och tagit fram nya logiska 



	  

planeringsnivåer så att dessa ska bli tydligare och enklare att applicera vården. Den består av 
strategisk planering, patient volym planering och kontroll, resurs planering och kontroll, 
patientgrupp planering och kontroll, och patient planering och kontroll. I Tabell 1 nedan 
förklaras de olika nivåerna (Vissers, Bertrand & De Vries 2001) 
.  
Tabell	  1	  Utdrag	  från	  "A	  framework	  for	  production	  control	  in	  health	  care	  organisations"	  (Vissers,	  Bertrand	  &	  
De	  Vries	  2001)	  

	  
 
Plantin och Johansson (2012) menar att vården är i stort behov av bra produktionsplanering. 
De har gjort ett framgångsrikt praktikfall på Skaraborgs sjukhus där de långa köerna minskat 
kraftigt då arbetssättets har ändrats. Produktionsplanering och kunskap inom logistik från 
industrin applicerades på sjukhuset och han menar att sjukvården behöver jobba smartare, inte 
hårdare. Det behövs ett nytt system för att hantera variationen i resurstillgänglighet hos 
läkare, där doktorernas schema matchar med andra resurser på plats. Under projektets gång 
som varade under två år skedde stora förbättringar, väntetider på 120 dagar sjönk till 30 dagar 
i snitt. Kirurgklinikens 200 anställda var involverade i arbetet med att bli mer 
processorienterade, jobba med ständiga förbättringar och förbättra arbetsmiljön. En av 

Ramverks	  
nivå	  

Typ	   av	   beslut	  
eller	  Beslutstyp	  

Beslutsfattare	   Tidshorisont	   Beslut	   gällande	  
patientflöden	  

Strategisk	  
planering	  

Till	   vilken	   grad	  
erbjuds	  service?	  

Sjukhusledning	   2-‐‑5	  år	   Upptagningsområden	  
och	  målgrupper	  	  
Specialiteter	   och	  
produktsortiment	  
Patientgrupper	   som	  
affärsenheter	  

Planering	   och	  
kontroll	  
gällande	  
patientvolymer	  

Hur	   kommer	  
sjukhusaktiviteter	  
utvecklas	   under	  
nästkommande	  år?	  

Sjukhusledning	   1-‐‑2	  år	   Antal	   patienter	   per	  
patientgrupp	  	  
Servicenivå	   per	  
patientgrupp	  
Produktionsvolym	  
med	  sjukförsäkring	  

Planering	   och	  
kontroll	  
gällande	  
resurser	  

Hur	   allokeras	  
resurser	   till	  
specialiteter	   och	  
patientgrupper?	  

Produktionsenhetschefer	  
och	  specialiteter	  

1	   år	   –	   3	  
månader	  

Förväntad	   antal	  
patienter	   per	  
patientgrupp	   och	  
detaljerad	   specialitet	  
kapacitetskrav	   per	  
patientgrupp	  

Planering	   och	  
kontroll	  
gällande	  
patientgrupper	  

Hur	   schemaläggs	  
specialisttid	   på	  
patientgruppsnivå?	  

Patientgrupps	   hantering	  
och	  specialiteter	  

3	   månader	   -‐‑	  
veckor	  

Beräknade	   patienter	  
per	   period	  
(säsongsvariation)	  

Planering	   och	  
kontroll	  
gällande	  
patienter	  

Vid	  vilken	  tidpunkt	  
behandlas	   en	  
specifik	   patient?	  
(operativ	  
planering)	  

Specialist,	   tjänstemän	  
och	  Patienter	  

veckodagar	   Schemaläggning	   av	  
inskrivning	   av	  
patient,	  
öppenvårdsbesök,	  
diagnostiska	  
undersökningar	  



	  

framgångsfaktorerna för kirurgkliniken i Skövde är att läkarna har varit drivande i 
förbättringsarbetet. Förändringsarbetet har skapats av medarbetarna själva vilket skapat bra 
kommunikation och delaktighet som är en viktig faktor för att lyckas nå hållbara 
förändringar.. En annan framgångsrik faktor som togs upp i Plantin och Johanssons (2012) 
fall på Skaraborgs sjukhus var att det togs fram ett antal förbättringsgrupper som fick skapa 
egna lösningsförslag på identifierade problem som sedan presenterades på personalmöten som 
skedde en gång i veckan. Detta skapar ständiga förbättringar och möjlighet för läkarna att bli 
medvetna om avdelningarnas prestanda. En minskad variation i tillgängliga läkare var en 
viktig del i förbättringsarbetet. (Plantin & Johansson 2012) 
 

3.5.1  Lean  Healthcare  
Med Lean är tanken att förbättra flödet genom att framförallt fokusera på värdeskapande 
aktiviteter och eliminera slöserier. Behovet av att minska kostnader och samtidigt erbjuda bra 
vård är centralt i svenska sjukvårdsorganisationer. Situationen kräver ett systemskifte som kan 
göra processerna effektivare utan extra resurser (Kollberg, Dahlgaard & Brehmer 2007). 
Önskan att undvika nedskärning på personal och tillgångar har väckt intresset för Lean 
(Weinstock 2008). Fokuseringen på noll fel, ständiga förbättringar och Just-In-Time gör Lean 
särskilt lämplig i sjukvårdssektorn (Barberato Henrique, Freitas Rentes, Godinho Filho & 
Esposto 2016). Tillämpningen av Leans produktionskoncept på sjukhus syftar till att öka 
kvaliteten av vård till patienter, stödja medarbetare och läkare för att eliminera slöseri och ge 
dem möjlighet att fokusera på att ge vård (Graban 2012). Lean Healthcare är ett effektivt sätt 
att förbättra sjukvårdsorganisationer. Det växande antalet implementationer och rapporter som 
finns förstärker denna uppfattning (Brandao de Souza 2009). Rapporter om Lean fokuserar 
specifikt på att förbättra patientflödet. Patientflöde utgör kärnan för implementeringar av Lean 
Healthcare. Tanken är att förbättra patientens väg genom sjukhuset och på så sätt förbättra 
flödet för patienten. I dessa studier är det obligatoriskt att se till att vårdkvaliteten och 
patientsäkerheten inte äventyras, på grund av etiska frågor gällande patientflöde. Bra moral 
för vårdgivare ska även vara etablerat (Brandao de Souza 2009). Några av de viktigaste 
resultaten som observerats i Lean implementeringar är kortare väntetider, besökstider, 
kapacitetsökning, kapacitetsfrigörelse och kostnadsreduktion (Barberato Henrique et al. 
2016).   
 
Värdeflödesanalys, Kaizen och arbetsstandardisering är bland de mest använda Lean 
verktygen i vårdmiljöer. Värdeflödesanalys är en typ av processkartläggning. Syftet är att 
eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Vid sjukhusmiljöer är det primära syftet att 
omvandla sjuk patient till en frisk patient istället för att som i industrin omvandla råmaterial 
till slutprodukt (Barberato Henrique et al. 2016). 
 

3.5.2  Just-In-Time  (JIT)    
JIT är en del av Lean och har utvecklats av japanerna under en tid av begränsade resurser, 
kapital och hög arbetslöshet. JIT är ett kontrollsystem som fokuserar på att få materialet in 
och ut ur produktionsprocessen på kortast möjliga tid för att skapa ett effektivt materialflöde 
(Plenert 1999). JIT bidrar till enklare system, kortare ledtider och mindre lager. JIT fokuserar 
på den operativa planeringsnivån för att få ett bra flöde och korta ledtider. Med detta kan en 
kapacitetsplanering med kortare framförhållning användas och svårigheterna med långsiktiga 
prognoser undvikas. Med JIT krävs mindre detaljerade datasystem eftersom strävan ligger i 
att ha få flödesenheter i arbete. Det skapar enkelhet men kräver att produktionen är hyfsat 
standardiserad och repetitiv (Ashayeri & Selen 2005). Med JIT krävs mindre detaljerade 
datasystem och övervakning för kapacitetsplaneringen eftersom man med JIT eftersträvar 



	  

korta ledtider och mindre produkter i systemet. Lager undviks och flödesenheterna flyter 
snabbt genom produktionen och enkla att spåra (Ashayeri & Selen 2005). 
 
Inom vården innebär JIT att balansera efterfrågan på vård med kapacitet för att eliminera 
slöseri såsom kapacitet eller väntetider. JIT kräver därför att efterfrågan kan förutsägas och 
planeras för. Skillnader i efterfrågan, såsom att patienter tar olika lång tid och har olika behov 
kan göra tillämpningen av JIT mer komplicerad i sjukvård än inom industrin (Kollberg, 
Dahlgaard & Brehmer 2006).  
     



	  

4  Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel presenteras hur sjukvården är uppbyggd och vad vårdgarantin innebär. I 
kapitlet presenteras också rapportens praktikfall och hur denna organisation är uppbyggd 
samt hur planeringen sker idag.  

4.1  Sjukvården  
Utmärkande drag för sjukvården är tredjepartsystem. Sjukvårdsorganisationen består av tre 
domäner; service, ledning och politik. Service består av den medicinska professionen som kan 
beskrivas som en hierarki med läkarna högst upp och sedan sköterskor samt andra 
yrkesgrupper rangordnade. Parallellt med den medicinska hierarkin pågår en administrativ 
hierarki i ledningen. Här delas de in i olika chefsnivåer som är kopplat till ansvar och 
befogenheter. Att översätta medborgarnas behov till åtgärder är i första hand en politisk 
uppgift. Politikerna ansvarar för sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och kostnader (Hallin & 
Silverbo 2003). Enligt den svenska Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763 är det huvudsakliga 
målet med vården att erbjuda befolkningen god vård baserad på lika villkor. Patienter som har 
störst behov av hälso- och sjukvård ska ha företräde till vården.   
 
Vårdgarantin innebär att en patient ska få vård inom en viss tid. Om patienten behöver besöka 
specialistsjukvård gäller 90 dagars vårdgaranti. Detta gäller från den dagen beslutet om remiss 
fattades. Söker patienten vård med egenremiss gäller 90 dagar från det att remissen togs emot 
på den specialiserade mottagningen (1177.se, vårdgaranti i Västra Götaland). 
 

4.2  Hjärtmottagningen  Alingsås  lasarett  
I Alingsås tidning går det att läsa att lasarettet har hög tillgänglighet och god kvalitet men 
också om den ansträngda ekonomin lasarettet har. Sjukhusets inkommande remisser har ökat 
med 10 procent mellan år 2013 och 2014, på en femårsperiod innan detta har det ökat med 30 
procent. Hjärtmottagningen och gynmottagningen klarar inte av vårdgarantin på 90 dagar 
(Samuelsson 2014). Enligt chefen på hjärtmottagningen prioriteras återbesök bort på grund av 
inkomna remisser som måste bokas in inom 90 dagar, vilket är ett problem på mottagningen.  
 
Hjärtmottagningen är en del av medicinmottagningen. På mottagningen utförs olika typer av 
undersökningar. Bland dessa är bland annat olika typer av EKG, ultraljud, 
pacemakerkontroller och flimmerkontroller. Vidare i kapitlet följer information om 
situationen på hjärtmottagningen. Figur 3 visar en översikt över sjukhuset och 
hjärtmottagningen. 
 

 



	  

 
Figur	  3	  Översikt	  över	  sjukhuset	  och	  hjärtmottagningen 

  

4.2.1  Resurser  på  hjärtmottagningen:  
Tabell 2 visar vilka resurser hjärtmottagningen har. Läkarna som finns på hjärtmottagningen 
täcker inte bara hjärtmottagningen utan också tre avdelningar som tillhör 
medicinmottagningen. Dessa är avdelning 9 (stroke), avdelning 7 (allmänmedicin) och 
avdelning 5 (hjärtavdelningen). Avdelning 5 behöver två överläkare och två underläkare. Det 
är denna avdelning som påverkar bemanningen av hjärtmottagningen mest. Både på avdelning 
9 och avdelning 7 behöver det finnas två överläkare och två underläkare var.  
 
Tabell	  2	  Tabell	  över	  personal	  på	  hjärtmottagningen	  

 

4.2.2  Planering  och  schemaläggning  
Idag finns ett schema lagt för läkarna ett par månader fram. Detta är ett preliminärt schema 
och förändras med tiden då det sker förändringar i läkarnas scheman som måste tas hänsyn 
till. För att då undvika ombokningar och ändringar i schemat som blir resultatet av för lång 
planering bokas inga patienter in tidigare än två till tre veckor före besöket.  
 
När schema ska läggas måste schemaläggarna först se till att alla vårdavdelningar är täckta 
med läkare, därefter får hjärtmottagningen den bemanning av läkaren/läkaren som finns kvar. 
Det är endast läkarna som flyttas runt på medicinmottagning och en BMA-sköterska (60%-
aren som arbetar 3dagar/vecka på hjärtmottagningen).  
 
När läkarna ska ha semester är detta något som ska godkännas av medicinmottagningens chef. 
Detta är även något schemaläggaren får ta hänsyn till när denne planerar. Enligt traditionen 
har det varit så att kardiologerna har tillsammans i sin arbetsgrupp gjort upp arbetet som ska 
utföras, vilket betyder fritt arbete och alla har i princip fått semester efter sina önskemål. Idag 
måste hela schemat för medicinmottagningen vara täckt. Detta betyder att ledigheten blivit 
mer styrd av cheferna då kardiologerna ofta missar att se helheten på mottagningen till vilket 
behov som finns 
 
Läkarna har även möjlighet att gå på utbildning. I dagsläget finns inte någon gräns på hur sent 
läkarna får anmäla sig till dessa. I vissa fall kan anmälningar komma så tätt inpå som en vecka 
innan. Då medför detta att ombokningar av patienter följande vecka får göras. I nuläget bokas 
en patient in på besök mellan två och tre veckor innan besöket. Jourledighet planeras in för 
läkarna ungefär var femte till sjätte vecka och pågår en vecka i sträck. Detta planeras av 
schemaläggaren. Minst 6 månader innan planeras det in när ST-läkarna ska iväg på 
randning.   
 



	  

4.2.3  Efterfrågan  
 

 
 
Figur	  4	  Diagram	  över	  inkomna	  remisser	  till	  hjärtmottagningen	  

Figur 4 visar antal inkomna remisser under år 2012-2015. Remisserna följer en 
säsongsvariation som likar varandra år till år. Under januari till april hålls en konstant 
efterfrågan. I september går efterfrågan upp igen medan den i november går ner igen. Under 
under juli månad ligger efterfrågan som lägst.  

 

4.2.4  Processer  och  flöde  
Figur 5 beskriver hur processen ser ut från det att en remiss kommer till mottagningen tills 
dess att en patient blir utskriver. Figur 6 visar hur processen ser ut om patienten redan är 
inskriven på en avdelning på sjukhuset. 

 
 
Figur	  5	  Processflödet	  för	  remisspatienter 
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Figur	  6	  Processflöde	  inneliggande	  patienter 

En remiss skickas oftast från en vårdcentral men kan också komma från företagshälsovård, 
försvaret eller privata vårdgivare till mottagningen. Remissen tas emot av sekreterarna på 
hjärtmottagningen som lägger dessa i läkarnas fack. När remissen nått mottagningen ska den 
bedömas. Detta görs av en läkare som har kunskaper om klinisk fysiologi. Remissen 
prioriteras beroende på hur akut fallet är. Läkaren kan även bedöma att remissen ska skickas 
tillbaka till vårdcentralen om denne bedömer att patienten inte behöver komma till 
mottagningen.  
 
Efter att läkaren gjort sin bedömning läggs patienten i hjärtmottagningens kösystem och 
därefter bokas patienten in på ett besök. Inbokningen görs av sekreterarna. Ett standardbesök 
på mottagningen börjar vanligen med ett EKG som görs av en undersköterska, därefter sker 
det primära besöket. När analys och uttalanden om patienten provsvar är det antigen en BMA-
sköterska eller läkare som analyserar svaren och gör ett uttalande. Antingen kan läkaren 
bedöma att patienten ska remitteras ut från mottagningen eller bokas in på ett återbesök. Då 
lägger läkaren ett dikterat bokningsunderlag till sekreterarna. Ett dikterat bokningsunderlag 
kan innebära till exempel att patienten ska träffa läkaren igen om sex månader men innan 
detta besök ska patienten ha gjort ett UCG. Detta gör att sekreterarna behöver boka in denna 
patient två gånger.  
 
Det finns ingen speciell avsatt tid i schemat för när analyser ska ske utan detta gör läkarna när 
det finns tid. Pacemakerbesöken har “en egen” väntelista som går direkt till BMA 
sköterskorna. 
 
En inneliggande remiss gäller en patient som redan är inskriven på sjukhuset, till exempel på 
en vårdavdelning eller skickas från akuten. Remissen skickas till mottagningen där en 
bedömning görs om patient ska utremitteras till öppenvården eller bokas in för läkarbesök 
eller besök hos hjärtsköterska.  
 

4.2.5  Tidigare  utvecklingsarbete  på  mottagning  
Nedan följer några försök som gjorts på mottagningen för att förbättra flödet på 
mottagningen, öka tillgängligheten och minska på köerna.  
 



	  

•   År 2011 genomgick all personal Lean-utbildning. Sedan sommaren 2014 har arbetet 
dock inte pågått ordentligt på hjärtmottagningen då det inte funnits någon som lett 
arbetet.  

•   På avdelning 5 har det gjorts ett försök med att dela in patienterna i två grupper där 
den ena av grupperna har färre patienter. Den överläkaren som hade hand om denna 
grupp skulle då samtidigt kunna ha mottagning på hjärtmottagningen. Detta blev dock 
för mycket för överläkaren och avslutades. 

•   Diabetesmottagningen har provat kvällsmottagning men detta föll ej väl ut då patienter 
inte ville komma kvällar, berättar chef för mottagning.  

 
     



	  

5  Analys/Resultat  
I detta kapitel jämförs och analyseras nulägesbeskrivningen i kapitel 4 med teorin och den 
vetenskapliga referensramen i kapitel 3. Detta presenteras i fyra huvudpunkter.  

5.1  Planeringen    
Planering sker på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det är viktigt att se över sina resurser 
och efterfrågan och försöka matcha dessa. Detta är högst väsentligt för att få ett fungerande 
flöde. I dagsläget sker ingen strategisk eller taktisk planering på hjärtmottagningen vilket gör 
att mottagningen missar den långsiktiga planeringen som behövs för att kunna veta om 
investeringar behöver göras för att skapa en match med efterfråga och resurser. De jobbar just 
nu efter en följa-strategi eftersom efterfrågan är större än resurser. Detta är inget taktiskt val 
utan beror enbart på överbelastning. Med hjälp av bättre planering och styrning kan man 
jobba för att matcha och planera resurser för att möta en ökad efterfråga utefter prognoser och 
på så sätt skapa mindre köer. Enligt hjärtmottagningens chef är man på mottagningen 
medveten om säsongsvariationen som råder men någon speciell planering för att anpassa 
resurser efter detta görs inte.  
 
På den taktiska nivån där detaljerad kapacitetsplanering ska ske finns brister. Osäkerheten 
gällande resurstillgängligheten som är vanlig i vårdorganisationen gör det svårt att planera 
kapacitet, framförallt läkare, vilket gör långsiktig planering synnerligen svår. Tydligt 
ledarskap och kommunikation saknas. Det finns ingen tydlig struktur över hur detta arbete ska 
ske. Viktiga resurser har fått styra sig själva vilket gjort planeringen ostrukturerad då läkare 
inte verkar haft skyldighet till framförhållning i deras planering.  
 
Att använda sig av de planerings- och kontroll nivåer som Vissers et al. (2001) tagit fram kan 
skapa en enklare struktur som är anpassad för vårdens organisation till skillnad från de 
industriella planeringsnivåer. Det gör det möjligt att se över planering och styrning för varje 
nivå och kritiskt granska planering och förbättringsarbetet. Det som saknas i planeringen är 
mål för olika patientgrupper. Det enda tydliga målet för tillfället är att klara vårdgarantin. Mål 
behöver sättas för alla patientgrupper och även återbesök för att dessa inte ska bli lidande. 
Resursplaneringen har konstaterats vara problematisk på avdelningen och att lägga energi på 
att förbättra denna nivå av planering skapar förbättringar.   
 

5.2  Resurser    
Att matcha kapacitet och efterfrågan är idag en utmaning. Detta verkar vara vanligt i 
vårdorganisationer på grund av bristande resurser. Ett stort problem på hjärtmottagningen är 
tillgängligheten av läkare. Detta eftersom läkarna inte bara täcker hjärtmottagningen utan 
även avdelningar på hela medicinmottagningen. Detta beror på att de prioriteras till andra 
avdelningar i första hand, samt att läkarna själva har styrt sitt schema med komp-ledighet, 
utbildning och semester.  På hjärtmottagningen råder säsongsvariation men ingen variation år 
för år. Med hjälp av en leda-strategi skulle det gå att möta efterfrågan och därmed få ett bättre 
flöde under året. Skulle variationen i läkarna på mottagningen minska skulle det vara lättare 
att planera och då också jämna produktionen. I dagsläget sker ingen sådan planering utan 
istället släcker man bränder.  
 
Lagen om variation säger att genomloppstiden ökar linjärt med variationen. Detta visar 
problematiken med variation i resurstillgänglighet. Enligt Plantin och Johansson (2012) 



	  

skapar längre genomloppstider i form av köer kostnader i verksamheten och även sociala 
kostnader för samhället. De långa köerna blir även svåra att hantera då det sker medicinsk 
prioritering beroende på hur akut fallet är. Att fokusera på flödeseffektivitet gör att patienten 
befinner sig i systemet kortare tid. Detta medför vinst för både samhälle, verksamhet och 
patienten.  
 
Little´s lag säger att ju fler flödesenheter i systemet desto längre genomloppstid. Detta är 
något som går att koppla till den långa kön och orderstocken mottagningen har idag. Att 
minska denna skulle innebära både mervärde för patienten men också mindre administrativt 
arbete för sekreterarna på hjärtmottagningen.  
 
I Plantin och Johanssons (2012) lyckade studie minskade de variationen i 
läkartillgängligheten vilket var en faktor som bidrog till det förändringar på Skaraborgs 
sjukhus. Att fokusera på att jämna ut denna variation, eventuellt se om fler resurser krävs för 
att bidra till ett bättre flöde. Enligt denna teori verkar det tydligt att denna variation måste ses 
över för att uppnå bättre resultat. Att standardisera läkarnas tid på mottagningen skapar 
enkelhet i planeringen och både remitterade patienter och återbesök kan planeras i förväg med 
realistiska datum. Det som krävs är alltså att mottagningen varje vecka eller månad vet exakt 
hur många läkare eller hur många timmar en eller flera läkare finns på plats på mottagningen 
för att ta emot patienter, vilket kräver god planering. Delar av Plantin och Johanssons studie 
skulle gå att tillämpa i flera vårdorganisationer, även hjärtmottagningen.  
 

5.3  Kommunikation  
Kommunikationen på hjärtmottagningen och med andra mottagningar och avdelningar kan 
vara bättra än vad den är idag. Läkarna har en egen “styrgrupp” samtidigt som 
schemaläggarna lägger schema för resten av personalen. Rutiner på mottagningen saknas för 
att säkerställa läkare på plats. Därför behöver kommunikationen på hjärtmottagningen 
förbättras. Att säkerställa god kommunikation går att göra med kontinuerliga möten och 
förbättringsgrupper som hela tiden återkopplar till produktionsmål och ständiga förbättringar. 
Här måste kommunikation gällande produktionsmål bekräftas och följas upp.  
 
Delaktighet skapar mer engagemang. Är det personalen som driver arbetet framåt skapar detta 
motivation. Planeringsprocessen ska drivas av läkare och personal på mottagningen (de som 
arbetar med patienten). Detta är något som verkar vara en viktig del i Plantin och Johanssons 
(2012) forskning. I arbetsgrupperna är det också viktigt att hela tiden koppla tillbaka till de 
produktionsmål som finns. Plantin och Johanssons (2012) studie tog fram ett nytt 
planeringssystem där tanken är att ett preliminärt schema för doktorernas föreslås. Det 
föreslagna schemat skickas för granskning av sekreterarna som behöver godkänna 
planeringen.  Att läkare och personal var delaktiga i studien menar Plantin och Johansson 
bidrog till de goda resultat och är nödvändigt för hållbara förändringar. En ökad 
kommunikation mellan framförallt schemaläggarna och läkarna kan därför bidra till en bättre 
läkartillgänglighet. 
 
Att arbeta med förbättringsgrupper är något som skulle kunna förbättra både kommunikation 
och arbete. Att blanda olika yrkeskategorier/grupper gör att kunskap delas mellan varandra 
och dess arbete. Ett bra sätt att arbeta med förbättringsarbete är med hjälp av 
processkartläggning. Med processkartläggningen kan alla i organisationen få en bra bild av 
vad som faktiskt sker, vilka moment, vem som gör vad. Härifrån går det sedan att förbättra 



	  

arbetet. Tas onödiga moment bort blir flödet bättre och fokus på nödvändigt arbete kan 
prioriteras.  
 

5.4  Flödeseffektivitet    
Enligt tradition ligger stort fokus på resurseffektivitet, vilket enligt effektivitetsparadoxen 
begränsar möjligheten till ett bra flöde. På hjärtmottagningen sker all planering utefter de 
begränsade resurserna läkarna. Istället bör fokus ligga på patientflödet eftersom det har visat 
sig leda till bättre flöde och kortare väntetider.  
 
Lean-utbildningar har skett på mottagningen men har runnit ut i sanden. Enligt teorin är Lean-
healthcare ett effektivt sätt att förbättra sjukvårdsorganisationer.  Det syftar på att öka kvalitén 
på vården till patienten, stödja medarbetare och läkare för att ge dem möjlighet för att 
fokusera på vård. Verktyg från Lean som skulle kunna förbättra effektiviteten i vården är 
värdeflödesanalys, ständiga förbättringar och standardiserat arbete. Att sätta mål för 
mottagningen som kan följas upp och ställa sig själva frågor som “klarade vi vårt mål?” 
“varför/varför inte?” “vad kan vi göra bättre?”. Detta kan vara en bestående punkt på 
återkommande personalmöten och fokus kan ligga på ständiga förbättringar och bättre flöden. 
Idag kan vi se en lång väntelista med lång orderstock. En lång orderstock är inget ett företag 
eller organisation strävar efter då dessa inte skapar något värde, snarare tvärt om. Lång 
orderstock är svår att hantera, kräver tid och planering i sig. Patienter blir otåliga vilket kan 
skapa merarbete för personalen då patienter ringer och frågar om vad som händer. Långa 
ledtider skapar mer arbete.  
  



	  

6  Diskussion  
Syftet med detta arbete var att ta fram vilka verktyg och teorier som påverkar flödet i en 
vårdmottagning. Vi ville även se om industriella teorier går att applicera inom vården. Med 
hjälp av analysen kan vi se olika delar som påverkar flödet och planeringen. Det vi också ser 
är att många industriella teorier även går att applicera inom vården. Det vi tagit upp i analysen 
skulle många organisationer kunna ha nytta av. Det som dock krävs är att de anpassas efter 
varje organisation vilket kan vara svårare i praktiken än i teorin. Som vi tänker är detta något 
som många strävar efter men som verkar vara den ”ouppnåeliga drömmen”.  
 
Det man behöver tänka på när man jämför industrin och vården är att när en produkt tillverkas 
blir den efter hela tillverkningsprocessen klar och lämnar fabriken. Produkten på ett sjukhus 
utgörs av människor och är mer komplex än en materiell produkt. Det kan hända att en 
människa aldrig blir helt frisk och lämnar mottagningen som den har kontakt med och besöker 
regelbundet. Därför är det svårare att få ut flödesenheter ur systemet vilket enligt Little´s lag 
skulle minska genomloppstiden. I en vårdorganisation är det alltså inte bara att minska 
flödesenheter och cykeltiden för korta genomloppstiden. Cykeltiden tiden behöver anpassas 
för varje individ för att säkerställa god patientvård.   
 
Plantin och Johansson (2012) skrev att långa vänteköer skapar problem. Att effektivisera de 
resurser som finns är väsentligt för att skapa kortare köer. Smeds(2011) skrev att det sker en 
bortprioritering av patienter på grund av vårdgarantin. Vårdgarantin en bra garanti för att 
säkerställa att människor får vård i tid men det får inte ske på bekostnad av en redan sjuk 
patient. En patient som ska på återbesök är bekräftat sjuk, annars skulle den inte behöva följas 
upp. En patient som är skickad via remiss behöver nödvändigtvis inte vara sjuk. Av etiska 
skäl ska inga patienter prioriteras bort oavsett om de går under vårdgarantin eller under ett 
återbesök. Skulle alla mottagningar ha ett effektivt flöde och god planering skulle inte 
bortprioriteringen av patienter behöva ske. För många patienter skulle livskvalitén bli bättre 
och missnöjet minska då patienten skulle få besöka mottagningen då det var sagt. Som vi 
anser bör det finnas tydliga riktlinjer för vården hur man ska hantera problemet men detta är 
något som bör tas upp på högre nivåer.  
 
Kostnader för ”onödigt” arbete i form av oroliga patienter som ringer till mottagning och 
frågar om vad som händer skulle antagligen också minska. Förbättringsarbete i form av 
förbättringsgrupper och analys av mottagningen skulle leda till flödesförbättring. Detta är 
något som inte bara gäller en vårdmottagning utan alla organisationer. Alla organisationer 
behöver god planering och delaktighet i arbetet för att kunna effektivisera och nå sina mål.  
 
Problem som vi haft i arbetet har varit att en sjukhusmiljö är väldigt komplex och vi saknade 
kunskap om detta i början av arbetet. Vi är inte insatta i deras sätt att jobba utan är mer insatta 
i hur det fungerar i industrin. Brister i kunskap om området kan bidra till svagheter i 
resultatet. Vi har försökt sätta oss in i verksamheten så gott vi kunnat, men om mer tid hade 
funnits hade man gjort detta mer.  För att gå vidare med denna analys skulle man kunna gå 
vidare med analys av varje process. Det skulle även gå att testa att skapa förbättringsgrupper 
på mottagningen för att se om framgång går att åstadkomma. Det hade även varit intressant att 
undersöka vad som sker och hur det ser ut på hela medicinmottagningen för att få en bättre 
helhetsbild och se hur alla dessa avdelningar och mottagningar går att länka ihop.  
 
När verktyg och förändringar appliceras i organisationer är det viktigt att tänka på att de är 
människor man har att göra med, inte robotar eller maskiner. Människor gör att det blir mer 
variation eftersom människan har åsikter, en personlighet och viljor. Hållbart arbete handlar 



	  

om att arbetet på lång sikt ska fungera. Detta innebär att faktorer som arbetsrotation, komp-
ledighet och så vidare måste tas hänsyn till vid planering.   
 
Om man i förbättringsarbetet kan konstatera att bristen på läkare existerar bör man ta upp hur 
detta ska lösas. Hjärtmottagningens chef berättade att de har anställningsstopp men att de fått 
anställa läkare men att inga kvalificerade kardiologer sök tjänster. Chefen menar att det är 
svårt att få kardiologer till Alingsås lasarett. Detta fick oss att fundera över frågor som hur 
lockar man läkare till Alingsås? Vad är det som gör att läkare i dagsläget inte söker tjänster 
som läggs ut på Alingsås lasarett? Vad erbjuder andra sjukhus som inte Alingsås kan 
erbjuda?  Om det är så att det är svårt att locka kompetenta läkare till ett litet familjärt 
sjukhus, som Alingsås till skillnad från Sahlgrenska i Göteborg, kan det då vara så att det 
skulle ge en skjuts att höja just kardiologers lön i Alingsås? Ändra arbetsförhållanden? 
Avstånd till Göteborg är kort och pendling borde vara möjligt om det finns kompetenta 
kardiologer i Göteborg, vad kan få dem att välja just Alingsås lasarett? Detta är något 
personalen i Alingsås kan diskutera vidare.  
 
Går det att höja kapaciteten genom att hyra in läkare externt? Då måste man däremot kolla på 
hur det ser ut med efterfrågan på andra sjukhus i landet. Har de också toppar vid samma 
period som i Alingsås? Om det har de så kommer det ju vara svårt att få tag i läkare från andra 
sjukhus. Tidigare testades kvällsmottagningar men att det inte var lyckat. Varför? Kan man 
testa detta igen under högsäsonger för att beta av köer? Det är dock ingen långsiktig lösning 
om man inte får det att fungera på sikt men det är lite att fundera över. Fokus på patientflöde 
får inte ske på bekostnad av personalens hälsa.  
  



	  

7  Slutsats  
Vad påverkar patientflödet, köer och väntetider?   
Det som påverkar patientflödet, köer och väntetider på en vårdmottagning är;  

-‐   Planeringen  
-‐   Resurstillgängligheten  
-‐   Kommunikationen  
-‐   Flödeseffektivitet.  

 
 
Hur kan man styra och förbättra flödet på en vårdmottagning?  
Att styra och förbättra flödet görs genom fokus på flödeseffektivitet och inte 
resurseffektivitet. Detta går att göra genom planering, säkerställa resurser och att 
kommunikationen fungerar väl.  
 
Den långsiktiga planeringen är viktigt eftersom att det är här man ser över om investeringar 
behöver göras, detta i form av läkare och andra resurser. Detta gör man för att kunna matcha 
efterfrågan med tillgängliga resurser vilket är högst väsentligt för att få ett bra flöde på en 
vårdmottagning. På denna planeringsnivå behöver mål sättas upp att arbeta efter. Mål är något 
som också behöver sättas upp för varje patientgrupp och inte bara för patienter som går under 
vårdgarantin. Detta måste ske för att inte låta någon eller några patienter bortprioriteras.  
 
Att säkerställa att läkare finns på plats sker via planeringen, både genom den långsiktiga och 
kortsiktiga. Resurserna behöver säkerställas eftersom att genomloppstiden ökar linjärt med 
variationen. Enligt Littles lag ökar också genomloppstiden ju fler flödesenheter det finns i 
systemet. Detta gör att man behöver arbeta med att få ut en patient ur systemet så fort som 
möjligt.  
 
Fortsatt för att styra och förbättra flödet behöver kommunikationen på mottagningen fungera 
bra. Detta går att arbeta med genom kontinuerliga möten och förbättringsgrupper. I 
förbättringsgrupperna är det bra att arbeta med processkartläggning för att alla i gruppen ska 
få förståelse för varandras arbeta med också för att kunna identifiera onödigt arbeta som sker.  
 
 
Går industriella teorier att tillämpa inom en vårdorganisation för att förbättra flödet?  
Arbetet visar också att det går att applicera industriella teorier inom vården. Det som krävs är 
att de anpassas efter verksamheten. Det finns möjligheter för en mottagning som har problem 
med långa köer att minska dessa genom att aktivt arbeta med de saker som tagits upp ovan. 
Mycket handlar om att se möjligheter och inte begränsningar, fortsätta driva 
förbättringsarbete framå 
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