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Sammanfattning 
Inom vården kämpar man idag med ineffektiva arbetsprocesser och strama monetära tillgångar för 

att möta utmaningar som kommer med en allt äldre befolkning och de krav som detta ställer på 

vårdapparaten. Som ett svar dessa problem har detta examensarbetet fokuserat på att förbättra 

arbetsprocesser på ett akutsjukhus i Stockholmsregionen och göra dessa tids- och 

kostnadseffektiva samtidigt som man vill bibehålla en hög patientsäkerheten. 

Genom att kombinera Lean och tjänstedesignmetoder identifierades, efter observationer och 

intervjuer, icke-värdeskapande aktiviteter under ett operationsförfarande på 

centraloperationsavdelningen. Utifrån dessa togs lösningar fram för att förbättra de största 

problemområdena. 

Under tre arbetsiterationer analyserades och förbättrades konceptet. Det slutliga konceptet var en 

lösning för att förbättra kommunikationen mellan anestesiavdelningen och 

uppvakningsavdelningen. Genom att delautomatisera kommunikationen med hjälp av IT-systemet 

för operationsplanering kan UVA-koordinatorn göra en preliminär platstilldelning proaktivt och 

på så sätt undvika onödig telefonkommunikation i patientkristiska lägen. Denna visas sedan för 

anestesiavdelningen i operationsplaneringsprogrammet Orbit samt på en slavskärm vid ingången 

till uppvakningsavdelningen. 

Studien visade på positiva praktiska resultat för kombinationen av Lean och tjänstedesign. Den 

användarcentrerade utvecklingsmodellen skapade en stark förankring hos personalen av 

förändringsarbetet med Leanprocesser. Vidare sågs styrkor med tjänstedesign i att identifiera och 

tydliggöra kundvärde. En potentiell svårighet som diskuteras är huruvida det användarcentrerade 

arbetssättet passar för andra implementationsnivåer. Studien erbjuder inte en färdig verktygslåda 

för kombinationen av Lean och tjänstedesign men väl praktiska exempel som kan vara en grund 

för vidare studier. 
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Abstract 
In healthcare today there is a constant struggle with inefficient work processes and tight monetary 

assets to meet the challenges that come with an aging population and the demands it puts on the 

health care system. In response to these problems, this thesis focused on improving working 

processes at a large hospital, in Stockholm Sweden, and solving the problems to achieve a higher 

time and cost efficiency while maintaining a high level of patient safety. 

Non-value adding activities during a surgical procedure at the central surgical department were 

identified after observation and interviews by combining Lean and service design methodology. 

Design solutions based on these activities were developed to improve the most problematic areas. 

During three work iterations the concepts was analyzed and improved. The final concept was a 

solution to improve communication between the department of anesthesia and recovery section. 

By implementing semi-automated communication in the IT system for operation planning the 

recovery room coordinator can do a preliminary bed allocation proactively, thus avoiding 

unnecessary telephone communication in care intensive situations. The bed allocation information 

is then displayed for the anesthesia department in the operation planning program Orbit and on a 

screen at the entrance to the recovery section. 

The study indicated positive results of the combination of Lean and service design. The user-

centered development method created a strong support for the change towards Lean processes 

amongst the employees. The service design methodology proved useful in identifying and 

clarifying customer value. A potential weakness in adapting the user-centered method to other 

levels of Lean implementation was discussed in the study. The study does not provide a plug-and-

play toolkit for the combination of Lean and service design. It rather provides a practical example 

for future studies on the subject. 
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1. Inledning 
Ökade vårdkostnader är ett problem som har blivit mer aktuellt för varje år och då framförallt 
i västvärlden. Bara under 2000-talet har vårdkostnaderna ökat dubbelt så fort som BNP. Detta 
beror i huvudsak på den stigande åldern hos befolkningen (Etzioni, et al., 2003). I Sverige idag 
är ungefär var femte person 65 år eller äldre och till 2060 väntas denna siffra ha ökat till var 
fjärde person. Under samma period väntas också den totala befolkningen i Sverige att öka med 
nästan 35 % (SCB, 2015). På grund av dessa demografiska förändringar kommer vården bli 
tvingad att utvecklas för att möta den ökade efterfrågan. Det blir nödvändigt att sträva efter en 
högre resurseffektivitet och mer välorganiserade arbetssätt. För att uppnå detta krävs det 
innovationer inom såväl teknik som organisation (Lennartsson & Heimerson, 2012) (Etzioni, 
et al., 2003). 

Vid ett stort akutsjukhus i Stockholm har en effektiviseringsmöjlighet identifierats på 
Anestesikliniken. Personalen på avdelningen hjälper patienter vid operationer, övervakar 
deras hälsa under operationen samt förbereder dem innan och tar hand om dem vid 
uppvaknandet. Arbetet ställer höga krav på tillgänglighet och flexibilitet, men detta försvåras 
av att det på centraloperationsavdelningen finns tolv operationssalar vilket komplicerar 
koordination av personal vid informationsspridning, rastavlösning samt distribution av 
utrustning. Dörrarna in till operationssalen bör även hållas stängda av hygienskäl. Denna 
studies avsikt ligger i att genom användning av Lean och tjänstedesignsmetoder förbättra 
överblicken av systemet för koordinationen på varje enskild sal, effektivisera flödena av 
personal och resurser mellan salarna och korridorerna samt i förlängningen även stärka 
hygienaspekterna och patientsäkerheten. 
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2. Bakgrund 
Projektbeställaren hade identifierat möjligheter att effektivisera arbetsprocesser, förbättra 
patientflöden samt underlätta kommunikation på anestesikliniken på ett stort akutsjukhus i 
Stockholm. Beställaren önskade att implementera en IT-integrerad tjänst eller produkt. För 
att angripa problemet valdes en tvådelad metod med den process- och flödesorienterade Lean-
metoden och den designinriktade tjänstedesignsmetoden. I detta kapitel beskrivs 
projektmiljön och en litteraturbakgrund om Lean och tjänstedesign. Detta mynnar ut i ett 
klargörande av syfte och frågeställning för projektet. Till sist presenteras begränsningar och en 
kravspecifikation för projektresultatet. 

2.1. Projektmiljö 
Projektet utfördes på ett akutsjukhus i Stockholmsregionen. Arbetet skedde på 
Centraloperationsavdelningen (C-OP) i samarbete med Anestesikliniken (ANEIVA). Projektet 
utfördes under våren 2016, se tidsplan i ganttschema (Bilaga 1). 

Från 2018 kommer Anestesiklinikens arbete vid centraloperation att utföras i den nya 
planerade akutvårdsbyggnaden och ett önskemål från projektbeställarens sida är att de 
lösningar som tas fram ska vara applicerbara på den nya miljön. 

2.1.1. CTMH 
Projektbeställare är Center for Technology in Medicin and Health (CTMH) vilket är ett 
samarbetsorgan mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt 
Stockholms Läns Landsting (SLL). Målet med CTMH är att bidra till att utveckla 
Stockholmsregionen till ett medicintekniskt centrum i världsklass.  

Projektet valdes ut av Clinical Innovation Fellowship (CIF), som agerar genom CTMH, samt 
var välförankrat hos ledningen för anestesikliniken som agerade projektägare. 

2.1.2. Anestesikliniken och Centraloperation 
Anestesikliniken på sjukhuset hanterar anestetiska verksamhetsområdet vid centraloperation. 
C-OP är den största operativa avdelningen på sjukhuset och har verksamhet inom ortopedi, 
urologi och allmänkirurgi. En stor del av patienterna på C-OP spenderar en eller flera nätter 
på sjukhuset. Det dagliga arbetet sker mellan åtta på morgonen och fyra på eftermiddagen med 
planerade operationer och akutpatienter. Därefter sker även operationer på jourtid och under 
natten. I anslutning till C-OP ligger uppvakningsavdelningen dit patienter förflyttas för att 
återhämta sig efter operationen. C-OP och UVA delar inte personal. 

2.2. Litteraturbakgrund 
Litteraturbakgrunden tar upp teori som är relevant och har använts för att kunna lösa 
utmaningarna i projektet. Här presenteras såväl vad Lean som tjänstedesign är och dess 
koppling till vården vilket leder fram till syftet och frågeställningen med rapporten. 

2.2.1. Problemområden i vården 
I inledningen beskrevs de utmaningar som vården står inför i form av ökade krav på 
vårdplatser och att ta hand om en allt äldre befolkning. Följande stycke förklarar specifika 
problemområden i urval som kan förbättras för att kunna hantera de utmaningar som vården 
möter. 

Ett problemområde är att flera arbetsprocesser inom vården är ineffektiva både ur tids- och 
kostnadsperspektiv (Thakur, et al., 2012) (Kaplan & Porter, 2011). Studier har indikerat att det 
finns fördelar för vårdinstitutioner med att övergå till ett mer processorienterat arbetssätt, 
men att det finns svårigheter med det nödvändiga förändringsarbetet och i omstruktureringen 
av organisationen (Vos, et al., 2011). För att ta itu med problemområden likt dessa ställs krav 



3 
 

på vårdorganisationen att jobba med innovation. Man ställs inför frågor som: Hur kan 
innovativa idéer uppstå och utvecklas inom vården? Hur kan företagsledare inom vården 
säkerställa framgångsrik implementation av innovationer i organisationen (Thakur, et al., 
2012)? 

Ett annat problemområde inom vården är kommunikation i olika former. God kommunikation 
är absolut nödvändigt inom vården för att säkerställa patienters välbefinnande, säkerhet och 
för att skapa ett välfungerande vårdteam såväl i operationssal som utanför (Davies, 2005). 
Kommunikation ses som ett viktigt verktyg för anestesipersonal. Detta gäller för 
kommunikationen med patienten i samband med sövning och väckning, samt innan och efter 
operation, men också för kommunikationen inom operationssalsteamet (Smith, et al., 2005). 
Kommunikationen med patienten i samband med nedsövning är viktig då många patienter kan 
uppleva oro eller obehag inför den processen. Positiva ord eller fraser tenderar att lugna 
patienten och verka för en säkrare anestesiprocess (Smith & Mishra, 2010). 

Misstag i kommunikation mellan personal i operationssal är en betydande orsak till 
medicinska fel. En studie har visat att i var tredje viktig kommunikationshändelse uppstår 
missförstånd. En tredjedel av dessa leder i sin tur till någon typ av problem, försening eller 
ineffektivitet (Lingard, et al., 2004). Två vanliga kommunikationsämnen mellan personal på 
sal är tid (förberedelse av sal, avbokningar, förberedelse av nästa patient) och resurser 
(instrumenttillgänglighet, personal, mm.). Spänningar uppstod frekvent på grund av 
kommunikationsmissar inom dessa ämnen (Lingard, et al., 2002). 

Ytterligare en viktig kommunikationsaspekt är den som sker i överlämningarna av patienter. 
Överlämningen är alltså när en patient lämnas från en vårdpersonal till en annan, till exempel 
från inskrivningsmottagning till centraloperation eller från centraloperation till UVA. Vid 
överlämnandet utbyts både information om patienten samt att ansvaret för dennes omvårdnad 
vidarelämnas. Denna kommunikation viktig för att säkerställa korrekt vård av patienten och 
hög patientsäkerhet (Smith & Mishra, 2010). 

Med en utökad användning av IT-system och digitala medier har möjligheterna för visuell 
kommunikation inom vården ökat. Detta kan användas för att förbättra patientupplevelsen 
med till exempel vägbeskrivningar för att enklare hitta mellan avdelningar eller 
informationsspridning samt även för att effektivisera administrativa verktyg t.ex. visualisera 
schemaläggning, personallistor, etc (Martin, 2015). 

2.2.2. Lean  
Det koncept som idag kallas för Lean uppstod på 1950- och 60-talet hos Toyota Motor 
Company som ett sätt att effektivisera deras produktionsprocesser och konkurrera med övriga 
fordonstillverkare trots stramare resurstillgångar. (Womack, et al., 1990). Konceptet har sedan 
kommit att bli vår tids störst utbredda managementfilosofi och expanderat från 
produktionsprocesser till mer generella arbetsprocesser såväl som nya industrier (Liker & 
Morgan, 2006). 

Vad är Lean? 
För att besvara frågan i rubriken kan man nämna att bland de kärnvärderingar som bygger 
upp Leankonceptet finns ett fokus på kunden och kundvärden, kvalitetsförbättring genom 
minskning av slöseri samt en strävan mot ständig förbättring (Liker & Morgan, 2006). Toyota 
Production System (TPS) som innehåller de koncept som kallas för Lean, är väldokumenterat 
framgångsrikt inom kvalitet i produktion, kostnadsreduktion och för att producera attraktiva 
produkter (Liker & Meier, 2006). 

Forskare har studerat Toyotas arbetssätt och har därigenom identifierat fem stycken principer 
för att uppnå Lean i en organisation: (Womack & Jones, 2003)  
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1. Identifiera och specificera kundvärde 

Värde för produkten eller tjänsten definieras utifrån kundens perspektiv. Detta steg är vitalt 
för att kunna effektivisera arbetsprocessen eftersom det sätter målet för effektiviseringen. Alla 
aktiviteter som inte tillför värde är slöseri och benämns som waste. 

2. Förstå och kartlägga värdekedjan 

Värdekedjan är den följd av aktiviteter som korrekt utförda skapar den produkt eller tjänst som 
kunden efterfrågar. För att uppnå Lean ska dessa aktiviteter identifieras och kartläggas. Det 
finns tre huvudtyper av aktiviteter: 

 Värdeskapande aktiviteter 
 Icke-värdeskapande aktiviteter 
 Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter (stödaktiviteter) 

3. Skapa flöde 

En Leanorganisation ska ha ett flöde där ett flödespaket går från den ena värdeskapande 
aktiviteten till den andra genom värdekedjan. 

4. Skapa drag (pull) 

Organisationen ska reagera på kundens efterfrågan och det är kundens efterfrågan som skapar 
draget genom systemet. Motsatsen är ett tryckande system (push) där produkterna trycks ut 
från värdekedjan efter en uppskattad efterfrågan. 

5. Perfektion 

Förståelsen om att organisationen aldrig är perfekt och kräver ständig förbättring är den femte 
principen. Strävan mot perfektion gör att utveckling och förbättring kan ske kontinuerligt i 
organisationen. Denna kontinuerliga förbättringsprocess kan visualiseras som ett cykliskt 
förlopp och i ett större perspektiv som en spiral, se Figur 1, med ett oändligt antal cykliska 
upprepningar. 

Ett annat populärt verktyg för att illustrera det iterativa Leanarbetet är det så kallade Deming 
hjulet eller PGSA (Planera Göra Studera Agera) cykeln. Denna cykel beskriver i fyra steg det 
iterativa arbetet med att förbättra en process. Det första steget är planera där ett syfte 
konkretiseras, mätbara mål fastställs. Detta följs av göra-steget där en process utvecklas. Det 
tredje steget, studera, innebär att processen testas och resultaten analyseras. I agera-steget 
som sluter cirkeln integreras lärdomen i organisationen och förändringar kan göras av syftet, 
målet eller processen (The W. Edwards Deming Institute, 2016). 
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Slutligen kan man också beskriva Lean som något som till mångt och mycket är ett sätt för en 
organisation att implementera ett flödesorienterat system istället för ett resursorienterat och 
därigenom uppnå högre kvalitet, resurseffektivitet och kundnöjdhet. Ett resursorienterat 
system innebär att effektiviteten och användningen av de tillgängliga resurserna i en 
organisation prioriteras. Ett exempel på detta skulle kunna vara hur en klinik använder en 
läkare för att hen ska kunna tillbringa så mycket tid som möjligt med patienter under sin 
arbetsdag. Ett flödesorienterat system innebär att organisationen centreras kring att optimera 
ett flödespakets resa genom systemet. Detta kan exemplifieras genom att en klinik skulle sträva 
efter att optimera patientens vårdupplevelse genom att eliminera väntetider, och därefter 
skulle kliniken använda sina resurser utefter detta mål (Modig & Åhlström, 2012). 

Figur 1. En spiral av ständig organisationsförbättring (Liker & Meier, 2006). 
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Det ovanstående kan även beskrivas med hjälp av effektivitetsmatrisen i Figur 2. Denna 
kartlägger en organisations tillstånd beroende av resurs- och flödeseffektivitet (Modig & 
Åhlström, 2012). Den övre högra kvadranten representerar det perfekta tillståndet av hög 
flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Hörnet högst upp till höger är ett teoretiskt tillstånd 
som ej går att nå men att sträva mot. Den övre vänstra kvadranten representerar ett 
resursorienterat system som liknas vid öar utan flöde däremellan, som var för sig fungerar 
effektivt utifrån sina resurser. Den nedre högra kvadranten representerar ett system med 
flödesorientering i överflöd. Där resurserna är optimerade för ett effektivt flöde, men 
resurserna i sig inte används på ett effektivt sätt, som kan liknas vid en effektiv ocean. Den 
nedre vänstra kvadranten är en öken av ineffektivitet där ingen organisation vill befinna sig. 
Lean kan användas som ett verktyg för en organisation att röra sig åt höger och uppåt i 
effektivitetsmatrisen. ”Lean är vägvalet att ta sig till det perfekta tillståndet genom att först 
fokusera på flödeseffektivitet” (Modig & Åhlström, 2012). 

Som synes av det omfattande svaret på den enkla frågan "Vad är lean?" så saknas det en tydlig 
och enhetlig definition av vad Lean är. Det finns flertalet namn och undergrupper till Lean som 
exempelvis Lean Production, Lean Development, Lean Innovation, Lean Thinking, med mera. 
Sedan finns det många olika verktyg och metoder på varierande praktisk nivå som alla syftar 
till att hjälpa till med Lean implementation i en organisation. En kritik eller ett problem med 
Lean är just detta att en tydlig definition saknas vilket gör konceptet otydligt och denna 
otydlighet kan leda till praktiska svårigheter för en organisation med att införa Lean 
(Pettersen, 2009).                                                              

Figur 2. Effektivitetsmatrisen som visar en organisations tillstånd med avseende på resurs- 
respektive flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012). 
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Lean inom vården 
Att implementera leanprocesser både internationellt och i Sverige har blivit allt vanligare 
under det senaste årtiondet. Vården och operationsavdelningar ses som en utmärkt miljö för 
att implementera denna typ av metoder (Kim, et al., 2006) (Hwang, et al., 2014) (Hallberg & 
Striem, 2015). Framförallt sjuksköterskornas arbetsintensiva jobb med mycket teknisk 
apparatur har identifierats som ett potentiellt förbättringsområde (Hwang, et al., 2014). Att 
arbeta med Lean har föreslagits som ett sätt att införa ett system av systematisk innovation 
och förbättring i vården, vilket ses som absolut nödvändigt för att möta de krav som vården nu 
ställs inför (de Koning, et al., 2006). 

Vid operationsavdelningar finns flera framgångsrika exempel på implementation av Lean. I en 
studie har användning av Lean och Six Sigma-metoder visat på en ökning i antalet operationer 
som startat i tid och även en effektivare användning av operationsklinikens ekonomiska 
resurser. (Cima, et al., 2011) En annan studie har visat hur en omstrukturering av 
arbetsflödena minskade den tid det tog att förbereda salen mellan operationer, vilket i sin tur 
ökade operationskapaciteten för kliniken (Cendán & Good, 2006) . 

Operationsavdelningarna möts idag av flera problem inom sina arbetsflöden. Ett är att 
personalen tvingas arbeta övertid på grund av förseningar. Detta leder till ökade kostnader för 
kliniken samt sänkt motivation och allmänt missnöje bland personalen (Stempniak, et al., 
2009). Vidare har man sett att med ett utökat användande av IT-system, för stöd i 
arbetsprocesserna på operationsavdelningar, ställs det också högre krav på utvärdering och 
förbättring av dessa arbetsprocesser för att uppnå ett effektivt arbetsflöde (Wickramasinghe, 
et al., 2014). Studier har påvisat att ändrade arbetsprocesser, till exempel genom 
implementering av Six Sigma, på en operationsklinik kan både förbättra klinikens ekonomiska 
resultat och öka personalnöjdheten. Personal upplevde efter införandet av Six Sigmametoder 
en ökad sammanhållning, samarbetsvilja och stolthet för utfört arbete (Fairbanks, 2007) (Diaz 
Diaz & Persson-Hjelm, 2011). 

Något motsägande mot ovan nämda studier så är en generell kritik mot Lean att filosofin tar 
bort fokus från de mänskliga värdena i processen. Effektiviseringen av processer har sagt vara 
exploaterande av de mänskliga resurserna och sätta hög press på personalen under arbetet 
(Hines, et al., 2004). En risk med effektiviseringsarbetet är att en organisation kan bli för 
mycket Lean och blir en så kallad anorektisk organisation. En anorektisk organisation sätter 
hög press på de anställda och lämnar inget extra tidsutrymme i arbetsprocesser (Radnor & 
Boaden, 2004) (Grünberg, 2004). Hines et.al. säger att egenmakt och motivation hos 
personalen är viktiga aspekter för att säkerställa en långsiktigt framgångsrik implementering 
av Leanmetoder.  

Studier har också påvisat andra svårigheter att implementera Lean inom vården där en 
svårighet ligger i att definitionen av kundvärde varierar. Vem som är kund kan variera 
beroende på perspektiv och därför uppstår problem när kundvärde ska definieras. I 
förlängningen blir det då också problem att implementera Lean. En gemensam definition av 
värde har föreslagits där tre typer identifierats: kliniskt värde för att uppnå den bästa 
patientvården, operativt värde för att uppnå en tids- och kostnadseffektiv arbetsmodell samt 
upplevt värde för att uppnå en bra vårdupplevelse (Young & McClean, 2008). Lean kan 
implementeras på tre nivåer inom vården: mikro, meso och makro. Mikronivå är den operativa 
nivån och den som främst liknar det Lean härstammar från, tillverkningen. Detta kan till 
exempel involvera det dagligt operativa arbetet på ett sjukhus med patientflöden. Mesonivån 
är en strategisk implementationsnivå för en organisation och makronivån kan röra ett helt 
lands vårdstruktur och organisation (Brandao de Souza, 2009). 
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Problemen med Lean implementering indikerade en utmaning för projektet att förankra 
förändringsarbetet hos personalen för att uppnå en ökad personalnöjdhet och bibehålla en 
positiv inställning till arbetsprocesserna. 

2.2.3.  Tjänstedesign  
Tjänstedesign är en användarcentrerad designmetod som används för att utveckla 
tjänsteerbjudanden. Metoden utgår från användarens behov och utvecklingen sker i nära 
samarbete med användaren. Processen är en agil utvecklingsprocess och består alltså av flera 
iterationer, så kallade loopar, där varje loop består av fyra delmoment, vilka alla är 
användarcentrerade. Dessa fyra är i den generella processen undersökande, skapande, 
reflektioner och implementering. Den undersökande delen går ut på att skapa en klar bild och 
förståelse av problemet utifrån kundens eller användarens perspektiv. Skapandemomentet 
utgår från att skapa koncept och generera idéer som potentiellt sett skulle kunna lösa 
uppgiften.  Under reflektionen så tillverkas prototyper av koncepten som genererats i det 
tidigare steget och utvärderas. Slutligen skall dessa nya utvärderade koncept implementeras 
och återigen undersökas när loopen börjar om igen. Tillsammans med kunden och användaren 
kommer således lösningen förfinas med varje iteration. Vad som sker i varje delmoment är 
beroende på i vilken loop man befinner sig, då olika delmoment kräver olika aktiviteter 
beroende på hur långt utvecklingsprocessen har kommit (Stickdorn & Schneider, 2011). 

I User Centered Design in Practice – Problems and Possibilities (Gulliksen, et al., 1999) 
presenterades ett antal huvudsakliga problemområden med användarcentrerad tjänstedesign.  
Dessa inkluderade: 

 Kommunikation mellan utvecklare och användare, ledning och användare samt mellan 
individer i teamet. 

 Konflikterande mål mellan intressenter. 
 Kompetensen som krävs för att genomföra projektet. Det kan vara såväl social som 

teknisk kompetens. 
 Om det krävs en positiv attityd från deltagare eller organisationen för att kunna 

genomföra ett lyckat projekt. 
 Om det finns nödvändiga auktoriteter som krävs för att ta beslut inom organisationen. 
 Om det användarcentrerade arbetssättet är lämpligt för samtliga aktiviteter. 
 Om metoder, tekniker samt verktyg är användbara och effektiva. Om dessa är lämpliga 

för användardeltagande och prototypframtagning. 
 Det kan finnas en risk att kravhanteringen konflikterar med den användarcentrerade 

metoden. En beställares krav tillåter inte alltid att arbetsprocessen sker iterativt, vilket 
kan förändra förutsättningen för kraven. 

Tjänstedesign inom vården 
Användarcentrerad design, vilket också kallas tjänstedesign, har börjat användas allt mer i 
vården där begreppet användare åsyftar såväl patient som personalen på sjukhuset (SLL 
Innovation, 2015). Vården är en komplex miljö där de flesta problem som upptäcks kan liknas 
med wicked problems, vilket är svårlösliga problem som sällan har en enda lösning 
(Churchman, 1967). Vad som även kännetecknar just wicked problems är att lösningen beror 
på hur problemet presenteras och definieras. Detta varierar beroende på vilket synsätt de olika 
intressenterna har. Vad som anses vara ett problem för en intressent kan ses som ett helt annat 
problem för den andra intressenten, vilket leder till att lösningen kommer se olika ut beroende 
på vem det är som observerar. Ett wicked problem kommer aldrig riktigt kunna lösas till fullo, 
vilket beror på att problemets begränsningar varierar med tiden. Det kan jämföras med ett 
problem som hela tiden muterar (Rittel & Webber, 1973). 
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Maria Udén som tidigare har arbetat med innovationsledning på KTH menar att 
användarcentrerad design ”är ett nytt angreppssätt för vården, då det handlar mycket om att 
ta ett steg tillbaka och titta på hela kontexten, men också att våga göra och testa. Iterera hela 
tiden, det vill säga försök och gör om när det inte blir rätt” (SLL Innovation, 2015). Utvecklare 
som arbetar enligt designmetoder menar att det är genom att iterativt skapa visuella 
prototyper med potentiella lösningar som just wicked problems kan lösas istället för att på 
förhand försöka bryta ner problemet på detaljerad nivå (Bowen, et al., 2010). 

Vården står idag på randen av en radikal förändringsprocess, ett paradigmskifte från den 
gamla vården byggd i industrisamhället till den moderna vården sprungen ur dagens 
nätverkssamhälle (Topol, 2012). Dagens sjukvård kan beskrivas som sjukdomsfokuserad, 
reaktiv, ineffektiv, och ointelligent medan framtidsvisionen kan målas upp som aktiv, 
förebyggande och individanpassad (Topol, 2012) (Moritz & Cherney, 2014). Patienterna vill ha 
snabbare och bättre tjänster till ett lägre pris, personal på sjukhuset vill öka effektiviteten för 
bättre sjukvård, stat och finansiärer vill öka effektiviteten för att minska kostnader och 
skattebetalarna vill ha mer för pengarna. Det är många intressenter på ett sätt som det inte 
funnits tidigare och samtliga av dessa efterfrågar förbättringar och effektivisering inom 
sjukvården, se Figur 3. 

Designers har ofta varit delaktiga i utvecklingen av sjukvården som genomgår detta 
paradigmskifte och det har i huvudsak skett genom innovativ utveckling av tjänster och system 
med hjälp av användarcentrerad design (Freire & Sangiorgi, 2010). Institute for Innovation 
and Improvement i England visade att just deltagande design mellan patient och personal 
användes för att ta reda på möjliga områden för förbättringar inom sjukvård (Institute for 
Innovation and Improvement, u.d.). 

Utöver att tjänstedesign har hjälpt till att lösa och undvika problem i sjukvården så har det 
även använts för att bygga upp förtroende mellan personal och patienter (Teso, et al., 2013). 
Sjukvården levererade då tjänster med högre tillförlit, kundvärde och kundnöjdhet vilket 

Figur 3. Illustrerar intressenter inom sjukvården. (Moritz & Cherney, 2014) 
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skedde tack vare att patienterna hade möjlighet att påverka på ett helt nytt sätt (Teso, et al., 
2013). 

I User-Centered Healthcare Design (Duarte & Guerra, 2012) identifierades problem kring 
användandet och implementeringen av tjänstedesign i form av IT-system i vården. Där 
konstaterades att personal inom hälsa och sjukvård kan ha problem att använda IT-system och 
tjänster då de saknar nödvändiga datorkunskaper, vilket kräver utbildningen samt aktivt 
deltagande i utvecklingen av IT-systemen för att göra dessa intuitiva och självförklarande 
(Duarte & Guerra, 2012). Vårdpersonalen önskar lösningar för att effektivisera arbetstiden och 
minska tidsförluster. Därför fanns en risk att de anser att just aktivt deltagande i utvecklingen 
av tjänsten kan vara bortkastad arbetstid för dem. Således fanns en risk att det blir svårt att 
involvera användarna i processen, vilket skulle resultera i en mindre intuitiv och lättförståelig 
tjänst. I värsta fall skulle detta leda till att personalen ansåg tjänsten för svår att använda och 
återgå till det gamla arbetssättet. 

Andra faktorer som identifierades som problematiska vid den användarcentrerade 
utvecklingen av IT system för vården var: (Duarte & Guerra, 2012) 

 Kommer systemet vara effektivt efter att användaren har lärt sig hur det fungerar? 
 Kommer systemet assistera användaren i utförandet av arbetet? 
 Kommer systemet eliminera potentiella risker som kan uppkomma vid lösningen av 

problemen? 
 Kommer gränssnittet vara motiverande och uppmuntra till användning? 
 Kommer systemet vara ett användbart verktyg för att skapa tillfredställande lösningar? 
 Kommer systemet integrera samtliga inblandade samt nödvändig data? 

2.3. Lean i kombination med tjänstedesign 
Lean och tjänstedesign är två metoder som delar flera kärnvärden men som också skiljer sig 
på många sätt. Tjänstedesign är i grunden en designinriktad metod som syftar till att utveckla 
tjänster och har många likheter med produktutvecklingsmetoder. Lean å sin sida är en 
managementmetod eller filosofi som syftar till att utveckla processer och arbetssätt. 
Tjänstedesigns styrka ligger i möjligheten att lösa den typ av svårlösliga komplexa problem 
som finns i vården, så kallade wicked problems. Leans styrka är istället effektiviseringen och 
möjligheten att uppnå tids- och kostnadseffektivitet i arbetet. Det finns alltså en möjlighet för 
metoderna att kompletera varandra; kan tjänstedesign bidra med ett verktyg för att tackla 
svårlösliga problem i en komplex miljö samtidigt som Lean kan erbjuda verktyg för att 
tydliggöra arbetsprocessen och effektivisera arbetet på kliniken?  

Gällande likheter så har båda metoderna ett stark fokus på kundvärden och hur en tjänst eller 
process ska utformas för att säkerställa bästa möjliga värdeleverans till kunden. Båda 
metoderna  tillämpar ett iterativt arbetssätt för att nå bästa möjliga resultat. Benämningar av 
olika faser i det iterativa arbetet skiljer sig mellan metoderna men de baseras i huvudsak på 
liknande cykler, hurvida dessa fungerar tillsammans kan vara en intressant aspekt att 
undersöka. 

Tjänstedesign har fokus på att utveckla tjänsten tillsammans med användaren. Lean har mer 
fokus på styrning av en process och kan därför ses som en managementinriktad metod där 
förändring skapas högre upp i en organisatorisk hierarki. Som tidigare nämnts i 
litteraturbakgrunden har kritik mot Lean handlat om hur metoden exploaterar personalen och 
ökar stressen under arbetet. Tänkbart är att personalen kan vara motstridiga till att införa en 
förändring som kan leda till en ökad stressnivå. Tjänstedesign som är en användarcentrerad 
metod skulle kunna överbrygga en negativ inställning hos personalen med medskapande 
verktyg. En kort sammanställning av metodernas likheter och skillnader kan ses i Figur 4. 
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Sett till övriga aspekter som problematiserats i litteraturstudien så är ett problem med Lean 
dess varierande definition. Oklara definitioner leder till svårigheter vid den praktiska 
implementationen för en organisation. Kan det av detta bli ytterliggare svårigheter när Lean 
ska kombineras med en annan metod? Potentiellt skulle detta kunna leda till ytterligare 
oklarheter när en metod som uppfattas som löst definierat också ska kombineras med en 
annan metod. Tjänstedesign är, som litteraturstudien antytt, också ett relativt nytt begrepp 
inom vården och med detta skulle det kunna uppstå problem med bristande kännedom om 
metoden. 

Vidare nämndes problematiken med att definiera vad som är kundvärde inom vården. Ett 
relevant område är om, med utgångspunkt i de definierade formerna av kundvärde enligt 
Young & McClean (se Kapitel 2.2.2), tjänstedesign kan syfta till att hjälpa till i identifieringen 
av kundvärden och kanske framförallt upplevelsevärdet för kunden eller blir 
kundidentifieringen ytterligare försvårad? 

Med hänsyn till projektets natur i att arbeta med arbetsprocesser på mikro-nivå och uppnå en 
förbättring genom att implementera en ny typ av tjänst eller produkt ansågs båda metoder 
relevanta att använda. Med bakgrund i det och möjligheten för metoderna att komplettera 
varandra valdes att använda dessa metoder i kombination. Det öppnar för en undersökning av 
metodernas gemensamma kompatibilitet, ifall deras likheter är tillräckliga för att passa 
tillsammans och ifall deras skillnader höjer eller sänker det slutgiltiga resutatet. Författarna 
har identifierat ett gap i teorin av studier där kombinationen av dessa två metoder har använts. 
Ett intressant område kan vara om tjänstedesign, som är något relativt nytt inom vården, kan 
hjälpa till vid införandet av Lean, som visats vara ett effektivt verktyg men som haft vissa 
implementeringsproblem i vårdorganisationer. 

2.4. Syfte 
Det praktiska syftet med projektet var att ta fram en lösning för att underlätta och effektivisera 
flödena av personal och resurser på centraloperation på akutsjukhuset genom att använda en 
kombination av Lean- och tjänstedesignmetoder. 

Det akademiska syftet med projektet var att bidra med erfarenheter från en praktisk 
implementation av Lean och tjänstedesign i kombination för att därmed kunna bidra till den 
begränsade teorin inom detta fält. 

 

 

Figur 4. Illustration av likheter och skillnader mellan Lean och tjänstedesign. 
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2.5. Frågeställning 
Utifrån projektets syfte formulerades en tvådelad frågeställning där den första frågan 
behandlar identifieringen av problemområden och den andra frågan potentiella lösningar. 

Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras under ett 
operationsförfarande genom att använda en kombination av Lean- och 
tjänstedesignmetoder? 

Ett operationsförfarande definieras som en patients flöde genom Anestesikliniken där 
förberedelse innan operation, operationen på sal samt överlämningen från kliniken är 
inkluderad. 

Hur kan icke-värdeskapande aktiviteter elimineras eller undvikas under ett 
operationsförfarande genom att använda en kombination av Lean- och 
tjänstedesignmetoder? 

2.6. Avgränsningar och begränsningar 
Nedan klargörs inledningsvis tidsmässiga avgränsningar samt finansiella begränsningar för 
projektet. Projektbeställare var CTMH genom CIF och tidsramen för projektet blev därför 
begränsad av CIF, vars slutdatum var satt till 2016-05-13. Det fanns inga ekonomiska resurser 
i projektets budget vid projektstart. 

Vidare fanns det begränsningar gällande tillgänglighet för projektet. Möjligheterna att 
genomföra tester i sjukhusmiljön kommer med vissa restriktioner eftersom denna miljö 
ständigt används för skarpa ingrepp. Testerna fick inte påverka arbetsmiljön negativt eller 
innebära någon störning för personalen. Tillgängligheten till personalen var också begränsad 
eftersom deras schema är tätt planerat och lämnar lite tid för övriga aktiviteter under 
arbetsdagen. Vidare begränsades tillgängligheten, bland annat inköp samt hantering av 
tillexempel IT-system av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Slutligen fanns egna begränsningar som innefattade att projektet endast tog hänsyn till 
arbetsmiljön i operationskorridoren på Anestesikliniken vid centraloperation Vidare låg 
operationsplanering samt schemaläggning av operationer utanför arbetets ramar eftersom det 
behandlades i ett parallellt pågående arbete vid sjukhuset. 

2.7. Etiska regler, riktlinjer och beteendekodex 
Vid utförandet av projektet var det relevant att föra ett etiskt resonemang kring beteende och 
hantering av information. Vårdmiljön ställer stora krav på korrekt och övervägt bemötande av 
människor på grund av den utsatta situation de kan befinna sig i. 

Inledningsvis kan sägas att som en grund för riktlinjer i beteende användes KTH:s etiska 
policy, och främst de punkter som åligger alla verksamma vid KTH samt de punkter som berör 
KTH:s samverkan med omgivning (Bilaga 2). Vidare låg också Sveriges Ingenjörers 
hederskodex till grund för de etiska regler och riktlinjer som nyttjats (Bilaga 3).  

Projektdeltagarna har under arbetet inbegripits av Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) och därmed omfattats av tystnadsplikt gällande de patienter som mötts. Detta 
innebär att inga patientuppgifter eller specifika detaljer som kan härledas till en viss patient 
får lämnas till någon utomstående person. Uppgifter som inkluderas i sekretessen omfattar, 
men är inte begränsat till: patientens namn, personuppgifter, patientens sjukdom, behandling, 
sociala förhållanden, etc. Under projektet har inte projektdeltagarna haft någon direkt tillgång 
till patientdata eller journalsystem, men att vistas i vårdmiljö innebär en möjlighet att påträffa 
den information ändå, informationen skyddas då av tystnadsplikten. 
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Under studien intervjuas och observeras patienter i situationer som kan upplevas obekväma. 
Vid varje möte var det därför viktigt att tydligt informera om projektdeltagarnas identitet, 
projektets syfte och bakgrund samt vad de skulle göra (observation, intervju, etc). En patients 
vilja att inte medverka respekterades. Vidare besvarade projektdeltagarna inte några frågor 
gällande annat än projektet i fråga för att inte kunna sprida någon missvisande information. I 
alla patient- och personalmöten eftersträvades tydlighet och att ge ett trevligt intryck. 

Lag (2003:460) syftar till att skydda personer som medverkar i forskningsstudier genom att 
inför krav på etikprövning. Denna lag gäller vid studier då ”forskning som innebär ett fysiskt 
ingrepp på en forskningsperson eller utförs enligt en metod som syftar till att påverka 
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, samt studier på till enskilda personer härledbart 
biologiskt material.” Detta bör inte beröra projektet eftersom ingen metod syftar till att 
påverka personer involverade i studien. Dock kan intervjuer påverka personer olika och det är 
viktigt att ta detta i beaktande. Ingen etikprövning gjordes för detta arbete eftersom det faller 
utanför etikprövningens ramar om ett arbete inom en högskoleutbildning på avancerad nivå. 

2.8. Kravspecifikation 
Den kravspecifikation som utformades för slutlösningen är delvis baserad på utlysningen för 

examensarbetet gällande mål och profil, men även baserat på de kriterier som låg till grund för 

pughmatrisen som beskrivs i kapitel 3.3.4. Dessa kriterier diskuterades med referensgruppen, 

då de ansåg att samtliga bör vara en del av kravspecifikationen som alla examensarbeten inom 

CTMH bör arbeta efter. 

Den slutliga kravspecifikationen omfattar nedanstående: 

 Funktionella krav 
o Skall öka patientvärden. 
o Produkten/tjänsten skall användas för att enklare samordna personal och 

utrustning. 
o Skall vara integrerad i IT systemet för klinikens operationsplanering. 
o Skall inte kunna läcka patientinformation 
o Bör minska tidsförluster. 
o Produkten/tjänsten bör hålla en låg kostnad. 

 Icke-funktionella krav 
o Inget extraarbete för personal bör förekomma 
o Måste anses vara användarvänlig. 
o Intresse från personal måste finnas. 
o Systemet måste vara tillförlitligt. 

 Leveransvillkor 
o Ett testbart koncept skall levereras som kan implementeras i hus 52. 
o En rapport skall levereras i slutet av maj som beskriver hela arbetet och den 

slutgiltiga lösningen 
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3. Metod  
Den huvudsakliga metoden som användes är en användarcentrerad tjänsteutvecklingsprocess 
i tre iterationer med observationer och för att identifiera problemområden för användaren, i 
detta fall personalen på avdelningen. Genom att analysera problemområdena och skapa 
lösningar för dessa skapas värde för användaren genom att processen effektiviseras samt 
patienterna ges en bättre vård. Denna effektiviserade process utgår från Lean thinking och 
verktyg applicerades för att optimera systemanvändarens tid genom att eliminera steg som 
inte medför något värde.  

3.1. Tjänstedesign  
Under studien användes en tjänstedesignmetod från Transformator Design, se Figur 5. Denna 
metod liknar den generella designmetod presenterad i Kap 2.2.3 där undersökandedelen 
motsvarar Kundinteraktioner och Kundinsikter. Skapande motsvarar Idégenerering och delvis 
Triggermaterial. Reflektion och implementering motsvarar Triggermaterial och återigen 
Kundinsikter (Transformator Design, 2016). 

I kunditerationsfasen sker intervjuer med användare/kunder för att skapa förståelse för 
problem och möjligheter inom fokusområdet. Resultaten sammanställs i nästa fas till de 
viktigaste insikterna från intervjuerna. Därefter sker en idégenerering för att skapa 
konceptuella lösningar för problemområdet. I triggermaterialsfasen skapas prototyper som 
testas och utvärderas tillsammans med kund/användare. 

Denna typ av metod valdes eftersom den är mer specifik än den generella 
tjänstedesignprocessen. Ytterligare en anledning till valet var möjligheten till handledning och 
diskussion med erfarna designers från Transformator Design. 

 

3.1.1. The Five Whys  
The Five Whys är ett tillvägagagångssätt för att komma till roten av problemet genom att ställa 
en serie av följdfrågor. Verktyget används enkelt i intervjusituationer för att tydliggöra de 
bakomliggande orsakerna till ett problem. De ytliga symptom som problemet synliggör kan ha 
andra rotorsaker som kan lösa problemet på en högre nivå och därigenom eliminera icke-
värdeskapande aktiviteter däremellan (Stickdorn & Schneider, 2011). 

Figur 5. Illustration av den iterativa tjänstedesignsmodellen. (Transformator Design, 2016) 
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Denna intervjumetod valdes eftersom de intervjuer som gjordes under studien var 
ostrukturerade eller semistrukturerade. Det tillvägagångssättet ansågs då passande för att få 
utömmande svar från intervjuobjekten utan användning av en på förhand framtagen 
intervjuguide. Vidare var det en nödvändighet i processen att finna rotorsaker för att på så sätt 
identifiera rätt problematik. 

3.1.2. Triggermaterial 
Triggermaterial är en metod för att testa koncept och idéer på ett öppet sätt och få feedback 
och kommentarer baserat på hur användaren upplever koncepten. På så sätt kan det enkelt 
avgöras hur intuitivt ett koncept är, men även vilka funktioner som användaren tycker bör 
finnas, eller hur ett visst koncept ska lösa ett problem. Det görs genom att skapa visuella 
representationer av koncept som gärna är ofärdiga för att bjuda in till att gemensamt skapa en 
färdig lösning baserat på kundens intryck, åsikter och idéer. Tanken är då att "trigga" igång 
samtal (Transformator Design, 2016). 

3.2. Lean  
För att uppnå en effektivare värdeskapande process användes Leanverktyg och principer 
applicerade på operationsförfarandet. Den huvudsakliga metoden utgick från en 
fyrstegsmetod för att skapa en effektivare klinisk arbetsmiljö. De fyra stegen med en 
beskrivning av momenten i varje steg presenteras nedan. Innan processen startar väljs en 
delprocess att fokusera på med tydligt definierade och mätbara kund- och användarvärden 
(Endsley, et al., 2006). Metoden valdes för att vara öppen och flexibel för att på ett bra sätt 
passa tillsammans med övriga metoder och inte för kraftigt styra designprocessen. En grund 
för valet var också att metoden prövats i vården och finns exemplifierad i litteraturen (Endsley, 
et al., 2006). 

Kartlägg det nuvarande tillståndet 
Identifiera en början och ett slut för processen, i detta fall ett patientflöde genom 
centraloperationsavdelningen. Fastställ sedan delsteg av processen genom observationer och 
intervjuer. Gör tidsmätningar på olika delmoment och även på väntetid. Visualisera sedan det 
nuvarande tillståndet genom en flödeskarta med ingående delmoment och flöden av personer 
och möjligen resurser (Endsley, et al., 2006). Viktigt när man skapar kartan för det nuvarande 
tillståndet är att inte försöka få till perfekta processer utan dokumentera den verklighet som 
observerats. Kartläggningen av det nuvarande tillståndet ska endast användas som en grund 
för konceptet om det framtida tillståndet (Liker & Meier, 2006). 

Identifiera icke värdeskapande aktiviteter 
Utifrån kartläggningen av det nuvarande tillståndet identifieras de aktiviteter som inte skapar 
något värde för kund eller användare. Inom Lean har det definierats sju huvudtyper av icke-
värdeskapande aktiviteter (Endsley, et al., 2006) (Liker & Meier, 2006). 

 Överproduktion – involverar utförande av arbete som ej är nödvändigt för stunden. 
 Rörelse – onödiga förflyttningar av patienter eller personal 
 Materiell förflyttning – onödig förflyttning av material till exempel patientinformation 
 Väntan – involverar all onödig väntetid på personal, patienter, utrustning eller 

information 
 Lager – överflödig lagerhållning av material, medicin eller liknande 
 Felaktiga processer – komplicerade eller onödiga arbetsprocesser som till exempel 

felaktiga schemaläggningar 
 Omarbeta – onödigt extra arbete på grund av felaktigheter som till exempel fel prover 

tagits 
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Kartlägg det framtida tillståndet 
Skapa en ny kartläggning av ett framtida konceptuellt tillstånd där de icke-värdeskapande 
aktiviteterna är eliminerade och processen strävar mot att istället maximera värdet för kunden. 
Visualisera den på samma sätt som den tidigare kartläggningens av det nuvarande tillståndet 
(Endsley, et al., 2006). Här kan konceptuella praktiska lösningar vara en del av vad som 
förändrar och förbättrar processen. 

Testa och förbättra den nya processen 
Slutligen testa de nyimplementerade förändringarna utifrån kartläggningen av det framtida 
tillståndet och iterera processen tills förbättringen uppnåtts (Endsley, et al., 2006). 

3.3. Första iterationen 
Det första stadiet av informationsinhämtning skedde som beskrivet i kapitel 3.3.1. All 
information sammanställdes och användes till en workshop för att identifiera de huvudsakliga 
problemområdena som alla observatörerna gemensamt hade upptäckt. Då det var tre 
oberoende observatörer konstaterades att ett problemområde som samtliga observatörer sett 
kunde konstateras som ett reellt problem. 

När undersökandedelen var avklarad och insikter var sammanställda från observationerna 
påbörjades idégenereringen. Första steget i idégenereringen var brainstorming där potentiella 
lösningar skrevs ned på post-it-lappar för att sedan gemensamt via diskussion sorteras in i 
olika huvudkategorier beroende på vilket problemområde dessa riktade sig mot. Utifrån dessa 
idéer skapades de första visuella koncepten, vilka gjordes som triggermaterial.  

Dessa koncept presenterades till personal på kliniken, såväl läkare som undersköterskor och 
sjuksköterskor, där de fick komma med feedback och fylla i tomrummen som lämnats på 
triggermaterialet. Dessa resultat sammanställdes sedan och koncepten rankades baserat på 
bland annat popularitet, mottagande och värdeskapande effekter. För samtliga koncept 
sammanställdes kommentarer om koncepten där de mest frekvent förekommande åsikterna, 
konstruktiv kritik, positiva kommentarer samt utdömande kommentarer lyftes fram.  

Utifrån från dessa sammanställningar valdes sedan tre koncept att gå vidare med till den andra 
iterationen. 

3.3.1. Observationer 
I inledningen av projektet genomfördes observationer med brett fokus för att få en överblick 
över alla problemområden och tidsförluster på anestesikliniken. Observationerna 
genomfördes i operationssal, operations- och anestesikorridoren samt från 
operationssalsläktaren. I samband med observationerna genomfördes kontextuella 
ostrukturerade intervjuer med personal när tillfälle gavs. Personalen bestod av 
anestesisköterskor, operationssköterskor, narkosläkare, kirurger, operations- och 
anestesikoordinatorer samt anestesi- och operationsundersköterskor. Vid observationerna 
noterades generella reflektioner över beteende, speciella händelser, händelseförlopp med 
tidsnoteringar, frekvens av ofta förekommande handlingar t.ex. dörröppningar, telefonsamtal, 
etc. Anteckningar från olika observatörer sammanställdes vid diskussioner samt i individuell 
dokumentation. För att sålla ut vad som ansågs vara relevant och intressant ur denna mängd 
data träffades samtliga tre observatörer och diskuterade vad dessa hade observerat oberoende 
av varandra. Sådant som minst två personer hade identifierat eller något som ansågs vara av 
speciellt intresse blev således den relevanta data från observationerna. Saker som endast en 
person hade identifierat bekräftades sedan av de andra projektdeltagarna genom icke 
kontextuella intervjuer samt observationer, med fokus mot just dessa observationer. Viktiga 
noteringar grupperades och placerades i ett sammanhang av insikter som var speciellt 
relevanta för det vidare arbetet. Anledningar till tidsförluster som observerats visualiserades i 
Ishikawa-diagram (se Kap 3.3). 
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Ytterligare en observationsmetod som användes var så kallad shadowing. Den innebär att en 
person följs under en längre tidsperiod. Det ger möjligheter att studera personalflöden samt se 
beteenden och utifrån dessa skapa frågeställningar och koncept som sedan kan användas i mer 
strukturerade observationer och intervjuer. Observatören får möjlighet att tydligt se de 
tillfällen då problem uppstår samt kan identifiera de tillfällen då en person kan säga en sak 
men göra en annan (Stickdorn & Schneider, 2011). 

De inledande observationerna kan klassas som en informell datainsamlingstyp. Det innebär 
en större flexibilitet för observatören med vad som antecknas, men riskerar en 
konfirmeringsbias. Det innebär att observatören selektivt uppmärksammar sådant som 
bekräftar egna uppfattningar. Vidare anses dessa observationer vara naturalistiska 
observationer av ett beteende i dess naturliga miljö med så liten påverkan från observatören 
som möjligt (Robson, 2002). 

3.3.2. Customer Journey Mapping 
En Customer Journey Map är ett verktyg för att på ett strukturerat sätt visualisera 
användarens upplevelse av en tjänst. Inledningsvis identifieras kundens, i detta fall patientens, 
interaktionspunkter med tjänsten. Dessa sorteras kronologiskt för att representera patientens 
resa genom tjänsten, i detta fall operationsförfarandet och vistelsen på centraloperation. Vid 
varje interaktionspunkt klargörs patientens upplevelser och känslor, detta för att identifiera 
vad eller vilka händelser som skapar kundvärde. En Customer Journey Map ska vara 
tillräckligt lättillgänglig för att utvecklingen av densamma ska kunna ske i samarbete med 
patienten samtidigt som den ska vara tillräckligt detaljerad för att ge värdefulla insikter om 
processen (Stickdorn & Schneider, 2011). 

Customer Journey Map valdes som metod för att den på ett förtjänstfullt sätt kan visualisera 
hela patientresan både före och efter det tillfälle de befinner sig på C-OP vilket ger en ökad 
förståelse för patientvärden. 

3.3.3. Ishikawadiagram 
En metod som användes för att visualisera tidsförluster vid operationsförfarandet var så 
kallade Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram som de också kallas på grund av sitt utseende. 
Denna typ av diagram hjälper till att tydliggöra alla orsaker till en viss icke-värdeskapande 
aktivitet. Det är en typ av metod som kan användas för att härleda rotorsaker till de aktiviteter 
som identifierats som icke värdeskapande (Ishikawa, 1990). Denna metod valdes för att 
visualisera, strukturera och kategorisera data från observationer och intervjuer. 

3.3.4. Pughmatris  
Pughmatris är en form av beslutsmatris som har tre egentliga användningsområden. Dessa är 
då olika koncept skall utvärderas och jämföras, när ett starkare koncept skall skapas utifrån de 
svagare redan existerande koncepten samt när ett optimalt koncept skall skapas som en hybrid 
av tidigare existerande koncept genom att utvärdera vad de olika koncepten har för styrkor och 
svagheter och hur dessa kan kombineras på bästa möjliga sätt (Pugh, 1991). 

En pughmatris utförs genom att ett visst antal beslutskriterier fastställs som anses 
betydelsefulla för lösningen. Dessa viktas sedan för att avgöra vilket eller vilka av kriterierna 
som är de som anses vara viktigast. Utifrån detta används sedan ett referenskoncept som är 
rankat noll på samtliga kriterier, alltså är detta det neutrala konceptet. De övriga koncepten 
uppskattas sedan från minus två till plus två beroende på hur dessa koncept antas prestera i 
förhållande till referenskonceptet. Presterar konceptet mycket bättre än referenskonceptet 
uppskattas det till plus två, presterar det bättre än referenskonceptet uppskattas det till plus 
ett och är konceptet likvärdigt tilldelas konceptet noll. Presterar det sämre uppskattas det till 
minus ett och om det presterar mycket sämre än referenskonceptet uppskattas det till minus 
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två. På så sätt får man en ungefärlig uppfattning om hur konceptet presterar i förhållande till 
referenskonceptet (Ullman, 2009). 

Denna uppskattning multipliceras sedan med hur de olika kriterierna är viktade vilket ger en 
poäng för konceptet för varje kriterium. När poängen för samtliga kriterier summeras fås ett 
slutgiltigt poäng för konceptet. Är detta över noll bedöms konceptet att sammantaget vara 
bättre än referenskonceptet och är det mindre än noll bedöms konceptet att vara sämre än 
referenskonceptet. Skulle något koncept få slutsumman noll anses det vara likvärdigt till 
referenskonceptet. För detta projekt har pughmatrisen använts för att utvärdera och jämföra 
de olika koncepten som genererats under iteration ett. Det koncept som bedöms till högst 
poäng blir således mest sannolikt att gå vidare med. Pughmatrisen är mer kopplad till klassiska 
produktutvecklingsmetoder än tjänstedesign. Men den ansågs av skribenterna inte begränsad 
till produkter i sin utformning och valdes att användas som ett stöd vid konceptutvärderingen. 

3.4. Andra iterationen 
I den andra arbetsiterationen gjordes en flödeskartläggning för att säkerställa att det nya 
konceptet understödde en effektiv arbetsprocess. Vidare genomfördes tester för att utvärdera 
konceptet i arbetsmiljön på C-OP samt tester för att undersöka användarnöjdheten med 
gränssnittet för konceptet i IT-systemet Orbit. 

Utöver detta hölls också en workshop med intressenter och personal från ANEIVA och UVA. 
Under denna workshop fick deltagarna chansen att reflektera och diskutera kring hinder och 
möjligheter i kommunikationen mellan avdelningarna samt ge specifik feedback på den 
konceptuella lösningen. 

3.4.1. Flödeskartläggning 
Olika typer av flödeskartläggning användes för att identifiera icke värdeskapande tidsförluster 
och aktiviteter samt för att skapa ett konceptuellt bättre flöde. Tidigare nämnda Customer 
Journey Mapping (kapitel 3.3.2) användes för att kartlägga patientens resa genom 
operationsförfarandet och identifiera kundvärden. 

För att skapa kartläggningen av det nuvarande tillståndet samt det framtida tillståndet 
användes en värdeflödesanalys. Denna typ av analys är ett praktiskt sätt att visualisera 
processflödet samt att skapa ett gemensamt diskussionsunderlag för vidare utveckling. 
Kartläggningen blir en guide till var förbättring kan ske. Värdeflödesanalysen ska dock inte ses 
som en färdig modell för hur Lean fungerar utan är bara ett delverktyg i processen (Liker & 
Meier, 2006). 

3.4.2. Koncepttester 
Under den andra iterationen genomfördes två typer av tester av konceptet: funktionella 
prototyptester samt tester av användargränssnittet. 

Analoga prototyptester 
Under andra arbetsiterationen genomfördes prototyptester av konceptet. Testerna utfördes 
med enklare funktionsprototyper genom att analogt simulera en digitaliserad process. 
Testerna gjordes för att pröva hur den konceptuella arbetsprocessen fungerade för personalen. 
Testerna genomfördes i arbetsmiljön på C-OP under två dagar. Försöken genomfördes i 
mindre skala på tre operationssalar per dag. Bland försöksalarna fanns kirurgsal, ortopedsal 
såväl som urologsal representerat. Rent praktisk genomfördes testerna genom att 
försöksledarna agerade istället för IT-systemet och vidarebefordrade kommunikationen 
mellan ANEIVA och UVA verbalt och skriftligt. Koordinatorn på UVA meddelade 
försöksledarna muntligt vilken tilldelning hen gjort av preliminär UVA-plats. Därefter 
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visualiserades denna information för ANEIVA genom en skriven post-it lapp på glasfönstret 
till OP-salen samt på en Whiteboard vid ingången till uppvakningsavdelningen. 

Test av användargränssnitt 
För att testa det tilltänkta gränssnittet för konceptet samt för att ha en fungerande testprototyp 
utvecklades konceptet i Orbits testmiljö tillsammans med eHälsa. I testmiljön kunde 
gränssnittet för platstilldelningen från UVA simuleras samt den påföljande visningsvyn från 
anestesi. Testmiljön visades för personal på UVA och anestesi som fick ställa frågor och lämna 
kommentarer på problem och förbättringsförslag. 

3.4.3. Workshop  
För att få vidare feedback och input på konceptet anordnades en workshop. Tanken var att 
detta skulle vara ett tillfälle då ANEIVA såväl som UVA fick träffas gemensamt för att diskutera 
kommunikationshinder och hur dessa kan lösas, kommunikationsstyrkor samt även skapa en 
gemensam diskussion kring det slutgiltiga konceptet. På så sätt skulle åsikter gällande 
konceptet från alla inblandade erhållas och även diskussioner gällande konceptets relevans 
hållas för att nå resultat på snabbast möjliga sätt. Syftet med workshopen var att få fördjupad 
feedback på ett koncept samt förbättringsförslag på densamma. Målen var att få tillräckligt 
med feedback för att utveckla en testbar prototyp och för att få igång ett samtal över klinikerna. 
Workshopen var planerad till en timme för att hållas koncentrerad och undvika irrelevanta 
diskussioner och information. 

Vid genomförandet av workshopen följdes sju regler som bestämdes av skribenterna och 
presenterades för deltagarna i början av workshopen. Dessa regler var inspirerade av IDEOs 
Design kit (IDEO Design Kit, 2014). Reglerna var följande: 

 Alla är ansvariga för resultatet 
 Var kreativ 
 Ha en konversation i taget 
 Sträva efter att förstå varandras perspektiv 
 Sträva efter konsensus 
 Respektera tider 

Själva workshopen påbörjas genom en kreativitetsövning på tio minuter där frågan ”Om du får 
förbättra vad som helst på din arbetsplats, vad skulle det då vara?” ställdes. 
Kreativitetsövningen genomfördes som en brainwriting där så många idéer som möjligt ska 
genereras för att stimulera kreativiteten (Ullman, 2009). De deltagande fick ett papper var där 
de skrev ner idéer eller ritade skisser på förbättringar. Efter två minuter roterade pappret och 
nästa person tog vid och försökte förbättra idén ytterligare. Sedan ställdes även frågan: ”Om 
du får försämra vad som helst på din arbetsplats, vad skulle det då vara?” varpå samma 
aktivitet skedde igen. Kreativitetsövningen användes för att trigga igång tankesättet som krävs 
för en workshop och kan ses som en uppvärmning för hjärnan. Det finns ett flertal färdiga 
kreativitetsövningar, men skribenterna valde att utforma en egen, som i huvudsak var baserad 
på brainwriting.  

Huvuddelen av workshopen bestod i brainstorming där grundtanken är att tankarna ska få 
löpa fritt utan att bli avbrutna. På så sätt skapades en idéström där alla associationer till ett 
visst område skrevs ned. För att ingen skulle bli avbruten och att alla idéer skulle kunna släppas 
fram var det viktigt att samtliga deltagare höll sig till reglerna som presenterats ovan vid den 
efterföljande diskussionen. Den brainstormingmetod som användes var brainwriting, men inte 
begränsad till metoder som t.ex. 6-3-5 brainwriting där sex deltagare ska skapa tre idéer på 
fem minuter, utan var en mer öppen brainwritingmetod som efterföljdes av diskussion om 
koncepten där antalet deltagare och antalet idéer var helt öppet, men att tiden som varje 
brainwritingomgång skulle hållas till var max fem minuter. Vid just utveckling av produkter 
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och tjänster inom vården och medicinteknik är det vanligt att använda sig av just 
brainstorming och brainwriting (Holt, 1988). 

Tre stycken brainwritingomgångar á fem minuter hölls under workshopen där de olika 
omgångarna behandlade: 

 Kommunikationshinder som finns inom er avdelning 
 Anta att du arbetar på ANEIVA/UVA, vilka problem möter du då? 
 Vad är vi på vår avdelning bra på att göra gällande kommunikation? 

En fördel med brainwriting är att väldigt många olika idéer och åsikter skapas på kort tid vilket 
resulterar i ett bra material för vidare gruppdiskussion. Alla dessa idéer skrevs sedan ner på 
post-it lappar sorterade efter färg och sparades för vidare gruppdiskussion. 

Gruppdiskussionen hade fokus mot det slutgiltiga konceptet för att rikta deltagarnas åsikter 
gällande kommunikation och deras styrkor och svagheter i kommunikation mellan och inom 
klinikerna. På så sätt går det även att lyfta vad som är relevant för konceptet och vad som kan 
behöva läggas till i konceptet. 

3.5. Tredje iterationen 
Under den tredje arbetsiterationen användes metoder som tidigare beskrivits. I huvudsak 
användes triggermaterial för att inhämta feedback på konceptet och även brainstorming vid 
idégenereringen för de slutgiltiga förbättringarna av slutkonceptet. 
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4. Resultat och Analys 
I nedanstående kapitel presenteras resultaten från studien tillsammans med analyser av 
desamma. Kapitlet är strukturerat efter arbetsiterationer, från den första till den tredje och 
sista iterationen. 

4.1. Första iterationen 
I detta delkapitel presenteras resultaten från den första arbetsiterationen vilket inkluderar 
resultat från intervjuer och observationer, kundresekartläggning, tidsförluster, 
konceptgenerering och konceptutvärdering. 

4.1.1. Informationsinsamling 
I inledningen av den första iterationen genomfördes en informationsinsamling genom 
intervjuer och observationer av personal och patienter. Målet med denna fas var att skaffa en 
övergripande förståelse för arbetsprocesser och flöden på anestesikliniken, identifiera 
tidsförluster i dessa processer samt att kartlägga patientresan och identifiera patientvärden. 

Insikter från Intervjuer och observationer 
Observationer på sal, i korridor och tillsammans med personal som uppgick totalt i över 60 
timmar. Komplimenterande till detta genomfördes korta intervjuer med personal i samband 
med eller utanför observationstillfällen. Informationssamling gav insikter om arbetsprocesser, 
beteende, patientflöden, mm. Som kunde sammanställas genom att gruppera liknande 
observationer och citat. Dessa insikter redovisas nedan. 

Telefonkommunikation mellan personalen förekommer i hög grad och är en 
källa till irritation och försening 

 

Telefoner används på kliniken för att ringa efter personal t.ex. operatörer tills OP-start eller 
undersköterskor till OP-slut. De används också för att tillkalla nya instrument in på sal och 
även som enda kommunikationsmedel mellan ANEIVA och UVA. Flera personer uppger att 
telefonerna överanvänds och att detta gör att det inte fungerar effektivt. 

Problem med telefonkommunikationen observerades vid ett flertal tillfällen till exempel på 
grund av uteblivet svar vid uppringning, avsaknad av telefonnumret till personen de behövde 
ringa, de inte kunde namnet på den person som de behövde få tag på, etc. Det leder till 
förseningar för att personal inte är på plats i tid eller för att de behöver leta i listor med 
telefonnummer eller liknande. 

Personalen blir ibland tvungen att ringa vid opraktiska eller obekväma tillfällen. Exempelvis 
under kritiska lägen av operationen som nedsövning eller väckningen av patienten eller med 
steril personal som inte själva kan hålla telefonen. Det bidrar till ökad stress vilket även citat 
nedan antyder: 

”Det är mycket att göra just då och det kan vara stressigt” – Personal om att ringa vid 
väckning och avslut 

”… man blir galen på alla dessa samtal” – Sjuksköterska om telefonkommunikation 

Problem kan även uppstå med att få tag på tillgänglig personal inifrån sal inför OP-slut, 
städning eller icke-akut assistans: 

”Det kan vara jobbigt om de säger ’nej jag kan inte komma just nu’” – SSK om att ringa efter 
extra personal vid OP-slut 
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IT-systemet Orbit är underutnyttjat ur ett arbetsflödesperspektiv 

 

IT-systemet Orbit har en presentationsvy av pågående operationer som kan nyttjas för att se 
hur varje sal ligger till i operationsförloppet. Vilka steg som avklarats och hur lång tid som 
spenderats på tidigare och nuvarande steg visas. Information kan användas för att planera 
arbetsflödet för personalen och proaktivt jobba för att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. 
Observationerna och intervjuerna har dock tytt på att denna potential är underutnyttjad i de 
flesta fall. Istället väljer man att gå in i operationssalen eller förberedelserummet för att ”kolla 
läget”. 

I anestesikorridoren, vid koordinatordiskarna samt utanför fikarummet, finns TV-skärmar 
placerade för att visualisera operationsförloppet. Båda dessa skärmar används relativt lite av 
personalen. Anledningarna varierade från att man var i en annan del av korridoren till att man 
inte kände sig bekväm med presentationsvyn. TV-skärmen utanför fikarummet användes 
knappt alls av ordinarie personal på avdelningen. 

”… tror inte någon tittar på den, den har bara kommit upp.” – USSK Om Orbit- skärmen 
utanför fikarummet  

Vyn för att följa operationer används mer inne på sal där personalen hela tiden har tillgång till 
en datorskärm och en del mindre intensiva arbetsperioder. Även personalen på 
uppvakningsavdelningen använder en liknande vy för att övervaka operationsförloppen. Den 
främsta användaren av Orbit-systemet är koordinatorerna som följer utvecklingen av 
operationerna, bokar in nya operationer under dagen samt fungerar som en spindel i nätet för 
personalsamordningen på C-OP. De är intresserade av att veta när operationen snart är slut 
för att kunna skicka efter nästa patient från avdelning. 

”Väldigt intressant att veta ungefär hur lång tid det är kvar (anm. av operationen).” – 
Koordinator om att använda Orbit 

”… man sitter här och ser direkt att något händer.” – SSK på UVA om Orbit 

Bristande kommunikation mellan avdelningar och personalgrupper är vanligt 

 

Kommunikation har identifierat som ett problem av kliniken sedan tidigare. Och även tydligt 
under informationssamlingen är att det finns tydliga brister i kommunikationen mellan 
kliniker och avdelningar på sjukhuset. Kliniken har statuerat att de upplever 
kommunikationsproblem mellan anestesi och operation, anestesi och 
uppvakningsavdelningen och mellan centraloperation och övriga avdelningar på sjukhuset. 

Ett exempel på den bristande kommunikationen är att normen för när man behöver ringa till 
UVA innan man lämnar över en patient har tidigare varit klockan 14 men har sedan en tid 
ändrats till klockan 12, vilket inte informerats till all personal och olika uppfattning om detta 
råder. 

Dubbeldokumentation förekommer 

 

Dubbeldokumentation förekommer på vissas ställen i arbetsprocesserna. I korridoren finns 
både informationen från IT-systemet på skärmar samt liknande information om 
personaltilldelning på sal på whiteboardtavla. Informationen om personal på sal finns också 
registrerad i systemet. 
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Dubbeldokumentation förkommer också under operation där patientens värden och tilldelade 
läkemedel redovisas både i IT-system och på pappersjournal (anestesikurva). Det sker enligt 
intervjuer av flera anledningar: för att det ska finnas en back-up journal, för att vid 
vidarelämningen ska sköterskorna inte behöva ha tillgång till IT-systemet samt för att aktivera 
sjuksköterska eller läkare på sal under operationen. 

Det finns mycket instruktioner och många informationsblad i korridorer och 
salar 

 

”Det är mycket lappar!” – SSK om instruktionslappar inne på sal 

Information och instruktioner av olika slag på lappar och små manualer förekommer i hög 
grad i anestesikorridoren (Figur 6) och även i operationssalarna. I korridoren finns bland 
annat infoblad om miljö, planering, uppmaningar, säkerhetsrutiner, feedback och 
meddelandet om att något fått ett barn. Utöver detta finns det många dekaler på utrustning 
och förvaringsutrymmen, telefonnummer till personal, mm. Sedan sker viss kommunikation 
genom lappar på salsdörrarna, till exempel ”klar för städning” eller ”stängd operation”. 

 Figur 6. Diverse instruktioner upphängda i anestesikorridoren. 
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Patientvärden 
En viktig del av informationsinsamlingen var att identifiera patientvärden. Det gjordes med 
hjälp av intervjuer med patienter och genom att skugga en patients resa under 
operationsdagen. Därefter användes verktyget Customer Journey Mapping (Figur 7) för att 
visualisera hela patientresan och ytterligare öka förståelsen vad som händer innan och efter 
operationsförfarandet. Kontaktpunkter i patientresan är flera. Det börjar med det första mötet 
där ett beslut om operation görs därefter fortsätter patientresan med anestesibedömningen 
och sedan anländandet till sjukhuset antingen på en avdelning eller till 
inskrivningsmottagningen samma dag som operationen. Från avdelning eller inskrivning förs 
sedan patienten vidare till operationssalen. Efter operationen hamnar patienten på UVA för 
att återhämta sig innan patienten kan återvända hem eller via avdelningen. 

Utifrån ovan beskrivning formades en samling generella insikter till exempel att: 
operationsprocessen är tidsmässigt en väldigt liten del av patientresan men har också starkt 
inflytande på upplevelsen, patientupplevelsen påverkas indirekt av händelser patienten inte 
upplever (framförallt under sövning), väntetider och informationsbrist är återkommande 
problem samt att bemötandet av personalen är viktigt för en positiv upplevelse. Dessa 
generella insikter hjälpte, tillsammans med mer specifik information om vad patienten 
värderar, till att koka ner all information till primära och sekundära patientvärden. De primära 
patientvärdena inkluderar att få en bra och korrekt vård, det vill säga att man får hjälp med 
sina problem och det upprätthålls en hög patientsäkerhet under tiden. De sekundära 
patientvärdena innefattade sådant som att känna sig trygga och ha kontroll, i form av ett bra 
bemötande och känna sig omhändertagen samt genom att informeras om händelser och 
omvärlden. Det senare kan exemplifieras med hur vissa patienter vill höra förklaringar från 
läkaren om vilka ingrepp som ska göras eller med att många patienter efterfrågar vad klockan 
är när de vaknar på UVA. Ytterligare sekundära patientvärden kan inkludera kortare 
väntetider och kortare sjukhusvistelse generellt. 

Figur 7. Illustrativ bild av patientresan (Customer Journey Map). 
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Tidsförluster 
Ett tredje viktigt resultat från den inledande informationsinsamlingen var identifierade 
aktiviteter som orsakade tidsförluster vid operation samt vilka deras bakomliggande orsaker. 
Resultaten har visualiserats i ett Ishikawadiagram, se Figur 8. De sex huvudsakliga orsakerna 
till förseningar från vilka tidsförluster härstammade identifierades som: Komplikationer, 
Personal, Maskiner, Logistik, Kommunikation och Material. Utifrån de identifierade 
aktiviteterna särskildes sedan de icke-värdeskapande från de värdeskapande aktiviteterna. 
Den största delen av aktiviteterna var icke-värdeskapande. Dock ansågs samtliga aktiviteter 
inom komplikationsgrenen som värdeskapande (blå markering i figuren) eftersom dessa 
förseningar bidrar till att säkerställa ett framgångsrikt slutresultat av operationen. Även de 
förseningar som uppstod i samband med att en student får ansvar för en del av operationen 
kan klassas som värdeskapande. Även om dessa aktiviteter inte har ett direkt samband med 
patientvärden bidrar de till studentens utbildning och säkerställer framtida tillgång på 
vårdpersonal. 

Operationsvisualisering och IT-systemet Orbit 
För operationsplanering och visualisering på sjukhuset används IT-systemet Orbit, utvecklat 
av det svenska företaget EVRY. Systemet används för att schemalägga operationstillfällen, 
registrering av patienter och personal, kontinuerlig uppdatering av operationsförloppet samt 
visualisering av detsamma. Systemet är möjligt för sjukhusen att till en viss grad designa efter 
egna behov. 

Den information som finns tillgänglig i Orbit används på kliniken för att koordinera personal, 
patienter och resurser mellan operationssalar. I varje sal finns datorer med Orbit vilket 
möjliggör för personalen på sal att se vad som pågår i andra salar. I korridoren finns skärmar 
som visar operationsförloppet i alla salar. I korridoren sitter också en koordinator som 
övervakar operationsförloppen samt hanterar salsförflyttningar och nya inbokningar av 

Figur 8. Ishikawadiagram som illustrerar tidsförluster vid operation. 
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operationer i systemet. Vidare finns det i systemet information om vilken patient som ska 
opereras, vilket ingrepp som ska göras samt vilken personal som befinner sig i salen. Under en 
arbetsdag är man som personal uppsatt på en viss sal och registreringen sker därför oftast 
innan operationstillfället och kvarstår under dagen. 

Uppdateringen av operationsförloppet sker manuellt av sjuksköterskor eller undersköterskor 
i operationssalen. Uppdatering sker genom rapporterandet av olika tidsstämplar i systemet. 
Följande tidsstämplar används för att uppdatera hur operationen fortlöper: 

 Ringt Avdelning 
Avdelningen har meddelats att patienten kan skickas till OP 

 Anlänt Operationssal 
Patienten har anlänt till OP-sal 

 Förberedelse Patient 
Förberedelsearbetet med patienten har inletts 

 Anestesi Start 
Anestesipersonalen påbörjar nedsövningen av patienten. 

 Klar för Operation 
Patienten är sövd och täckt och operationen är klar att påbörjas. 

 Operation Start 
Operationen börjar när operatören inleder det kirurgiska ingreppet. 

 Kvartning 
Detta är en ny tidsstämpel som infördes av kliniken på prov under projekttiden. 
Tidsstämpeln indikerar att operationen har ungefär femton minuter tills den är 
färdigställd. Anestesipersonalen kan påbörja väckningen av patienten och koordinator 
och övrig personal kan informeras om att operationen snart är klar. 

 Operation Slut 
Det kirurgiska ingreppet är färdigt. 

 Anestesi Slut 
Anestesipersonalen väcker patienten i operationssalen 

 Efterarbete 
Operationssalen städas och förbereds för nästa operation. 

Den visuella kommunikationen av operationsförloppet sker genom färgkodade staplar, se 
Figur 9. Staplarna representerar operationens förlopp i förhållande till tid. Det finns en 
planerad vy samt en praktiskt genomförd vy. Olika färger på stapeln motsvarar olika 
tidstämplar rapporterade av personalen på sal. 
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4.1.2. Problemområden 
Med grund i resultaten från informationssamlingen valdes fyra stycken intressanta 
problemområden att arbeta fördjupat med. Dessa områden var: kvartning, rastavlösning, 
flödeseffektiv operatör samt kommunikation mellan OP-korridor och UVA. 

Kvartningen behandlar den nya tidsstämpel som införts i IT-systemet Orbit och hur den kan 
användas och implementeras på fler sätt framgångsrikt. Detta problemområde härleds också 
ur kommunikationsproblematiken och den kraftiga användningen av telefoner. 
Rastavlösningen identifierades som ett intressant arbetsområde eftersom den sköttes manuellt 
och var potentiellt en bidragande orsak till misskommunikation och ineffektiv 
kommunikation. Den flödeseffektiva operatören uppkom som ett problemområde utifrån 
observationerna om operatörer som inte var på plats i tid eller i alldeles för god tid. Den svåra 
telefonkommunikationen bidrog till detta arbete samt möjligheten att använda IT-systemet 
bättre. Problemområdet kommunikation mellan OP-korridor och UVA identifierades från de 
tre insikterna om telefonkommunikation, IT-systemet och kommunikationen mellan 
avdelningarna. Vidare sågs stor potential till förbättring i denna del av patientresan. 

Ett urval av problemområden gjordes efter diskussion inom projektgruppen och med 
handledare. Problemområdena utvärderades främst mot tre kriterier: intresse från beställaren 
(ANEIVA), ligger det inom fokusområdet för projektet och kan lösningen integreras med IT-
systemet, vilket var ett krav från beställaren. Problemområdet flödeseffektiv operatör ansågs 
ligga utanför projektets begränsning som var satt till anestesikliniken. Problemområdet krävde 
större inblandning från operationssidan och föll därför utanför ramen. Rastavlösning hade 
mötts med skepsis från kliniken. Deras sätt att sköta rastavlösning var starkt förankrat i deras 
kultur och intresset från beställaren av förändring inom området var därför lågt. Urvalet 
illustreras i ett Venndiagram i Figur 10. Ett av koncepten som valdes att gå vidare med skulle 
dock kunna användas för rastavlösning, men då bör personalen själva ha efterfrågat detta. De 
slutgiltiga områden som valdes ut skulle uppfylla: en rimlig möjlighet att skapa ett koncept och 
implementera detta, värde tillfört till vården och personalen samt hur värde tillfört till 

Figur 9. Vy för illustration av operationsförloppet i Orbit. (Evry, 2016) 
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patienten. Baserat på dessa kriterier valdes kvartning samt kommunikation OP-korridor & 
UVA som problemområden att arbeta vidare med.  

4.1.3. Konceptgenerering  
Efter att ha identifierat problemområdena, som visas i delkapitlet ovan, genererades koncept 
för att lösa problemen. Detta skedde parallellt med urvalsprocessen. Under en 
brainstormingsession som pågick i fem minuter där varje deltagare individuellt fick skriva ner 
idéer och tankar på post-it-lappar. Efter brainstormingen presenterades post-it-lapparna för 
resterande deltagare och en diskussion inleddes gällande olika områden dessa lösningar 
berörde. Brainstorming genomfördes på alla identifierade problemområden. 

Från de tre utvalda problemområdena skapades tre grundkoncept genom skisser och 
förklarande bilder hämtade från Orbit. Det första konceptet var en telefonlösning, där ett 
automatiserat meddelande skickas av Orbit när en tidsstämpel aktiveras inne på en 
operationssal. Det automatiserade meddelande skickas till en telefon kopplad till den specifika 
salen och berättar vad som sker och vad denna person ska göra (t.ex vid kvartning). Personen 
som mottar meddelandet kan sedan genom ett knapptryck antingen godkänna eller eller 
avböja, vilket medför att meddelande skickas vidare, se Figur 11. 

  

Figur 10. Venndiagram som illustrerar urvalsprocessen för problemområden 
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Den andra lösningen var ett kommunikationsverktyg mellan ANEIVA och UVA genom Orbit 
för att undvika onödigt ringande och samtidigt låta ANE-SSK fokusera helt på det kritiska 
arbetet med att väcka patienten. Som UVA arbetar idag ska de ha en koordinator som sitter vid 
datorn och har uppsikt över Orbit samt pågående operationer. Konceptet går ut på att 
koordinatorn ser i Orbit när en operation är kvartad, vilket innebär att patienten kommer att 
anlända till UVA om drygt 30 minuter. I Orbit finns en lista som är sorterad på hur snart en 
operation planeras vara färdig. Tanken var att en kolumn ska adderas till denna lista med 
namn ”Plats på UVA”, vilken koordinatorn själv fyller i. Denna information kommer att visas 
i den detaljerade vyn i Orbit, vilket gör att personalen inne på sal kan se vilken plats patienten 
kommer få utan att behöva ringa, se Figur 12. 

Ett tillägg till detta koncept var även en tavla som ska vara placerad i anslutning till ingången 
till UVA från ANEIVA där information om vilken operationssal samt vilken plats på UVA 
hämtas och sorteras i en lista, liknande de tavlor som finns på flygplatser och redovisar 
avgångar och ankomster, se Figur 13. 

 

 

  

Figur 11. Konceptillustration för telefonlösningen 
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Det tredje och sista konceptet var baserat på grundidén om lampsystemet samt även hur de 
digitala skyltarna används på dag-OP. Idén baserades på att mycket spring observerades såväl 
in och ut genom sal som att personal använde telefonerna väldigt mycket för i huvudsak 
samtal. Spring, öppnande av dörrar och telefonsamtal medför stress för personal samtidigt 

Figur 12. Konceptillustration föreställande Orbitvy för UVA som även visar den detaljerade 
vyn i överkant. 

Figur 13. Konceptillustration för platstilldelningstavlan. 
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som det leder till bristande patientsäkerhet och även oro för patienten innan nedsövning. Det 
skulle kunna lösas genom att använda sig av lampor eller skyltar placerade utanför salen som 
är kopplade till knappar inne på sal alternativt om dessa är direktkopplade till Orbits 
tidsstämplar. När något sker inne på sal eller om någon på sal behöver envägskommunicera ut 
i korridoren kan detta ske utan att påverkar arbetet inne i salen, se Figur 14. 

4.1.4. Triggermaterial  
För att på bästa möjliga sätt utvärdera de olika koncepten användes triggermaterial. För att 
beskriva de olika koncepten och få en så öppen ”input” som möjligt så beskrevs koncepten 
visuellt genom enkla skisser där detaljerna har lämnats öppna för att på så sätt trigga igång 
diskussion med de intervjuade. På så sätt kan de själva komma med lösningsförslag och 
förbättringar på de ännu odetaljerade koncepten.  Samtliga bilder på triggermaterialen finns i 
kapitlet konceptgenerering. Triggermaterialet presenterades för 15 personer från ANEIVA och 
operationsavdelningen där deltagarna var såväl USSK, SSK och läkare. 

Telefonlösningen 

Triggermaterialet som användes på telefonlösningen kan ses i konceptgenereringskapitlet 
Figur 11 var givande och gav till stor del positivt omdöme. Detta gav upphov till följande 
insikter och förbättringar. Meddelanden är en bra lösning som ska genereras och gå direkt till 
ansvarig ANE-ussk, koordinatorn samt jour. Dessa bör få meddelandet för att kunna förbereda 
patient samt sal inför operation. När personen mottar meddelandet bör även denna kunna 
återkoppla in till sal för att konfirmera att meddelandet har gått fram. Koordinatorn uttryckte 
dock själv: 

”Jag vill inte ha några fler telefonsamtal eller meddelanden!” 

Utöver detta var det folk som uttryckte att mycket av vad som står i Orbit är överflödig 
information som de inte använder. De skulle vilja kunna anpassa Orbit efter vad som är 
intressant för dem.  

 

 

Figur 14. Konceptillustration lampsystemet med fyra "tomma" knappar. 
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Larmknappar 

Triggermaterial på larmknapparna som ses Figur 14 mottogs med blandat omdöme. Det 
verkade som att det var få som förstod vad det skulle kunna användas till och på vilket sätt 
detta skulle kunna lösa något problem. Många menade att larmknapparna inte var tillräckliga 
för att förmedla information ut från sal, då det sällan är envägskommunikation, utan det 
snarare handlar om att få ett specifikt läkemedel eller instrument hämtat. Återkopplingen som 
erhölls från intervjuer var: att det är bra att undvika telefonsamtal samt att de färgkodade 
lamporna skulle kunna kopplas direkt till tidsstämplarna i Orbit. På så sätt ser man direkt i 
korridoren vilken status det är på de olika salarna. Nackdelen med detta är dock att personalen 
sällan befinner sig i korridoren, vilket gör lampsystemet överflödigt. I det kommande hus 52 
kommer korridoren delas av såväl OP som ANEIVA och när deras olika behov ska samsas kan 
ett lampsystem bli förvirrande. Det finns redan så mycket information i taket och på väggarna, 
så något blinkande eller lysande skulle troligtvis förvirra mer än att hjälpa. 

”Det piper och blinkar redan tillräckligt i vardagen” 

Orbit mot UVA 

Det tredje konceptet och triggermaterial som användes var det som blev bäst mottaget av 
samtliga respondenter. Feedbacken delades upp beroende på om respondenten var från UVA 
eller ANEIVA, så även resultaten kommer att presenteras på samma sätt. 

ANEIVA 
Många tyckte att det var en enkel och självklar lösning som redan borde finnas, men att ingen 
har tänkt på det. ANEIVA vill ringa så lite som möjligt, vilket skulle bli en realitet med denna 
lösning. Att ringa är även krångligt, då personalen ibland glömmer numret, personal på UVA 
inte svarar eller liknande. De intervjuade tror heller inte att detta skulle ge något extraarbete 
och att den extra informationstavlan borde vara placerad precis vid ingången till UVA. 

”Tavlan är en lysande idé!” 

Ett problem är dock att många tycker att kvartning ej går att lita på. Kvartning håller sig alltså 
sällan inom den tänka tidsramen. Det var även en respondent som framförde att den 
funktionen redan finns i Orbit. Det har kontrollerats och det gör det tyvärr inte.  

UVA 
På UVA ansågs det att idén var en jättebra idé! En person menade att de själva hade föreslagit 
en liknande lösning, men att de inte fått någon återkoppling från ledningen. För att ge en plats 
så behövs ca fem minuters förvarning, då t.ex. ”kniv ut” skulle kunna vara en lämplig tid att 
förvarna. De ansåg även att ett tillägg till konceptet som skulle uppskattas mycket är om 
belastningsgraden på UVA skulle kunna signaleras för att undvika köbildning. 

”Vi har själva skickat förslag på en liknande lösning.” 

Problemen som de såg med lösningen var att det är få personer på UVA som har kunskap i vad 
kvartning betyder, alltså skulle mer utbildning i Orbit vara nödvändigt. Ett annat problem som 
togs upp är att koordinatorn för UVA sällan sitter vid sin disk utan springer runt till sina 
patienter. 

Informationen som erhölls från intervjuerna med triggermaterialet användes dels åt 
konceptval, vilket beskrivs i kommande kapitel samt även till vidareutveckling av koncepten.  

4.1.5. Utvärdering och konceptval  
För att utvärdera de olika koncepten och komma fram till det konceptet som möter 
kravspecifikationen och personalens behov bäst användes en pughmatris. Pughmatrisen med 
de olika kriterierna och hur de är viktade kan även ses i Bilaga 4. De kriterierna som ansågs 
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vara viktigast för utvärdering av koncepten var att lösningen skulle minska tidsförlusterna 
samt att öka patientvärdet. De näst viktigaste kriterierna var att intresset från personalen 
skulle finnas och att koncepten skulle vara användarvänliga. Detta då koncepten måste 
fortsätta att användas av personalen och om dessa kriterier inte skulle uppfyllas finns stor risk 
att personalen kommer gå tillbaka till det gamla arbetssättet. Även att det inte är något 
extraarbete för personal är viktigt på samma grund. Tillkommer extraarbete finns stor risk att 
personalen lämnar det nya arbetssättet och återgår till hur de gjorde tidigare. De minst viktiga 
av kriterierna konstaterades vara kostnad samt tillförlitlighet. Detta då kostnaden för systemet 
bör blir låg samt att vården har fungerat även då detta system inte varit implementerat. Det 
finns ingen risk för allvarliga olyckor om systemet skulle fallera, snarare att det blir en viss 
tidsförlust. 

Kriterierna presenterades på referensgruppsmöte två där även frågor gällande extra kriterier 
ställdes. Referensgruppen var dock nöjd med dessa kriterier och ansåg att dessa var något som 
alla grupperna borde arbeta efter.  

Samtliga tre koncept utvärderades och det koncept som valdes till referens var 
telefonlösningen, således fick den poängen noll på samtliga. Utifrån detta betygsattes de två 
andra koncepten baserat på hur dessa presterade i förhållande till referenskonceptet. När 
poängen hade summerats blev resultatet att lampsystemet hamnade på en totalsumma av 0, 
vilket då blir samma betyg som telefonlösningen. Orbit mot UVA däremot fick hela 16 poäng 
tack vare att den presterar bättre än telefonlösningen på samtliga kriterier förutom två där den 
ansågs vara jämnvärdig. 

4.2. Andra iterationen 
I detta delkapitel presenteras resultaten från den andra arbetsiterationen vilket inkluderar 
resultat från workshop, flödeskartläggning och tester. Därefter beskrivs den konceptförädling 
som gjordes i slutat av iterationen. 

4.2.1. Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen i den andra arbetsiterationen bestod av en workshop samt en 
flödesanalys av konceptet. Resultat från dessa presenteras nedan. 

Workshop  
Sju personer deltog i workshopen varav fyra stycken var från UVA och tre från ANEIVA. Av 
dessa var det fem undersköterskor och två sjuksköterskor, vilka är de personalgrupper som i 
huvudsak kommer arbeta med konceptet i framtiden. Workshopen höll sig till tidsramen, 
mycket tack vare att diskussionsledarna bröt diskussioner när de ansåg det vara dags att gå 
vidare och att diskussionen tappade relevans. Resultaten som erhölls från brainstorming 
användes tydligt vid vidare diskussion. Kreativitetsövningen i början av workshopen verkar ha 
stimulerat deltagarna, även om de tyckte det var en svår uppgift till en början.  

Kommunikationshinder 
Gällande brainstormingmomentet då kommunikationshinder skulle skrivas ned kom de fram 
till vissa huvudsakliga kommunikationshinder. Dessa var:  

 Alla är olika i sina tankesätt och har olika mål och arbetsuppgifter, vilket leder till en 
dålig förståelse för varandra. Personal från såväl egna avdelningar som andra 
avdelningar lyssnar inte på varandra. Det kan även förstärkas då det är olika fackspråk 
mellan avdelningarna och även då det förekommer personal med bristfällig svenska, 
vilket leder till kommunikationsförbistringar.  

 Röstläge och kroppsspråk kan bli ett hinder då en ”kan bäst själv”-mentalitet finns, 
vilket ofta leder till irritation och att personalen kan gå i försvar med ”taggarna utåt”. 
Denna mentalitet kan vara stressrelaterad.  
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 Man blir antingen avbruten väldigt ofta i arbetet eller så utebliver kommunikation helt. 
T.ex. då avdelningar inte kommer och hämtar patienter eller då det krävs ett samtal 
från/till sal mitt under väckning. 

 Det verkar finnas ett ointresse från personal, vilket leder till att vissa ansvariga råkar 
ut för extraarbete som blir en arbetsbörda. Vid telefonsamtal kan ointresset leda till att 
den som blir uppringd inte utför åtgärden. 

Att alla är olika i sina tankesätt är en självklarhet, då alla människor är individer. Om de 
onödiga kommunikationstillfällen som idag finns och ofta bidrar till irritation elimineras kan 
även stressen som leder till försvarsbeteendet elimineras. Om kommunikationen gällande 
patientens transport från operationssalen till UVA kan automatiseras kommer även avbrotten 
i det dagliga arbetet kraftigt minska, vilket i sin tur leder till bättre arbetsflöden, mindre 
tidsförluster och mindre irritationsmoment. 

Ointresset från personalen är svår att bemöta, men om personal som faktiskt är intresserade 
av att arbeta som koordinatorer eller liknande positioner tilldelas dessa arbetsuppgifter skulle 
troligen detta arbete te sig bättre. Om en arbetsuppgift tvingas på personal brukar resultatet 
sällan bli bra. 

Byte av avdelning och arbetsuppgifter 
Problem som konstaterades då deltagarna skulle sätta sig in den andras arbetsuppgifter var 
bland annat: 

 Det är svårt att komma in på en avdelning, framförallt då man inte känner någon där. 
Man blir hämmad av att inte känna personerna på plats, vilket kan leda till att man inte 
vågar ta initiativ och prata. 

 Om man skulle ha glömt ringa kan det leda till att man känner oro när man ska in till 
personalen på UVA. 

 Man har bara möten tillsammans på helgmorgnar, annars aldrig. Man måste lära 
känna varandra och bli mer bekanta för att få ett bättre samarbete. 

 Ny personal får gärna spendera en eftermiddag/kväll på respektive avdelning för att få 
inblick och förståelse i hur dessa arbetar. Då får man även ett ansikte på personalen, 
vilket kan förhindra tidigare nämnda problem. 

 ”Att få plats för patienter på UVA” (d.v.s. att UVA blir fullbelagt reds.anm.). 

Nästan alla hinder som konstaterades kan relateras till att man inte känner varandra 
tillräckligt väl. Om alla som kommer ha kontakt i arbetet får ett ansikte och ett namn på 
varandra kan detta troligen lösa många problem. Detta skulle dels kunna lösas genom fler 
möten tillsammans eller aktiviteter för att underlätta framtida samarbeten. 

Vad respektive avdelning är bra på 
Vid brainstormingen om vad respektive avdelning är bra på kom följande fram: 

 Att de är samarbetsvilliga och hjälpsamma och rycker gärna in om de ser någon som 
arbetar och assisterar då man märker att någon är upptagen. 

 Man förväntar sig inte hjälp, men om man inte får hjälp så kan man bli irriterad om 
man märker att personen inte var aktiv i efterhand. 

 UVA hjälper dagligen till med blockader då ANEIVA inte hinner. 
 ANEIVA kommer ibland över på helgerna och hjälper till om det är lugnt. 
 På helgerna och under jourtid är samarbetet mellan avdelningarna mycket bättre. 
 Då det är många olika individer som ser saker på olika sätt så kommer de ofta fram till 

bra lösningar tillsammans. 

Just att samarbetet mellan avdelningarna under kvällstid och jourtid är bättre påvisar att 
gemensamma möten eller fikarum är något som skulle kunna sudda ut gränserna mellan de 
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olika avdelningarna och skapa en bättre sammanhållning. De nämner även att de är många 
olika individer som ser saker på olika sätt och kan på så sätt komma fram till bra lösningar 
tillsammans, men om de skulle vara bägge avdelningarna tillsammans så skulle de kunna 
bemöta hindren på ännu fler sätt. På så sätt blir det i princip som öppen innovation där de får 
inblick på problem som egentligen inte rör just deras avdelning. 

Orbit mot UVA 
Gällande diskussionen kring konceptet som presenterades för dem var åsikterna blandade. 
ANEIVA-personalen var fortsatt positiv, men UVA-personalen visade sig vara mer negativ än 
vad som tidigare märkts. Åsikter som presenterades under diskussionen var: 

 Koordinatorn står inte vid datorn hela tiden, vilket gör att man ibland inte kan se när 
någon blir kvartad. 

 Koordinatorn har arbete hela tiden. 
 Man hade inte tjänat att ha en koordinator på plats innan klockan 12, då operationer 

ändå kan dra ut på tid. 
 Det skulle vara bäst om de kunde anställa en till koordinator.  
 Vid lugna dagar går det att planera, men vissa dagar går det inte alls. 
 Vissa SSK på ANEIVA skriver kommentarer om saker som skett på operation i 

kommentarsfältet (ökad vårdtyngd), vilket förändrar helt var patienten ska ligga på 
UVA.  

 Från UVA frågar man inte om vårdtyngden när ANEIVA ringer utan förväntar sig att 
ANEIVA upplyser om det är något som skett utöver det vanliga. 

 De vill inte ha några notifikationer i form av ljud inne på UVA.  
 Det blir inget flöde p.g.a. att patienten inte hämtas.  
 Ibland kommer upp till 6 patienter på 15-20 minuter. 
 Ibland kan man igen koll på patienterna för att man har för mycket övrigt arbete. 

Vad som kan konstateras är att UVA anser att ett stort problem för dem är att de redan är 
överbelastade och inte har resurser att lösa de hinder som uppstår. De vill inte ta resurser från 
den redan överbelastade styrkan för att använda till koordinator. Dock borde den som arbetar 
som koordinator för dagen kunna planera vilka tre patienter denne vill ha hand om och således 
även arbeta tre timmar som koordinator vid datorn utan att denne skulle bli överbelastad. 
Således kan problemet lösas med att koordinatorn inte befinner sig vid datorn hela tiden. Detta 
problem borde även kunna lösas genom att ha antingen ett lampsystem som signalerar när 
någon sal blivit kvartad, alternativt om personalen kan hjälpas åt att se när salar blir kvartade 
och meddelar detta till koordinatorn som då kan tilldela en sängplats. Skulle en koordinator 
finnas på plats innan klockan 12 skulle denne även kunna planera bättre för de patienter som 
kommer under dagen för att undvika beläggningsproblemen. 

För att UVA ska kunna planera var patienterna ska placeras vill de gärna veta om en patient 
skulle ha ökad vårdtyngd i förväg. De föreslog själva att SSK från ANEIVA ska skriva ned i 
kommentarsfältet, men detta är inget som ANEIVA vill göra, då de vill kunna ha fullt fokus på 
patienten. En lösning är då att ANEIVA-personalen ringer och meddelar precis som de gjort 
tidigare om det skulle bli en ändring i vårdtyngd, då det trots allt är den lättaste vägen att 
förmedla information. Om vårdtyngden skulle vara oförändrad bör arbetet fortlöpa enligt 
konceptets plan. 

Det kan komma upp till 6 patienter samtidigt till UVA och därför beslutades att införa 
ytterligare en rad i tilldelningstavlan, för att på så sätt kunna ha information om samtliga 
inkommande patienter. 
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Flödesanalys 
Ett led i att förbättra arbetsflödet på avdelningen var att tydligt visualisera processen genom 
en så kallad flödeskartläggning. Kartläggningen gjordes som ett stöd i utvecklingen av den 
valda lösningen och begränsades därför till den del i hela operationsförfarandet som berörde 
kommunikationen och överlämnandet av patienten från anestesipersonalen till UVA. 

Inledningsvis kartlades det nuvarande tillståndet i arbetsprocessen, se Figur 15. 
Kartläggningen utgår från patientflödet som inleds efter att det kirurgiska ingreppet avslutats 
och innehåller tre steg: på plats i OP-sal, transport via korridor, anländande och placering på 
UVA. Därefter kartlades informationsflödet mellan anestesipersonalen, som följer patienten i 
varje steg, och IT-systemet Orbit samt personal på UVA ansvarig för tilldelning av 
patientplatser (koordinator). I början hanterar personalen väckning av patienten. I samband 
med detta sker ett telefonsamtal till UVA för att bli tilldelad en plats. Samtidigt gör också en 
tidstämpel i Orbit för att rapportera operationsprogressionen, vilken också kan följas via IT-
systemet inne på UVA. Därefter transporteras patienten via korridoren utan några 
informationsutbyten. I sista steget anländer patienten till UVA. I många fall sker också här ett 
verbalt informationsutbyte om patientplacering. Sedan sker en överlämning av ansvaret för 
patienten till UVA personalen och patienten registreras på UVA. 

Med utgångspunkten i samma process kartlades sedan ett framtida idealtillstånd som skulle 
kunna uppnås med implementeringen av lösningen, se Figur 16. Denna kartläggning används 
för att identifiera förbättringsområden med lösningen och visualisera en bättre process att 
sträva efter. I första steget är telefonsamtalet eliminerat, istället sker platstilldelning på 
initiativ av UVA personalen efter att de identifierat att en operation är på väg att ta slut genom 
Orbit. Tidstämplar sker som tidigare och platsinformationen kan sedan utläsas på sal från 
Orbit. I nästa steg i korridoren sker ytterligare en informationsutlämning från Orbit om 
patientplacering, t.ex. genom en skärm som tidigare nämnt. I sista steget är inte längre ett 
utbyte om patientplats nödvändigt. Registrering av patient samt ansvarsöverlämningen sker 
på samma sätt som tidigare. 

 

Figur 15. Flödeskartläggning av den nuvarande processen för koncept. Rödmarkerad är 
den identifierade problematiska kommunikationen. 
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I den förbättrade processen sker en större del av informationsutbytet genom IT-systemet 
istället för muntlig kontakt och telefonsamtal. Vidare minskar det totala antalet 
informationsutbyten samt att de blir mer utspridda över hela patientflödet. Det gör att vid de 
kritiska tillfällena i processen sett ur ett patientsäkerhetsperspektiv, väckningen av patienten 
samt ansvarsöverlämningen, innehåller färre informationsinteraktioner vilka kan vara 
distraherande. Slutligen skapar det proaktiva arbetssättet från UVA ett drag i systemet istället 
för ett tryck av patienter från anestesiavdelningen till UVA. 

4.2.2. Koncepttester 
En analog simulering av det digitala konceptet genomfördes enligt beskrivningen i kapitel 
3.4.2. Nedan följer en redogörelse av observationer gjorda av försöksledarna (skribenterna) 
under testet. Resultatet är strukturerat med avseende på de två testdagarna separat. 

Dag 1 

 Under testet observerades att tilldelningen av preliminär plats på UVA kunde göras 
snabbt och i god tid innan patienten förflyttades från OP-sal. Kvartningen noterades 
snabbt av koordinatorn, som sedan kunde planera för en platstilldelning.  

 En nedgång i antal telefonsamtal mellan UVA och ANEIVA kunde observeras. På de tre 
salar som testet utfördes på genomfördes inga samtal till UVA inför 
patientöverlämningen. 

 Under testernas gång observerades endast vad som bedömdes som snabba och bra 
patientöverlämningar mellan UVA och ANEIVA. 

 ANEIVA personalen noterade endast tilldelningstavlan vid ett tillfälle under testerna. 
 Det generella intrycket från personalen från båda avdelningarna var positivt. 

Dag 2 

 Inför teststart (kl. 12:00) var UVA näst intill fullbelagt efter ett högt patientryck under 
sena morgonen. 

 Personalen på UVA upplevdes av försöksledarna vara stressad och irriterad. 

Figur 16. Flödeskartläggning av den framtida processen för koncept. Blåmarkerade är nya 
kommunikationsvägar jämfört med den nuvarande processen. 
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 Personalen uppgav sig ligga efter med platstilldelning på grund av den koncentrerade 
patientströmmen från ANEIVA samt på grund av sena upphämtningar från 
avdelningarna. 

 Inför testerna bedöms UVA personalens inställning till testerna som negativ. 
 UVA-koordinatorn kom in i en stressig miljö och fick börja arbeta ”i uppförsbacke” med 

att komma ikapp med planering och platstilldelning. 

Under den första testdagen genomfördes testerna enligt plan. Under den andra testdagen 
avbröts testerna i förtid då försöksledarna bedömde att testerna kunde ta fokus från UVA 
personalens arbete. Eftersom testerna genomfördes i naturlig miljö på C-OP behövde 
nödvändig hänsyn tas till det dagliga arbetet och patienternas intresse. Under testerna stördes 
inte arbetet på C-OP. Testerna inleddes efter klockan 12:00 eftersom det var denna tid UVA-
koordinatorns arbetsskift startar. 

Efter koncepttesterna kunde analysen göras att när arbetet fungerar som vanligt fungerar 
konceptet enligt plan och ger de eftersökta fördelarna. Vidare kunde man se att när 
arbetsbelastningen blir hög kan personalen hamna efter i tilldelningen vilket förändrar 
processen och tar bort draget (pull) från UVA och återgår till ett tryck (push) av patienter från 
ANEIVA. 

Sedan kunde konstateras att koordinatorns roll i det nya konceptet fyller en viktigare funktion 
än vad denna roll är prioriterad i dagsläget. Koordinatorn har en delad tjänst som koordinator 
och att ta hand om patienter. Detta faktum tillsammans med att arbetspasset inleds under den 
intensivaste perioden gör att de ökade kraven på rollen potentiellt skulle kunna skapa problem. 

Test av användargränssnitt 
I utvecklingsmiljön av Orbit hade i samband med eHälsa en implementering av konceptet 
gjorts. Tilldelning av preliminär plats på UVA gjordes i UVA journalen via en drop-down list, 
se Figur 17. Denna vy nåddes genom dubbelklick eller höger- och vänsterklick från ordinarie 
visningsvy av kommande patienter. 

Informationen visades i operationsplaneringsvyn när man hoovrade med musen över 
operationen och visade den detaljerade informationen om operationen, se Figur 18. 
Information om tilldelad plats visades också för UVA personal i vyn för kommande patienter 
som en icke-redigerbar kolumn, se Figur 19. 

Figur 17. Tilldelning av preliminär plats i UVA journal 
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Under mötet med personalen bemöttes gränssnittet med övervägande positiv feedback. 
Kommentarer gavs om att problem skulle kunna uppstå om UVA personalen hamnade efter 
med platstilldelningen. Gemensamt togs då fram ett förslag på ett läge om ”Ring för plats” då 
ingen tilldelning gjorts. Detta resulterar i en tillfällig tillbakagång till hur arbetsprocessen 
fungerar idag om det nya arbetsättet skulle falera på grund av att UVA inte hinner göra en 
platstilldelning i förväg. Vidare uttrycktes osäkerhet kring antalet extra knapptryckningar som 
UVA personalen behövde göra. Denna version av konceptet var det med minst antal 
knapptryckningar som kunde uppnås av IT-avdelningen på sjukhuset på grund av restriktioner 
i programvaran. För en tilldelning direkt i kolumnen i Figur 19 behövdes en förfrågan lämnas 
till utvecklaren av IT-systemet och möjligen implementeras i senare versioner. Sluligen 
diskuterades också fram att en visning av preliminär UVA plats också borde finnas i 
anestesijournalen för att säkerställa att personalen kunde se denna information på enklast 
möjliga sätt. 

Figur 18. Information om platstilldelning i detaljerad information i OP-planeringsvy. 

Figur 19. Information om preliminär platstilldelning i UVA kommande patientvy. 
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4.2.3. Utvärdering och revidering 
Vid utvärderingen av konceptet i slutet av den andra iterationen hämtades förbättringsförslag 
från koncepttester, workshop och flödesanalys som ansågs stärka konceptet utifrån tidigare 
ställda kriterier. Förbättringsförslagen låg främst inom minimering av tidsförluster, 
användarvänlighet, intresse från personal och tillförlitlighet. 

Under workshopen framkom att UVA har väldigt varierad arbetsbelastning beroende på ifall 
många patienter kommer samtidigt och om inte avdelningarna hämtar sina patienter i tid. 
Vidare var personalen från C-OP många gånger omedvetna om hur arbetstyngda UVA var. 
Detta i kombination med lärdomen om ”alla är olika i sina tankesätt och har olika mål och 
arbetsuppgifter, vilket leder till att det blir dålig förståelse för varandra” motiverade införandet 
av en indikator för beläggningsgrad på UVA på platstilldelningstavlan. Det kan tydliggöra för 
ANEIVA personal hur belastningen är på UVA så de kan anpassa sin planering och sitt 
bemötande därefter. Denna förändring kan härledas till en förbättring av kriterierna gällande 
tidsförluster och användarvänlighet. Tidsförluster bör kunna minskas med bättre planering 
och färre kommunikationsmissar. 

Workshopen påvisade tydligt en skillnad i språket mellan UVA och ANEIVA. Medan ANEIVA 
pratar om vilka salar en patient kommer ifrån så talar man på UVA om vilken typ av operation 
det är som kommer in. Detta är logiskt då UVA är intresserade av patientens vårdtyngd. Därför 
reviderades konceptet med att också visa typ av operation på platstilldelningstavlan. 
Förändringen syftade till att stärka kriterierna om användarvänlighet och intresse från 
personal. 

Vid konceptesterna om användargränssnittet framkom en oro att UVA kunde hamna efter i 
platstilldelningen och inte hinna göra en preliminär tilldelning i tid. Då framkom förslaget om 
att om ingen tilldelning sker ska det automatiska meddelandet till ANEIVA vara ”Ring för 
plats”. För att undvika problematiken som observerats med att personalen inte kunde 
telefonnumret föreslogs också att detta skulle visas tillsammans med ”Ring för plats” 
meddelandet. Om det nya arbetssättet fallerar på grund av att UVA hamnar efter med 
platstilldelningen går systemet automatiskt tillbaka till det gamla arbetssättet. Detta syftar till 
att stärka utvärderingskriteriet om tillförlitlighet. 

Vid koncepttester och workshop framkom tydligt att UVA-koordinatorn arbetssätt inte är 
optimalt för att göra den preliminära platstilldelningen. Vid normal arbetsbelastning på UVA 
bör det inte vara ett problem men vid högre belastning kan koordinatorn hamna efter i 
tilldelningen. Detta sker på grund av att koordinatorn inte har fulltid som koordinator utan 
även är ansvarig för tre patienter. Vidare börjar koordinatorns arbetspass vid klockan 12:00, 
och då kan arbetsbelastningen redan vara hög på UVA och personen måste ”jobba ikapp” 
istället för att göra en plan för platstilldelning. För att det nya arbetssättet ska fungera på bästa 
sätt bör övervägas att ha en koordinator på heltid utan fast patientansvar samt att ha en i 
personalen med koordinatoransvar på förmiddagen. Detta syftar till att förbättra 
minimeringen av tidsförluster samt att säkerställa tillförlitligheten hos arbetsprocessen. 

4.3. Tredje iterationen 
Under den tredje arbetsiterationen genomfördes intervjuer med grund i nyframtaget 
triggermaterial. Resultaten från dessa samt det slutgiltiga konceptet presenteras i detta kapitel. 

4.3.1. Triggermaterial 
Baserat på insikterna från andra iterationen utvecklades ett nytt triggermaterial för att få 
ytterligare återkoppling och förbättringsförslag på konceptet. Skillnaderna mellan det nya och 
gamla triggermaterialet är införandet av en kolumn som berättar vad det är för sorts operation 
som sker för tillfället. Vilket i huvudsak är av intresse för UVA. Även en förloppsindikator 
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används för att visa beläggningsgraden på UVA. Till höger om beläggningsgraden lämnades 
ett område tomt för förslag på vad som skulle kunna vara av intresse där, se Figur 20. 

Triggermaterialet presenterades för tre personer (två SSK och en läkare på ANEIVA) under 
individuella möten där samtliga hade varit involverade i projektet tidigare. Återkopplingen 
som erhölls var att personal från ANEIVA var intresserade av någon form av färgkodning för 
att lättare veta var de ska flytta patienten och framförallt i nya hus 52 som är under byggnation. 
Där kommer UVA-avdelningen vara byggd så att sängplatserna är i två separata rum medan 
koordinatordiskarna är placerade i mitten av rummet. UVA själva tyckte inte att det behövdes 
någon färgkodning eller skyltsystem för att visa sängplatserna. Vidare konstaterades att det 
vore bra med någon form av indikator som lyser upp och visar om den preliminära sängplatsen 
skulle ha ändrats på grund av t.ex ökad vårdtyngd eller om någon patient skulle behöva flyttas. 
På så sätt skulle detta kunna uppmärksammas precis när patienten tas in på UVA. 

Under mötena gav ingen något förslag på vad som skulle kunna vara användbart i det tomma 
området. Försöksledarna gav då förslag på att ha en klocka där, vilket skulle medföra att 
personalen tittar på tavlan oftare för att veta tiden och då även får information om 
beläggningsgrad samt vilken sal som nyligen kvartat och även vilken plats denne patient ska 
förflyttas till. Klockans syfte skulle även användas istället för lampsystemet, vilket informerar 
framförallt undersköterskor om vilka salar som är kvartade.  

4.3.2. Utvärdering och förfining 
Efter att triggermaterialet presenterades på mötena diskuterades vad som var relevant att 
införa på informationstavlan. Färgkodning är något som skulle hjälpa ANEIVA, men inget som 
skulle förstöra för UVA vilket ansågs som en enkel förbättringsåtgärd. Bägge avdelningarna 
tyckte att en indikator som visar förändringar av preliminär plats på informationstavlan skulle 
vara användbar. Det konstaterades då att en färg som syns tydligt (t.ex. den rosa som används 
vid kvartning) skulle användas runt den aktuella salen. 

Bägge parter ansåg även att införandet av en klocka skulle vara bra, men vissa ville ha en analog 
klocka och vissa ville ha en digital. Valet föll på en digital klocka, då det går snabbare att se 
tiden. 

4.3.3. Utveckling av slutgiltigt koncept  
Utvecklingen av det slutgiltiga konceptet grundade sig i all återkoppling som erhölls från det 
senaste triggermaterialet, workshopen samt koncepttesterna. Presentationen av det slutgiltiga 

Figur 20. Triggermaterial för platstilldelningstavla. 
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konceptet kommer att delas upp i Orbitvyn samt platstilldelningsstavlan för att på ett enkelt 
sätt visualisera delkoncepten och hur dessa ska användas. 

Orbitvy 
De slutgiltiga förbättringarna som gjordes på Orbitvyn var att fältet: "UVA Prel sängplats" 
skulle ha ett defaultläge som visar "Ring för plats tel 56569". I ett fält i UVA-journalen fyller 
koordinatorn i vilken plats patienten får, se Figur 21. 

Patientplatsen visas sedan i en kolumn i UVA-beläggningen i Orbit, vilket kan ses i Figur 19. 
Informationen visas i den detaljerade operationsvyn i Orbit som syns om musen hålls över en 
planerad operation vilket visas i Figur 18. Information om preliminär sängplats på UVA 
kommer även skrivas ut i anestesijournalen, vilket visas i Figur 22.  

 

Det som i sin tur krävs av koordinatorn är att hålla uppsikt över vilka salar som blir kvartade 
vilket innebär att patienten inom kort tid kommer förflyttas till UVA. När koordinatorn ser att 
en operation har blivit kvartad öppnar denne UVA-journalen och fyller i preliminär sängplats 
på UVA. Informationen sprids vidare och personalens arbete kan fortskrida som tidigare. På 
så sätt undviks onödig kommunikation och samtliga parter slipper bli avbrutna i sitt arbete. 
När patienten sedan kommer in vet personalen från ANEIVA var denne ska placeras och går 
således direkt med patienten till rätt plats. Om UVA-koordinatorn inte har tid eller möjlighet 
att tilldela preliminär sängplats på UVA kommer det inte bli någon extra arbetsbelastning, då 
defaultläget innebär att de skulle ringa i förväg precis som de gör idag. Om vårdtyngden skulle 
förändras för en patient så kräver detta att personalen inne på sal ringer och informerar så att 

Figur 22. Preliminär platstilldelning visas i anestesijournalen. 

Figur 21. Preliminär platstilldelning i UVA-journalen. 
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UVA-koordinatorn kan anpassa sängplatsen efter detta. Även detta motsvarar dagens 
arbetssätt. 

När patienten är redo för utskrivning symboliseras det genom en telefonsymbol i kolumnen 
till vänster om UVA sängar. Symbolen indikerar att personalen på UVA har ringt för att få 
patienten hämtad, vilket visas i Figur 23. 

 

Platstilldelningstavlan 
Baserat på triggermaterialet och insikter som från mötet utvecklades den slutgiltiga 
tilldelningstavlan. Tavlan har färgschema i vitt, grått och en grönblå färg. För att illustrera 
olika delar av UVA avdelningen färgkodades platserna. Vid ingången till UVA får 
anestesipersonalen möjligheten att svänga direkt vänster mot blåa platser eller fortsätta rakt 
fram mot gula platser se Figur 24. Detta skyltas på UVA och visas med en färgmarkering på 
platstilldelningstavlan.  

För att på ett tydligt sätt uppmärksamma när en ändring av preliminär sängplats har skett 
kommer tilldelningstavlan visa en ruta med av en starkt avvikande färg, i exemplet är denna 
färg av en klarrosa nyans. 

Den sista förbättringen av informationstavlan var tillförandet av en klocka nere i högra hörnet.  
Syftet är att personalen ska titta på tavlan för att se vad klockan är. När de gör detta kommer 

Figur 23. Symbol som indikerar redo för utskrivning i UVA vy. 

Figur 24. Planritning UVA i hus 52 med markering av gula och blå platser. 
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de även notera statusen på salarna, samt var patienterna ska läggas. Även beläggningsgraden 
inne på UVA noteras, vilket skapar en ökad förståelse gällande huruvida hjälp kan förväntas 
av personalen på UVA. Ökad kunskap om beläggningsgraden på UVA kan även bidra till att 
personal från ANEIVA kan anpassa tempot på operationerna för att skapa ett bättre 
arbetsklimat för såväl UVA som ANEIVA.  Det slutgiltiga konceptförslaget på 
informationstavlan ses i Figur 25. 

Informationstavlan kommer ha vissa funktioner som är önskvärda och som måste tas i 
beaktning vid vidareutvecklingen. Salarna och de preliminära sängplatserna på UVA ska 
sorteras i ordning efter när de blev kvartade. De senast kvartade hamnar längst ned i listan och 
när patienten har blivit uppkopplad till sin plats på UVA försvinner den helt från listan. Detta 
då patienten ges en slutgiltig sängplats i Orbit när patienten har blivit uppkopplad. Patienter 
försvinner då från listan med "Kommande patienter", vilket medför en rullande lista där max 
sex patienter kan vara kvartade samtidigt.  

Slutgiltigt processkoncept 
Den slutgiltiga arbetsprocessen överensstämmer med den som tidigare beskrivits. 
Platstilldelning sker av UVA-koordinatorn efter kvartning. Denna information distribueras via 
Orbit till OP-sal och till platstilldelningstavlan, se illustration av arbetsflödet i Figur 26. Steg 
ett innebär att tidstämpeln görs i Orbit av ANEIVA SSK på sal. I steg två gör UVA-koordinatorn 
en preliminär platstilldelning. Steg tre innebär att denna tilldelning visas på slavskärmen och 
i OP-salen. Det sista steget innebär förflyttningen av patient från OP-salen via korridoren till 
UVA. 

 

Figur 25.  Slutgiltigt koncept av platstilldelningstavlan. 
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4.4. Validitet och reliabilitet 
Ett kort resonemang rörande huruvida resultaten som har erhållits och metoderna som 

använts är relevanta och tillförlitliga kommer presenteras i detta delkapitel.  

Informationsinsamlingsmetoderna som användes inledningsvis var i huvudsak för att skapa 
en överblick av vårdmiljön. Då detta var en informell datainsamlingsmetod kombinerat med 
kontextuella ostrukturerade intervjuer fanns en risk att observationerna blev fokuserade mot 
ett specifikt område beroende på observatören, så kallad konfirmationsbias. Detta undveks 
genom att de tre oberoende observatörerna sammanställde observationerna som genomförts 
på olika salar vid olika tidpunkter och lyfte gemensamt fram vad som var vanligt 
förekommande och ansågs vara problemområden och orsaker.  Genom att använda sig av tre 
individuellt oberoende observatörer som likväl observerat i samma eller liknande miljöer anses 
såväl reliabiliteten som validiteten för observationerna vara hög.  

Observationsmetoden shadowing kan även kritiseras för att påverka den som blir skuggad, 
och få denne att utföra sina arbetsuppgifter på ett annat sätt än normalt. Personen kan t.ex. 
vara noggrannare, arbeta mer effektivt för att påvisa ett väl utfört arbete. Då shadowing 
innebar att observatören följde personen under hela dagen fick denne även se övriga personer 
inom samma yrke arbeta, vilket i praktiken innebar att observationerna inkluderade fler än 
endast den skuggade personen. Då observationerna visade i princip samma arbetssätt för 
samtliga observatörer anses reliabiliteten vara fortsatt hög. 

Då observationerna och de ostrukturerade icke-kontextuella intervjuerna genererade en stor 

mängd resultat och information var det viktigt att kunna sortera ut vad som var relevant och 

hur tillförlitliga de olika resultaten var. 

Resultaten som erhölls under första iterationen ledde fram till de olika koncepten, vilka alla 
ansågs vara relevanta enligt referensgruppen och personal på C-OP.  

Testerna som genomfördes i iteration två genererade intressanta resultat, då positiva såväl 
som negativa insikter erhölls. Under normala förhållanden fungerar konceptet utmärkt och 
underlättar arbetet för både UVA och ANEIVA, men då UVA är fullbelagt kan konceptet vara 
en stressfaktor. Detta resulterade i att konceptet kunde göras mer felsäkert. Det skulle dock ha 
varit önskvärt med mer tester, men då miljön inte kunde erbjuda det fick skribenterna nöja sig 

Figur 26. Schematisk illustration av slutkonceptet förarbetsprocessen. 
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med de två testdagar som erbjöds. Detta är självklart något som minskar både validiteten och 
reliabiliteten, men då testresultaten var sådana totala motpoler och testerna ledde fram till 
idéer som löste problemen anses ändå reliabiliteten och validiteten vara fortsatt hög.  

Under workshopen kom inte fullt så många deltagare som var önskat och tyvärr var 
spridningen på deltagarnas inte fullt lika hög som önskat. Det kom inte några läkare och 
ganska få sjuksköterskor. Dock var spridningen stor gällande om personalen arbetat på UVA 
eller ANEIVA, vilket skapade precis de efterfrågade diskussionerna mellan avdelningarna som 
workshopen var tänkt att göra. Fler läkare hade helt klart höjd validiteten på undersökningen, 
men att hålla workshopen höjde såväl validiteten och reliabiliteten på studien tack vare 
kommunikationen och diskussionen över avdelningarna. 

Triggermaterialet som användes under första iterationen generade mycket bra tankar och 
återkoppling på koncepten, men vissa personer verkade ha svårigheter att förstå vad som 
förklarades. Om de inte förstod konceptet fullt ut verkade de vara obekväma med att förklara 
sina egna idéer kring dem. Dock fungerade materialet utmärkt när det gällde att skapa 
diskussion kring koncepten och framförallt om materialet visades för en mindre grupp. Då 
började de själva diskuterade sinsemellan. Delar av diskussionen hade låg validitet, men 
överlag var validiteten hög då diskussionen skedde kring koncept som hade valts av 
skribenterna. 

Användandet av Customer Journey Mapping har i huvudsak använts för att undersöka 
patientens resa från att denne blir inskriven på sjukhuset fram tills att patienten lämnar 
sjukhuset igen. Många patienter har i huvudsak varit så fokuserade på att bli friska och att 
operationen ska gå bra, att de inte haft några åsikter om sjukhuset förutom att de blir just bra 
bemötta och väl omhändertagna. I vissa fall har det även verkat som att patienterna inte vill 
kritisera sjukhuset eller personalen för att de snart ska få ta del av deras tjänster.  

Genom samtliga intervjuer, såväl informella som formella, har fokus legat på att använda sig 
av five whys för att komma till roten av problemen. Det har ökat validiteten på intervjuerna. 

Leanhjälpmedel som flödeskartläggning och Ishikawadiagram användes för att visualisera 
aktiviteter och tidsförluster. Dessa kan inte ses som en metod för att göra någon form av beslut 
utan snarare skapa beslutsgrundande material och för att skapa en mer hanterlig överblick av 
data. 
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5. Diskussion  
Diskussionen delas upp i de två underkategorierna akademisk diskussion och Praktisk 
diskussion. 

Akademisk 
Denna studie exemplifierar hur utvecklingen av en tjänst kan styra in ett arbetssätt i en 
Leanprocess. Arbetets natur i att implementera en lösning i en organisation på så kallad 
mikronivå, enligt definition av (Brandao de Souza, 2009), ledde till att designmetoden på ett 
sätt dominerade utvecklingen genom att utvecklingen skedde företrädelsevis med 
utgångspunkten hos användarna. Man kan därför argumentera för att användandet av Lean 
och tjänstedesign kan vara ett sätt att implementera Lean starkt förankrat hos personalen som 
själva kan driva förändringen. Något som studien dock också visar är att om tjänsten i sig inte 
kan fullständigt förändra arbetssättet krävs kompletterande förändringar med mandat från en 
chefsposition och att förändringen drivs högre upp i organisationen. Det visades i studien med 
hur UVA-koordinatorns arbetssätt borde förändras för att säkerställa den bästa möjliga 
arbetsprocessen. (Hines, et al., 2004) nämner att en kritisk röst mot Lean är att det ökar 
stressfaktorn hos personalen och att detta leder till lägre personalnöjdhet. Under utvecklingen 
av tjänsten skedde mycket av arbetet tillsammans med personalen vilket ledde till 
frågeställingar från författarna som exempelvis "Hur kan vi göra för att förenkla ditt arbete?", 
"Hur kan vi förändra arbetsätten för att du ska slippa bli avbruten?", osv. Den typen av 
arbetsätt ledde till en starkare förankring av projektet hos personalen och ett egenintresse i att 
arbeta mer effektivt. På samma sätt som (Stempniak, et al., 2009) identifierat i studier leder 
övertidsarbetet för personalen föga förvånande till missnöje och därför finns också ett 
egenintresse från personalen att undvika det. Sammantaget ledde det användarncentrerade 
arbetsättet till positiva reaktioner från personalen och en ökad personalnöjdhet. Detta liknar 
de resultat som också setts vid implementationen av Six Sigma processer i vårdorganisationer 
av (Fairbanks, 2007). En intressant diskussion kan föras kring konceptet om anorektiska 
organisationer (Radnor & Boaden, 2004). Dagens vårdorganisation är redan "utsträckt" i den 
bemärkelsen att det finns väldigt lite extratid i arbetet och vårdpersonalens arbete kan 
beskrivas som stressigt. Skapar då ett effektiviserat arbetsätt mer extratid tack vare en 
eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter eller bidrar det med ytterliggare stressmoment? 
Denna studie verkar indikera en ökad personalnöjdhet, framförallt från personalen, men 
underlag från en längre djupgående studie på området saknas för att göra en fullständig 
bedömning av detta. 

Lean och tjänstedesign i kombination gör att fokus inte enbart hamnar på tjänsten eller 
processen utan att båda ges delat utrymme. Det krävdes då den komplexa miljön som projektet 
utfördes i kräver en förändring i arbetssätt som måste kompletteras med en teknisk och 
innovativ förbättring i form av tjänst/produkt. Studien bidrar även till att ytterligare förstå 
problematiken inom vården. Gällande kommunikation har denna studie också sett 
kommunikationsproblemen vid de kritiska momenten sövning, väckning och 
patientöverlämning. Som (Smith, et al., 2005) påpekat är dessa interaktionstillfällen extra 
viktiga för kommunikationen med patienten och störningsmoment i dessa tillfällen torde 
försämra patientupplevelsen. Personalen vill vid dessa tillfällen prioritera att ha full fokus på 
patienten och uppgiften för att bibehålla en hög patientsäkerhet, där extern kommunikation 
uppfattas som störande. Det gäller såväl telefonsamtal, samtal mellan personer i rummet eller 
något annat som kan uppfattas som distraherande.  

Angående tjänstedesign i vården är det författarnas åsikt att det finns stor potential för fortsatt 
utveckling inom detta område. Tjänstedesign kan på ett förtjänstfullt sätt användas för att 
inkorporera ett patientperspektiv och stärka patientens upplevelsevärde, enligt den definition 
av kundvärde i vården som föreslagits av (Young & McClean, 2008). Detta var föga förvånande 
då kundupplevelse är en central del av tjänstedesignen. Till detta kan man dock tillägga att det 
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kliniska värdet (Young & McClean, 2008) också kan förbättras eftersom det patientvärde som 
definierats i denna studie som det viktigaste var just att få en bra och korrekt behandling av 
sina problem. Kort sagt var patienternas högsta önskan att bli friska. Vi tror därför att 
tjänstedesign kan vara ett starkt verktyg för att fördjupa kunskapen om kundvärden vilket i 
förlängningen kan leda till framgångsrika implementationer av t.ex. Leanprocesser. För att 
slutligen nå det operativa kundvärdet som föreslagits av Young och McClean är Leanmetoden 
mycket passande just för sitt större fokus på processer. Genom att applicera klassiska 
Leanverktyg kan icke-värdeskapande aktiviteter elimineras och arbetsprocesser tids- och 
kostnadsoptimeras. Kombinationen av Lean och tjänstedesign kan då komma åt alla de tre 
kundvärdestyperna och skapa förståelse och möjligheter till förbättring av desamma. 

Tjänstedesign är en starkt användarfokuserad metod som uppmuntrar till fysiska möten med 
användare och kunder. Metoder som The Five Whys skapar djupgående förståelse för 
användarens behov vid intervjuerna. Det tillvägagångssättet genererar också stora mängder 
kvalitativ data som behöver sorteras och analyseras. Enligt (Brandao de Souza, 2009) finns tre 
implementationsnivåer av Lean: mikro, meso och makro. Projektet har genomförts på en 
relativt snävt avgränsad process och implementationen av Lean har skett på mikro-nivå. Det 
har begränsat datamängden till hanterliga nivåer. Skulle implementationen ske på en makro-
nivå med exempelvis ett IT-system som ska införas på nationell nivå kan möjligheterna till 
nära arbete med användare försvåras utan att man skapar svårhanterliga datamängder och att 
arbete blir mycket tidskrävande. (Gulliksen, et al., 1999) väcker frågan om användarcentrerade 
metoder är lämpliga att använda i samtliga aktiviteter i designarbetet. Deras slutsats är att det 
är önskvärt om än inte alltid möjligt att använda användarcentrerade metoder. Den slutsatsen 
liknar diskussionen som förts kring de begränsade möjligheterna vid Leanimplementering på 
makro-nivå med hjälp av tjänstedesign och som återstår för framtida studier att undersöka. 

Som tidigare nämnts i rapporten utgår båda de metoder som använts från ett iterativt 
arbetssätt. Eftersom det saknas exempel på implementationen av Lean och tjänstedesign 
tillsammans saknas det också en gemensam bild av det iterativa arbetssättet med dessa två 
metoder.  Den iterativa metod som styrde utvecklingsarbetet var tjänstedesignsmetoden från 
Transformator Design. Denna jämfördes sedan med en klassisk modell för iterativt process 
arbete; PGSA-cykeln. I arbetet med dessa metoder märktes tydligt att de liknar varandra även 
om inte benämningarna på stegen är desamma. Det är möjligt och kanske även troligt att 
tjänstedesignsmetoden utvecklats från en PGSA-cykel eller liknande och sedan anpassats för 
att passa tjänsteutvecklingen. Vissa faser i cykeln har då fått andra benämningar och en viss 
förskjutning. Författarna kan därför bidra med en tolkning av hur dessa metoder 
sammanfaller, se Figur 27. Med utgångspunkt för beskrivningen att fokus ligger vid en första 
arbetsiteration kan vi se att Kundinteraktioner och Insikter sammanfaller med en planerafas 
i PGSA-cykeln. Här sätts målen för vad som ska utvecklas och kundvärdet, mot vilket lösningen 
mäts, definieras. Idégenereringsfasen och Göra sammanfaller på ett mycket tydligt sätt 
eftersom det är i dessa faser utvecklingen av en lösning eller en processförbättring sker. 
Triggermaterialsfasen används i designmetoden för att testa koncept och få feedback från 
kunden. Detta inkluderar de aktiviteter som också utförs i en klassisk studerafas. Agera är den 
sista fasen i PGSA-cykeln och man kan argumentera för att denna också ligger i 
triggermaterialsfasen där nya insikter hämtas in och formulerar en grund för den vidare 
utvecklingen. Man kan också argumentera för att den även rör vid den första fasen i en ny 
arbetsiteration. Illustrerat i Figur 27 är också den ständiga förbättringsspiral som detta 
arbetssätt ger. Om man istället utgår från den generella tjänstedesignsmetoden presenterad av 
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(Stickdorn & Schneider, 2011) överensstämmer cyklerna än mer. Detta stärker bilden av att 
tjänstedesignsmetoden utvecklats från eller inspirerats av PGSA-cykeln i sin utformning. 

Ett problem med Lean som uppmärksammades i litteraturstudien var att det finns flera olika 
definitioner av vad Lean är. (Pettersen, 2009) argumenterade för att de olika definitionerna av 
Lean skapade problem vid den praktiska implementationen i organisationer. En fråga som 
lyftes av författarna var om en kombination av Lean och tjänstedesign skulle skapa ytterligare 
förvirring av begreppen. Denna studie kan inte erbjuda någon typ av färdig verktygslåda för 
hur dessa två metoder kan kombineras utan visar snarare på en möjlighet att göra det. Därav 
bidrar den inte till att tydliggöra varken Lean eller tjänstedesign men visar att Leanverktyg 
skulle kunna användas för att effektivisera en arbetsproces i ett tjänstedesignsprojekt. 

Vid implementeringen av tjänstedesignmetoden i kombination med Lean sågs vissa problem 
som även hade observerats av (Gulliksen, et al., 1999). Dessa var framförallt kopplade till när 
användaren inkluderades i utvecklingen. Vid tillfällen då problemen samt lösningen 
diskuterades och då de olika intressenterna fördes samman för diskussion märktes tydligt att 
det fanns konflikterande mål och att de olika intressenterna ville att lösningen skulle anpassas 
just efter deras önskemål. Detta kan även indikera att det är ett wicked problem, enligt 
definitionen av (Rittel & Webber, 1973), då den bästa lösningen ser olika ut för de olika 
intressenterna.  Problemet identifierades ursprungligen på anestesisidan, vilket medförde att 
lösningen i huvudsak är fokuserad på att lösa deras problem. Självklart har lösningen även 

Figur 27. Illustration av tjänstedesignmetoden kombinerat med PSGA-cykeln för iterativt 
förbättringsarbete. 
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anpassats så bra som möjligt för att bemöta önskemålen och kraven från 
uppvakningsavdelningen. 

Något som även nämns av (Gulliksen, et al., 1999) är att ett visst intresse och positiv attityd 
måste finnas från deltagarna och personalen för att kunna genomföra ett lyckat projekt. 
Skribenterna anser att detta har funnits till stor del, men att det ändå har varit en viss skillnad 
mellan avdelningarna. Detta märktes framförallt vid andra dagens genomförande av 
koncepttesterna då skribenterna möttes av två tilltänkta testpersoner som var stressade, 
ovilliga till samarbete och saknade helt intresse för lösningen. Dock bidrog detta till ökad 
förståelse för den stressiga arbetsmiljö de befinner sig i och hur skribenterna skulle kunna 
anpassa konceptet efter detta. Om däremot bägge dagarna av koncepttester samt 
informationssamlingen i form av kontextuella intervjuer hade mötts av ointresse skulle 
projektet blivit svårt att genomföra. Således bekräftas vad som nämns av (Gulliksen, et al., 
1999), att utan intresse från användarna går det helt enkelt inte att utveckla en 
användarcentrerad lösning. 

Det är i dagens läge svårt att veta om några av de potentiella problemen som beskrevs av 
(Duarte & Guerra, 2012) kan uppkomma vid implementeringen av tjänstedesign i sjukvården 
då konceptet nyligen implementerades och inga direkt resultat ännu finns. Baserat på 
koncepttesterna och intervjuerna kommer konceptet undvika samtliga av dessa problem, men 
det återstår att se hur utfallet blir. 

Praktisk 
Tjänsten som lämnas till akutsjukhuset är utvecklad inom ramarna för vad som kunde 
implementeras under arbetets gång samt också förberedd och specificerad för vidare 
förbättringar. Ett av grundkriterierna var att en testbar prototyp skulle överlämnas och gärna 
något som kunde implementeras direkt i hus 52, vilket dagens koncept kan. Det som idag 
saknas är slavskärmen som kommer utvecklas när finansiella medel finns tillgängliga. 
Orbitkonceptet är ännu inte är fullt utvecklat enligt skribenternas önskemål. Det nuvarande 
konceptet är begränsat till vad eHälsa kunde skapa utan merkostnad för sjukhuset. Vissa 
önskade funktioner kan inte användas vilket medför fler knapptryckningar. För att minimera 
antalet knapptryckningar för personalen på UVA skulle platstilldelning kunna göras via 
"kommande patienter-vyn" och inte behöva gå via UVA-journalen, men detta måste Evry, som 
är tillverkare av Orbit, göra och då måste en beställning läggas av sjukhuset på just detta. 

För att den nya föreslagna arbetsprocessen ska fungera på bästa sätt är det, som nämnts 
tidigare, bäst om UVA-koordinatorns arbetssätt förändras. På denna punkt saknade 
författarna och de närmaste kontaktpersonerna mandat inom organisation att genomföra 
önskade förbättringar. UVA-avdelningen lider redan av personalbrist vid vissa jourtidspass 
samt att de ej har någon chef. Att tillsätta dessa luckor ligger prioriterat framför att utöka 
koordinatorrollen. Vi hoppas dock att man ska göra investeringen att ha en koordinator utan 
specifikt patientansvar i framtiden och som arbetar även under förmiddagen. Detta bör 
förbättra arbetsprocessen och säkerställa att patientöverlämningen mellan UVA och ANEIVA 
går så smidigt som möjligt.  

Ett sätt att förändra koordinatorns arbetssätt vore att se till att någon inom personalen på UVA 
som arbetar morgon kan arbeta 10-20% som koordinator, då arbetsbelastningen är betydligt 
lägre på morgonen än kvällen. Detta är något som har diskuterats med personal på UVA och 
de verkar helt klart positiva till att arbeta preventivt för att slippa högre belastning och 
oordning på eftermiddagen. Det gavs även förslag på att koordinatorns arbetspass skulle 
förflyttas två timmar bakåt, men detta ansågs vara ogenomförbart. Då koordinatorn trots allt 
arbetar 40 % av sina åtta timmar som just koordinator bör denne ha tid att tilldela preliminära 
sängplatser under de 3,2 timmarna extra som denne annars inte skulle ha. 
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Den nya tjänsten som har utvecklats blir även ett komplement till lampsystemet som 
diskuterades i början av projektet genom att införa informationstavlan vid ingången till UVA. 
På så sätt ser berörd personal vilka salar som är kvartade när de hjälper till att förflytta 
patienter från sal till UVA.  
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6. Slutsats 
Slutsatsen knyter an till såväl syftet som frågeställningen och återkopplar huruvida projektet 
uppfyllde syftet och lyckades besvara frågeställningen. Det slutgiltiga konceptet som 
utvecklades var ett av grundkoncepten som togs fram i första iterationen. Projektet arbetade 
efter såväl Lean-metod som tjänstedesignmetod och därför lades mycket fokus på involvering 
av användarna och användarnas åsikter gällande problemen samt lösningen utav dessa. Under 
observationer samt intervjuer konstaterades att ett lampsystem, som var det initiala förlaget 
från CTMH, inte skulle lösa problemen som hade identifierats utan att en alternativ lösning 
krävdes. Genom att fokusera på användarna av den tänkta tjänsten/produkten kunde icke-
värdeskapande aktiviteter identifieras som annars skulle vara svårt att identifiera på egen 
hand. 

De olika problemområden som identifierades var rastavlösning, kvartning, flödeseffektiv 
operatör samt kommunikation mellan UVA och ANEIVA. Det är även kring dessa områden 
som flest icke-värdeskapande aktiviteter kunde identifieras, till exempel väntetid för operatör, 
passiv tid för undersköterskor, spring in och ut genom sal endast för att undersöka behov av 
rastavlösning samt kommunikation som leder till irritation mellan av UVA och ANEIVA utan 
att skapa någon form av kundvärde.   

Rastavlösning visade sig vara en känslig fråga i organisationen med djupa arbetskulturella 
förankringar. Det flödeseffektiva operatörsarbetet var ett mer komplext organisatoriskt 
problem och därför bestämdes i samråd med handledaren från CTMH att utveckla de koncept 
som ämnade lösa problematik kring kvartning och kommunikation mellan UVA och ANEIVA. 
Genom att lösa denna problematik besvarades även det praktiska syftet samt frågeställningen 
gällande potentiella lösningar. 

Genom användandet av metoder som grundar sig i såväl tjänstedesign (Workshop, Customer 
Journey Mapping, the Five Whys och triggermaterial) som Lean (identifiering av icke 
värdeskapande aktiviteter, Ishikawadiagram och Flödeskartläggning) lyckades en 
användarcentrerad lösning skapas till ett problem med arbetsprocesser som identifierades 
genom observationer och användarinteraktioner. 

Det slutgiltiga konceptet resulterade i en kommunikationslösning som var integrerad i 
sjukhusets digitala operationsverktyg Orbit samt en slavskärm placerad vid UVA ingången som 
läser ut information från Orbit. Med hjälp av detta koncept kan en stor del av 
kommunikationen som idag sker vid kritiska tidpunkter i operationssalen, till exempel då 
patienten skall väckas, helt undvikas och istället ersättas av digital envägskommunikation. 
Detta tillför inget extraarbete och medför även att personal på UVA själva kan välja att tilldela 
en preliminär sängplats när de har tid istället för att behöva bli avbrutna av telefonsamtal. På 
så sätt elimineras onödigt arbete och kommunikation, vilket medför högre patientsäkerhet, 
bättre patientupplevelse, ett smidigare arbetsflöde med färre arbetsmoment, kortare tid från 
att patienten kommer in i operationssalen till att patienten befinner sig på 
uppvakningsavdelningen samt ett bättre arbetsklimat mellan avdelningarna. 

Något som hade varit önskvärt är mer tester av konceptet, men då testerna kräver den faktiska 
miljön samt personal var det vissa svårigheter med detta. De två testdagarna visade dock att 
konceptet fungerar väl under dagar då det inte är överbelagt på förmiddagen innan UVA-
koordinatorn börjar. Dock hinner koordinatorerna som de arbetar idag inte alltid tilldela 
preliminära sängplatser om det är fullt på UVA. Därför behövdes en säkerhetsfaktor i form av 
ett defaultläge införas, vilket medför att implementeringen av konceptet i värsta fall skulle 
innebära att arbetssättet blir precis som det var tidigare.  

Den 1a juni 2016 implementerades konceptet på C-OP och om det visar sig lyckat kan det även 
komma att införas på fler avdelningar på sjukhuset. Det kommer även med största sannolikhet 
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att införas i hus 52 när detta står klart 2016. CTMH har även ansökt om medel för att utveckla 
slavskärmen och köpa in till C-OP för att till fullo använda konceptet. Konceptet kommer även 
presenteras på den nationella anestesikonferensen SFAI för att se om intresse finns för att 
implementera konceptet på även fler sjukhus i Sverige. 

Genom detta projekt har även det akademiska syftet uppfyllts, då det kan konstateras att Lean 
i kombination med tjänstedesign kan lösa komplexa problem i en miljö som ständigt förändras. 
Då de olika metoderna är användarcentrerad respektive managementinriktad samt 
designinriktad respektive processinriktad, men i övrigt delar många liknande verktyg och 
attribut kompletterar de varandra. Detta då de komplexa problem som identifierats kräver en 
lösning som både innefattar en produkt/tjänst såväl som en arbetsprocessinriktad förändring.  

Gällande kravspecifikationen uppfylldes merparten av alla krav, men vissa krav har varit svåra 
att mäta, vilket medför att det även är svårt att avgöra om de har uppfyllts.  

 Majoriteten av alla funktionella krav uppfylldes förutom möjligen ett, vilket var att 
lösningen bör minska tidsförluster. Detta har ej kunnat mätas i tester, men genom att 
automatisera och ta bort arbetsmoment bör tidsförluster kunna minskas. 

 Majoriteten av alla icke-funktionella krav uppfylldes förutom att intresse från personal 
måste finnas. Detta är tvetydigt, då intresset från ANEIVA är stort, medan intresset 
från UVA varierar. På UVA uppskattar somliga konceptet mycket, medan andra är 
mer skeptiska till förändringar i arbetsmiljön. 

 Samtliga leveransvillkor uppfylldes. 
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7. Framtida rekommendationer 
Det framtida arbetet delas upp i de två underkategorierna Framtida forskning och 
Konceptförbättringar. 

Framtida forskning 
Implementationen av lösningen gjordes i studien på mikronivå och visade på positiva resultat 
av att kombinera Lean och tjänstedesign. Det är möjligt att denna kombination av metoder 
skulle vara framgångsrik även på högre (meso- och makronivå) implementationsnivåer men 
detta bör prövas i framtida studier för att med säkerhet kunna fastslås. Vissa reservationer för 
detta har också diskuteras i föregående kapitel. 

Konceptförbättringar 
Konceptet är till stora delar utvecklat, men det finns vissa delar som bör arbetas vidare på för 
att uppnå den produkt/tjänst som har eftersträvats. Det huvudsakliga framtida arbetet gäller 
att Orbitdelen ska förfinas genom Evry där platsdelningen ska ske genom "kommande 
patienter-vyn" istället för UVA-journalen. På så sätt kan onödiga knapptryck undvikas, såväl 
som att personalen kommer ha lättare att ta sig till konceptet då det blir mer lättförståeligt och 
intuitivt. 

Detta är dock något som först kommer kunna vara åtgärdat till årsskiftet 2016/2017 då 
beställningen till Evry läggs under hösten 2016. Vad som även måste kompletteras för att 
konceptet skall vara fullständigt är slavskärmen placerad vid ingången till UVA, som skall 
användas för att visa information från Orbit till ANEIVA såväl som UVA. Då det färdiga 
gränssnittet, samt hur det ska fungera, finns presenterat i rapporten krävs det endast att en 
utvecklare anställs för att hämta information från Orbit till slavskärmen och se till att 
informationen sorteras och hanteras på ett korrekt sätt. 
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