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Abstract 
	  

Problem	  

Swedish healthcare has met some controversy regarding the concept of lean implementation in 
the public sector. Lean is a system derived from the industrial car manufacturing business and 
strives to standardize processes. This in turn has become problematic regarding weather lean is 
the best form of philosophy to create more productive processes to fit the needs of patients in 
Swedish hospitals.  

 

Purpose 

The purpose of this study is to investigate the impact of lean implementation in Swedish 
healthcare. This includes to study weather Swedish healthcare processes has become more 
productive and if the quality of that process has increased.  

 

Method 

The proceedings of this study where derived from interviewing healthcare personal and 
gathering relevant information through literature, annual reports and scientific articles. The 
empirical data provided from three Swedish hospitals by interviews was schematically analyzed 
through an analytical model conducted through the theoretical framework introduced in the 
report.       

 

Conclusion 

The report concludes that lean implementation in Swedish healthcare can, to a certain extent, 
create more productive processes. Weather these processes has become better in quality is not 
yet concluded as results show different outcomes regarding this matter. The main factors 
effecting Swedish healthcare derives from the generally sicker and multi diagnosed patients and 
the increasing amount of unplanned demand from emergency patients.    
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om implementeringen av lean inom svensk sjukvård. Ambitionen med 
studien är att skapa förståelse för vilka förbättringar och vilka implikationer som uppstått till 
följd av lean implementeringen samt hur olika sjukhus har genomfört denna implementering. 
Slutligen förs en diskussion om huruvida produktivitet och kvalitet har förändrats på sjukhusen 
till följd av implementeringen. Detta kommer att åstadkommas genom tre besök på olika 
sjukhus i mellersta Sverige.  

1.1 Problembakgrund 

Toyota production system utvecklades i Japan, från slutet av 1940-talet och framåt 
detta  genererade framgång hos bilföretaget Toyota. Produktionssystemet spred sig inom 
bilindustrin och begreppet lean kom att användas första gången 1988 av Johan Krafcik. Först 
på 1990-talet kom lean att bli aktuellt för den stora massan och då framförallt inom 
industrisektorn. Under 2000-talet har lean även kommit att appliceras inom tjänstesektorn 
(Pettersen, 2009).  

Lean handlar framför allt om att skapa ett högre kundvärde genom att eliminera onödiga och 
omständliga processer i produktionen, detta kallas för waste inom lean. Lean har kommit att 
blivit ledande inom industrisektorn där standardiseringar av processer är vanligt förekommande 
för att öka effektiviteten i processerna. Lean har fem huvudregler som är följande; Identification 
of customer value, Management of “value stream”, Developing capabilities of flow production, 
Use of “pull” mechanisms to support flow of materials at constrained operations och Pursuit of 
perfection through reducing to zero all forms of “waste” (Teich & Faddoul, 2013). Till följd av 
framgångarna inom industrisektorn har lean även blivit attraktivt för vissa tjänsteföretag och i 
synnerhet den offentliga sjukhussektorn (Teich & Faddoul, 2013). Det finns inte en direkt 
definition på vad lean är eller hur det ska implementeras utan lean ska snarare anpassas efter 
den specifika verksamheten (Pettersen, 2009). Lean är till stor del beroende av verksamhetens 
förutsättningar och på så sätt begränsad som en universal lösning eller filosofi vilket är 
anledningen till varför lean måste anpassas efter varje enskild verksamhet (Pettersen, 2009).  

Användningen av lean i svensk sjukvård har kritiserats för sitt konstanta fokus på det 
traditionella vertikala styret. Kostnader och intäkter blir huvudkriterierna till beslutsfattande 
vilket leder till ökad stress för personalen och försämrat mottagande av patienter (Zaremba, 
2013). En hel bröstcancerklink fick exempelvis stängas på grund av för dålig 
kostnadseffektivitet, en klinik som uppskattades mycket av patienter och personal. Vidare blir 
patienter handplockade utifrån deras behov och kostnadsintensiva patienter får ge företräde till 
de patienter som genererar kortare ledtider (Zaremba, 2013).  

En standardisering av tjänsteprocesser har potential att öka effektiviteten hävdar Carlborg et.al. 
(2013). Dock finns det en implikation där kunders aktiva roll utgör en faktor i en högt 
diversifierad verksamhet vid implementering av lean. Vidare beskrivs vikten av att kundens 
tillfredställelse måste beaktas för att lean ska ha en långvarig positiv effekt inom organisationen. 
Med rätt strategi och attityd finns det möjlighet att nå en högre grad av effektivitet samt en ökad 
tjänstekvalitet (Carlborg et.al. 2013). Fredendall et.al. (2009) ger ett exempel på standardisering 
inom sjukvården där läkarna gav direkta instruktioner om hur operationssalarna skulle vara 
förberedda med specifika instrument beroende på vilken operation som skulle utföras. Denna 
form av standardisering möjliggjorde för läkarna att kunna genomföra snabbare och smidigare 
operationer då allt fanns tillgängligt från start vilket ledde till reducerade kötider för patienterna.  
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Drotz och Poksinska (2014) har studerat hur lean har applicerats inom svensk sjukvård och 
visar att implementeringen har gett flera positiva resultat. Det som framförallt poängteras är 
den ökade förståelsen av olika roller på arbetsplatsen, detta har skapat ett bättre samarbete 
mellan de anställda. Dessutom har prestigen mellan anställda, exempelvis den mellan läkare 
och sjuksköterskor, minskat. Engagemanget att arbeta för en konstant förbättring av 
arbetsplatsen har ökat bland de anställda och prioriteringar av vad som är mer akut har blivit 
bättre. Detta är ytterligare två faktorer som har gjort att implementeringen av lean anses 
framgångsrik (Drotz & Poksinska, 2014). 

1.2 Problemdiskussion  

Lean i tjänsteföretag har mött motgångar och en del kritik. En av dessa är hur vertikal styrning 
har haft för stor inverkan på tjänsteföretagens implementering av lean (Fredendall et.al., 2009; 
Teich & Faddoul, 2013; Elg et.al., 2011). Detta har begränsat organisationerna från att fokusera 
mer på horisontell styrning där de flyttar ut bestämmanderätten på anställda och sätter kunden 
mer i centrum. Implementeringen av lean i sjukvården har mött motgångar, mycket beroende 
på hur det har implementerats och senare under själva tillämpningen av lean.  

Svensk sjukvård har under de senaste decennierna blivit kritiserade för sin ineffektivitet och 
sina långa kötider. En följd av detta är att flera sjukhus i Sverige har börjat förändra sina 
organisationer med målet att skapa ett helhetstänk på sjukhusen och få avdelningarna att arbeta 
tillsammans istället för agera som separata “öar” (Stenberg & Olsson, 2005). Fredendall et.al. 
(2009) diskuterar huruvida olika delar i sjukvården är sammanlänkade och visar att det finns 
brister i effektivitet mellan dessa delar som tyder på att lean inte implementeras på ett optimalt 
sätt. De tidigare nämnda studierna poängterar vikten av att använda sig både av kostnads- samt 
processorienterade metoder. I särskilda fall har tillämpningen av lean skapat stort fokus kring 
kostnader vilket ofta lett till försämrad kvalité för patienten och en bristande helhetssyn på 
processen (Elg et.al., 2011). Problemet med implementeringen av lean i sjukvården grundas 
ofta i svårigheten att identifiera och förstå alla delar som ingår i både enskilda processer och i 
sjukvården som en helhet (Teich & Faddoul, 2013). 

Det finns bakomliggande faktorer till denna komplexitet,  att se och förstå sjukvården som en 
helhet. Sjukvården är en komplex entitet som består av många olika delar som arbetar enskilt 
med olika utmaningar (Nilsson, 2007). En av de mer framstående anledningarna till detta är ett 
“stuprörstänkt” som finns inom idag vilket är en följd av specialiseringarna inom vården. Den 
ökade kunskapen om kroppen samt den teknologiska utvecklingen har lett till att personalen 
idag utbildar sig mot ett specifik område och blir specialister på just det, på så vis förbiser de 
andra avdelningar och områden. Detta försvårar arbetet att införa ett processtänkt då anställda 
på ett sjukhus ofta har liten insyn och förståelse för vad som händer på andra avdelningar. Den 
ökade kunskapen hos patienterna, i dagens kunskapssamhälle ställer dessutom högre krav på 
vården vilket ökar ansträngningen för sjukhusen än mer (Nilsson, 2007). 

Vikten av att en organisation definierar kunden i relation till kundvärdet inom lean är av stor 
betydelse (Elg et.al., 2011; Radnor et.al., 2012). Problemet innefattas av bristen på planering 
och samarbete mellan avdelningarna på sjukhuset och att lean ses som ett verktyg snarare än en 
filosofi som genomsyrar hela verksamheten. Författarna menar att problemen med 
implementeringen av lean, i förhållande till organisationens existerande karaktär, är något som 
stöttes på inom bilindustrin och det kan ses i dagens implementering av lean inom sjukvården. 
Det finns dock en klar distinktion mellan bilindustrin och sjukvården i form av hur produkter 
hanteras och hur människor hanteras. Människor, specifikt inom sjukvården, har alla sina unika 
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problem även om det handlar om liknande eller samma sjukdom vilket poängterar att det är en 
hög grad av variation inom sjukvården (Radnor et.al., 2012). Enligt Slack et.al (2012) finns det 
ett samband mellan hur hög variationen i verksamheten är och hur standardiserat det kan vara. 
En hög grad av variation indikerar att lean inte är den bästa formen av styrning utan att det 
istället bör hanteras genom olika agile-metoder (Slack et.al. 2012, s.116-120). 

Implementeringen av lean kan medföra vissa svårigheter på andra avdelningar än där själva 
utförandet av tjänsten tar plats (Hellström et.al., 2010). När Skaraborgs sjukhus implementerade 
lean gav det positiva resultat i många hänseenden men det uppstod ett glapp mellan 
sjukvårdspersonalen och den administrativa avdelningen på sjukhuset. Samarbetet mellan 
läkare och sjuksköterskor fungerade bättre men mellan avdelningar skapades klyftor till följd 
av den monetära aspekten som framförallt bedrevs från den administrativa avdelningen 
(Hellström et.al. 2014). Finansiella mått kan i stor utsträckning fungera som hinder för 
avdelningar att agera och av den anledningen bör det ekonomiska ansvaret fördelas lika över 
hela sjukhuset för att undvika detta (Mundy, 2010; Malmi & Brown, 2008; Simons, 1994). 

Det finns forskning som visar att lean har implementerats inom sjukvården med positiva 
effekter i form av produktivitet (Weber, 2006; Mazzocato et.al., 2012; de Souza, 2009; Drotz 
& Poksinska, 2014). Enligt Weber (2006) ökade Virginia Mason Medical Center i USA sin 
produktivitet med 93% vilket i sin tur hade positiva effekter på väntetider som reducerades med 
83%. Implementeringen lyckades till följd av att cheferna på sjukhuset skickades på en 
utbildning under två veckor till Toyota Motor Company för att lära sig om grunderna till lean 
och Toyota Production Systems. Tack vare den djupare förståelsen av hur lean fungerar och hur 
det bör hanteras i en verksamhet blev det en lyckad tillämpning (Weber, 2006). Reducering av 
lagerkostnader var något som lyftes fram och enligt forskningen sparades närmare en miljon 
dollar på sjukhuset i Virginia (Weber, 2006). Det finns dock en risk med att minska lager inom 
sjukvården. Ett exempel var när fågelinfluensan bröt ut i Asien och den Kanadensiska staten 
skickade munskydd som hjälp för att stoppa spridningen. Detta hade dock konsekvenser när 
epidemin sedan spreds till Kanada. Det fanns då inte tillräckligt med munskydd för att hindra 
spridningen i Kanada och leverantörerna hade inte tillräckligt med lager för att täcka den ökade 
efterfrågan. Detta ledde till att sjukhusen i Kanada inte kunde få tag i nya munskydd för att 
stoppa spridningen av smittan. Resultatet av epidemin blev på så sätt större än vad den borde 
ha blivit på grund av brist i lagerplaneringen som en följd av en lean implementering (Wysocki 
& Leuck, 2006). 

Pettersen (2009) visar i sin studie att det finns många sätt att använda sig av lean. Framgångsrika 
organisationer  har valt ut delar som passar in i deras karaktär. Detta var fallet för  sjukhusen i 
Virginia som använder sig av en anpassad version av lean som lämpar sig för deras karaktär. 
Exempelvis la de stort fokus på patienten “patient is God” då sjukhusverksamheten, till skillnad 
från bilindustrin, har en mer direkt koppling till sina kunder (Weber, 2006). Till skillnad från 
andra nämnda fall där lean inte varit lika lyckat har de i Virginia låtit läkarna utbildas och sedan 
varit med och bestämt hur organisationen ska utvecklas vilket lett till en förbättring för både 
verksamheten och patienterna. Det är inte fokus på kostnader utan snarare arbetssättet, som 
senare möjliggjort reducerade kostnader, vilket är en viktig distinktion som gjort lean lyckat 
(Weber, 2006). 

Mazzocato et.al. (2012) visar på en lyckad implementering av lean på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Stockholm. Resultatet visade att ledtiderna minskade med en fjärdedel, det 
innebar även att personal som var beroende av varandra enklare kunde sammanlänkas. Det 
förespråkas att implementering kunnat nå ännu högre resultat men problematik med miss-
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matchning av arbetsuppgifter, kompetens samt ett visst obehag mellan professionella 
samarbeten stod i vägen för vidare utveckling (Mazzocato et.al., 2012).   

De Souza (2009) anser att lean inom sjukvården fortfarande är i en tidig fas av utvecklingen 
jämfört med bilindustrin. Studien visar att det finns en konsensus om potentialen som lean kan 
ha i sjukvården. Det finns inte mycket i litteraturen som motsäger detta vilket gör det svårt att 
studera lean i sjukvården från en kritisk infallsvinkel (De Souza, 2009). 

1.3 Problemformulering  

Lean har haft både lyckade som misslyckade implementeringar. En bristande helhetssyn och 
stort fokus på att eliminera “waste” och kostnader har lett till att implementeringen av lean inte 
varit tillräckligt effektiv i organisationer. Dock kan rätt fokus bidra med en effektiviserad 
verksamhet enligt de studier som presenterats. Mycket är skrivet kring detta, dock har en av de 
fem grundpelarna i lean, identifiering av kundvärdet, fallit kort i de flesta fall enligt Pettersen 
(2009). 

Målet med en process bör vara att skapa värde för patienterna på sjukhuset (Flint et.al. 2008). 
Fredendall et.al. (2009) menar att studier inom sjukvård är svåra att generalisera och är snarare 
specifika fall i hur lean ser ut eller kan se ut och vilka problem som uppstår. Enligt Weber 
(2006) kan lean lyckas genom rätt inställning vilket i detta fall är att fokusera på patienter 
snarare än kostnader. Dock finns det en brist i tidigare forskning som jämför hur lean 
implementeringen påverkar patienterna. Av denna anledning kommer detta uppsatsarbete 
diskutera vilken effekt implementeringen av lean har på svensk sjukvård och dess patienter. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Detta arbete syftar till att ge en djupare förståelse för hur implementeringen av lean i sjukvården 
påverkar patienterna ur ett processorienterat perspektiv. Detta för att utvinna kunskap om vad 
som bidrar till en verksamhets framgångar och vilken betydelse detta har för patienterna. Det 
ska även studeras vilka faktorer som reducerar ledtider för patienterna i svenska sjukhus. 

•   Vilken inverkan har lean implementering på processer i svenska sjukhus ?  
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2. Teoretisk referensram 	  
	  
I denna del av uppsatsen redogör vi för den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
examensarbetet. Först förklaras ett grundläggande begrepp i form av Theory of Swift, Even 
Flow för kunna förstå efterföljande delar av arbetet. Sedan förklaras en analysmodell steg för 
steg och slutligen en sammanfattande och något modifierad modell som ligger till grund för 
analysen.	  

2.1 Theory of Swift, Even Flow 

Schmenner & Swink (1998) beskriver Theory of Swift, Even Flow som baseras på ett antal 
begrepp i syfte att öka en process produktivitet. Teorin beskriver att ju mer jämnt ett flöde av 
material genom en process är desto högre är produktiviteten i den processen. Detta innebär att 
produktiviteten i en process ökar genom ett snabbare genomflöde, det vill säga ledtid. Däremot 
faller produktiviteten när variation ökar associerat till flödet, där variation syftar till både 
variation i efterfrågan och variation i antal steg i själva processen. Denna teori medför en 
bakomliggande utgångspunkter som bör förklaras för att förstå hur processen påverkas 
(Schmenner & Swink 1998). Följande resonemang utgår helt från Schmenner & Swink (1998)	  
	  
Det första begreppet handlar om värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteter. Enligt 
teorin går alla aktiviteter i en process att dela in i antingen värdeskapande eller icke-
värdeskapande. Alla aktiviteter i en process som transformerar material för att öka kvaliteten 
av produkten kan tolkas som värdeskapande. Aktiviteter som syftar till att flytta, kategorisera 
eller inspektera anses vara icke-värdeskapande då de inte tillför ökat kundvärde. Dessa 
aktiviteter kan kategoriseras som ”waste” eller överflöd. Genom att reducera eller eliminera de 
delar i en process som inte adderar värde kan det på så sätt öka produktiviteten då flödet av 
material kommer färdas snabbare.	  
	  
Det andra begreppet presenterar flaskhalsar som är knutet till processens ledtid och är ett medel 
för att jämföra hur snabbt ett flöde är i form av hur lång tid det tar från start till slut. Flaskhalsar 
är delar i en process där produktionen saktar ner eller stannar upp vilket skapar ökade ledtider 
som försämrar flödet. Genom att reducera flaskhalsar kan det åstadkommas lägre ledtider och 
på så sätt ett snabbare och jämnare flöde av material.	  
	  
Ytterligare ett begrepp som introduceras är variation som bör reduceras för att erhålla ett jämnt 
flöde. Variationen relaterar till efterfrågan i processen eller hur olika aktiviteter i processen 
utförs samt hur många steg som är inkluderade i processen. Variationen i en process reduceras 
då efterfrågan på processen är jämn och kontinuerlig. Att jämna ut efterfrågan och minimera 
oregelbundenheten minskar variationen och på så sätt ökar genomflödet och produktiviteten. 	  
 
Theory of Swift, Even Flow inkluderar även en aspekt av kvalité som bör tas hänsyn till i en 
process. En hög kvalitet i en process är av stor relevans då det hjälper till att reducera variation 
och att undvika flaskhalsar. Då begreppen i denna teori om Swift, Even Flow ämnar att öka 
kvaliteten för kunden genom att leverera produkter eller tjänster som håller hög kvalitet och 
produceras snabbt är kvalitet en central roll i att utforma produktiva processer. Fortsättningsvis 
kommer Swift, Even Flow refereras som SEF i detta arbete. 	  
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2.2 Processer 

Det traditionella sättet att styra en verksamhet är enligt Malmi och Brown (2008) att utgå från 
budgetar och finansiella mått för att försöka reducera kostnader. Sjukvården är av tradition 
hierarkiskt uppbyggd, med väl etablerade professioner och med väl avgränsade ansvarsområden 
(Hellström et al, 2010; Stenberg & Olsson 2005). Det kan medföra att exempelvis skära ner på 
resursanvändning och personalkostnader för att nå låga produktionskostnader i delar av 
verksamheten trots att dessa utgör aktiviteter i processer som sträcker sig över flera andra 
sektioner. Detta är även känt som vertikal verksamhetsstyrning.	  
	  
Det processorienterade perspektivet har ett förhållandevis annorlunda förhållningssätt. 
Verksamheten kan delas in i aktivitetskedjor där enskilda processer ses som en helhet där alla 
delar är sammanlänkade. Istället för att hierarkin startar från organisationen börjar den istället 
från kundens perspektiv och blickar ner i organisationen och dess delaktighet i processen och 
hur aktiviteter som samverkar för att tillfredsställa kunden (Maull et.al., 2012; Flint et.al., 2008; 
Kohli & Jaworski, 1990). 	  

Grundpelaren i lean är att verksamheten ska ses utifrån processer. En process kan definieras 
som en sammanställning av olika aktiviteter, det vill säga inputs och outputs som ska leda till 
ökad tjänstekvalitet (Chase & Tansik, 1983). Detta är även basen för horisontell styrning, där 
kunden hamnar i fokus och en decentralisering inom organisationen tar plats. Detta är 
förhållandevis ett kontrasterande synsätt till det tidigare traditionella sättet att se på en 
organisation.   	  

Ett processinriktat arbetssätt har som syfte att öka värdet för patienterna i varje del som 
patienten går igenom i processen. Det vill säga att patienten har en central roll i utformningen 
av processen (Eriksson, 2005). Det finns en skillnad mellan industriprocesser och 
tjänsteprocesser. Eftersom tjänsteprocesser även inkluderar kundens medverkan, vilket gör 
tjänsteprocesser mer komplexa och i synnerhet sjukvården (Nilsson, 2007). 	  

Schmenner och Swink (1998) menar att en organisation skapar effektiva flöden i processer 
genom att överkomma tre former av barriärer; icke värdeskapande aktiviteter (waste), 
flaskhalsar och variation. Dessa faktorer kan reduceras med hjälp av planering, det vill säga en 
sammankoppling mellan avdelningar för att skapa ett symbiotiskt styrsystem. Detta i sin tur 
möjliggör ett effektivt flöde vilket är en viktig faktor i att göra processer mer effektiva 
(Drupsteen et.al., 2013). På så sätt förbättras flödet genom integrerad styrning och att det är den 
faktor som skapar effektiva flöden och högre produktivitet.	  
	  

2.3 Produktivitet 

Produktivitetsbegreppet har varit förhållandevis svårt att definiera och har vanligen relaterat till 
hur mycket input som krävs för att få ut en viss mängd output. Input och output begreppen 
bygger från början på mätbar data där något tillförs i produktionen, input, och hur det förädlas 
på något vis och blir en produkt som skickas vidare till nästa led eller kund, output (Caves, 
Christiansen & Diewert 1982). Detta är det traditionella sättet att definiera produktivitet där 
kunden sällan kommer i kontakt med själva produktionen, således saknas dimensionen 
kundvärde (Grönroos & Ojasalo, 2015).	  
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En annorlunda definition av produktivitet beskrivs av Schmenner (2004). Han definerar 
produktivitet som tiden det tar för material att färdas genom en process eller ett flöde, med 
andra ord ju kortare ledtiderna är desto högre är produktiviteten. Att se en process som ett flöde 
där ett objekt färdas genom olika moment och värde adderas vid varje steg, benämns som SEF 
(Schmenner & Swink, 1998). Denna definition för med sig ytterligare dimensioner än tidigare 
rörande input och output, nämligen vad som sker mellan input och den slutliga output till 
kunden samt kundens delaktighet i den processen (Jylhä & Junnila, 2013).	  
	  

2.4 Variation 

Variation i processer är en av de mest avgörande faktorerna som påverkar produktiviteten i en 
verksamhet, eftersom hög grad av variation i verksamheten ökar ledtider (Schmenner, 2004). 
Begreppet variation syftar bland annat på hur stor skillnad det är mellan olika aktiviteter som 
måste genomföras i tjänsten samt hur ofta en anställd behöver skifta arbetsplats för att utföra 
en ny aktivitet. Denna form av variation är tidsödande och skapar ineffektivitet hos 
organisationen (Slack et.al., 2012). Variation förekommer i alla processer men en avsevärd 
skillnad mellan traditionell tillverkning och de flesta tjänsteprocesser är kundens medverkan 
(Chase & Tansik, 1983; Frei, 2006).	  

Frei (2006) beskriver fem olika typer av variation relaterade till kundens deltagande som utgår 
ifrån; “arrival- , request- , capability- , effort- och subjective preference variabiliy”. Det som 
framförallt berör detta forskningsområde är arrival variation som handlar om att kunder inte 
vill ha hjälp vid samma tillfälle, i sjukhusens fall endast vid sjukdom, utan det är en konstant 
fluktuation av kunder till organisationen. Capability variation är också avgörande då det berör 
kundens förmåga att beskriva vad han eller hon vill ha hjälp med. Detta är något som blir av 
extra vikt på sjukhus då patientens förmåga att beskriva sina symptom kan variera och det 
kommer påverka behandlingen som en läkare utför (Frei, 2006). Genom att hantera dessa 
former av variation minskar inte endast ledtiden i processen utan kvaliteten på tjänsten kan även 
öka då patienter får den behandling som krävs i rätt tidpunkt.	  

Det finns olika sätt att förhålla sig till variation. Det klassiska är att antingen reducera kostnader 
genom att inte tillgodose variationen vilket ökar risken att kvaliteten på tjänsten försämras. Det 
andra alternativet är att tillgodose efterfrågan och öka kostnaderna.  Det finns en tredje 
dimension för att lösa variationen utan att öka kostnader, det vill säga att förändra kundernas 
beteende för att passa organisationens förmåga att tillgodose kunden. Detta för att undvika 
“trade-off” som sker mellan kostnader som uppstår i utförandet av tjänsten och den upplevda 
kvaliteten på tjänsten. Det är dock viktigt att kunna identifiera variationens kärna för att sedan 
reducera eller hantera den variationen (Frei, 2006).	  

Det finns en klar distinktion mellan sjukvård och många andra tjänsteprocesser i form av hur 
produkter hanteras och hur människor hanteras. Människor, specifikt i sjukvården, har alla sina 
unika problem även om det handlar om liknande eller samma sjukdom, vilket visar att det är en 
hög grad av variation inom sjukvården (Radnor et.al., 2012).	  
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2.4.1 Variation och produktivitet 

Schmenner (2004) förklarar hur det är möjligt att jämföra produktivitet med koppling till 
variation. Lägre variation i en process leder till kortare ledtider som i sin tur ökar 
produktiviteten. Samtidigt behöver inte reducering av variation betyda ökade kostnader, 
avvägningen kan överkommas då det går att planera för variation samt som tidigare nämnt ändra 
på kundens beteende (Drupsteen et.al., 2013; Frei, 2006). 	  

Processtandardisering är ett sätt att reducera både variationen och sannolikheten till att begå ett 
systemfel (George, 2003). För att undersöka systemfel är det viktigt att kunna bryta ner en hel 
organisation till olika processer för att kunna särskilja olika ledtider och variationer som uppstår 
i arbetet. Schmenner och Swink (1998) har ett perspektiv där de söker efter variation och 
ledtider utifrån ett helhetsperspektiv för hela organisationer. Schmenner (2004) visar att en 
organisation behöver dela in sig i olika processer för att kunna möjliggöra identifieringen av 
variationer och ledtider. Detta blir tydligt i sjukvården då varje avdelning är sig olik när det 
gäller graden av variation och kan därför inte ses som en komplett enhet.	  
	  	  
Ett sjukhus har förhållandevis många olika typer av tjänster där specifika tjänster har olika grad 
av variation. Exempelvis har akutmottagningen en relativt högre grad av variation än en 
körteloperation. Ett sjukhus är, snarare än att vara en komplett entitet, uppdelad i olika 
avdelningar utifrån deras specialiserade kompetenser (Drupsteen et.al., 2013; Glouberman & 
Mintzberg, 2002; Nilsson, 2007; Pettersen, 2009). Detta medför att avdelningar styrs på olika 
vis och skapar komplexiteten inom sjukvården och gör det svårt att reducera variation och 
förkorta ledtider.	  

2.5 Icke värdeskapande aktiviteter 

Varje del i processen ska fylla funktionen att addera värde (Schmenner & Swink, 1998). Genom 
att eliminera de delar i en process som inte skapar värde kan man på så sätt minska ledtiden i 
processen och samtidigt öka kvaliteten och minska kostnaderna (Schmenner, 2004). Långa 
ledtider kan oftast förklaras av någon form av waste i processen, det vill säga en del i processen 
som inte adderar värde till objektet och därför ses som icke produktiv (Schmenner, 2004). 
Rutman et.al. (2015) ger exempel på delar i sjukvårdsprocesser som inte adderar värde till 
processen. I figur 1 illustreras en sårbehandlingsprocess och vilka delar i den processen som 
kategoriseras som icke värdeskapande  (Rutman et.al., 2015). Dessa delar, beroende på om det 
är en nödvändig del i processen ska antingen reduceras eller totalt elimineras om de inte är 
nödvändiga. De delar som ska förbättras är endast de som adderar värde (Rutman et.al., 2015). 	  
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Fig 1. Sårbehandlingsprocess (Rutman et.al., 2015).	  

2.6 Flaskhalsar 

Flaskhalsar är ett av de hinder som ska identifieras och elimineras i arbetet med lean. Bristande 
planering och oväntade ökningar i efterfrågan är två vanligt förekommande företeelser som kan 
skapa hinder i produktionen och skapa flaskhalsar (Drupsteen et.al., 2013). Fredendall et.al. 
(2009) förklarar begreppet “bottleneck starvation” inom sjukvården där det blir stopp på en 
avdelning på grund av att tidigare moment inte har genomförts, exempelvis att läkaren får vänta 
på röntgenbilder för att kunna fortsätta med patienten. När en process stannar upp ökar 
arbetsbördan vilket i sin tur skapar ökad variation i arbetet som leder till bristande produktivitet 
(Schmenner & Swink, 1998). 	  

För att skapa mer produktiva processer ska flaskhalsarna identifieras, för att sedan förhindra att 
det uppstår i framtiden. Standardisering av processer och en mer enhetlig planering är två 
punkter som kan hjälpa till att eliminera flaskhalsar (Fredendall et.al., 2009). Med en 
kontinuerlig brist på kvalificerade läkare, sjuksköterskor, radiologiska teknologer etc. kan 
möjligheterna att minska kostnader genom att minska arbetskraftskostnaderna spela en viktig 
roll i att orsaka flaskhalsar i hälso- och sjukvård. (Tolga et.al., 2007).	  

2.7 Planering  

Pagell (2004) definierar planering som interaktion och samverkan mellan delar som arbetar 
tillsammans för att nå ett acceptabelt enigt mål. Planering mellan delar i verksamheten är en 
faktor som i sin tur har en positiv inverkan på produktiviteten i en process (Fredendall et.al., 
2009; Drupsteen et.al., 2013). Reducerade patientflöden kan kopplas till planering mellan delar 
av sjukhus med fyra huvudpunkter. Dessa innefattas av; “sharing waiting list information”, 
“sharing planning information”, “cross-departement planning” och “combining appointments”. 
(Drupsteen et.al., 2013) Dessa faktorer kan minska antingen variation eller icke-värdeskapande 
delar samt minska risken för flaskhalsar i processen. Det kan även kopplas till vad Schmenner 
& Swinks (1998) menar med att reducera bördan för processen att genom tydlig planering 
jämna ut efterfrågan. Enligt Drupsteen et.al. (2013) finns det ett modererande samband mellan 
variationen och flaskhalsar, det vill säga en reducering i variation reducerar även flaskhalsar. 
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Att planera gör det möjligt att i förväg förbereda sig för variationen som uppstår och på så sätt 
anpassa processen i enlighet med detta och undvika att processen stannar upp. 	  
 
Planeringsaspekten kan även kopplas till kapabilitet som definieras som en process förmåga att 
producera enheter med mått inom satta toleransgränser (Bergman & Klefsjö, 2007). Detta kan 
ses som processens förmåga att leverera, men det specificeras inte vad som levereras. Förmågan 
att leverera bestäms av tre delar; “service load”, “how capacity task is managed” och “capacity 
leakage” (Armistead & Clark, 1994). Den första delen beskrivs som resursåtgång per utförd 
aktivitet, efterfrågemönster, och hur dessa styrs genom prissättningar eller överenskommelse. 
Den andra delen beskriver hur planering, prioritering, hantering av flaskhalsar och hur man 
fördelar och nyttjar resurser. Den sista delen syftar till  i vilken utsträckning resurser saknas när 
de behövs, kvalitetsbrister, missar i planering, underprestationer och kapacitetstapp i samband 
med att man skiftar resurser i sin strävan att nå hög flexibilitet. De två sistnämnda delarna kan 
kopplas till tidigare diskussion om planering så som Drupsteen et.al. (2013) definierar det. 
Kapabilitet kan vidare kopplas till en process kvalitet då det mäter förmågan att leverera vad 
som ska levereras (Gunnarsson & Johanzon, 2007).	  

2.8 Flow performance och helheten 

Drupsteen et.al. (2013) har utvecklat en modell (fig.2) som bygger på  dessa fyra faktorer; 
planering, icke-värdeskapande delar, variation samt flaskhalsar. Planering har en reducerande 
effekt på de tre övriga faktorer som i sin tur ökar genomflöd som benämns flow performance i 
modellen. Ett ökat flow performance syftar till att fler patienter färdas genom processen, vilket 
i sin tur innebär ökad produktivitet. Utgångspunkten i modellen är att ”integration of planning 
and control” är det som ska möjliggöra ett ökat patientflöde. Schmenner & Swink (1998) visar 
att en reducering av variation flaskhalsar och icke-värdeskapande aktiviteter är en bidragande 
faktor till att öka produktiviteten i processer och minskar ledtiderna.  Detta innebär att flow 
performance och SEF i grunden har samma innebörd. av denna anledning kommer flow 
performance hädanefter  därför att benämnas SEF.	  

Sjukhus som implementerat en mer planerad styrning mellan och inom avdelningar har visat på 
förbättrade patientflöden vilket har lett till både ökad produktivitet och patienters 
tillfredställelse (Drupsteen et.al., 2013; Litvak, 2009; Villa et.al., 2009). Det finns dock en 
viktig avvägning i hur denna implementering ska ske. Att öka patientflödet, det vill säga att 
minska ledtiderna i en del kan skada produktiviteten i en annan beroende del av sjukhuset. Det 
gäller att vara uppmärksam även på andra avdelningar när förändringar genomförs (Haraden, 
2004).	  

Alla delar som är beroende av varandra bör vara synkroniserade och ha likartade ledtider för att 
inte väntetider ska uppstå i processen vilket kan ses som flaskhalsar (Drupsteen et.al., 2013). 
Detta knyter an till tidigare diskussion om att se lean som en helhet, något som ska genomsyra 
hela verksamheten snarare än specifika delar. Det är också vad Pagell (2004) visar med sin 
definition av planering att delar i verksamheten ska arbeta interaktivt.	  
	  
SEF kan kopplas till patientflöden, det vill säga den tid det tar för en kund eller produkt att 
färdas genom en process (Schmenner, 2004). Drupsteen et.al. (2013) modell (fig.2) vilar på att 
planering på ett sjukhus är den faktor tillsammans med variation, icke värdeskapande delar samt 
flaskhalsar som bidrar till att SEF i detta fall blir förbättrat. Det vill säga att ledtider minskar 
och att företag som använder sig av ett sådant system redovisar ett bättre patientflöde. För att 
kunna utvärdera SEF behöver alla dessa interna delar inkluderas och ses som en helhet 
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(Drupsteen et.al., 2013; Pagell, 2004; Teich & Faddoul, 2013). En förbättring av patientflöden 
är en väsentlig del för att öka både produktiviteten och patienternas tillfredställelse (Drupsteen 
et.al., 2013). Dock behöver inte ett förbättrat patientflöde eller förbättrad ledtid nödvändigtvis 
betyda ökad kvalité för kunden.	  

Kvalité för patienter kan mätas på olika sätt, ett av dessa sätt utgörs av hur ofta en patient blir 
återkallad till sjukhuset för samma problem samt hur ofta det går att förhindra dödsfall. Dessa 
mått används för att kunna sätta upp olika former av mål och standarder på sjukhus (Mannon, 
2014). Vid implementeringen av lean inom sjukvården i Wisconsin var syftet att förbättra alla 
delar för kunden och samtidigt sänka kostnader, förbättra kvaliteten och förbättra personalens 
moral. Att endast fokusera på en del eller ett mått i verksamheten bidrar inte till en framgångsrik 
förbättring av processen (Mannon, 2014). Det finns tre centrala frågor i förändringen av 
arbetssättet, “how does this improvement benefit the patient?”, “how does this improvement 
align with the true north?” Och “how difficult will it be to implement the improvement?”. Första 
frågan riktar sig till patientens förbättrade kvalitet, den andra frågan sammanför sjukhusets 
normer och moral som enligt Malmi och Brown (2008) är en viktig faktor för en lyckad 
styrning. Den sista frågan syftar till den ekonomiska aspekten, kommer implementeringen 
innebära stora förändringar samt kostnader som i förhållande till kvalitetsökningen är värd den 
förändringen (Mannon, 2014).	  

Enligt Flint et.al. (2008) är väl fungerande processer avgörande för  att nå tillfredsställda 
kunder. I detta fall är patienterna att ses som kunden och målet med processen är att uppfylla 
patienternas behov. Organisationer som har en marknadsorienterad vy på omvärlden är mer 
framgångsrika i sin verksamhet än andra (Kohli och Jaworski, 1990; Flint et.al., 2008). I sin 
forskning visar de att användandet av ett marknadsorienterat synsätt, med högt kundfokus, 
genom en hel organisation leder till; tydligare gemensamma mål, en högre känsla av 
samhörighet, en högre känsla av stolthet och tydligare ledarskap. Alla dessa faktorer leder till 
nöjdare kunder vilket genererar en högre omsättning och användandet av 
marknadsorienterat  fokus är ett framgångsrikt recept för de flesta företag om det implementeras 
på rätt sätt. Detta är dock inte direkt korrelerat med endast lean utan förekommer även i andra 
sätt att styra organisationer (Kohli & Jaworski, 1990). 	  

2.9 Analysmodell 

Utifrån den teori som presenterats ovan används  en analysmodell. Modellen har hämtats från 
Drupsten et.al. (2012) och överensstämmer med ovanstående diskussion. Flow performance 
utifrån Drupsteen et.al. (2013) har en tydlig koppling till SEF som tidigare förklarats, då dessa 
begrepp förklaras av samma faktorer i form av flaskhalsar, variation och icke-värdeskapande 
aktiviteter i en process. “Integration of planning and control” kvarstår i modellen och det har 
en inverkan på de tre centrala bitarna i modellen; variation, flaskhalsar och icke-
värdeskapande aktiviteter som i sin tur påverkar hur SEF i processen är. I och med denna 
förändring av modellen tillsammans med tidigare nämnd teori ingår även en kvalitets aspekt i 
denna modell som berör samtliga delar.	  
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Fig. 2 Relationen mellan integration of planning and control, variability, bottlenecks och flow performance (Drupsteen et.al., 2013, s.916).	  
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3. Metod 
 
Inledningsvis kommer detta kapitel att presentera de olika val som gjorts vid utförandet av 
studien. Under arbetets gång bearbetas även den vetenskapliga traditionen som arbetet följer. 
Därefter tas bland annat datainsamling, bortfall, urval och kvalitetskriterier upp i studien i form 
av reliabilitet och validitet. Avslutningsvis diskuteras tillvägagångssättet för att dels hitta 
information samt motivering till intervjufrågor, hur sjukhusen kontaktades och hur intervjuerna 
utfördes. 

3.1 Etiska aspekter 

Till följd av vissa informanters vilja till anonymitet kommer alla som medverkat i arbetet vara 
anonyma. De personer som deltog i intervjuerna benämns informant 1, 2, 3, 4, 5, lean-coach, 
ekonomen. Sjukhusen har blivit numrerade från 1-3 utan någon specifik rangordning. Ingen 
källa är angiven i anknytning till sjukhusens årsredovisningar detta för att bibehålla fullständig 
anonymitet.   
 
Vid en kvalitativ studie med intervju som metod är det forskarens plikt att uppfylla ett visst 
antal etiska krav. Genom att förhålla sig till dessa menar Bryman & Bell (2013) att forskaren 
inte ska bryta dessa etiska regler. Genom att göra det menar författarna att eventuella förseelser 
kan innebära ofördelaktig behandling och skada av samhällsforskningen. De etiska reglerna är 
enligt Bryman & Bell (2013) informationskravet, samtyckekravet konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
När vi tog kontakt med respektive sjukhus och läkare informerade vi dem att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när som helst då de själva bestämmer om sin 
medverkan. Vid kontakt med den potentiella informanten uppgav vi information om studiens 
syfte för att ge en klar bild över vad intervjun skulle behandla. Genom att vara informativ 
minskar forskaren risken för missförstånd och missledande information. Inför varje intervju 
skickade vi frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig inför intervjun. Innan vi startade 
varje intervju frågade vi om det var okej att spela in samtalet samt om informanten ville vara 
anonym. Informantens anonymitet innebar bland annat att inte uppge några som helst 
personuppgifter och att det inspelade materialet enbart kommer att användas i förmån av 
uppsatsskrivandet. Genom att ha följt Bryman och Bell (2013) enligt kraven, ser vi att arbetet 
är i överensstämmer med de etiska aspekterna som författarna nämner. 

3.2 Intervju som metod 

Enligt Bryman och Bell (2015) är valet av intervju som metod fördelaktigt om syftet är att tolka 
en förändringsprocess. Framför allt om förändringsprocessen skett över tid genom att ta del av 
den sociala världen, människors erfarenheter och upplevelser av denna process. Vidare menar 
författarna att detta kan ses som en form av utgångsläge när det gäller en kvalitativ forskning 
(Bryman & Bell, 2015). Via den sociala världen kan, enligt Mason (2002), arbetsrelationer, 
föreställningar och erfarenheter belysas. Utifrån detta har vi valt att genomföra studien med en 
kvalitativ forskning för att få en djupare förståelse inom ämnesområdet. Detta skapar 
möjligheter för mer uttömmande svar än vad exempelvis enkäter skulle ha gjort. Det innebär 
även att det finns möjligheter att ställa eventuella följdfrågor om det dyker upp något oförutsett 
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tema under intervjun (Bryman & Bell, 2015, s. 480-481). Då detta överensstämmer med vad 
vårt syfte är så föll valet på intervjuer relativt tidigt i arbetsprocessen. 

Mason (2002) förespråkar att forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer bör se över 
två viktiga synsätt som forskningsansatsen grundar sig på, närmare exakt epistemologiska och 
ontologiska synsättet. De två synsätten kombinerat ämnar att låta forskaren undersöka och 
analysera människors värderingar, kunskaper och livserfarenheter genom att lyssna och prata 
med människorna, samt ställa relevanta frågor som är utformade för forskningen. Utifrån 
ovanstående stämmer detta in på metodvalet i studien, vilket var en bidragande faktor till att 
använda semistrukturerade intervjuer. Inom den kvalitativa forskningen menar DiCiccio-
Bloom & Crabtree (2006) att just den semistrukturerade intervjun är den mest förekommande 
strukturen vid en utformning av intervju. 
 
Den semistrukturerade intervjun användes under intervjuerna då den anses vara mer flexibel än 
den strukturerade intervjumetoden. Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda med en 
intervjuguide bestående av olika teman och ett visst antal frågor som forskaren kan använda sig 
av för att behålla fokus på det tänkta området som ska undersökas. Detta ifall informanten 
exempelvis tolkar en fråga för fritt eller om intervjun kommer på villovägar så finns det något 
att kunna falla tillbaka på och hitta rätt spår igen (Bryman & Bell, 2015, s. 483-485). Intervjun 
är utformad på så sätt att den innehåller både direkta samt indirekta frågor. De direkta frågorna 
fyller funktionen att ge forskaren en förståelse av hur verksamheten fungerar samt utvinna 
konkret information om verksamheten. De indirekta frågorna syftar till att få en inblick i hur 
informanten upplever ett visst moment på arbetsplatsen. Frågorna är ställda på så vis att de ska 
besvara de områden där vi saknar kunskap alternativt för att besvara de delar som inte går att 
läsa sig till i vetenskapliga artiklar (Bryman & Bell, 2015, s. 487-490). 

Frågorna är uppdelade efter teman som grundar sig på Mannon (2014) samt figur 2 som 
återfinns i föregående kapitel om analysmodell. Analysmodellen har sitt ursprung från 
Drupsteen et.al. (2013) som illustrerar flow performance eller i detta fall Swift, Even Flow. 
Varje del från analysmodellen har ett antal frågor som är riktade mot den specifika faktorn för 
att få ut information om hur sjukhusen arbetar med att påverka dessa faktorer. Frågorna följer 
ingen specifik ordning utan beroende på svaren från informanten kan intervjuerna skilja sig för 
att få ett bättre flyt. Dock följer de olika teman som följer ett mönster genom alla intervjuer för 
att åstadkomma en viss form av struktur för att bibehålla en röd tråd. Frågorna är inte för 
specifika även fast de följer teman, detta både för att få ut information som hjälper till analysen 
men också för att undvika ledande frågor. Språket i de två olika intervjuguiderna är anpassade 
efter informanternas kunskapsområde för att undvika misskommunikation (Bryman & Bell, 
2015, s. 488) Intervjuerna spelas in för att inte missa väsentlig information och felskrivningar 
och för att möjliggöra ett legitimt analysarbete. Detta innebär att varje intervju även går igenom 
en transkriberingsprocess där de empiriska materialet härstammar ifrån (Bryman & Bell, 2015, 
s. 494). 

3.3 Procedur 

I början av studien ägnades mycket tid åt att gå igenom tidigare forskning inom området för att 
skapa en kunskapsbas. De databaser som har använts är Emerald journals, Jstor, Summon 2.0 
samt google scholar. De sökfraser som främst använts är “Lean in healthcare”, “Lean inom 
sjukvården”, “Lean implementation in hospitals” och “implications with lean in healthcare”. 
Detta blev grunden för inledningen och den teoretiska referensramen. När den tidigare 
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forskningen genomgicks upptäcktes en analysmodell av Drupsteen et.al. (2013) som passade 
bra i vårt forskningsområde och den kom att ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Utifrån analysmodellen utvecklades senare en intervjuguide som byggdes upp utifrån de teman 
som fanns i modellen. Vi tog kontakt med de tre sjukhusen via mail samt telefon för att boka in 
möten för intervjuer med både sjukvårdspersonal samt den administrativa personalen. Efter att 
kontakten var gjord fortsatte vi ha kontakt fram till intervjutillfället och skickade även ut en 
kortare presentation av vårt arbete. Även några av ämnena som skulle behandlas under intervjun 
skickades ut så att informanterna kunde förbereda sig och ge så utförliga svar som möjligt. 

Vid varje tillfälle närvarade tre intervjupersoner för att komplettera varandra. Det finns fördelar 
att vara flera intervjuare, en av dessa är att det går och fylla i för varandra om någon skulle 
uppfatta ett svar på ett annat sätt än övriga och på så sätt ställa fler följdfrågor. Detta kan även 
medverka till att skapa en mer informell atmosfär (Bryman & Bell, 2015, s. 487). Det är dock 
viktigt när flera intervjupersoner närvarar att alla är överens samt att vi ser och hör saker på 
liknande sätt så analyserna blir så objektiva som möjligt (Bryman & Bell, 2015, s. 400). För att 
minimera denna risk utfördes en pilotintervju för att testa både informantens reaktion till 
frågorna och intervjupersonernas förståelse. 

En del av arbetet är att utläsa ifall SEF har blivit mer effektivt sedan implementeringen av lean. 
Då Schmenner (2004) menar att SEF kan tolkas som den tid det tar för en produkt att gå genom 
processen ville vi stämma av om en patients interaktion har blivit snabbare från första till sista 
besöket på ett sjukhus sedan förändringen. För att besvara detta krävdes en viss del av 
kvantitativ data som erhölls från sjukhusens interna redovisningssystem samt deras 
årsredovisning. Vi jämförde datamaterialet från två olika tidpunkter, 2008 och 2015 för att 
kunna utläsa eventuella förbättringar eller försämringar i SEF. Datamaterialet är endast till för 
att skapa en bild av hur ledtider har förändrats sedan implementering av lean. 
 
Efter att intervjuerna hade utförts och det empiriska materialet samlats in transkriberades och 
tematiserades alla intervjuerna för att kunna utröna skillnader och likheter mellan de olika 
sjukhusen. Detta  gjordes även för att kunna urskilja vad informanterna berättade och hur det 
avspeglade siffrorna som sjukhusen presenterade i sina  årsredovisningar. 
 
Slutligen analyserades resultatet utifrån den utvecklade analysmodellen som grundar sig i den 
teoretiska referensramen och en slutsats framställdes. 

3.4 Operationalisering 

Vid utformningen av intervjuguiderna (se bilaga 1 & 2) har vi tagit vår utgångspunkt från 
Drupsteen et.al. (2013) och den analysmodell som de presenterar samt delar av övrig teori som 
tas upp i referensramen. Analysmodellen (Drupsteen et.al., 2013) berör framförallt områdena 
planering, produktion, variation, flaskhalsar och patientflöde. Intervjuguiderna till 
sjukvårdspersonal och administrativ personal skiljer sig till liten grad och kommer endast 
belysas då det är en markant skillnad, exempelvis att flaskhalsar inte förekommer i intervjuerna 
med de administrativa informanterna. 
 
Planering 
Denna del av intervjuguiden består av tio frågor inklusive tre följdfrågor som alla härstammar 
ifrån planering i analysmodellen av Drupsteen et.al. (2013). Under rubriken planering finns fyra 
kategorier som berör ämnena; tillgänglighet av en patients nästa steg i processen, samplanering 
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mellan avdelningar, tillgänglighet av väntelistor på andra avdelningar samt möjligheten att 
kombinera flera läkarbesök till ett tillfälle. Dessa frågor ställs för att skapa en bättre förståelse 
för hur de arbetar inom organisationen och för att eventuellt kunna se skillnader i hur sjukvårds- 
och administrativ personal ser på lean ur ett planeringsperspektiv. 
 
Produktion och icke-värdeskapande aktiviteter 
I den här delen av intervjun ges informanten möjlighet att beskriva den nuvarande processen en 
patient genomgår. Det följs upp av två frågor rörande förändringar och hur processen har 
förändrats de senaste 5-10 åren samt om de ser att det finns steg i processen som kan tas bort 
eller läggas till för att förbättra arbetets gång. Dessa områdesfrågor går att härleda till Drupsteen 
et.al. (2013) modell under rubriken icke värdeskapande aktiviteter samt begreppet waste (Teich 
& Faddoul, 2013; Schmenner, 2004). 
 
Variation 
Variation i arbetet är en av de anledningar som ökar ineffektiviteten i en 
organisation  (Schmenner, 2004; Drupsteen et.al., 2013) Då detta arbete ämnar att undersöka 
hur implementeringar av lean har påverkat processen föreföll det sig naturligt att undersöka 
detta. Detta är en del som skiljer sig i intervjuguiderna, den administrativa personalen får frågor 
rörande hur de hanterar variationen samt om de arbetar för att standardisera eller främja 
flexibilitet. Sjukvårdspersonalens frågor berör mer praktiska moment så som hur en arbetsvecka 
skiljer sig från en annan, patienternas symptom och så vidare. 
 
Flaskhalsar 
Denna fråga handlar om hur ofta sjukvårdspersonalen får vänta på andra avdelningar eller 
personal innan de kan genomföra sin uppgift. Frågan går att koppla till Fredendall et.al.(2009) 
som förklarar begreppet ”bottleneck starvation” vars innebörd är att hinder uppstår under vissa 
omständigheter. I detta fall kan det handla om omständigheter där läkare får stanna upp i sin 
behandling på grund av en utebliven röntgen eller provtagning till exempel. Det här 
ämnesområdet kom inte att behandlas i intervjuerna med den administrativa personalen även 
om ämnet kom på tal så var det ej en del i intervjuguiden. 
 
Kvalité för patienter 
Rörande kvalité ställdes frågor om sjukvårdspersonalens upplevda möjlighet att uppfylla 
patienternas behov. Denna del bestod av fyra frågor och fokuserar på avsatt tid till patienter och 
hur tiden nyttjas samt hur detta eventuellt begränsar sjukvårdspersonalen i deras arbete. 
Ytterligare en aspekt som behandlades här var hur ofta de får återkommande patienter med 
samma symptom, vilket går att koppla till Mannon (2014). 
 
Utbildning i lean 
Den avslutande frågan till sjukvårdspersonalen handlade om huruvida de fått någon utbildning 
rörande lean och den organisationsförändring som pågår på sjukhusen. Denna fråga ställdes för 
att kunna jämföra vad den administrativa personalen säger att de gör och hur det utförs rent 
praktiskt och uppfattas av sjukvårdspersonalen. 
 
Swift, Even Flow 
I detta tema behandlades framförallt jämförelser, dels hur sjukhusen mäter processer och hur 
snabbt en patient går genom hela flödet från första till sista besök. Vi frågade även om de kunde 
se skillnader på resultaten från tidigare år innan dess att implementeringen startades. Dessa 
frågor ställdes enbart till den administrativa personalen. Dessa frågor går att härleda till 
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Drupsteen et.al. (2013) modell där begreppet SEF ses som det sista steget. Det går även att 
koppla frågorna till produktivitet och ledtider enligt Schmenner (2004). 
 
Intervjuerna spelades in med ljudupptagning som senare transkriberades i olika dokument för 
varje intervju. Det transkriberade intervjumaterialet stod till grund för majoriteten av empirin 
som senare analyserades med hjälp av den utformade analysmodellen. Analysmodellen är 
utformad i syfte att agera tolkningsschema för att empirin ska behandlas på̊ ett systematiskt sätt. 
Intervjufrågorna är utformade så att de i systematisk ordning sammanställer de olika delarna av 
analysmodellen och relevanta slutsatser kan dras utifrån informanternas svar. 

3.5 Urval och bortfall 

Urvalet faller in i kategorin av ett ändamålsenligt urval, det vill säga att sjukhus som använder 
sig av lean har valts då detta är syftet med undersökningen (Bryman & Bell, 2015, s. 435). Det 
ändamålsenliga urvalet kompletteras med ett så kallat snowball urval. Snowball urval är enligt 
Bryman och Bell (2015) på sätt och viss en form av bekvämlighetsurval och kan lätt förväxlas. 
Viktigt att tänka på är att skillnaden mellan de två urvalen är att snowball syftar till att forskaren 
tar kontakt med ett antal informanter som är relevanta till studien. Genom dessa informanter 
kan forskaren skapa ett större kontaktnät och bli hänvisad till fler informanter (Bryman & Bell, 
2015, s. 434). Informanterna på samtliga tre sjukhus kom vi i kontakt med via primära kontakter 
som hjälpte oss att ta nästa kliv. Sjukhus 1 kom vi exempelvis i kontakt med genom andra 
studenter på universitetet och väl där blev vi introducerade för ytterligare en person som kom 
att medverka i arbetet. 

Detta arbete avgränsar sig till att tre svenska sjukhus studeras, dessa är utspridda i de mellersta 
delarna av Sverige. Anledningen till att det blev tre sjukhus beror på att vi anser det vara 
tillräckligt för att skapa oss en bild av hur lean implementeringarna har fungerat på svenska 
sjukhus. De valda sjukhusen har implementerat lean vid olika tillfällen vilket innebär att de 
befinner sig i olika faser av implementeringen. Det ger oss en god inblick i vilka effekter som 
kan och har uppstått under implementeringen. Relevansen av vilken fas sjukhusen befinner sig 
i av implementeringen är inget som tas hänsyn till i detta arbete utan endast att någon form av 
förändringsprocess relaterad till lean tagits plats. 

I arbetet har sex intervjuer genomförts med olika individer, däribland läkare, ekonomer och 
lean-coach. Informanterna är tagna från tre olika sjukhus i Sverige som alla implementerat lean 
inom sin organisation. Sjukhusen ligger i tre separata regioner detta för att eventuellt kunna 
möjliggöra en generalisering av hur lean implementeringar har fungerat i svenska sjukhus. 
Hänsyn till informanternas kön eller ålder förekommer inte då urvalet är så pass litet. Dock har 
hänsyn tagits till hur länge informanterna arbetat på sjukhuset för att de ska ha en förståelse för 
hur förändringsprocessen påverkat deras dagliga arbete (Bryman & Bell, 2015, s. 436). 

I samband med vår vistelse på ett av sjukhusen blev vår informant inkallad akut till en operation. 
På grund av tidsbrist hos denne informant fick vi inte alla intervjuer som vi önskade, trots 
avtalad tid och plats. Totalt gick vi miste om en intervju. 

3.6 Analysmetod 

Detta avsnitt kommer att förklara hur den härledda analysmodellen används i analysarbetet för 
att dra konkreta slutsatser kring sjukhusens förändring i förhållande till SEF. 
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Analysarbetet samt det erhållna materialet från intervjuerna som utfördes baseras på den 
utvecklade analysmodellen som presenterades i avsnitt 2.9. Modellen utvecklades genom 
studiens teoretiska ramverk kring processteori. Valet av teoretiskbakgrund möjliggör 
en  jämförelse av sjukhusens SEF utifrån en lean implementering och inkluderar 
kvalitetsaspekten som präglar processteorin. Drupsteen et.al. (2013) identifierar fyra faktorer; 
variation, icke-värdeskapande delar och flaskhalsar samt planering som ett mått på 
produktivitet. Med hjälp av Schmenner (2004) har dessa faktorer utvecklats till ledtid som i sin 
tur mäter produktivitet. Modellen kompletteras vidare genom att addera kapabilitet som ett 
kvalitetsmått utifrån Armistead och Clark (1994). Kapabilitet och ledtid skapar tillsammans ett 
mått kallat SEF som beskriver effekten av lean implementering i sjukhus. Analysarbetet är 
senare indelat i ledtid och kapabilitet där intervjumaterialet hanteras och diskuteras utifrån dessa 
aspekter för att erhålla slutsatser kring kvalitet och produktivitet som i sin tur utgör hur SEF 
påverkas. 

3.7 Kvalitetssäkring 

En viktig faktor i att bedöma en studies kvalitet är att undersöka hur vida trovärdig studien är 
(Bryman & Bell, 2011). Kvalitativa studier brukar falla under kritik för att vara allt för 
subjektiva, svåra att replikera, svåra att generalisera och uppvisar en bristande transparens. 
Detta avsnitt kommer vi att diskutera denna kritik i förhållning till studien. 

Subjektivitetskritiken härstammar från att resultat i kvalitativa studier bygger på forskares 
osystematiska val om vad som är relevant i stor utsträckning. Respondenten och 
intervjupersonen kan forma personliga relationer som i sin tur påverkar hur utfallet av resultatet 
blir (Bryman & Bell, 2011). Vi har kringgått detta subjektivitetsproblem genom att utgå från 
studien analysmodell för att avgöra vad som är relevant information att presentera. 
Analysmodellen i sin tur har utvecklats genom Drupsteen et.al. (2013) publicerad i en tidskrift 
som bygger på Schmenner & Swink (1998) och Schmenner (2004) två högt rankade artiklar, 
samt styrks denna modell med hjälp av processorienterad teori kring kapabilitet och ledtider. 
Angående den personliga relationen med informanterna har detta undvikts genom att ingå 
enbart i en professionell relation som endast syftar till att ställa frågor som knyter an till arbetet. 
Detta innebär att ingen personlig anknytning till respondenterna existerar. 

Replikationsproblematiken mot kvalitativa studier innebär att det i synnerhet är svårt att 
replikera studien och erhålla samma resultat. Detta grundas i att kvalitativa studier i stor 
utsträckning är ostrukturerade och bygger på forskarens kreativitet. Vad som studeras är vad 
författaren anser vara av intresse (Bryman & Bell, 2011). Detta tas hänsyn till genom att 
konstant redogöra och konkret beskriva hur insamlingen av resultatet har skett och hur det 
senare analyserats. Analysmodellen är den del som styr studiens gång i form av vilka frågor 
som ställs och vilken information som anses vara av relevans. Detta medför en viss struktur 
även om intervjuerna tar en semi-strukturerad form. Det är dock värt att poängtera att en studie 
är svår att exakt replikera då vi lever i en föränderlig värld (Bryman & Bell, 2011). Det finns 
även det faktum att analysmodellen är vald från vår egna subjektiva bedömning av vad som är 
relevant för denna studie.      

Generaliserbarhet är den tredje sorten av kritik mot kvalitativa studier. Detta innebär huruvida 
det är möjligt att anta att resultaten från en kvalitativ studie kan avspegla alla andra 
organisationer som verkar i en liknande miljö med liknande omständigheter. Kvalitativa 
forskare genomför ofta studier på en del av en population eller ett mindre urval vilket innebär 
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att svaren som framkommer sällan kan representera hela det undersökta området (Bryman & 
Bell, 2011). För att bemöta detta har vi valt att genomföra intervjuer på tre olika sjukhus och 
på ett relativt brett geografiskt område för att om möjligt kunna generalisera vårt resultat över 
svensk sjukvård. Däremot ingår det relativt få informanter i studien vilket innebär en 
begränsning i generaliserbarheten. 

Den fjärde och sista kritiken som framförs berör transparens. Detta behandlar aspekten av hur 
det går att uppfatta vad forskaren gjort och hur de kommit fram till slutsatserna (Bryman & 
Bell, 2011). För att stärka transparensen i detta arbete har vi presenterat genomförandet av 
denna studie så utförligt som möjligt i proceduravsnittet i metodkapitlet. Det avsnittet 
tillsammans med urval och bortfall samt operationaliseringen anser vi vara till stor nytta för 
läsaren för att få en uppfattning om hur studien är genomförd. Vi förklarar och motiverar hur 
vi valt att använda oss av analysmodellen och hur vi formulerat frågorna utifrån densamma för 
att öka transparensen och underlätta för läsaren. 

3.8 Metodreflektion 

I detta avsnitt kommer vi kritiskt reflektera vad som kunde utförts bättre eller annorlunda med 
vår studie. En del i arbetet som eventuellt går att kritisera är det faktum att vi inte lyckades få 
både administrativ- som sjukvårdspersonal att medverka från samtliga sjukhus. Endast ett 
sjukhus uppfyllde dessa mål däremot fick vi tillgång till andra informanter med stor kännedom 
om sjukhusen vilket skapade en bra bild av hur de arbetar med lean implementering. 

Vi ser en del brister i intervjufrågorna, det uppstod oklarheter vid mer än ett tillfälle där vi fick 
förklara frågorna mer utförligt för att informanten skulle kunna svara på det som vi ämnade att 
undersöka. Trots förklaringarna så blev vissa frågor missuppfattade utifrån vad vår avsikt var 
med frågan dock kunde svaren användas på andra sätt. 

En tredje aspekt som vi anser kunde ha utvecklats var användandet av kvantitativ data. Detta 
hade kunnat skapa en mer rättvis bild vid redovisningen av utfallet med lean implementeringen. 
Det uppstod dock externa problem med detta då ett av sjukhusen saknade data rörande 
patientflöden från tiden innan implementeringen av lean och av den anledningen ströks detta 
från arbetet. 
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4. Ett nedslag i verkligheten 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet utvunnet från de intervjuer som tagit plats 
och relevanta citat från informanterna lyfts fram som bidrag till analysarbetet. Avslutningsvis 
diskuteras de tre sjukhusens årsredovisningar och hur deras prestationsmått i form av 
patientflöden har förändrats över tid.   

4.1 Den Administrativa Personalen  

I detta avsnitt kommer den administrativa personalens åsikter sammanfattas. De som ingår i 
denna del är lean-coachen och dennes medarbetare från sjukhus 1 samt ekonomen från sjukhus 
2. 
 
4.1.1 Lean-Coach 
På sjukhus 1 intervjuades en lean-coach, detta var den enda av sitt slag som intervjuades och 
hon kommer således benämnas lean-coachen. Hon började jobba på sjukhus 1 2006 och sedan 
2010, när lean-implementeringen startade, blev hon anställd som lean-coach och ansvarig för 
implementeringen. Lean-coachen har en bakgrund som process- och verksamhetsutvecklare 
inom IT samt en systemvetare- och sjuksköterskeutbildning. 

Under de första 10 minuterna deltog även en andra person som kommer benämnas informant 
1, han har arbetat som undersköterska i 15-20 år och har under de senaste åren haft en 50 % 
tjänst som förbättringsledare/lean-coach. 

På sjukhus 1 följer de en implementeringsmodell som är utformad av Peter Hines. Modellen 
består av sex steg som en organisation ska gå igenom för att uppnå en fullständig 
implementering av lean. Lean-coachen beskriver hur de på sjukhuset befinner sig i slutet av fas 
2 och arbetar för att komma in i fas 3. Lean-coachen berättar vidare att de just nu har kvar det 
traditionella vertikala styret i organisationen men de jobbar för att det ska bli mer horisontellt. 
För att sjukhuset ska anses vara i fas tre är det ett horisontellt styre som krävs enligt den nämnda 
modellen. 

Informant 1 beskriver att de som ansvariga för implementeringen ser arbetet och flödet mer 
som sammanhängande processer medan sjukhuset, mer övergripande, fortfarande har ett 
stuprörstänk där de anställda enbart ser till sin avdelning och sin uppgift. Informant 1 förklarar: 
“det man försöker åstadkomma är ju en sammanhållande verksamhet som ska hänga ihop. Där 
man då utan revirtänkt och annat då kan få patienten att vandra genom dom olika delarna i 
processen”. 

De förklarar hur de försöker införa tänket att se en patients hela flöde men just nu ser det inte 
ut så, lean-coachen beskriver “Ja det är ju det där vi  försöker få, det är ju en stor omställning 
för verksamheten att gå över från det här att man gör sin egen lilla del och struntar i varken 
vad som var före eller det som kommer efter”. De fortsätter att beskriva hur det idag är enskilda 
kliniker och “öar” genom hela organisationen men det går att peka på vissa delar som börjar bli 
bättre. Några processer har blivit effektivare genom att ansvar läggs över på patienterna i 
förberedelsearbetet så de inte behöver bli inlagda utan kan komma direkt till operationen. Ett 
annat exempel där det blivit smidigare till följd av samplanering och samarbete är att de arbetar 
mer med förberedelser inför operation. Det leder till att läkare, dels vet exakt när de ska vara 
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på plats men också att när de anländer så kan läkaren gå in direkt och utföra sitt arbete och sen 
gå vidare till nästa, på så vi ökar de resursutnyttjandet på avdelningen och sjukhuset. 

För att implementeringen ska fungera så bra som möjligt har de på sjukhus 1 utbildningar för 
sina anställda inom lean innan implementeringen påbörjas. Informant 1 beskriver: “För oss 
handlar det väl om den mentala inställningen till det här, för man tänker inte i processer som 
anställd”. Lean-coachen beskriver hur hon, genom utbildning försöker förändra tankesättet hos 
de anställda. De börjar med en utbildning för avdelningscheferna och överläkarna under 3-4 
dagar där de skapar en djupare förståelse för lean och för vad sjukhuset ämnar att göra på 
avdelningen genom omstruktureringen. Efter det kommer de övriga anställda få en endagars 
utbildning där de går igenom de specifika uppgifterna som utförs på just deras avdelning för att 
se vilka förbättringsmöjligheter som finns i utförandet. 

Planering för att kontrollera variation är något som Sjukhus 1 ägnar sig åt. Genom planera och 
fördela arbetsuppgifterna jämt över dagen och veckan får de mindre fluktuationer och risken att 
en flaskhals uppstår reduceras. Även planering av resurser i form av anställda och deras 
tillgänglighet har förändrats för att minska flaskhalsar och variation, lean-coachen beskriver 
detta med följande mening: “utifrån att man också har en schemaläggning utifrån resurserna 
eller för behovet så kan man få det mycket jämnare flöde”. Tidigare kunde framförallt läkarna 
planera in sin arbetstid mer självständigt efter deras egna önskemål vilket kunde innebära att de 
var underbemannade en dag och överbemannade nästa på en avdelning. 

Ett annat sätt som de arbetar med för att få jämnare flöden och lägre variation är standardisering 
av utföranden. De hävdar att ganska många delar i ett moment inom sjukvården går att 
standardisera, exempelvis hur patienter tas emot på akuten eller hur en läkare undersöker vissa 
symptom. De poängterar dock att hela processen för en patient är svår att standardisera då 
människor kan uppleva samma sjukdom på olika sätt. Just nu undersöker de på sjukhus 1 hur 
det är möjligt att standardisera mammografin. Utförandet kan idag variera tidsmässigt mellan 
3 till 15 minuter trots att det är samma utförande varje gång. Detta skapar problem i planeringen 
och det bildas onödiga kötider när utförandet tar för lång tid. ”vi jobbar med det här för att se 
hur kan vi då säkerställa att den här variationen inte uppstår, för börjar den här variationen 
som tar 15 min ja då spricker schemat för dagen ganska fort”. Här poängterar lean-coachen 
hur små variationer kan skapa stora effekter på kötiderna. 

Lean-coachen fortsätter att beskriva kötider och kopplar det till de mått som de använder sig av 
på sjukhuset. För att mäta hur det går i hela organisationen fokuserar de framförallt på tre 
områden; kvalité, kötider och medarbetarnas välmående. Som det ser ut idag har de problem 
med långa kötider vilket leder till överansträngningar i organisationen men de är noga med att 
arbetet för att korta ner kötiderna inte sker på bekostnad av kvalitén. Tillgänglighetsproblemet 
härleds till tider i operationssalar och tillgänglig personal, något som de tror kan förbättras med 
hjälp av samplanering och effektivisering likt exemplet med preparerade patienter och salar 
inför operation. 

Ett steg i lean processen är att använda sig av Lean-tavlor* ihop med korta möten, detta är något 
som sjukhus 1 använder sig av på de flesta avdelningarna. Varje dag har de ett kort möte där de 
tydligt går igenom vad som ska göras under dagen och när det ska utföras. Uppstår problem 
eller komplikationer så skrivs det upp på tavlan. En gång i veckan har de ett större möte där de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Lean-tavla är en form av  anslagstavla som används för att kommunicera mellan anställda, följa upp 
hur det går på en avdelning samt se vad som ska ske i den närmaste framtiden. Den används även för 
att lyfta fram problem som uppstår. 
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diskuterar eventuella komplikationer som uppkommit och hur det kan lösas eller förhindras i 
framtiden. 

När frågan om hur implementeringarna tas emot av personalen berättar lean-coachen hur de 
ibland kan stöta på motstånd från läkarna: 

“Det är svårt, det sitter i väggarna, det är verkligen så laddat när man börjar på 
och tassa in på deras revir men nu har ju vi en dålig ekonomi som gör att vi måste titta över 
alla dom här jourscheman och liksom hur arbetssättet ser ut och läkarna går ju sin egen linje 
liksom”. 

Vidare beskriver hon hur läkare kan reagera  på att de förändringarna som sjukhuset försöker 
införa: “Sen är det ju så att vissa kan ju inte höra ordet [LEAN]”. Detta tror lean-coachen till 
viss del beror  på att implementeringen innebär en förändring i maktstrukturen och läkarna 
kommer inte längre har samma inflytande på sjukhuset. 
 
4.1.2 Ekonom  
På sjukhus 2 intervjuades en ekonom och han arbetade som verksamhetscontroller. Informanten 
har jobbat en kortare period på sjukhuset, omkring 3 år, och arbetade med fyra 
verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna inkluderade ekonomiskt stöd för avdelningarna samt 
produktions-, personal- och närvarofrågor. 

Informanten gav svar på frågorna som speglar hans arbetsuppgifter, mycket fokus var på 
produktionsmått och personalkostnader. Han anser också att styrningen är väldigt vertikalt 
inriktad och att bestämmanderätten är till stor del centraliserad även om det finns ekonomiskt 
ansvar utjämnat över varje verksamhetsområde.   

“...det vill säga det med nyckeltal, vi har mycket nyckeltal som tas fram och det kan 
vara alltså allt möjligt t.ex. ja men att kolla på kvoten mellan intäkter och medicinkostnader, 
intäkter och personalkostnader, uppföljning av närvaro, korttidsfrånvaro...Man har liksom en 
del nyckeltal, produktionsnyckeltal osv.” 

Enligt ekonomen är de kostnader som sjukhuset fokuserar mest på personalkostnader. Detta för 
att det utgör störst del av sjukhusets kostnadsfördelning och sjukhuset vill därför undvika olika 
former av övertid som ger upphov till ökade kostnader. Det fanns både avdelningar med höga 
personalkostnader som inte var tillräckligt “effektiva” men också avdelningar som gick på 
knäna. Effektivitet eller hur produktiva avdelningarna är mäts genom produktionsmått, hur 
många patienter som kommer in och hur många som kommer ut. Patienterna ställs sedan mot 
den personal som jobbar för att avgöra hur effektiv avdelningen har varit under en 
period.  “...exemplet med avdelningen som inte var riktigt effektiv fick man ändra om i och 
strukturerade om, på så sätt fick de ner sina personalkostnader och behöll flödet som man hade 
innan”. 

Det tar tid att se förbättringar på avdelningar som inför en förändring. Det kan ta allt upp till ett 
år men “det märks på siffrorna att det går framåt” avdelningarna börjar bli mer effektiva och 
de utnyttjar sina resurser på ett bättre sätt. En av anledningarna till att personalen blivit mer 
effektiv på många avdelningar är att de förbättrat sitt planeringsarbete. Personalen kan 
sinsemellan planera dagarna för att stötta varandra och täcka upp alla områden och uppgifter 
som ska göras under dagen. Sedan har avdelningscheferna tillgång till scheman där de kan se 
över de anställdas planerade veckor och förändra om så behövs: 
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“Det finns avdelningschefer och sektionschefer som har planerade scheman och skulle 
de vilja få hjälp så har dom system för det liksom, att kolla hur dom kan flytta personal mellan 
för att täcka upp produktion, om det blir för mycket någonstans, kan man hoppa över och hjälpa 
till. Man strävar efter att undvika stopp i produktionen helt enkelt”        

Alla steg som patienten går genom är också registrerade och någon form av mått är applicerat 
“Det finns uppföljning för kniv-tid, väntetid, allt sånt finns registrerat.“. Detta utgör mått för 
produktiviteten, det vill säga hur lång tid det tar för patienten att färdas genom varje del i 
processen finns registrerat.   

Produktionen kan variera mycket för de olika avdelningarna, det kan bero på förseningar och 
sjukdom hos personal vilket gör att produktionen stannar upp. Vid uppföljningar går det att se 
skillnader från vecka till vecka eller månad till månad. För att hantera den effekt som ger 
upphov till ökad variation försöker de planera så gått det går för att dels undvika kötider men 
också för att undvika övertid för personalen. 

“...man vill få ner köer, man vill inte ha övertid, och man vill spara på 
personalkostnader dvs man vill ha mindre personal, som jag sa i början, högsta kostnaderna 
är personalkostnader, och den här ekvationen tycker jag är svår att få in, alltså noll köer, ingen 
övertid, låga personalkostnader för övertid kostar mycket och färre personer som assisterar, 
det går inte ihop.” 

För att hantera variationen menar ekonomen att det inte går att “snåla” med personal. Sjukhuset 
försöker få ner sina kötider och åstadkomma ett bättre flöde men som det ser ut nu så är viljan 
att få ner kostnader större. Den biten anser ekonomen är ett problem om de nu vill bli mer 
effektiva. Sjukhuset försöker dock hantera detta genom att bredda kompetensen hos personalen 
för att undvika att det blir stopp i produktion men det kan leda till att personalen till sist “går 
på knäna”. Det finns metoder som sjukhuset använder sig av för att hitta olika former av 
flaskhalsar i processen som de senare reducerar. Dels kollar de på kötiden som är lång och har 
varit så länge och dels försöker de hitta lösningar och anledningar till varför kötiden är så lång. 
“...hur ser det ut på personalsidan, saknas det en maskin t.ex är det därför, måste  vi investera 
i en ny”.  Avdelningarna menar ofta att de “går på knäna” det är personalbrist som gör att 
kötiderna ökar. “Kön har ökat och ökat. Men personalen ökar inte i samma takt som efterfrågan. 
Produktion ökar, det görs fler operationer, prover osv, fler i år än tidigare, och det växer ju 
hela tiden, men jag tycker inte personalen växer i samma takt”. Detta leder till att flaskhalsar 
uppstår i produktionen menar ekonomen. Lösningen är inte att alltid är anställa mer personal 
ibland handlar det om något annat. Vissa avdelningar där produktionen ökat väldigt mycket är 
det dags att anställa mer personal för att hantera den ökade efterfrågan. På vissa avdelningar 
däremot handlar det inte om att det är för få i personalen utan snarare att de behöver effektivisera 
processen. 

“....nej, dom behöver inte mer personal snarare att man kan skära ner på personal, eller 
ge dom till de andra som det är prat om att det faktiskt behövs, flytta på läkare och 
sjuksköterskor, nu kan ni försöka få bort dom dit och istället effektivisera. Det är det någonting 
som jag vet stör ledningen är att man kan se att det t.ex är luft rum.” 

Det som framkommer från intervjun med ekonomen på sjukhus 2 är att det största problemet 
har varit personalfrågan och effektiviseringen av deras arbete. Här finns det 
förbättringsmöjligheter i form av förbättrad planering, variation samt flaskhalsar måste hanteras 
för att få ner sina kötider och senare få ner ledtiderna. Just nu handlar det även om en 



	   24	  

kapabilitetsfråga där kvaliteten inte håller och patienterna får vänta för länge för att få sin 
behandling.           

4.2 Sjukvårdspersonal 

I detta avsnitt, sjukvårdpersonal, inkluderas de tre intervjuade läkarna samt den biträdande 
enhetschefen för intensivvårdsavdelningen (IVA). Läkarna kommer benämnas informant 2, 3 
och 4 medan den biträdande enhetschefen kommer benämnas informant 5.    
      
4.2.1 De tre läkarna 
På sjukhus 3 intervjuades tre läkare från olika avdelningar och de fick separat beskriva hur de 
upplevde sin arbetssituation utifrån våra frågor, helt oberoende av varandras svar däremot 
kommer de redovisas tillsammans i detta arbete. 
 
Det första området som berördes behandlade samplanering, det vill säga planering mellan olika 
avdelningar/kliniker och hur medvetna de var om andra avdelningars väntetider. Alla tre 
beskrev att det finns koordinatorer och schemaläggare som sköter all planering på sjukhuset. 
Dessa personer integrerar med varandra för att matcha scheman för de lokaler som utnyttjas 
gemensamt och eventuella läkare som är beroende av varandra på något vis. Informant 4 
beskriver hur detta kan gå till: ” Om jag träffar en patient på ett vanligt besök på mottagning 
och jag känner att den här patienten behöver utredas inne på avdelning, då tar jag kontakt med 
dom på avdelning via koordinatorn som ansvarar för den enheten.” Vidare berättar Informant 
4 att de upplever ett bra samarbete mellan avdelningarna, även om denna typ av samplanering 
sker via koordinatorerna så finns det möjlighet att kontakta en avdelning eller läkare direkt i 
vissa fall. Informant 4 beskriver detta på följande vis: ”…via mottagning beslutar läkaren att 
patienten behöver röntgas, då tar vi kontakt med röntgen. Känner man någon på den enheten 
kanske det går snabbare att få tag på en tid och resultat.” Informant 2 upplevde inte samma 
form av samarbete men poängterade också att till följd av sitt arbetsområde så tar de hand om 
nästan hela processen själva och är följaktligen inte beroende av andra avdelningar på samma 
sätt. 
 
Något som informant 3 och 4 lyfter fram är att det idag går smidigare tack vare att de arbetar 
med något som benämns ”standardiserat vårdförlopp” vilket innebär att en patient ska ha 
genomgått vissa moment innan de kommer till läkaren. Planeringen är utformad så att patienten 
har genomfört en kortare undersökning hos sköterska och genomgår sedan de prover som krävs 
innan patienten kommer till läkaren för bedömning. Informant 3 beskriver samarbetet på 
sjukhuset på följande vis: ”Informationen mellan oss läkare är viktig för att kunna gå vidare 
med patienten. Det är som en stor fabrik, du får olika saker från olika håll sen äger vi helheten 
när vi har fått ihop saker och ting runt patienten.” Angående ämnet väntelistor så varierade 
svaren en aning, alla tre var dock medvetna om vilka väntelistor de själva hade som läkare på 
sin avdelning men hänvisade till schemaläggare och koordinatorer när det kom till väntelistor 
på andra avdelningar. 
 
Nästa ämne som berördes var hur utförandet har förändrats rent praktiskt och hur moment har 
adderats eller eliminerats från processen med patienter. Alla tre läkarna beskrev samma sak, det 
har blivit fler moment i hanterandet av patienter. Detta är något som är övergripande för 
samtliga sjukhus vi har besökt och genomfört intervjuer på, oavsett vilken arbetsroll de har. De 
hävdar dock att de nya momenten som införts är för att göra det bättre för patienten. 
Anledningen till att det är fler moment idag beror på att patienterna har blivit äldre och de har 
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fler åkommor när de väl besöker sjukhuset. Denna kombination medför att läkarna behöver ta 
fler saker i beaktning och genomföra fler prover med varje enskild patient. Informant 2 
exemplifierar detta: ”Nummer ett är att sjukvården har idag mer att erbjuda i behandlingsväg 
och även utredningsväg innan dom kommer till behandling…Patienterna har blivit äldre och 
även sjukare än tidigare, ju äldre patienterna är desto fler åkommor har dom.” 
 
Samtliga beskrev även att den elektroniska utvecklingen har medfört att de kunnat ta bort flera 
steg i processen vilket har gjort att de är mycket effektivare idag. Informant 4 beskriver hur 
tillgängligheten på journaler direkt via intranätet samt möjligheten att skicka recept och 
remisser elektroniskt har gjort att det går mycket snabbare idag. Det som de fortfarande saknar 
är dock behörighet till primärvårdens journaler, dessa måste fortfarande begäras och skickas 
via brev. 
 
Ett annat ämne som läkarna berörde var flaskhalsar, moment som ligger utanför deras kontroll 
men påverkar arbetssituationen. Informant 2 beskriver resurstillgänglighet som en flaskhals. 
Svårigheter att få tillgång till både personal och operationssalar gör att även om han skulle finna 
tid för en operation i sitt schema så finns det ingen lokal där han kan utföra operationen: ”den 
vanligaste flaskhalsen inom sjukvården, framför allt inom kirurgiska avdelningen, är att få 
tillgång till operationssalar men också operationspersonal.” Det kan också röra sig om 
platsbrist på sin egen avdelning, ibland är det fullt och då kan de inte ta in någon ny patient 
innan dess att en annan patient har återhämtat sig tillräckligt för att kunna åka hem. 
 
Informant 3 och 4 beskriver hur flaskhalsar kan uppstå när de behöver överlägga med läkare 
från andra avdelningar för att kunna gå vidare i processen, ett exempel på detta är från informant 
3: ”Jo jag är fullständigt beroende, om det exempelvis kommer in en patient med en knöl på 
halsen och jag misstänker någonting då är jag fullständigt beroende av en röntgendoktor samt 
kirurgen som ska ta prov på det.” Det är ett moment som upplevs som nödvändigt men de anser 
att det inte borde ta så lång tid för återkoppling från andra läkare. 
 
Det fjärde ämnet som uppstod handlar om kvalitet, även ifall de inte använder ordet i sig så har 
vi valt att koppla det till kvalité utifrån den teoretiska referensramen. Alla tre läkarna var 
överens om att de inte har så mycket tid till patienterna som de önskade att de hade. informant 
3 beskriver följande: ”Nej, tiden är det största problemet. För vi hinner inte men ändå tycker 
jag att dom patienterna som är angelägna dom får den möjligheten och den behandling som de 
behöver”. Detta är något som de tre läkarna belyser och ser som ett problem. Även om de klarar 
av att utföra en bra service idag så belastar situationen personalen och det skapar en press som 
de upplever påfrestande och ohälsosamt stor. 
 
Under intervjuerna framkommer det att den faktiska tiden med patienterna har blivit betydligt 
mindre under de senaste 5-10 åren. Pappersarbete och konsultation med andra läkare tar upp 
mer och mer av deras avsatta tid till patienterna. För att hinna med allt som ska utföras berättar 
informant 4 att det blir mycket övertid för att fylla i remisser och läsa in sig på olika ämnen: 
”Det händer att jag behöver jobba över mer än jag hinner, istället för en vanlig arbetsvecka 
på 40 timmar kan det istället bli 45-50 timmarsveckor.” De poängterar dock att trots denna 
press och stress utför de fortfarande ett bra arbete men de antyder att de befinner sig på 
bristningsgränsen för vad de klarar av. 
 
Det framkommer att läkarna spenderar mindre tid med patienterna, de anser sig ha för lite 
planerad tid med patienterna och det krävs mer konsulterande och fler provtagningar för att 
kunna finna ett bra sätt att behandla patienterna. Detta är en följd av att patienterna blir äldre 
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och oftare kommer in med multidiagnoser, det vill säga flera olika åkommor. Dessa aspekter 
med mindre tid till patienterna har, enligt informant 2, att göra med de senaste 
effektiviseringarna. Han menar att till följd av att deras tid är planerad mer i detalj idag så 
försvinner flexibiliteten och när något oförutsett uppstår hos en patient eller på en avdelning 
uppstår ett problem snarare än en möjlighet ur planerarnas synvinkel. 
 
Samtliga läkare berättar att det förekommer en del återbesök av samma patienter med 
kvarstående åkommor. Till stor del rör det sig om cancerpatienter som har obotliga symptom 
som de kommer leva med under resten av deras liv. informant 3 besvarar frågan rörande 
återbesök av patienter på följande vis: ”Mina patienter är kroniker, dom kommer och vi 
behandlar dom […] de flesta kan vi ju inte bota men vi kan alltid göra dom bra så att dom kan 
leva med sjukdomen. Då ingår det en regelbunden uppföljning, det är en kamp.” Det enda de 
kan göra som läkare är att bromsa spridningen och underlätta patienternas tillvaro i vissa fall. 
 
Variation är ett begrepp som uppkommer flertalet gånger i intervjuerna i olika former; variation 
i arbete, variation i utförande och variation av patienter. Samtliga beskriver att en arbetsvecka 
skiljer sig från nästa då de roterar på olika avdelningar men ur ett större perspektiv är deras 
schemaläggning relativt konstant med få variationer. Patienterna och deras symptom skiljer sig 
däremot. Informant 2 beskriver följande: ”Det skiljer sig ganska mycket, allt ifrån ledsmärta 
till cancer eller om patienten är i slutskedet av livet, det vill säga att patienten håller på att gå 
bort eller att en patient lider av att hen kissar alldeles för ofta vilket inte anses vara normalt.” 
Det här innebär följaktligen att deras vardagliga arbete medför en stor variation i utförandet. 
Informant 3 beskriver att variationen av arbetsbörda kan skifta en del, däremot är uppgifterna 
relativt lika. Från vecka till vecka kan antalet patienter skifta, ett exempel på detta kom från 
informant 3: ”Jo det kan skilja sig mycket, vissa veckor kan vara riktigt tuffa. Exempelvis på 
avdelning där jag jobbar mest där kan antalet patienter bli för många och att de kan bli för 
sjuka och för gamla.” Det beskrivs även att under vissa perioder, höst och vår, ökar risken för 
magsjuka och då kan hela avdelningar stängas av vilket leder till ökade påfrestningar på de 
avdelningar som förskonats av smittan och det medför en stor variation i arbetsbörda. 
 
Slutligen kom förbättringsmöjligheter fram som ett sista ämne från intervjuerna. Ett önskemål 
var att sköterskorna ska bli ännu mer informerade om patienterna så de kan tillgodose mer 
information till läkarna i nästa steg. Informant 3 och 4 anser även att när remisser placeras borde 
de kunna begära vissa provtagningar och röntgenbilder då det kan ses som självklara åtgärder 
som ska genomföras. Det skulle innebära att hon som läkare kan erhålla det här underlaget från 
början istället för att behöva skicka iväg patienten det första som händer för att sedan återkoppla 
och träffa patienten en andra gång. Informant 4 beskriver detta: ” redan vid remissen ska någon 
bedöma att patienten bör röntgas och att en röntgen i så fall förbokas.” 
 
4.2.2 Biträdande enhetschefen  
Informant 5 har jobbat som sjukvårdare i 20 år innan hon övertog positionen som biträdande 
enhetschef på intensivvårdsavdelningen (IVA) för fem och ett halvt år sedan på sjukhus 1. 
Informant 5 har arbetsuppgifter som inkluderar verksamhetsutveckling och det är en väldigt 
problemlösningsorienterad position där hon arbetar operativt. IVA karaktäriseras av ett “... 
ganska stort patientflöde in och ganska begränsat med platser”. Totalt sett finns det åtta 
vårdplatser på avdelningen vilket verkar som ett tak för kapaciteten som IVA har, vilket gör 
planering till en viktig faktor att hantera för att möta avdelningens kapacitet. 

“Planeringen är ju ganska så svår just utifrån att det är en akutavdelning, vi har ju ingen aning 
om när vi går till jobbet vilka patienter som är här därför att det är sånt akut inflöde... vi har 
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svårt att planera men vi har en liten del, jag skulle säga 5 % av vårat inflöde av patienter som 
är planerat så till vida att man vet att om en vecka eller två så ska det pågå stor kirurgi i huset 
och patienten behöver ligga på eftervård. Alltså första dygnet på intensivvård med den typen 
av övervakning som vi har det är egentligen den delen som går att planera resten går inte att 
planera så att det blir väldigt mycket lösa här och nu (knäpper med fingret 3 gånger).” 

Det är inte mycket av efterfrågan som går att planera, mycket av de patienter som anländer på 
avdelningen är akut inlagda från andra avdelningar så som akutmottagningen. De 5% som går 
att planera kommuniceras mellan avdelningarna för att veta vilken dag som patienten behöver 
komma, detta för att kunna skapa plats. Vilket innebär att antingen skicka iväg patienter som är 
mindre svårt sjuka eller att skicka iväg patienter till närliggande kliniker i länet. Mycket på 
avdelningen är baserat kring prioriteringar då det endast finns åtta vårdplatser. På grund av detta 
får patienter skickas mellan IVA i länet. “Det handlar hela tiden om prioriteringar, vi har en 
patient som ligger någonstans i svårare skick än den som är minst sjuk här, så då är det den 
som är minst sjuk som åker och så kommer det en ny.” Detta är något som är specifikt för just 
IVA, avdelningen går aldrig överbelagd utan IVA håller sig till sina 8 platser och förhåller sig 
till detta i sitt planeringsarbete. 

IVA är dock medvetna om detta och vet att de inte är en enskild station eller ett sista steg i 
flödet, de är beroende av andra avdelningar och måste på så sätt förhålla sig någorlunda till 
övriga avdelningar. Den biträdande enhetschefen beskriver detta: “Absolut så är det så att våra 
patienter ingår i ett större sammanhang dom kommer någonstans ifrån och dom ska någonstans 
när dom lämnar oss.” 

Oftast befinner sig patienter 4-5 dagar på IVA innan de skickas vidare till operation eller till 
andra avdelningar. På grund av den akuta mottagningen som avdelningen har kan 
överlämningar skifta, patienter är tvungna att komma in, dock finns det inte alltid platser kvar 
på IVA med det måste lösas. Det kan innebära att patienter skickas vidare tidigare än vad som 
varit planerat. IVA har möjligheten att skicka vidare patienter om så behövs då de har så pass 
sjuka patienter att en behandling inte går att skjuta upp. Detta medför att andra avdelningar inte 
kan säga nej när IVA kommer till dem med en patient.    

“...när vi kan förbereda en överflyttning, det vill säga vi vet att imorgon ska Kalle gå 
till kirurgen då kan vi redan dagen innan ringa och säga nu är Kalle färdigvårdad här och 
planerar att han ska komma ner imorgon och ja då vet dom om det och sen vilken tid passar 
för er, ja vi säger kl 2 då planerar vi för det, då förbereder vi patienter från när vi ringer tills 
patienten åker med alla dom åtgärder som behöver göras för att kunna skicka på ett så optimalt 
sätt som möjligt. Och då flyter vi ju på väldigt bra i alla led.” 

När planeringen fungerar ger det upphov till ett jämnare flöde. Alla delar som ingår i processen 
är förberedda och kan planera ut sin produktion för att möta de patienter som kommer in. 

När informant 5 beskriver vilka steg som genomförs i processen framkommer det att 
avdelningen får utföra fler steg i processen idag än vad man gjort tidigare. Dessa steg är dock 
nödvändiga i processen, dessutom innebär stegen en bättre service för patienterna. Det pågår 
en ständig utveckling av apparaturen som används för att likna människans naturliga organ, 
exempelvis för att andning ska kännas så naturlig som möjligt. Detta betyder att fler steg har 
lagts till men stegen är “något som höjer kvaliteten” enligt informant 5. 

Till frågorna knutna till variation menade informant 5 att patienter har blivit mer multi-sjuka än 
innan. Detta betyder nödvändigtvis inte ökad variation i utförandet av arbetet, proceduren är 
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inledningsvis densamma oavsett vilken åkomma patienten kommer in med. Informant 5 
beskrev detta på följande vis:      

“...har man varit med om en svår olycka och man blöder mycket eller måste opereras 
så svarar kroppen med det försvar den har. Kroppen svarar på precis samma sätt om man 
drabbas av en svår infektion alltså blodförgiftning eller får en svår lunginflammation och blir 
jättesvårt sjuk, kroppen reagerar på samma sätt så det vi gör är ganska likartat oberoende utav 
en trafikolycka eller en infektion eller vad det nu må vara.” 

Det innebär att även om variationen i patientens åkommor ökat har det ingen större inverkan på 
utförandet i arbetet på IVA. Eftersom proceduren är densamma för varje patient är variationen 
en faktor som i detta fall inte påverkar processen utan graden av standardisering är hög. Enlig 
informant 5 är folk mer svårt sjuka och mer multisjuka än för 5-10 år sedan. Detta är dock inget 
hinder för IVA det går fortfarande att hantera patienter på samma sätt då apparaturen och 
medicinen tillåter det. 

Informant 5 tycker att avdelningen är under stor press i många fall, mycket på grund av det 
akuta inflödet av patienter som måste hanteras. Det finns tillfällen då de måste “prioritera vissa 
åtgärder”. Det finns oftast tid men det kommer stunder då personalen får “gör[a] det så gått 
[de] kan”. Det händer att patienter blir kallade till återinläggning på grund av återkommande 
symptom och det är något som avdelningen jobbar för att undvika. Det finns inte ett mönster i 
siffrorna som redovisas kvartalsvis i antal återinläggningar utan det varierar. Anledningen kan 
bero på att det är hög stress och att mycket måste hinnas med där personalen i vissa fall “går 
på knäna”. Kvaliteten måste hållas hög men i vissa fall kan det brista vilket syns i de antal 
återinläggningar som sker. Informant 5 berättar också att det en anledning till att de blir 
återinlagda är att patienterna ofta är svårt sjuka och alla åkommor inte går att bota utan endast 
underhålla eller förskjuta. 

Vid årsskiftet 2015/2016 introducerades diverse nya arbetssätt i syfte till att öka 
prestationsförmågan. Avdelningen arbetar nu med schema-tavlor, så kallade lean-tavlor. Dessa 
finns för att dagligen kunna följa upp vad som ska göras, vem som ska göra vad samt vilka 
patienter som ska tas emot och skickas vidare. Avdelningen arbetar också med 
förbättringstavlor där problem som uppstår under dagen och olika förbättringsområden som 
upptäcks tas upp för att möjliggöra ett förbättringsarbete.   

4.3 Sjukhusens årsredovisning  

I detta avsnitt kommer sjukhusens prestationsmått från respektive årsredovisning att presenteras 
för att få en uppfattning av hur verksamheten har utvecklats. Måttet som utgör hur produktiva 
sjukhusen är innefattas av hur många av patienterna som får vård inom 90 dagar. 90 
dagarsgränsen är den tidsgräns som det får ta för en patient att besöka en läkare från det att en 
läkartid bokas in. Detta är lagstadgat och benämns som vårdgaranti och måste uppfyllas av 
sjukhusen i Sverige där 100% är målbilden för samtliga (2 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2010:349)). 
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Tabell 1: vårdgarantin för sjukhus 1,2 och 3    

 
Inget av sjukhusen redovisar ett resultat på 100% vilket egentligen är målet. Det enda sjukhus 
som förbättrat sina resultat är sjukhus 1 där de har ökat med 8,5 procentenheter. De två övriga 
sjukhusen har båda fallit i sin förmåga att behandla patienter inom 90 dagar. Sjukhus 2 har fallit 
med 15 procentenheter och sjukhus 3 med 13 procentenheter. Värt att poängtera är att alla 
sjukhus har haft fler patienter att vårda 2015 jämfört med 2008, så det faktiska antalet patienter 
som får vård inom 90 dagar är större än tidigare även om det procentuellt har minskat. 

Vårdgaranti / Sjukhus Sjukhus 1 Sjukhus 2 Sjukhus 3 

2015 79% 71% 61% 

2008 70,5% 86% 74%  



	   30	  

5. Analys 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån den teori som tidigare 
presenterats. Analysdelen kommer delas in i två delar utifrån modellen av Drupsteen et.al. 
(2013) och resonemanget kring SEF. De första delen behandlar faktorer som ingår i ledtiden 
för sjukhusen och den andra delen behandlar kvalitet.   

5.1 Ledtider 

Resultatet är förhållandevis likartat mellan sjukhusen då de oftast har oftast problem med för 
lite personal, brist på vårdplatser och brist på operationssalar. Det ger upphov till olika former 
av flaskhalsar och variation då arbetet stannar upp i många fall vilket leder till att patienter och 
produktionen blir stående. Detta resulterar i att kötiderna ökar och en följd av det blir att 
variationen ökar. Ökningen av variationen och de flaskhalsar som genereras på grund av bristen 
på resurser leder senare till ökade ledtider och en försämring av sjukhusets produktivitet vilket 
överensstämmer med tidigare forskning (Schmenner, 2004; Drupsteen et.al., 2013). 
 
Sjukhusen upplever även att patienter är mer multi-sjuka idag vilket är en faktor som ökar 
variationen, dock går denna variation att hantera till viss del. På sjukhus 1 konstaterade en 
respondent att även om patienter har olika former av åkommor när de anländer på avdelningen 
behandlas patienterna på liknande sätt. Detta är en form av standardisering för att försöka 
hantera/reducera variationen och bli mer effektiv vilket går att koppla till Schmenner (2004). 
Proceduren förblir den samma oavsett vad patienten har för åkomma vilket gör det möjligt att i 
förväg, innan patienten anländer, förbereda vad som måste göras. Lean-coachen på sjukhus 1 
poängterade att det finns delar av processen som går att standardisera. Även om patienter är 
olika kan de fortfarande i många fall bemötas och behandlas på samma sätt, vilket tillåter en 
form av standardisering. Problemet ligger följaktligen inte i variationen av patienternas 
åkommor utan snarare i variationen som uppstår på grund av att flödet av patienter kommer i 
vågor  med toppar och dalar samt i bristen på resurser. 
 
På sjukhus 3 och dess avdelningar finns ett annat problem relaterat till både variationen och 
planeringen. Informant 2 menar att en följd av att allt är så pass planerat så stryps flexibiliteten 
i arbetet, kommer det in patienter som inte är planerade i förväg har processen svårt att hantera 
det. Detta i sin tur bidrar till en minskad effektivitet. Drupsteen et.al. (2013) menar att planering 
ska skapa mer effektiva flöden vilket det empiriska materialet stödjer. När allt fungerar enligt 
planeringen flyter flödet på effektivt, det är när en avvikelse från planeringen sker som flödet 
fallerar. Vi kan alltså konstatera att processen är väldigt känslig för fluktuationer av olika slag 
och det finns bara ett litet utrymme för oförutsedda händelser. 
 
Planeringsarbetet är något som anses vara en viktig faktor för att kunna hantera alla patienter 
som kommer in. När planering funkar som den ska flyter flödet på jämnt och patienter får den 
vård de behöver vilket ger upphov till förbättrade ledtider (Drupsteen et.al., 2013; Schmenner 
2004). Det är dock svårt för vissa avdelningar, exempelvis IVA, att planera när de inte vet vem 
som kommer in till följd av att det tar emot akuta patienter och majoriteten är således 
oplanerade. Även om mottagningen av patienter är standardiserad finns det ett problem i 
kapaciteten för avdelningen, det gå bara att ta emot 8 patienter totalt. Vilket innebär att de måste 
skicka vidare patienter för att skapa plats för nya och andra avdelningar får inte säga nej till 
IVA. Platsbristen måste lösas för IVA och detta kan skapa problem på andra avdelningar då de 
måste hantera en situation som inte kunnat planerats i förväg. Det går i vanliga fall att 
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kontrollera när avdelningarna planerar tillsammans vem som kommer in och vem som kommer 
ut, det är enklare att hantera då det finns tillräcklig personal och resurser (Drupsteen et.al., 
2013). Det är inte alltid möjligt att planera mellan avdelningar och inom avdelningar på grund 
av den akuta mottagningen. Det är inte bara planeringen som lider av detta utan även variationen 
ökar i processen och personalen, som informanten även påpekade, måste bli mer 
problemlösningsorienterad och flexibel. Variationen som uppstår försvårar på så sätt 
planeringsarbetet då oplanerad efterfråga inte kan planeras in i förväg. Planeringen syftar till 
att hantera variationen som uppstår i processen dock blir det svårt att planera variation som inte 
är känd. Det är inte heller ett alternativ att stå med personal som inte har någonting att göra för 
att hantera ett potentiellt akut intag då personalkostnader för sjukhus är så pass dominant som 
ekonomen på sjukhus 2 uttryckte det. 
 
För att minska arbetsbördan för de anställda och försöka minska ledtiderna har sjukhusen 
försökt reducera de delar som är icke-värdeskapande i processen vilket stämmer överens med 
teorierna om waste (Rutman et.al., 2015; Schmenner 2004). Procedurer som tidigare tagit två 
och en halv dag att utföra tar idag runt 6 timmar att genomföra. Det beror dels på att tekniken 
blivit bättre men också på att delar av proceduren har flyttats över på patienten i 
förberedelsefasen vilket innebär färre steg för personalen att utföra i arbetet. Personalen 
behöver på så vis inte vänta på patienten för att blir redo för operation utan förberedelsen sker 
utanför processen, till viss del i patientens egna hem. Detta betyder att fler patienter kan hanteras 
i processen på sjukhuset, det ger även upphov till snabbare processer än tidigare. Detta har gjort 
det möjligt för avdelningar att addera steg som förbättrar processen men inte nödvändigtvis 
ökar ledtiden, det är delar som adderar värde vilket ses som positivt (Rutman et.al., 2015).  I 
och med att sjukhusen flyttar över ansvaret på patienten att förbereda sig inför operationer 
överkommer de den ekonomiska trade-offen (Frei, 2006) som annars kan ske, de har skapat en 
mer effektiv process utan att öka kostnaderna. 
 
Två av respondenterna som arbetade på sjukhus 3 gav exempel på moment i deras rutiner som 
skulle kunna reduceras, det handlar om att utföra vissa provtagningar och röntgenbilder innan 
läkarbesöken tar plats. Det är något som de arbetar med till viss del och kallar standardiserat 
vårdförlopp men respondenterna anser att det kan bli mycket bättre och det skulle underlätta 
deras arbete. Läkaren skulle då ha underlag för att behandla patienten direkt istället för att 
skicka iväg den på provtagningar och sen återkoppla, detta skulle innebära ett bättre flöde i 
processen vilket kan kopplas till begreppet waste som handlar om att eliminera onödiga steg i 
processen (Teich & Faddoul, 2013; Schmenner, 2004). 
 
Utifrån de siffror som tagits fram från respektive sjukhus årsredovisning går det att utläsa att 
sjukhus 1 är det enda sjukhus som förbättrat sitt resultat procentuellt. Det som är av specifik 
relevans i detta hänseende är att alla sjukhus har ökat sin kapacitet att ta emot fler patienter. 
Siffrorna speglar en förhållandevis orättvis bild av hur verkligheten ser ut. Faktum är att fler 
patienter får vård men patientflödets inflöde är större än sjukhusens produktivitetsökning.  

5.2 Kvalitet 

Kapabilitet, på en avdelning eller ett helt sjukhus är vad som begränsar möjligheten att leverera 
kvalité till de besökande patienterna. Dessa begränsningar kommer fram på olika sätt i 
intervjuerna, ett exempel är att sjukhusen har ett begränsat antal vårdplatser på de olika 
avdelningarna och när det anländer fler patienter än vad det finns platser för uppstår problem. 
Det krävs då att de ansvariga läkarna tar ett beslut och prioriterar vilka av patienterna som är 
mer akuta än andra och behandlar dem först till följd av att sjukhuset inte hinner omhänderta 
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alla direkt. Det här är en problematik som samtliga sjukhus står inför och något som flera 
informanter har beskrivit samt att det även syns i resultatet från årsredovisningarna i tabell 1. 
Detta överensstämmer med begreppet service load då resursåtgången och efterfrågan överstiger 
vad sjukhuset har möjlighet att hantera och leder till minskad kapabilitet och i slutändan 
minskad kvalité i erbjuden service (Armistead & Clark, 1994, s. 6-7). 

En följd av att det är större efterfrågan på läkarbesök idag än vad sjukhusen kan erbjuda har 
ansträngningar gjorts för att planera och effektivisera den tid som finns hos de anställda. Detta 
för att kunna bemöta efterfrågan och hantera situationen så bra som möjligt. Tid för patienterna 
och tid med patienterna har minskat under de senaste åren och blir bara mindre enligt 
informanterna. Detta beror dels på stramare tidsplanering från schemaläggaren men framförallt 
till följd av att patienterna är mer multi-sjuka idag. Det kräver nämligen mer överläggning och 
konsultering mellan läkare för att bestämma vilken vård som passar bäst för den specifika 
patienten vilket är en effekt av områdesspecialiseringen som Nilsson (2007) diskuterar. Detta 
innebär att den avsatta tiden för en patient på en timme nästan alltid överskrids och samtliga 
sjukhus berättar att de har väntetider som är långt ifrån acceptabla, något som även statistiken 
från årsredovisningarna bekräftar. Det här går att koppla till service load i teorin om att den 
resursåtgång som krävs för att tillfredsställa patienterna inte räcker till för alla patienter 
(Armistead & Clark, 1994, s. 6-7). Vi ser det här som en risk för att kvalitén kan komma att 
sjunka då läkaren får mindre tid att förstå och uppfatta vad patienten har för problem när de 
istället behöver tiden att överlägga vilken åtgärd som krävs för att behandla patienten. Det här 
styrks både från informanterna och från teorin. Om lösningen på detta problem är att 
schemalägga mer tid för varje enskild patient kommer det innebära längre kötider vilket 
försämrar servicen som sjukhusen erbjuder om de inte kan skapa mer tillgänglighet i form av 
resurser så som personal och lokaler. 

Ett mått på kvalité är hur ofta en patient blir tvungen att komma på återbesök för samma 
symptom (Mannon, 2014), detta har dock visat sig vara ett otjänligt mått utifrån vår empiri. 
Merparten av respondenterna arbetar på avdelningar där patienterna är allvarligt sjuka och har 
kroniska sjukdomar så som cancer, vilket innebär att det ingår en uppföljning och återbesök av 
patienterna ofta i resten av deras liv. Respondenterna berättade att ca 20-25 procent av 
patienterna var återkommande och det ansågs som en rimlig siffra i denna aspekt. IVA på 
sjukhus 1 har dock en förhållandevis annorlunda syn på detta. Där accepteras inte 
återinläggningar, de ser det som en kvalitetsbrist men i vissa fall kan det vara ofrånkomligt. Vi 
anser att detta mått inte är tillräckligt för att mäta kvalité i sjukhusens fall då det beror på vilken 
form av åkomma som patienterna har. 

På sjukhus 2 berättade ekonomen hur vissa avdelningar egentligen har tillräckligt med personal 
eller till och med är överbemannade men de är inte tillräckligt effektiva och det uppstår en bild 
av att de är underbemannade. På andra avdelningar där de genomfört effektiviseringsarbete ser 
det annorlunda ut, där går de anställda istället på knäna. Här anser ekonomen att det borde gå 
att effektivisera den avdelningen som idag är ineffektiv och sedan omplacera några anställda 
för att skapa både balans och effektivitet på båda avdelningarna utan att avskeda personal. Detta 
skulle göra det möjligt för avdelningarna att utnyttja sin kapacitet för att behandla och se till att 
alla får den vård de behöver.   

Trots de utmaningar sjukvården står inför är samtliga respondenter överens, de kan fortfarande 
leverera hög kvalité i deras arbete. De utför alltid en bra vård för patienterna även om det ibland 
kan ta längre tid än vad som är önskvärt. 



	   33	  

5.3 Sammanfattning 

Som tidigare nämnts är det till viss del likartade förhållanden på respektive sjukhus. Många av 
problemen som uppstår är på grund av antingen brist på personal eller vårdplatser som sedan 
ger upphov till ökade ledtider vilket innebär en negativ inverkan på kapabiliteten. Brister 
uppstår på grund av mer multisjuka patienter och avsaknaden av flexibilitet samt det akuta 
inflödet av patienter. Dessa faktorer bidrar till att variationen ökar och planeringen brister. Det 
finns dock indikationer på att sjukhusen är mer produktiva sedan implementeringarna på så vi 
att de kan hantera fler människor än tidigare dock har antalet patienter ökat. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser härledda från analysen i syfte till att besvara 
frågeställningarna för studien. 
 
Denna studie behandlar huruvida lean implementeringen i svensk sjukvård påverkar 
produktiviteten i verksamheten samt kvaliteten av tjänsten för att utvinna ny information kring 
sjukhusens övergripande prestationsförmåga. Hur sjukhusen arbetar med lean i förhållande till 
de faktorer som undersökts är relativt likartad hos de tre sjukhusen. I efterhand kan det urskiljas 
vissa skillnader i hur implementering av lean har påverkat ledtiderna och kvaliteten. Det träder 
dock fram liknande problem hos samtliga sjukhus. Oplanerade patienter verkar vara ett 
problematiskt område som är återkommande för alla tre sjukhusen. Processens utformning 
lyckas inte hantera avvikelserna från planeringen som en följd av begränsningarna i 
flexibilitetsmöjligheterna. Mycket beror även på kapacitetsmöjligheten och huruvida det är 
möjligt att ta in fler patienter, vilket både beror på brist av arbetskapacitet samt att processen är 
begränsad till ett visst antal patienter och det leder till ökade väntetider. Bortses det från det 
akuta inflödet som sker på majoriteten av avdelningarna som studerats visar resultatet att flödet 
flyter som det ska. Det vill säga att inga flaskhalsar uppstår, variationer kan hanteras samt att 
planeringsarbetet gör det möjligt att förbereda sig för behandlingar av patienter. Det som 
orsakar majoriteten av kvalitetsbristerna och ökar väntetiderna är det akuta inflödet av patienter 
som processen ännu inte kan hantera på ett smidigt sätt. Detta beror på att det inte går att 
förutsäga vem som kommer in i förväg vilket i sin tur har effekt på variationen och planeringen 
och det påverkar processens ledtider negativt. 
 
De icke-värdeskapande delarna i processen är inget som påverkas av det akuta flödet. Samma 
procedur utförs och avdelningarna har utvecklat ett system som mestadels fungerar bra, endast 
de delar som skapar värde för kunden utförs. Undantaget är på sjukhus 3 där de beskriver ett 
moment som tidsödande och borde kunna förändras. Kvaliteten i sjukhusen har i viss mån 
förbättras dock är det svårt att dra konkreta slutsatser huruvida kvaliteten faktiskt blivit bättre 
eller ej. Det är för många delar som fortfarande måste förbättras för att påstå att en 
kvalitetsökning har skett, mycket härstammar ifrån resursbegränsningar samt att mindre tid 
läggs på varje patient som en följd av processens uppbyggnad. Att patienter även är mer multi-
sjuka gör det nödvändigt till mer tid med varje enskild patient som kan ses som en 
variationsökning och då den tiden inte är erlagd skapas en försämring i kvalité kopplat till 
kapabilitet.      
 
SEF har förbättrats, det är fler patienter som tas emot och behandlas och fler som flödar genom 
processen. Detta kan antas bero på det nya arbetssättet som gör det möjligt att behandla fler 
patienter på kortare tid. Detta i sin tur har viss effekt på SEF:s kapabilitet då patienter har mindre 
tid än vad som anses behövas av läkarna och det innebär en kvalitetsminskning. SEF har dock 
utifrån denna studie förbättrats till viss del. Produktiviteten har ökat då ledtiderna reducerats 
dock kan kapabiliteten fortfarande bli ännu bättre. Slutsatsen av detta visar att ledtider och 
kapabilitet är något som ökar SEF, dock kan för snabba processer eller snarare brist på tid med 
patienter samt resursbrister försämra kvaliteten för patienter och ledtiden inom svenska 
sjukhus.   
 
Värt att poängtera är sjukhusens fokus på det traditionella styrsystemet samtidigt som det införs 
ett processorienterat perspektiv där dessa två kolliderar. Det är en form av inkommensurabilitet 
mellan dessa synsätt. Målen medför kontraster, sjukhusen vill reducera personalkostnader 
samtidigt som det finns en kapacitetsbrist. Detta förstärker tankarna med stuprörstänkande och 
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de upplevde öarna som uppstått mellan avdelningar på sjukhusen och försvårar arbetet med att 
skapa ett processtänk. Som nämnt är målet med en process att skapa ökad kvalitet för kunden, 
dock blir detta svårt när begräsningar härledda från vertikala styrmått präglar verksamhetens 
beslut.  

6.1 Vidare forskning 

Vidare forskning kan undersöka huruvida mer flexibla processer i sjukvården kan göra det 
möjligt att hantera det akuta inflödet av patienter som sker i vissa avdelningar. Detta då det 
framkom i denna studie att oplanerad efterfrågan tycks vara den faktor som orsakar majoriteten 
av variation och flaskhalsar.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide för sjukvårdspersonal 

Börja med att berätta lite kort om dig själv, hur länge har du varit läkare? Hur länge har du 
jobbat på det här sjukhuset? osv. 

 

- Planering 

Hur arbetar ni med planering både inom och mellan avdelningar? (generell fråga) 

Hur fungerar ert planerings arbete, är det något som sker separat eller tillsammans med andra 
avdelningar? 

Har ni tillgång till någon information om andra avdelningars väntelistor för att planera in 
patientens nästa steg i er avdelning? 

På vilket sätt arbetar ni med planeringsinformation från andra avdelningar? (ex. röntgen och 
ortoped) 

Brukar planeringen ske individuellt(Enskild patient) eller i grupp(hela processen)?  

I vilken utsträckning är olika steg i processen för patienterna arrangerade och utförda på 
samma dag? 

Vilka möjligheter finns det  att boka in patienter på andras avdelningar? Ex handkirurgen 
bokar även in en tid hos ortopeden 

Vad har blivit smidigare idag eller mindre smidigt sen implementationen? 

 

- Produktion (Non value added) 

Kan du ge oss en generell bild av vilka steg du går igenom med en patient? 

De senaste 3-4 åren, känns det som att ni behöver utföra fler eller färre steg med varje patient? 

Vilka delar i processen anser du kunna ta bort eller lägga till för att göra det enklare för dig 
eller bättre för patienten? 

 

- Variation 

Hur Skiljer sig en arbetsvecka från en annan? 

Hur mycket skiljer sig patienternas symptom under en dag/vecka? 

Är du på något sätt begränsad av olika former av byråkrati? 

I vilken utsträckning har tiden med patienten förändrats under de senaste åren ?  

 

- Flaskhalsar 

I vilken utsträckning får du vänta på andra avdelningar/personer för att kunna genomföra din 
uppgift? 
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- Kvalité för patienter (Läkare) 

Anser du att den tjänsten du utför uppfyller patientens behov? 

Har du tillräckligt med planerad tid för att kunna tillfredsställa varje patient? 

Hur ofta får du besök av återkallade patienter med kvarstående symptom? (Mannon)  

Hur mycket utbildning har du fått i hur ni ska arbeta mer enligt de nya direktiven(Lean)?  

	  

	   	  



	   42	  

Bilaga 2 
Frågor till administrativ personal. 

Börja med att berätta lite kort om dig själv, hur länge har du varit läkare? Hur länge har du 
jobbat på det här sjukhuset? osv. 

- Planering 

Vad finns det för olika styrsystem som ni använder er av? tillvägagångssätt osv  

Hur arbetar ni med planering både inom och mellan avdelningar?  (generell fråga) 

På vilket sätt  är integreringen mellan avdelningarna en faktor som ni fokuserar på i lean 
implementeringen?  

-   Ser du några utmaningar med integreringen så som väntetider? 
På vilket sätt Finns det möjlighet för läkarna från olika avdelningar att ta del av varandras 
planering? 

När ni har patientbesök planeras ett patientbesök som en fortgående process eller ses de som 
enskilda besök? 

Tillåter processen att en patient kan gå igenom flera steg på en och samma dag? (besöka flera 
läkare/avdelningar) 

-   Hur möjliggörs detta i så fall? 
Vilka möjligheter finns det att boka in patienter på andras avdelningar? Ex handkirurgen 
bokar även in en tid hos ortopeden.  

Hur flyter olika processer idag jämfört med tidigare?  

 

- Produktion (Non value added) 

Kan du ge oss en generell bild av vilka steg en patient går igenom vid sitt läkar/sjukhusbesök 

På vilket sätt har processen förändrats Har ni tagit bort några delar i processen som patienten 
går igenom de senaste åren? 

Finns det delar i processen som du anser att ni kan ta bort eller vill lägga till(förändra) för att 
göra det enklare för läkarna eller bättre för patienten? 

 

- Variation 

Hur arbetar ni för att reducera variation i processen? 

Strävar ni efter mer standardiserade eller mer flexibla processer? 

•   Skiljer det sig från avdelningarna? 
 

- Flödesprestation (Lean-coach) 

Hur arbetar ni eller arbetar ni med Lean tavlor ?  

Hur mäter ni prestationen i era processer ? 
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Har ni siffror på hur snabbt en patient går igenom hela processen från första till sista besök?  

Både före och efter lean-implementering?  

Hur många patienter kan ni behandla per dag? Har det skett en förändring före och efter lean 
implementeringen ?  

	  


