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1 Sammanfattning
Mitt examensarbete behandlar möjligheterna att effektivisera
operationsverksamheterna på svenska sjukhus med hjälp av IT lösningar.

Information har samlats in genom intervjuer av sjukvårsdspersonal och genom
sökning på Internet. Operationsprocessen beskrivs och analyseras med hjälp av
värdeanalysmetoden och flaskhalsanalysmetoden.

Min slutsats är att svenska sjukhus bör effektivisera sina operationsprocesser i en
strävan efter att skapa rätt värde för sina patienter. De bör försöka utnyttja
möjligheterna med operationsplaneringssystem för att eliminera onödigt arbete och
utveckla patientvärde. De fåtal svenska sjukhus som ännu inte gjort det bör införa
operationsplaneringssystem.

Det är inte IT system i sig själva som tillför nytta och som effektiviserar
verksamheter. Det är den förändring i arbetssätt och processer som kan stimuleras och
realiseras med hjälp av IT systemen som tillför nytta.

Det räcker inte med att införa IT system och effektivisera arbetssätt för att
effektivisera operationsverksamheterna. Det är viktigt att den politiska ledningen och
förvaltningsledningen vill effektivisera och att de inför styrmekanismer och
finansieringsmodeller som stimulerar till detta. För att förmå personal att engagera sig
i förändringsarbete så krävs en kultur som uppmuntrar och främjar
förändringsinitiativ. Det handlar om ett starkt ledarskap som förmedlar tydliga
visioner, uppmuntrar personligt engagemang och ger individer ansvar och befogenhet
att agera och förändra. Det gäller inte minst inom sjukvården.
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1    Abstract
In this master thesis, I discuss the possibilities to make the surgery processes at
Swedish hospitals more efficient using IT solutions.

Information has been collected through interviews with hospital personnel and
through Internet searches. The Surgery Process is described and analyzed using the
value-analysis method and the bottleneck method.

My conclusion is that Swedish hospitals should make their surgery processes more
efficient in an ambition to create value for their patients. They should exploit the
possibilities with surgery management systems in order to eliminate unnecessary
work and develop patient value. The few Swedish hospitals that still have not
implemented surgery management systems should do so.

It is not the IT systems themselves that create value and make operations more
efficient. It is the change in working-methods and processes that can be stimulated
and realized using IT solutions that create value.

It is not sufficient to implement IT solutions and to make work-methods more
efficient in order to make the whole surgery processes sustainable efficient. It is
important that the political and the administrative management want to make
operations more efficient and that they introduce steering mechanisms and finance
models that support this. A culture which stimulates change and change initiatives is
necessary in order to engage personnel in change and improvement related work.
Strong leadership is needed so that clear visions are communicated, individual’s
initiatives are stimulated, and individuals are empowered with authority and
responsibility to act and make changes.
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2 Inledning
Mitt examensarbete behandlar möjligheterna att effektivisera den svenska offentliga
sjukvården med hjälp av IT lösningar. Specifikt behandlas operationsverksamheterna
på svenska sjukhus. Det finns knappt 100 opererande sjukhus i Sverige. De allra flesta
bedrivs i offentlig regi och är underordnade 18 landsting samt regionerna Skåne och
Västra Götaland. Landstingen sysselsatte 231 000 personer år 2006 vilket är betydligt
färre än för några år sedan. Landstingen sysselsatte 402 000 personer år 2001.
Minskningen beror på sjukvårdsreformen som flyttade över ansvar till kommunerna.

Uppsatsen omfattar 10 poäng och är den sista delen i en 40 poängs utbildning som
heter MBA-program i elektroniska affärer vid Högskolan i Gävle. Det generella syftet
för uppsatsen är att ”förbereda eller vidareutveckla datoriserade informationsprocesser
i företaget” (Studiehandledningen).

Denna rapport har vuxit fram under läsåret HT06-VT07 i sex steg enligt nedan. Den
utgör den slutgiltiga uppsatsen som läggs fram enligt steg 6.
1. Konstituerande Seminarium - Skapa en "referensram" för uppsatsen.
2. Seminarium om projektplan - Skapar en projektplan med beskrivning över
ämnesområdet samt tider och resurser.
3. Teoriseminarium - Redogörelse av begreppsmässig grund för projektet.
4. Metodseminarium - Projektets metod.
5. ERFA-seminarium (erfarenhetsutbyte) - När större delen av arbetet är slutfört.
6. Slutseminarium - Framläggning av arbetet.
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3 Problem
Precis som många andra stora organisationer brottas den svenska sjukvården med en
hel del tuffa utmaningar. Exempel på utmaningar är höga kostnader, besparingskrav,
krav på ökad service och tillgänglighet, nya dyra behandlingsformer och dålig
samordning mellan olika aktörer.

IT-systemen på de svenska sjukhusen är generellt sett omogna om man jämför med
industrin. Inom industrin har konkurrens tvingat företag att effektiviseras för att inte
slås ut. Det har blivit nödvändigt med väl fungerande informationssystem för att
hantera logistik, inköp, prognostisering, försäljning, med mera. Det har inte funnits
samma konkurrenssituation inom sjukvården. Därmed har det inte heller funnits
samma effektiviseringsincitament. Effektiviseringarna har istället haft karaktären av
besparingsbeting = minskade totala kostnader. Jag liksom flera andra1 tror att det
finns en stor potential i att utveckla verksamheten och öka effektiviteten inom
sjukvården. Inte minst genom att utveckla och utnyttja smarta IT-lösningar.

1 På DiTV i början av september 2006 sa exempelvis Capios ordförande Peter Holtback att han skulle
kunna spara 10 miljarder kronor per år i svensk offentlig sjukvård utan kvalitetsförsämring. Ett annat
exempel kunde vi läsa om i Computer Sweden den 19 februari 2007 där Mats Svegfors, ordförande i
Ansvarskommittén, citeras ”IT är fullständigt avgörande för de förslag vi lämnar” och syftar på de
stigande kraven på välfärdsstaten och förslaget att omorganisera landstings- och kommunindelningen i
större regioner.
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4 Syfte och innehåll
Syftet med min uppsats var från början att generellt undersöka möjligheterna till att
effektivisera den offentliga specialistsjukvården i Sverige med hjälp av
informationssystem. Efter synpunkterna från min tidigare handledare Lars Torsten
Eriksson undersökte jag vad som tidigare har skrivits inom detta område och jag
konstaterade att oerhört mycket arbete redan har gjorts och många forskningsrapporter
har skrivits. Jag bestämde mig därför för att begränsa mitt arbete och fokusera på de
opererande verksamheterna på sjukhus. Jag har inte hittat några andra
forskningsrapporter som fokuserar på just detta område. Operationsverksamheten står
för en stor del av sjukhusens omkostnader och omsättning. Det är därför intressant att
undersöka möjligheterna till effektivisering av just detta verksamhetsområde. I och
med denna fokusering knyter jag också an till tidigare rapporter som jag har skrivit
under mina MBA studier.
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5 Avgränsning
Arbetet handlar om hur operationsverksamheter på svenska sjukhus kan effektiviseras
och om informationssystem kan vara en hjälp i det.

Jag avgränsar mig till att behandla verksamhetsstödjande informationssystem av
typen affärssystem2.

2 Se avsnittet Begreppen informationssystem och affärssystem längre fram i uppsatsen, för en förklaring
av begreppet affärssystem.
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6 Teoretiskt ramverk

6.1 Processkartläggning
En process är en serie aktiviteter eller steg som måste genomföras i ordningsföljd och
i rätt tid för att skapa värde för en kund eller patient3. Primära processer betjänar den
externa kunden, inom sjukvården är det patienten och dennes familj. Interna processer
betjänar interna kunder eller personal men krävs för att skapa värde i de primära
processerna.

Jämfört med industrin så har sjukvården varit sena med att identifiera den egentliga
kunden. Eftersom sjukvården är så komplex har ofta interna kunder såsom
primärvårdsläkare, sjukhus, specialistläkare och landsting drivit processer. Det är
kritiskt viktigt att värdet definieras av den primära kunden, nämligen patienten4.

Nyckelprocesser är de primära processer som stödjer de centrala produkterna eller
tjänsterna. Inom sjukvården kan det vara t.ex. ett läkarbesök, en behandling på en
vårdavdelning, ett akutbesök eller en operation. I arbetet med att kartlägga
operationsverksamheten på sjukhus så kommer jag att genomföra en
processkartläggning. Detta är ett bra hjälpmedel för att senare kunna analysera
verksamheten5.

Det är bra om man redan från början bestämmer sig för vilken detaljnivå som
kartläggningen skall göras på. Ett bra sätt är att bryta ner en process i beståndsdelarna
delprocess, aktiviteter och slutligen arbetsmoment enligt figuren nedan. Detta hjälper
mig i kartläggningen eftersom det blir lättare att skilja på vad som är till exempel en
delprocess och en aktivitet6. I arbetet med att kartlägga operationsprocessen tror jag
inte att det kommer att bli nödvändigt att gå djupare än till nivån aktiviteter.

3 Institute for Healthcare Improvement, Going Lean in Healthcare, Whitepaper 7, 2005
4 Institute for Healthcare Improvement, Going Lean in Healthcare, Whitepaper 7, 2005
5 Forsberg, Torbjörn; Nilsson, Lars; Antoni, Marc; Process orientation: The Swedish experience
6 Centrum för kvalitetsutveckling; Processer och Processorientering

Process

Delprocesser

Aktiviteter

Arbetsmoment
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6.2 Processanalys

6.2.1 Processens förmåga
Det finns några kriterier som avgör hur bra en process är7:

Ändamålsenlighet
En processanalys bör börja med att se till att den analyserade processen verkligen
tillför något.

Effektivitet
Att processen uppfyller ändamålen med så lite resursförbrukning som möjligt.

Anpassningsbarhet
Att processen rättar sig efter de förutsättningar som finns, utan att minska på kraven
att vara ändamålsenlig och effektiv.

Flexibilitet
Hur pass bra processen i fråga kan anpassa sig till förändringar i förutsättningarna.

6.2.2 Förbättringsprinciper
När man börjar en processanalys finns ett antal principer som kan vara bra att försöka
följa för att underlätta arbetet med att identifiera förbättringsområden. Några av dessa
principer är8:

Eliminera byråkrati
Går ut på att försöka ta bort onödigt pappersarbete och tidskrävande rutiner som
egentligen inte skapar något värde för någon.

Eliminera dubbelarbete
Ta bort identiska delprocesser som utförs på lite olika ställen i processen.

Förenkling
Sträva efter att förenkla processerna så långt det är möjligt dvs. ifrågasätta hur saker
och ting görs i ett försök att ta bort onödiga beslutspunkter, överflödig dokumentation
etc.

Eliminera misstag
Lägg ner energi på att eliminera uppkomsten av fel istället för att lägga den på att
skapa rutiner för att hantera felen.

Standardisering
Få alla i processen att arbeta på samma sätt. Här är det i och för sig på sin plats med
ett varningsfinger då en långtgående standardisering kan verka hämmande på
vidareutvecklingen av processen. Processen blir då lätt statisk istället för dynamisk.

7 Rentzhog, Olof; Processorientering, En grund för morgondagens organisationer
8 Rentzhog, Olof; Processorientering, En grundför morgondagens organisationer
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Leverantörspartnerskap
Den bästa process fungerar inte bättre än den input den får. Om man lyfter blicken
och ser till hela värdekedjan och därmed tar hänsyn till leverantören i arbetet så finns
det möjligheter att påverka kostnad, kvalitet, etcetera på input.

6.2.3 Analysmetod
Det finns olika metoder för att analysera processer. Jag kommer att använda
metoderna flaskhalsanalys respektive värdeanalys i min analys av
operationsprocessen. Anledningen till att jag har valt flaskhalsanalys är för att
resultatet av att åtgärda en flaskhals ofta kan ge ett stort resultat. Man kommer dock
inte ända fram till perfekta processer men hjälp av flaskhalsanalys. Därför har jag valt
att även använda värdeanalys som är en metod som blivit populär i diskussioner och
på sjukvårdskonferenser.

Flaskhalsanalys
I flaskhalsanalysen utgår man ifrån ett helhetsperspektiv och målet är att det i
processen inte ska finnas några s.k. flaskhalsar som drar ned prestanda hos processen.
Det vill säga att de olika aktiviteterna ska vara rätt dimensionerade i förhållande till
varandra för att uppnå en väl balanserad process där det inte uppstår köer,
kapitalbindning, kassationer med mera. Detta kan innebära att ett förhållandevis
enkelt ingrepp i processen ger ett stort resultat på prestanda om man åtgärdar en
flaskhals9.

Värdeanalys
Effektivisering av processer genom att eliminera spill så att allt arbete skapar ett värde
som är till nytta för kunden kallas ibland för ”lean process management”, ”lean
management” eller enbart ”lean”. Lean principerna har används effektivt inom
tillverkningsindustrin i flera årtionden, inte minst i Japan.

Enligt värdeanalysmetoden klassificerar man varje delprocess eller aktivitet som
”värdeadderande aktivitet”, ”icke värdeadderande aktivitet” eller ”spill”. De olika
klasserna definieras enligt:

• Värdeadderande aktiviteter. Aktiviteter som på ett direkt sätt bidrar till att lösa
kundens/patientens problem, dvs. skapa det som kunden/patienten efterfrågar.

• Icke värdeadderande aktiviteter. Aktiviteter som inte skapar värde för
kunden/patienten men som likväl behövs utföras för att verksamheten eller den
specifika processen ska fungera.

• Spill. Aktiviteter som varken skapar värde för kunden/patienten,
organisationen själv eller någon annan intressent.

De olika delprocesserna och aktiviteterna behandlas sedan med inriktning på att
utveckla de värdeadderande, minimera de icke värdeadderande och ta bort de i
kategorin spill10.

9 Ljungberg, Anders; Larsson Everth; Processbaserad verksamhetsutveckling
10 Ljungberg, Anders; Larsson Everth; Processbaserad verksamhetsutveckling
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6.3 PENG modellen
Det är inte helt enkelt att mäta och värdera de effekter som en investering i IT system
har i en verksamhet. Jag har valt att använda en modell som heter PENG modellen för
att värdera nyttan av operationsinformationssystem. PENG modellen används av ett
stort antal företag och förvaltningar i Sverige, till exempel Stockholms läns landsting,
Luleå Tekniska Universitet, Skanska, Ericsson, AstaZeneca och Akademiska
universitetssjukhuset.

PENG modellen beskrivs i detalj boken PENG-modellen11. Modellen är uppbyggd i
tio steg och resultatet är lätt att kommunicera i grafisk form.

Bilden visar hur den värderade nyttan och kostnaderna illustreras i PENG. Nyttan som
identifieras delas upp i tre olika färgklasser beroende på hur direkt nyttan påverkar
resultatet enligt nedan;
Grön – Direkt resultatpåverkande nytta
Gul – Indirekt resultatpåverkande nytta
Röd – Svårvärderad nytta

En PENG analys genomförs i arbete tillsammans med personer i den aktuella
verksamheten. En normal PENG analys genomförs på tre halvdagar enligt följande
upplägg:

Förberedelsefasen
1. Bestäm syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm/avgränsa objektet
4. Beskriv objektet

Genomförandefasen
5. Identifiera Nyttoeffekter
6. Strukturera Nyttoeffekterna
7. Värdera Nyttoeffekterna
8. Beräkna kostnaden för Nyttan

Kvalitetssäkringsfasen
9. Validering och hindersanalys
10.Beräkna Nettonytta och fastställ hemtagningsansvar

11 PENG-modellen, Dahlgren, Lundgren och Stigberg, Ekerlids förlag, Sverige, 2006 (ISBN
9170920494)

http://www.gronstedt.se/dahlgren/1peng.htm
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6.4 Begreppen informationssystem och affärssystem
Informationssystem och IT-lösningar är vida begrepp. För att illustrera detta kan man
titta hur ett av de stora IT företagen har delat upp sina affärsområden. Microsoft delar
till exempel upp sin verksamhet i följande kompetensområden12:

• Data Management Solutions / Business Intelligence Solutions (datavaruhus,
datalager, analys av datamängder)

• Advanced Infrastructure Solutions (infrastrukturlösningar)
• Information Worker Solutions (personlig produktivitet, samverkan i grupper)
• Business Process and Integration Solutions / Integrated E-business Solutions

(näthandelslösningar)
• ISV/Software Solutions (utveckling av standardprogramvara)
• Learning Solutions (utbildning)
• Microsoft Dynamics (affärssystem)
• Networking Infrastructure Solutions (nätverksinfrastruktur)
• Security Solutions (säkerhetslösningar )
• Mobility Solutions (mobila lösningar)
• Licensing Solutions (licensiering)
• OEM Hardware Solutions (hårdvarulösningar)
• Custom Development Solutions (utveckling av kundanpassad programvara)

Ett av Microsofts affärsområden är Microsoft Dynamics (tidigare Microsoft Business
Solutions) och däri har de samlat affärssystem produkter som Axapta, Navision och
Great Plains men även kundstödssystemet Dynamics CRM. Microsoft levererar
systemstöd åt verksamhetsprocesser inom flera verksamhetsområden, tex beslutsstöd,
kundstöd, gruppsamarbete, finans, HR, tillverkning, projekthantering,
detaljistverksamhet och logistik. Microsofts systemstöd levereras på en integrerad
plattform som de kallar för Microsoft Dynamics. Dynamics finns i några olika
utgåvor beroende på historik där de köpt upp affärssystemleverantörer som
exempelvis Navision. Dessa är successivt på väg att smälta samman i ett enhetligt
affärssystem.

Om man tittar i litteraturen finner man också att begreppet informationssystem är vitt.
Robert Nickerson skriver i boken ”Business and Information Systems” (sid 4-11):

“… an information system (IS) is a collection of components that work together to
provide information to help in the operations and management of an organization.
One way of categorizing information systems is in terms of the number of people in
an organization whose work is affected by the system…

… An information system (IS) is a collection of components that work together to
provide information to help in the operations and management of an organization...”

Han skriver vidare att (sid 12-16):

12 http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies

http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_bi.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_advanced.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_iw.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_ebusiness.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_isv.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_learning.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_mbs.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_networking.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_security.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_mobility.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_licensing.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_oem.asp
http://www.microsoft.com/sverige/partner/competencies/komp_customdevelopment.asp
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“An information system that affects a single person is called an individual information
system. Examples include a system to prepare written documents using word
processing software, a system to do financial projections using spreadsheet software,
a system to store and retrieve data using a database software, and a system to prepare
graphic images using graphics software. An information system that affects a group of
individuals who work together is called a workgroup information system. Examples
are an electronic mail (e-mail) system and an information sharing system. An
information system that affects people throughout a business or an organization is
called an organizational information system. Examples include a payroll system and
an automated teller machine (ATM) system. An information system that functions
among several organizations is called an interorganizational information system.
Examples are an electronic data interchange (EDI) system and an electronic funds
transfer (EFT) system. Finally, a global information system is one that spans
international borders. An example is a global production scheduling system.”

I mitt arbete kommer jag att använda begreppet informationssystem i betydelsen
affärssystem eller organizational information system om man så vill, det vill säga
system för att stödja och styra affärsprocesserna i en organisation och specifikt
operationsprocessen i detta fall.
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7 Metod

7.1 Intervjuer med sjukhuspersonal
Jag har haft personliga möten med personal som i olika roller arbetar med operationer
på några svenska sjukhus. Under mötena har jag intervjuat personal och de har
berättat för mig hur de organiserar sitt arbete samt hur arbetet stöds av
informationssystem.

Jag har träffat och intervjuat följande personer

Universitetssjukhuset i Lund
Biträdande sjukhuschef
Biträdande verksamhetschef anestesikliniken
Anestesiläkare
Operationssjuksköterska
Anestesisjuksköterska
Post-op sjuksköterska
Operatör (specialistläkare ortopeden)
Operatör (specialistläkare kirurgen)
Vårdkordinator centraloperation 1
Läkarsekreterare
Systemadministratör på anestesikliniken
IT Chef

Centrallasarettet i Karlstad
Anestesiläkare
Operationssjuksköterska
Anestesisjuksköterska
Vårdkordinator centraloperation
Läkarsekreterare
Systemadministratör på an/op/iva13 kliniken

Falu lasarett
Verksamhetschef an/op/iva kliniken
Anestesiläkare
Vårdkordinator ortopedkliniken
Läkarsekreterare an/op/iva kliniken
Opererande läkare
Verksamhetschef ortopedkliniken
Operationssjuksköterskor
Anestesisjuksköterska
Post-op sjuksköterska
IVA sjuksköterska
Systemadministratörer
IT Chef
Systemägare

13 Anestesi / operation / intensivvårdsavdelning
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Helsingborgs Lasarett
Utvecklingschef sjukhusledningen
Anestesiläkare
Chef centraloperation
Vårdkoordinator centraloperation
Controller centraloperation
Operationssjuksköterska
Anestesisjuksköterska

Sjukhuset i Ängelholm
Chef operation
Operatör
Verksamhetschef ortopeden
Operationssjuksköterskor
Anestesisjuksköterskor
Systemadministratör operation
IT Chef

Jag har ställt nedanstående frågor. Med avsikt har frågorna varit öppna för att på så
sätt stimulera till mer utförliga beskrivningar av verksamheten.

Hur och när görs operationsanmälan?
Vad händer efter operationsanmälan?
Hur och när planeras operationer in?
Vad sker inför operationer?
Vad sker under operationer?
Vad sker efter operationer?
Hur stöds dina arbetsuppgifter med IT lösningar?
Hur följs kvalitet, produktivitet, mm upp efter operationer?

Svaren har sammanställts i en tabell och för ett sjukhus illustrerats i en processkarta.

7.2 Nyttovärdering av operationsplaneringssystem baserat
på PENG modellen.

Jag har gjort en nyttovärdering på Universitetssjukhuset i Lund med hjälp av PENG
modellen. Jag har inte utfört en komplett PENG analys eftersom en sådan kräver att
jag skulle få tillgång till en arbetsgrupp med personal från sjukhuset under ett antal
workshops som vardera tar en halv dag. Jag har istället inspirerats av modellen och
efter intervjuer med personal försökt att uppskatta nyttoeffekterna. Resultaten har jag
sedan diskuterat och justerat med hjälp av berörd personal.

7.3 Kartläggning av informationssystem som stödjer
operationsprocessen

Jag har kartlagt vilka systemstöd för operationsprocessen som finns på svenska
sjukhus. Inledningsvis har jag ringt och pratat med sjukhusen och undersökt vilka
systemstöd de har.

Därefter har jag studerat hur informationssystemen stödjer operationsprocessen. Jag
besökte VITALIS mässan i Göteborg den 28-30 mars 200714. VITALIS är den största

14 Information om VITALIS: http://nemonet.swefair.se/templates/StartPageMain____4391.aspx
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svenska mötesplatsen för personer som arbetar med IT-lösningar inom hälsa, vård och
omsorg. Alla signifikanta leverantörer inom området har utställningsplatser på Vitalis.
Jag pratade med systemleverantörerna och tittade på deras IT lösningar.

Resultaten har jag sammanställt i en tabell.
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8 Resultat datainsamling

8.1 Intervjusvar
En översikt över svaren på frågorna som jag ställt till vårdpersonal på några svenska
sjukhus finns sammanställda i nedanstående tabell.

Lund Karlstad Falun Helsingborg Ängelholm
Hur och när
görs
operationsan
mälan?

I IT-stöd när
läkare
beslutar att
operation
skall ske

I IT-stöd när
läkare beslutar
att operation
skall ske

På papper när
läkare beslutar
att operation
skall ske

I IT-stöd när
läkare beslutar
att operation
skall ske

I IT-stöd när
läkare beslutar
att operation
skall ske

Vad händer
efter
operationsan
mälan?

Patienter som
skall planeras
in för
operation
läggs på
väntelista.
Akuta
patienter
läggs antigen
på akutlista,
planeras in
för operation
i närtid eller
skickas direkt
in till
operation.
Kallelsebrev
skickas
manuellt eller
från
datorsystem.

Patienter som
skall planeras
in för
operation läggs
på väntelista.
Akuta
patienter läggs
antigen på
akutlista,
planeras in för
operation i
närtid eller
skickas direkt
in till
operation.

Patienter som
skall planeras
in för
operation läggs
på väntelista.
Akuta
patienter läggs
antigen på
akutlista,
planeras in för
operation i
närtid eller
skickas direkt
in till
operation.

Patienter som
skall planeras
in för
operation läggs
på väntelista.
Akuta
patienter läggs
antigen på
akutlista,
planeras in för
operation i
närtid eller
skickas direkt
in till
operation.

Patienter som
skall planeras
in för
operation läggs
på väntelista.
Akuta
patienter
hänvisas
huvudsakligen
till
Helsingborg.

Hur och när
planeras
operationer
in?

Hur lång tid
innan
operation
som
planering
sker skiljer
från
specialitet till
specialitet. I
regel sker en
grovplanerin
gen på
papper två-
fyra veckor
innan
operation och
en
finplanering
en-två veckor
innan i IT
stödet.

Två-tre veckor
innan
operation i IT
stödet.

Sekreterare på
operationsavde
lnigen tar emot
operationsanm
älningar på
papper som
förs in i IT
system två-tre
veckor innan
operation.
Vissa kliniker
operationsanm
äler direkt i IT
systemet.
Därefter
planeras
operationer in
på sal.

En-sex veckor
innan först på
papper och
sedan i IT
stödet.

Några veckor
innan görs en
grovplanering
på respektive
klinik. Veckan
innan görs en
finplanering av
operationsavde
lningen där
operationsordn
ing på
operationssal
bestäms.
Planering sker
i IT stödet.

Vad sker inför
operationer?

Diverse
undersökning
ar beroende

Diverse
undersökninga
r beroende på

Diverse
undersökninga
r beroende på

Diverse
undersökninga
r beroende på

Diverse
undersökninga
r beroende på
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på diagnos
samt en
anestesibedö
mning inför
operation.
Högspecialis
erad
verksamhet
har speciella
arbetsflöden.

diagnos samt
en
anestesibedöm
ning inför
operation.

diagnos samt
en
anestesibedöm
ning inför
operation.

diagnos samt
en
anestesibedöm
ning inför
operation.
Patienten
förbereds inför
operationen i
ett speciellt
förberedelseru
m i anslutning
till
operationssale
n.

diagnos samt
en
anestesibedöm
ning inför
operation.

Vad sker
under
operationer?

Förutom
arbetet med
patienten
registreras
administrativ
och klinisk
information
fortlöpande
på både
papper och i
IT stöd.

Förutom
arbetet med
patienten
registreras
administrativ
och klinisk
information
fortlöpande på
både papper
och i IT stöd.

Förutom
arbetet med
patienten
registreras
administrativ
och klinisk
information
fortlöpande på
både papper
och i IT stöd.

Förutom
arbetet med
patienten
registreras
administrativ
och klinisk
information
fortlöpande på
både papper
och i IT stöd.

Förutom
arbetet med
patienten
registreras
administrativ
och klinisk
information
fortlöpande på
både papper
och i IT stöd.

Vad sker efter
operationer?

Patienten
väcks på
operationssal
en och flyttas
därefter till
uppvaksavdel
ning för
återhämtning
innan vidare
transport till
vårdavdelnin
g eller
utskrivning.
Kritiska
patienter
flyttas till
intensivvårds
avdelning.
Operationssal
en städas.
Operationsjo
urnalen och
anestesijourn
alen skrivs på
papper.
Operationsbe
rättelsen
dikteras.
Försök pågår
med
datoriserad
operationsjou
rnal och
anestesijourn
al.

Patienten
väcks på
operationssale
n och flyttas
därefter till
uppvaksavdeln
ing för
återhämtning
innan vidare
transport till
vårdavdelning
eller
utskrivning.
Kritiska
patienter
flyttas till
intensivvårdsa
vdelning.
Operationssale
n städas.
Operationsjour
nalen och
anestesijournal
en skrivs på
papper.
Operationsberä
ttelsen
dikteras.

Patienten
väcks på
operationssale
n och flyttas
därefter till
uppvaksavdeln
ing för
återhämtning
innan vidare
transport till
vårdavdelning
eller
utskrivning.
Kritiska
patienter
flyttas till
intensivvårdsa
vdelning.
Operationssale
n städas.
Operationsjour
nalen och
anestesijournal
en skrivs på
papper.
Operationsberä
ttelsen
dikteras.

Patienten
väcks på
operationssale
n och flyttas
därefter till
uppvaksavdeln
ing för
återhämtning
innan vidare
transport till
vårdavdelning
eller
utskrivning.
Kritiska
patienter
flyttas till
intensivvårdsa
vdelning.
Operationssale
n städas.
Operationsjour
nalen och
anestesijournal
en skrivs på
papper.
Operationsberä
ttelsen dikteras
elektroniskt.

Patienten
väcks på
operationssale
n och flyttas
därefter till
uppvaksavdeln
ing för
återhämtning
innan vidare
transport till
vårdavdelning
eller
utskrivning.
Kritiska
patienter
flyttas till
intensivvårdsa
vdelning.
Operationssale
n städas.
Operationsjour
nalen och
anestesijournal
en skrivs på
papper.
Operationsberä
ttelsen dikteras
elektroniskt.
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Hur stöds dina
arbetsuppgifte
r med IT
lösningar?

Hela
operationspro
cessen stöds
förutom
journalföring
en.

Hela
operationsproc
essen stöds
förutom
journalföringe
n.

Hela
operationsproc
essen stöds
förutom
journalföringe
n.
Operationsanm
älan sker
huvudsakligen
på papper
varefter
läkarsekreterar
e för över
informationen
till system.

Hela
operationsproc
essen stöds
förutom
anestesijournal
en.

Hela
operationsproc
essen stöds
förutom
anestesijournal
en.

Hur följs
kvalitet,
produktivitet,
mm upp efter
operationer?

Det finns IT
stöd för
uppföljning.

Det finns IT
stöd för
uppföljning.

Det finns IT
stöd för
uppföljning
men det mesta
sker manuellt.

Det finns IT
stöd för
uppföljning.

Det finns IT
stöd för
uppföljning.

Arbetssätten i de opererande verksamheterna på svenska sjukhus är förvånansvärt
likformig. Arbetsmetoderna ser i stort sätt likadana ut oberoende av sjukhus. Det är
organisatoriska detaljer och rutiner samt termer och begrepp som skiljer. Skillnaderna
mellan olika specialiteter inom sjukhusen är mer tydliga.
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8.2 Operationsprocessen
Huvudprocessen operation kan delas in i några delprocesser som är gemensamma för
alla de sjukhus som jag har undersökt.

• Operationsanmälan
• Planering
• Preoperativa åtgärder
• Operation
• Postoperativ vård
• Uppföljning

Delprocesserna kan i sin tur delas in i aktiviteter. Aktiviteterna är gemensamma för
alla de sjukhus som jag har undersökt. I vilken ordning aktiviteterna kommer, vilka
beroenden som finns mellan aktiviteterna, hur aktiviteterna utförs och utav vem de
utförs skiljer sig till viss mån åt mellan de olika sjukhusen.

Operationsanmälan
• Läkarbedömning
• Prioritering av patient
• Registrering av

operationsanmälan

Planering
• Hantering av akutlista
• Hantering av väntelista
• Schemaläggning av resurser
• Grovplanering av operationsdag för en

patient
• Finplanering av operationer på

operationssal
• Skicka kallelsebrev

Preoperativa åtgärder
• Utredningar och undersökningar (tex EKG, Röntgen, blodprov, labprov)
• Anestesibedömning

Operation
• Förbered operationssal
• Uppdukning
• Förbered patient
• Söv patient
• Tvätta patient
• Operera patient
• Registrera anestesiinformation
• Skriv operationsjournal
• Diktera operationsberättelse
• Lägg förband
• Väck patient
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• Rengör operationssal

 Postoperativ vård
• Skriv in patient
• Vårda patient
• Smärtlindra patient
• Flytta patient till vårdavdelning
• Flytta patient till intensivvårdsavdelning
• Registrera omvårdanadsdokumentation,

vårdtyngd och kvalitetsinformation
• Skriv ut patient

Uppföljning
• Kontakta patient och följ upp dennes upplevelser
• Sammanställ verksamhetsstatistik till Socialstyrelsen
• Sammanställ kostnadsunderlag
• Analysera resursutnyttjande och verksamhetsprestanda

Olika arbetsmoment utförs av olika personalkategorier. Personal som är involverade i
operationsprocessen inkluderar:

• Vårdkoordinator (koord)
• Operationssjuksköterska (OP ssk)
• Operationsundersköterska (OP usk)
• Opererande läkare (Operatör)
• Anestesisjuksköterska (AN ssk)
• Anestesiundersköterska (AN usk)
• Narkosläkare (NA läk)
• Sjuksköterska på postoperativ avdelning (UVA ssk)
• Arbetsledning
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Nedanstående bildserie illustrerar beroenden och ordningsföljden i en
operationsprocess på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Dag före Förberedelser inför operation

OP ssk Förbered morgondagen Morgonarbete Planeringsmöte Pre OP arbete

OP usk Förbered morgondagen Dukning Planeringsmöte Förbered operation

AN ssk Planeringsmöte Förbered anestesi

AN usk Planeringsmöte Förbered anestesi

NA läk Planeringsmöte Fördela mellan OP salar Förbered patient

Operatör Går rond

UVA ssk Genomgång dagsprogram Förbered specialpatient

Arbetsledning Inventera personal Allokera personal

Patient på op-sal

Steril uppdukning Patientförberedelse

Osteril uppdukning Patientförberedelse

Patientmottagande Patientförberedelse Söv patient

Patientmottagning Patientförberedelse Söv patient

Patientmottagning Söv patient

Förberedelse inför operation

Patient på op-sal

Instrumentering Efterarbete

Passning Efterarbete

Anestesiunderhåll Dokumentera Väckning

Anestesi stand-by Väckning

Anestesi underhåll Väckning

Genomgång av operation Operation Bekräfta ingrepp Post-op ordination
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Till UVA (Uppvaksavdelning)

Avveckling Städa sal

Avveckling Städa sal Dokumentera

Transport till UVA UVA-rapport Dokumentera

Transport till UVA Avveckling

Transport till UVA UVA-rapport

Ev lyft över patient Dokumentera Post OP planering

Ankomst UVA & rapport Vård

Till UVA (Uppvaksavdelning)

Avveckling

Dokumentation Förbered avtransport Rapport till avdelning Efterarbete

Processen beskriver 7 olika yrkesgrupper (+ arbetsledning) som deltar i samband
operationsprocessen. Man ska komma ihåg att samtliga grupper med undantag från
undersköterskorna som till viss del kan ersättas av sjuksköterskor inte är utbytbara
mot varandra.

Beskrivningen gäller första patienten på morgonen.
När processen avslutats med att anestesisjuksköterskan gjort avveckling börjar den
om igen från steget Preop arbete för operationssjuksköterskan. Totala processen för
enskild patient tar mellan 20 minuter och 20 timmar. Tidsåtgången beror framförallt
på vilken typ av ingrepp som utförs, men även faktorer såsom komplikationer,
operatörens skicklighet, flyt i arbetsmomenten samt planeringseffektivitet spelar in.
Under varje steg kan det finnas upp till drygt 20 underaktiviteter. Det avsevärt längsta
flödessteget utgörs av själva operationen.
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8.3 PENG analys på Universitetssjukhuset i Lund
Vid Universitetssjukhuset i Lund bedrivs bassjukvård, akut- och traumasjukvård samt
specialistsjukvård. I egenskap av regionsjukhus erbjuder Universitetssjukhuset
specialistsjukvård till invånarna i den södra sjukvårdsregionen, som omfattar Skåne
län, Blekinge län, Kronobergs län samt södra Halland. Under 2003 påbörjades
införande av ett operationsplaneringssystem.

Nedan redovisas det uppskattade nyttorna för Universitetssjukhuset i Lund med
operationsplaneringssystemet. Tre huvudnyttor är identifierade; nytta för sjukhuset,
nytta för patienten och nytta för samhället.

8.3.1 Nytta för Sjukhuset
Sparad tid i verksamhet

• Mer effektivt arbete mellan avdelningar. Effektivisering motsvarande 800 tkr
(grön/gul nytta). Ökad transparens mellan avdelningar och minskade
cirkulerande anteckningar.

• Tidsåtgång för Operationsplanering minskar med 10% motsvarande 800 tkr
(grön/gul nytta)
• tydligare op-planering
• säkrare op-planering
• bättre underlag för op-planering

• Färre och kortare planeringsmöten. Tidsåtgång minskar med 50%
motsvarande 1,8 mkr (grön/gul nytta)

• Söktiden inför operationer kan halveras. Det ger sparad tid om 2 500 timmar
eller motsvarande 1,0 mkr per år (gul nytta). Nyttan består av tre delar
• mer tillgänglig information
• ökad planeringsmedvetenhet
• större överskådlighet

• Bättre uppföljning motsvarande 600 tkr (grön/gul nytta)

Mer motiverad personal
• Med ökad överskådlighet och bättre tillgång till information undviks

situationer då personalen utsätts för överraskningar och stress. Nyttan är
svårbedömd och anges därför som röd nytta motsvarande 500 tkr.

 Bättre uppföljning
• Nyttan är kopplad till en ökad möjlighet att utvärdera samt utveckla och

förbättra verksamheten.  Här är man bara i början men man ser stora
möjligheter. På sikt kan detta bli den främsta nyttoeffekten. Nyttan är inte lätt
att uppskatta men en produktivitetsökning motsvarande 200 kr per operation
bedöms som rimligt. Ökar produktiviteten och kvaliteten motsvarande 200
kr/operation vilket motsvarar 6 mkr per år (gul nytta).

Bättre utnyttjande av operationsverksamhetens resurser
• Operationsverksamhetens resurser kan utnyttjas bättre genom att planeringen

är bättre och genom att antalet strykningar minskar. Nyttan värderas till 1,5
mkr per år (grön nytta).
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8.3.2 Nytta för patienten
Ökad patientnytta är uppenbar men inte lätt att värdera eftersom tillförlitligt underlag
saknas. De uppskattade värdena skall snarast se som en markering att det finns en
potentiell möjlighet och de har därför angetts som röd nytta. Några olika nyttoeffekter
har identifierats och uppskattats:

• förkortad sjukskrivning för yrkesverksamma, 400 tkr
• av patienten bättre upplevd information, 300 tkr
• minskade väntetider på grund av bättre utnyttjande av

operationsverksamhetens resurser, 500 tkr
• mindre antal strykningar, 100 tkr

8.3.3 Nytta för Samhället
Även den ökade samhällsnyttan är svårvärderad och anges som röd. Nyttan är
framförallt en minskad kostad för samhället för sjukskrivningsdagar. Nyttan
uppskattas till 1,6 mkr per år.

8.3.4 Hindersanalys
Det finns hinder som kan äventyra nyttoeffekterna. Det kan handla om misslyckat
införande eller bristande utnyttjande av IT stödet.

I Universitetssjukhuset i Lunds fall identifierades följande viktiga åtgärder för att
förhindra/begränsa hinder;

• Välja system med hög användbarhet. Det anses viktigt att systemet är enkelt
att lära sig och smidigt att använda för slutanvändare. Därmed minskar risken
för dåligt utnyttjande. Dessutom minskar kostnaden för att undanröja hinder
med bristande utnyttjande.

• Användarcentrerad projektmetodik vid införandet minskar risken för ett
misslyckat införande.

• Flexibelt system både per användare och klinik ger ökad acceptans och
minskar risken för både misslyckat införande samt bristande utnyttjande.

• Välja fokuserad och engagerad leverantör

8.3.5 Kostnad för nyttan
Totala kostnaden för att realisera nyttoeffekterna har uppskattats till 3 miljoner
kronor.

8.3.6 Summering
Om vi summerar resultaten kommer vi fram till följande resultat:
Bruttonytta: 15 900 tkr
Kostnad för nyttan: 3 000 tkr
Nettonytta: 12 900 tkr
Nyttofaktorn: 5,3
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8.4 Informationssystem som stödjer operationsprocessen
Jag har kartlagt vilka informationssystem som stödjer operationsprocessen på svenska
sjukhus. Resultaten framgår i nedanstående tabell.

Sjukhus System
Stöd för
operationsprocessen Kommentar

Region Skåne Orbit / Provisio
    Kristianstad Orbit Ja
    Helsingborg Provisio Ja
    Landskrona Provisio Ja
    Ystad Orbit Ja
    Trelleborg Orbit Ja
    Simrishamn - Nej
    Hässleholm Orbit Ja
    Lund Provisio Ja
    Malmö Orbit Ja
    Ängelholm Provisio Ja
LT Blekinge Systeam BMS
    Blekingesjukhuset Karlskrona Systeam BMS Nej
    Blekingesjukhuset Karlshamn Systeam BMS Nej
LT Kalmar Cambio / Optimera
   Oskarshamn Cambio / Optimera Ja
   Västerviks Cambio / Optimera Ja
   Kalmar Cambio / Optimera Ja
LT Kronoberg Cambio
    Växjö Cambio Nej *1
    Ljungby Cambio Nej *1
LT Halland
    Halmstad - Nej *2
    Varberg Optimera Ja *2
    Spenshult (Oskarström) - Nej
LT Västra Götaland
    Allingsås Optimera Ja
    SU/Sahlgrenska Operätt Ja
    Kungälvs - Nej
    Norra Älvsborgs länssjukhus (Trollhättan) Orbit Ja
    Udevalla Sjukhus Orbit Ja
    Dalslands Sjukhus (Bäckefors) Orbit Ja
    Strömstads Sjukhus Orbit Ja
    Lysekils Sjukhus Orbit Ja
    Södra Älvsborgs (Borås,Allingsås & Skene) Orbit Ja
    Skaraborg, Lidköping Fenix Ja *4
    Skaraborg, Falköping Fenix Ja
    Skaraborg, Mariestad Fenix Ja
    Skaraborg, Skövde Fenix Ja
    Frölunda specialistsjukhus - Nej
    Stift. Carlanderska Provisio Ja
LT Jönköping Cambio
    Värnamo Cambio Nej *1
    Ryhov (Jönköping) Cambio Nej *1
    Högland Eksjö/Nässjö Cambio Nej *1
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LT Värmland Provisio / Cambio
    Arvika Provisio / Cambio Ja
    Centralsjukhuset, Karlstad Provisio / Cambio Ja
    Kristinehamn Provisio / Cambio Ja
    Torsby Provisio / Cambio Ja
    Säffle Provisio / Cambio Ja
LT Örebro Optimera / Infomedix

    Örebro
Optimera /
Infomedix Ja

    Lindesberg
Optimera /
Infomedix Ja

    Karlskoga
Optimera /
Infomedix Ja

LT Östergötland Cambio
    Motala Cambio Nej *1
    Universitetssjukhuset i Linköping Cambio Nej *1
    Vrinnevisjkuhuset i Norrköping Cambio Nej *1
LT Västmanland Cambio / Orbit
    Centrallasarettet i Västerås Cambio / Orbit Ja
    Bergslagssjukvården AB i Fagersta Cambio / Orbit Ja
    Köpings Lasarett Cambio / Orbit Ja
    Sala Lasarett Cambio / Orbit Ja
LT Södermanland Orbit
    Mälarsjukhuset (Eskilstuna) Orbit Ja
    Katrineholm Orbit Ja
    Nyköping Orbit Ja
LT Stockholm
     Danderyd Melior Nej
     Huddinge Orbit Ja
     Karolinska Orbit Ja
     Norrtälje Optimera Ja
     Södersjukhuset Orbit Ja
     Södertälje Fenix Ja *4
     S:t Eriks Ögonsjukhus - Nej
     Ersta - Nej
     Sophiahemmet - Nej
LT Uppsala Cambio
    Akademiska Uppsala Cambio Nej *1
    Enköping Cambio Nej *1
LT Gävleborg Provisio
    Bollnäs/Hudriksvall/Söderhamn/Ljusdal Provisio Ja
    Gävle/Sandviken Provisio Ja
LT Dalarna Provisio
    Avesta Provisio Ja
    Falu Provisio Ja
    Ludvika Provisio Ja
    Mora Provisio Ja
    Borlänge sjukhus Provisio Ja
LT Västernorrland Orbit
    Sollefteå Orbit Ja
    Härnösand Orbit Ja
    Örnsköldsvik Orbit Ja
    Sundsvalls Sjukhus Orbit Ja
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*1 Det är utlovat stöd för operationsprocessen i Cambio
*2 Införande av VAS är på gång
*3 Införande av Provisio är på gång
*4 VAS och Fenix saknar eller brister i processtödet för operationsverksamheten.

Majoriteten av svenska sjukhusen har IT stöd för operationsprocessen. I de flesta fall
är systemstödet ett specialsystem var syfte är att stödja just operationsprocessen. Med
ett IT baserat processtöd för operationsprocessen avses ett affärssystem av typen
MRP15 system men anpassat för krav och behov inom opererande verksamheter på
sjukhus. Denna typ av system kallas i Sverige för operationsplaneringssystem och den
engelska termen är Operation Theatre Information System.

Ett fåtal sjukhus använder VAS som närmast kan liknas vid ett journalsystem med
funktioner för patientadministration. Stödet för operationsprocessen är svagt och
saknar funktioner för att underlätta arbetsflödet. Det stöd som finns för
operationsverksamheten är i huvudsak en enkel planeringkalender samt
dokumentation. Även Fenix är bristfälligt även om det är ett renodlat
operationsplaneringssystem. Bristerna förklaras främt av att systemet är gammalt och
användargränssnittet undermåligt.

Cambio systemet är ett ”heltäckande” sjukvårdssystem men som i dagsläget saknar
stöd för operationsprocessen. Sådant stöd är dock utlovat inom något år. Dylika
sjukhussystem benämns med den engelska termen HIS, Hospital Information System.

15 Materialbehovsplanering eller MPR, Materials Requirements Planning är en materialstyrningsmetod
som principiellt bygger på att tidpunkter för inplanering av nya inleveranser görs med hjälp av
beräkning av när i tiden nettobehov av material uppstår. Stig-Arne Mattsson; Logistik i
försörjningskedjor, sid 409

LT Jämtland VAS *4
    Östersund VAS Ja
LT Västerbotten
    Lycksele Ja
    Norrlands (Umeå) Orbit Ja
    Skellefteå Optimera Ja
LT Norrbotten VAS *4
    Sunderby (Luleå) VAS Ja
    Kalix VAS Ja
    Kiruna VAS Ja
    Piteå VAS Ja
    Gällivare VAS Ja
Gotlands län Optimera
    Visby Optimera Ja
Aleris AB Provisio
     Dalens Provisio Ja
     Europakliniken - Nej
     Järva Närsjukhus - Nej
     Rosenlunds Närsjukhus - Nej
     Sabbatsberg Närsjukhuset Provisio Ja
     Täby Närsjukhuset Provisio Ja
     Elisabethsjukhuset i Uppsala - Nej
Capio Cambio
     S:t Göran Cambio Nej *3
     Lundby Sjukhus Cambio Nej
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Processanalys

8.5 Värdeanalys
En perfekt process skapar precis rätt värde för kunden. I en perfekt process är varje
aktivitet värdeskapande för kunden. Men den producerar också förväntat resultat till
rätt kvalitet varje gång, den skapar inte dröjsmål, den är flexibel och den är länkad till
ett flöde. I Toyota Production System som är lean management modellen på Toyota
har man identifierat sju kategorier spill: överproduktion, väntan, transportering,
processbehandling, lager, rörelse och korrektion. En perfekt process skapar inte enbart
värde, men den är också tillfredställande för människor att utföra, chefer att leda och
kunder att uppleva16.

Operationsprocessen kan analyseras med hjälp av teorin om indelning av processer i
värdeadderande, icke värdeadderande och spill och sedan erbjuda förslag till
förbättring. I nedanstående avsnitt följer en värdeanalys av en operationsprocess.
Värdeanalysen är generell för de svenska sjukhus som jag har studerat.

Olika sjukhus är i varierande grad effektiva i sina operationsprocesser men inga av de
studerade sjukhusen har försökt skapa en lean operationsprocess enligt
värdeanalysmetoden. De förbättringsförslag som jag föreslår anser jag vara
allmängiltiga, även om enskilda sjukhus redan kan ha gjort vad som föreslås inom
vissa aktiviteter.

8.5.1 Delprocessen Operationsanmälan
Läkarbedömning
Vad: Värdeadderande
Varför: Eftersom läkarbedömningen ligger till grund för att ställa diagnos och

besluta om behandling.
Behandling: Utveckla
Hur: Genom att kontinuerligt utveckla kompetensen hos läkarna så att de blir

bättre och snabbare på att diagnostisera och bättre på att föreslå de
lämpligaste behandlingsmetoderna. Det finns oerhört mycket att spara
på att göra rätt bedömningar från början.

Prioritering av patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Av medicinska skäl så att de mest akuta diagnoserna hanteras före de

som kan vänta.
Behandling: Standardisera
Hur: Inför likartade riktlinjer för hur prioritering skall ske

Registrering av operationsanmälan
Vad: Icke-värdeadderande

16 Institute for Healthcare Improvement, Cambridge, Massachusetts
http://www.ihi.org/IHI/Results/WhitePapers/GoingLeaninHealthCare.htm
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Varför: Själva registreringen av operationsanmälan tillför inget värde för
patienten men måste göras för att fortsatt arbete i processen skall
fungera.

Behandling: Förenkla
Hur: Datorisera registreringen så att den endast behöver

utföras en gång och så att informationen som
registreras blir tillgänglig för alla aktörer som arbetar
i operationsprocessen.
Arbeta för att den ursprungliga operationsanmälan är
så korrekt och komplett att efterföljande led i
processen får bra underlag för planering.

8.5.2 Delprocessen Planering
Hantering av akutlista
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva hanteringen av akutlistan tillför inget värde för patienten men

måste göras för att planeringen av resurserna skall fungera.
Behandling: Minimera
Hur: Datorisera hanteringen så att arbetet för koordinatorerna som arbetar

med listan får lättare överblick samt tillgång till realtisdinformation om
nyanlända patienter på akuten.

Springa och meddela information mellan avdelningar
Vad: Spill
Varför: Personal på annan avdelning behöver information, tex att en patient som

måste opererats har anlänt till akuten och operationsavdelningen måste
informeras.

Behandling: Eliminera
Hur: Genom att datorisera hanteringen kan informationen göras tillgänglig för

alla aktörer var de än befinner sig på sjukhuset.

Vänta i telefon för att meddela information till andra
Vad: Spill
Varför: Personal på annan avdelning behöver information, tex att en patient som

måste opererats har anlänt till akuten och operationsavdelningen måste
informeras.

Behandling: Eliminera
Hur: Genom att datorisera hanteringen kan informationen göras tillgänglig för

alla aktörer var de än befinner sig på sjukhuset.

Hantering av väntelista
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva hanteringen av väntelistan tillför inget värde för patienten men

måste göras för att planeringen av resurserna skall fungera.
Behandling: Minimera
Hur: Datorisera hanteringen så att överblicken över patienter på väntelistan

förbättras. Väntelistorna kan ibland uppgå till tusentals patienter på en
enstaka klinik. Då är det en stor effektivitetsfördel om utsökning och
sortering kan göras med datorhjälp.
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Schemaläggning av resurser
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva schemaläggningen tillför inget värde för patienten men måste

göras för att personalen skall veta när de skall arbeta.
Behandling: Minimera
Hur: Schemaläggning tar i regel mycket lite tid i anspråk redan som det är

idag. Förmodligen finns inte mycket att vinna på att förändra dagens
arbetssätt.

Grovplanering av operationsdag för en patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Patienten kan snabbare få redan på vilken operationsdag som är aktuell

och får därmed längre tid på sig att planera in alternativt att avböja
tidpunkten. Det i sin tur leder till färre ombokningar kort tid innan
operationsdagen och därmed till färre strykningar.

Behandling: Utveckla
Hur: Datorisera hanteringen antigen så att läkaren direkt vid läkarbesöket kan

föreslå och få bekräftat med patienten en lämplig operationsdag,
alternativt så att patienten själv via Internet eller SMS tjänster kan
föreslå och/eller bekräfta operationstidpunkt.

Finplanering av operationer på operationssal
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Finplaneringen har ingen praktisk betydelse för patienten.
Behandling: Utveckla
Hur: Datorisera så att det blir enkelt för koordinatorerna att justera

planeringen under dagens gång och så att övriga aktörer i
operationsprocessen har enkel tillgång till information om aktuell
planering.
Försök också få till förbättringar i dagens operationsplaneringssystem så
att operationsplaneringen kan bli mer korrekt från början.
Operationsplaneringen är ofta felaktigt pga. av att det saknas info i
operationsanmälningarna. Sjukvården har inte den kultur som finns hos
många industriföretag som tex Toyota att aldrig släppa ifrån sig något
som inte är helt komplett. Det finns också brister i dagens IT stöd som
inte medger hantering av detta på ett smidigt sätt. I
operationsplaneringssystemet Orbit finns det tex ingen möjlighet att
spara ett dokument för att sedan komma tillbaka till det senare och
komplettera. Det finns inte heller möjligheten att hitta senaste öppnade
journaler eller att spara patienter i en att göra lista. På det sättet tvingas
man skicka operationsanmälningarna vidare utan att kunna komplettera
dem i efterhand.

Distribuera, faxa och/eller dubbelregistrera operationsprogram
Vad: Spill
Varför: Onödigt dubbelarbete.
Behandling: Elliminera
Hur: Datorisera så att operationsprogrammet blir tillgängligt för alla via

datorn.
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Skicka kallelsebrev
Vad: Värdeadderande
Varför: Kallelsebrevet upplyser patienten om när denne förväntas komma till

sjukhuset men kan också innehålla praktisk information såsom fasta,
komplikationer, vägbeskrivning, etc.

Behandling: Utveckla
Hur: Datorisera hanteringen så att kallelsebrev genereras automatiskt vid

inplanering och inför självbetjäningstjänster via exempelvis SMS så att
patienter direkt kan svara om de har möjlighet eller inte att komma den
aktuella tidpunkten.

För tidig avveckling
Vad: Spill
Varför: Personalen undviker att planera in patienter i slutet av dagen för att

undvika situationer där de tvingas arbeta utanför ordinarie arbetstid.
Behandling: Minimera
Hur: Datorisera planeringsarbetet och utnyttja statistik från tidigare

operationer för att simulera hur tidsåtgången för en ytterliggare
operation.

8.5.3 Delprocessen preoperativa åtgärder
Utredningar och undersökningar (tex EKG, Röntgen, blodprov, labprov)
Vad: Värdeadderande
Varför: Dels för att fastställa diagnos, dels för att bestämma behandlingsmetod

och dels för att avgöra anestesimetod under operation.
Behandling: Utveckla
Hur: Koppla samman aktivitetsflödena för utredningar och undersökningar så

att de flyter bra ihop med aktivitetsflödet i operationsprocessen. När
flödena är separata kan det uppstå onödiga stopp eller fördröjningar i
operationsprocessen då man tvingas vänta på resultat från utredningar
eller undersökningar.

Anestesibedömning
Vad: Värdeadderande
Varför: Anestesibedömningen görs för att avgöra hur patienten skall sövas eller

smärtlindras under en operation. I vissa fall kan en normal
anestesibehandling vara livsfarlig för en patient och andra metoder
måste väljas. Anestesiläkaren är utbildad för att bedöma detta.

Behandling: Utveckla
Hur: Datorisera hanteringen så att anestesiläkaren har enkel tillgång till all

den information som krävs för att kunna utföra en anestesibedömning.
Ofta behövs uppgifter från ett flertal olika datakällor, tex patientjournal,
överkänslighet, röntgenbilder, labsvar, mätdata och operationsanmälan.
Om dessa uppgifter med en enkel knapptryckning kan presenteras på en
samlad skärmbild i anslutning till skärmbilden där anestesibedömningen
görs så sparar anestesiläkaren mycket tid. Annan datorhjälp kan fås
genom att patienter kategoriseras så att standardfall hanteras på ett
enklare och snabbare sätt och så att patienter med speciella
komplikationer hanteras extra noggrant.
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8.5.4 Delprocessen operation
Stryk operation
Vad: Spill
Varför: Det kan finnas flera orsaker till varför en operation stryks i siste

minuten. Det kan beror på patientrelaterade orsaker såsom hastigt
tillfrisknande eller att patienten avlider, det kan bero på organisatoriska
orsaker såsom att det är brist på en viss personalkategori, eller så kan det
bero på tekniska orsaker såsom att en viss utrustning har gått sönder.

Behandling: Minimera
Hur: De orsaker som inte är patientrelaterade bör i största möjliga mån

elimineras eftersom det är kostsamt med operationssalar som står
outnyttjade och operationspersonal som inte har värdeskapande arbete
att utföra. Onödiga strykningar kan minimeras genom att utnyttja ett
beslutstödssystem som analyserar historiska strykningsorsaker och att
fatta beslut om förändringar baserat på faktisk data.

Förbered operationssal
Vad: Värdeadderande
Varför: Operationssalen måste ha den utrustning som krävs för att kunna utföra

operationen.
Behandling: Utveckla
Hur: Genom att planera operationsverksamheten så att operationer som

kräver likadan utrustning samlas och utförs samma dag i samma sal.
Detta görs i stor utsträckning redan.

Ställ om op-sal för ny operationstyp
Vad: Spill
Varför: Antigen kan det beror på dålig planering eller så kan det bero på att det

inte finns annan operation av samma typ som är aktuellt för tillfället.
Behandling: Minimera
Hur: Effektivisera planeringen så att operationer av samma typ utförs i

sekvens på samma operationssal.

Leta efter utrustning
Vad: Spill
Varför: Nödvändig utrustning finns inte tillgänglig. Det kan bero på att

utrustningen används av någon annan eller på att tex en protes inte har
blivit beställd.

Behandling: Eliminera
Hur: Datorisera planeringsarbete och bygg in kontroller för att förhindra att

problemet uppstår.

Uppdukning
Vad: Värdeadderande
Varför: De instrument och det förbrukningsmaterial som skall användas under

en operation måste vara steriliserat och framdukade så att de är
åtkomliga.

Behandling: Utveckla
Hur: Datorisera logistikflödet så att sterilcentralen och materialförrådets

hantering styrs av planerat operationsprogram.
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Vänta i telefon för att meddela information till andra
Vad: Spill
Varför: Personal på annan avdelning behöver information, tex information om

att det är dags att operera en patient.
Behandling: Eliminera
Hur: Genom att datorisera hanteringen kan informationen göras tillgänglig för

alla aktörer var de än befinner sig på sjukhuset.

Förbered patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Patienten behöver speciella kläder och kan inte ha smycken etc. på sig

under operationen på grund av risk för infektion.
Behandling: Utveckla/minimera
Hur: Denna aktivitet är nödvändig men själva hanteringen bör minimeras så

den inte tar onödiga sjukhusresurser i anspråk.

Leta efter personal
Vad: Spill
Varför: Personal infinner sig inte till operation som planerat.
Behandling: Elliminera
Hur: Datorisera operationsprogrammen så att alla aktörer som är involverade

i operationsprocessen på ett enkelt sätt kan se aktuell status på alla
operationssalar.

Vänta på personal
Vad: Spill
Varför: Personal infinner sig inte till operation som planerat. Oftast är det

operatörer men emellanåt anestesiläkare som inte kommer i tid.
Behandling: Elliminera
Hur: Ändra på attityder och öka medvetandet hos personalen att det kostar

mycket pengar när hela team får vänta på enskilda läkare. En studie vid
Western Pennsylvania Hospital i USA visar att förutom att skapa
onödigt lidande för patienter så kostar varje minut som man måste vänta
på att köra igång $30017.

Söv patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Patienten smärtlindras
Behandling: Utveckla
Hur: Samordna de resurser som krävs för att inleda anestesier på ett säkert

men effektivt sätt. I vissa länder tillåts patienter sövas utanför
operationssalarna men av patientsäkerhetsskäl är detta inte tillåtet i
Sverige. Alternativa nya arbetssätt eller metoder kan säkert provas och
utvärderas i syfte att förbättra hantering i framtiden.

Tvätta patient
Vad: Värdeadderande

17 Harward Business Review, Fixing Health Care from the Inside, Today, Steven J. Spear, September
2005. “
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Varför: Måste göras för att säkra steril operation.
Behandling: Utveckla/minimera
Hur: Denna aktivitet är nödvändig men själva hanteringen bör minimeras så

den inte tar onödiga sjukhusresurser i anspråk.

Operera patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Själva syftet med operationsprocessen
Behandling: Utveckla
Hur: Genom att kontinuerligt utveckla kompetensen hos operationspersonalen

så att de blir bättre och säkrare på att utföra operationer. Det finns
oerhört mycket att spara på att operera bra och därmed undvika framtida
komplikationer, re-operationer, onödigt lidande, etc. När man tittar på
statistik över utförda operationer är det uppenbart att de mer erfarna
operatörerna opererar bättre. Dels opererar de snabbare men de väljer
också bättre operationsmetoder och har färre komplikationer. Genom att
stimulera kompetensutveckling och kompetensöverföring så kan yngre
läkare lära sig snabbare och därmed bli bättre operatörer på kortare tid.

Registrera anestesiinformation
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva anestesidokumentationen tillför inte någon nytta för patienten

under själva operationstillfället. Det är endast ett dokument om kan vara
till nytta i framtiden. Likväl är det ett dokument som är nödvändigt för
att sjukhuset skall kunna garantera patientsäkerheten.

Behandling: Minimera
Hur: Datorisera anestesijournalen så att mätdata från apparater samlas in

automatiskt under operationen. Därmed frigörs anestesisjuksköterskan
från manuellt registreringsarbete och datakvaliteten ökar.

Skriv operationsjournal
Vad: Värdeadderande
Varför: Själva operationsjournalen hjälper till att öka patientsäkerheten genom

att operationspersonalen tvingas kontrollera att inget material har glömts
kvar inuti patienten.

Behandling: Minimera
Hur: Med IT kan hanteringen underlättas genom att exempelvis skanna

streckkoder på förbrukningsmaterial och sterilgods. De flesta sjukhus
för operationsjournal på papper och drar av och klistrar klisteretiketter
från materialförpackningar och sätter på operationsjournalen. Det är en
bökig hantering och spårbarheten försvåras.

Diktera operationsberättelse
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva operationsberättelsen tillför inte någon nytta för patienten under

själva operationstillfället. Det är ett dokument om kan vara till nytta i
framtiden. Det är ett dokument som underlättar eventuell framtida
behandling av patienten.

Behandling: Minimera
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Hur: Datorisera hanteringen så att operationsberättelsen genereras
automatiskt in i en datoriserad patientjournal.

Lägg förband
Vad: Värdeadderande
Varför: Förbandet skyddar operationssåret och suger upp eventuell blödning.
Behandling: Utveckla/minimera
Hur: Detta moment sköts effektivt redan som det är och tidsbesparingar är

svåra att finna. Nya förbandsmaterial kan vara en möjlig
framtidsutveckling.

Väck patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Patienten vaknas ur narkosen
Behandling: Utveckla
Hur: Med kompetensutveckling kan anestesipersonalen bli säkrare och bättre

på att väcka patienter.

Rengör operationssal
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: För att operationsrummen måste vara sterila och städade inför

kommande operation.
Behandling: Minimera
Hur: Med vettiga arbetsrutiner och tydlig ansvarsfördelning finns

förutsättningar för att jobbet görs effektivt. Det gör det redan på de
flesta sjukhus och förbättringspotentialen är blygsam.

8.5.5 Delprocessen postoperativ vård
Skriv in patient
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva inskrivningen tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera
Hur: Automatisera hanteringen genom att sätta Rfid

taggar i patientarmbanden.

Vårda patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Patienten återhämtar sig bättre och känner sig bättre.
Behandling: Utveckla
Hur: Kompetensutveckla vårdpersonalen.

Smärtlindra patient
Vad: Värdeadderande
Varför: Patienter med smärta efter operation smärtlindras.
Behandling: Minimera
Hur: Inför effektiva och standardiserade arbetssätt för postoperativ

smärtlindring.

Flytta patient till vårdavdelning
Vad: Icke-värdeadderande
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Varför: Själva flytten tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera
Hur: Man kan införa ett datoriserat system som räknar ut i vilken ordning

patientsängar skall flyttas och via mobila enheter skicka ut arbetsorder
till transportpersonal för att på så sätt minimera transportvägar och
arbetsinsatser.

Flytta patient till intensivvårdsavdelning
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva flytten tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera
Hur: Man kan införa ett datoriserat system som räknar ut i vilken ordning

patientsängar skall flyttas och via mobila enheter skicka ut arbetsorder
till transportpersonal för att på så sätt minimera transportvägar och
arbetsinsatser.

Registrera omvårdanadsdokumentation, vårdtyngd och kvalitetsinformation
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva post-op dokumentationen tillför inte någon nytta för patienten

under själva operationstillfället. Däremot kan det vara till nytta för
sjukhuset i sitt arbete med att förbättra för patienter i framtiden..

Behandling: Utveckla
Hur: Datorisera hanteringen, strukturera informationen i en databas och lägg

på ett beslutsstödssystem som gör det möjligt att enkelt följa upp
kvalitetsparametrar. Använd informationen som ett stöd i att utveckla
organisationen.

Skriv ut patient
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva utskrivningen tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera.
Hur: Automatisera hanteringen genom att sätta Rfid taggar i

patientarmbanden.

8.5.6 Delprocessen uppföljning
Kontakta patient och följ upp dennes upplevelser
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva uppföljningen tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera.
Hur: Underlätta hanteringen och uppföljningen genom att standardisera och

datorisera formulären.

Sammanställ verksamhetsstatistik till Socialstyrelsen
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva sammanställningen tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera.
Hur: Datorisera verksamhetsstatistik i databaser och automatisera

sammanställningen genom att göra utdrag ur dessa.

Sammanställ kostnadsunderlag
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Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva sammanställningen tillför ingen patientnytta.
Behandling: Minimera.
Hur: Datorisera verksamhetsstatistik i databaser och automatisera
sammanställningen genom att göra utdrag ur dessa.

Analysera resursutnyttjande och verksamhetsprestanda
Vad: Icke-värdeadderande
Varför: Själva analysen tillför ingen patientnytta.
Behandling: Utveckla.
Hur: Datorisera operationsprocessen och lagra statistik från dessa i databaser.

Lägg på ett beslutsstödssystem för att underlätta analys. Analyserna kan
användas som beslutsunderlag för att utveckla och förbättra
verksamheten.

8.6 Flaskhalsanalys
Anledningen till att denna metod används är för att man med förhållandevis enkla och
billiga åtgärder kan förbättra effektiviteten i hela processen om det skulle visa sig att
det finns tydliga flaskhalsar.

Genom att undersöka strykningsorsaker och genom att prata med operationspersonal
har jag upptäckt några flaskhalsar. Flaskhalsarna är inte generella för alla sjukhus och
inte heller generellt inom samma sjukhus utan de verkar relaterade till enskilda
sjukhus eller kliniker. De flaskhalsar som har upptäckts under dagtid på vardagar då
planerade operationer genomförs är:

• Väntan på vissa utredande undersökningar som fördröjer patient från att
opereras, tex magnetröntgenundersökning på Helsingborgs Lasarett

• Brist på vissa specialistläkare , tex ögonspecialister i Region Skåne eller
anestesiläkare vid de flesta sjukhus från tid till annan.

• Brist på operationssjuksköterskor, tex vid sjukskrivningar hos personalen
• Väntan på operatörer som inte kommer i tid till operationssalen för att påbörja

operation, tex i Landstinget Blekinge
• Brist på sängplatser på uppvaksavdelningar och intensivtvårdsavdelningar,

(många sjukhus)
• Implantat saknas
• Icke fungerande utrustning

En del av dessa problem kan man åtgärda med enkla medel. Detta gäller framförallt
de fall då implantat saknas och då det uppstår platsbrist på postoperativa avdelningar.
I dessa fall stoppas processen upp. I de fall då implantat saknas stryks operationen
tillbaka till väntelistan med outnyttjade operationsresurser som konsekvens. I de fall
det uppstår sängbrist måste personalen ta till nödlösningar alternativt så stryks
operationen tillbaka till väntelistan. Problemen kan enkelt åtgärdas med bättre
planering. Man vet redan i förväg om en viss operation behöver ett speciellt implantat
och då kan man med god planering se till att detta finns hemma den dag som
operationen skall utföras. Beläggningen på postoperativa avdelningar varierar kraftigt
beroende på hur vilka operationer som genomförs. Vissa ingrepp och
patientkategorier kräver intensivvårdsplatser och vissa kräver längre tider på
uppvaksavdelning. Med god planering där beläggningen på postoperativa avdelningar
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simuleras baserat på operationsplaneringen så kan beläggningen jämnas ut och
överbeläggning undvikas. Jag har inte upptäckt något fall där det råder konstant
överbeläggning. I sådana fall skulle enda lösningen ju vara att investera i fler
postoperativa platser.

När det gäller att man ibland måste vänta på läkare som inte passar tider till
operationer så verkar det mest handla om disciplin och attityd. Vissa sjukhus har
större problem med detta än andra. På tex Blekingesjukhuset (Karlskrona och
Karlshamn) har man problem med detta. De har en utmaning i att få läkare att se
vikten av att komma i tid till operationerna. För att klara detta behöver de visa på
fakta och statistik. De behöver visa hur mycket väntetid man har idag och hur mycket
detta kostar sjukhuset. Därefter blir det lättare att få till en mentalitetsförändring.

Bristen på vissa specialister är svårare att hantera. Inom vissa kompetensområden
finns det inte tillräckligt många resurser att tillgå helt enkelt. Det är inget man löser så
enkelt på kort sikt. Ett långsiktigt arbete i samarbete med lärosätena samt förmågan att
erbjuda attraktiva villkor kan avhjälpa situationen på sikt.

Bristen på personal i samband med sjukskrivningar är inte heller enkel att hantera.
Man har redan system med inkallelse av vikarier och jourpersonal. Men i vissa tider
går tex influensan och då kan många vara sjuka samtidigt. Det är inte mycket att göra
mer än att bibehålla existerande system med inkallelser.

Det är ett problem när vårdkedjor stannar upp på grund av utredande undersökningar.
Egentligen borde det aldrig behöva inträffa men det gör det. På exempelvis
Helsingborgs Lasarett har man upp till ett halvårs väntetid för
magnetröntgenundersökningar. Ibland måste en sådan till innan man kan gå vidare
med en operation. För att komma till rätta med problemet måste man öka
produktionen på magnetröntgen avdelningen. Med lite industriellt perspektiv är
lösningen ganska uppenbar. En magnetkamera är en omfattande investering men trots
det står den oanvänd största delen av dygnet. Dyr utrustning borde användas mer, om
inte dygnet runt så kanske i tvåskift. Om bemanningen ökar till tvåskift så borde
produktionen fördubblas och väntetiderna arbetas bort.

Förutom att öka kapaciteten vid utredande undersökningar så kan planeringen
förbättras så att hela vårdkedjor styrs upp. Ett begrepp som börjar dyka upp är
”clinical pathways” vilket syftar till att hålla ihop en patients vårdkedja igenom hela
sjukhusvistelsen och att styra processen så att efterföljande steg i vårdkedjan triggas
per automatik då givna förutsättningar finns. Om en patient skall opereras och det
krävs vissa utredningar i förväg så kan processflödet snabbas upp genom att de olika
involverade enheterna samplanerar sina insatser. I sådan processtyrning är IT system
en förutsättning.

Utrustning som slutar fungera är ett underhållsproblem som till viss del kan avhjälpas
genom att serva och byta ut utrustning enligt fastställda underhållsschema. Trots det
kan utrustning fallera. Det blir omotiverat dyrt att tex genom dubbla utrustningar helt
eliminera risken för att utrustning fallerar.
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9 Slutsatser
För de olika förändringar som skall till för att uppnå förbättring finns det dels de som
med enkla medel snabbt kan ge resultat och dels de som med mer omfattande insatser
kan ge stora resultat. Inom sjukvården finns det även en uppdelning i förändringar
som sjukhuset själva kan besluta om och genomföra och sådana förändringar som
kräver strukturomvandlingar och politiska beslut.

9.1 Inför IT system som stödjer och styr
operationsprocessen

Det är inte IT system i sig själva som tillför nytta och som effektiviserar
verksamheter. Det är den förändring i arbetssätt och processer som kan stimuleras och
realiseras med hjälp av IT systemen som tillför nytta.

Många av de effektiviseringsmöjligheter som har framkommit i mitt arbete kan med
relativt enkla medel realiseras med hjälp av att införa och utnyttja möjligheterna i ett
operationsplaneringssystem / Operation Theatre Information System. Vi har med
värdeanalys konstaterat att många av de värdeadderande aktiviteterna kan utvecklas
med hjälp av IT stöd. Vidare har vi konstaterat att samtliga spillaktiviteter som vi har
identifierat kan elimineras helt eller delvis med hjälp av IT system:

• Springa och meddela information mellan avdelningar
• Vänta i telefon för att meddela information till andra
• Distribuera, faxa och/eller dubbelregistrera operationsprogram
• För tidig avveckling
• Stryk operation
• Ställ om op-sal för ny operationstyp
• Leta efter utrustning
• Vänta i telefon för att meddela information till andra
• Leta efter personal
• Vänta på personal

Bland de sjukhus som jag har studerat så utför sjukhus som utnyttjar potentialen i IT
system för operationsverksamheten betydligt färre spillaktiviteter än sjukhus utan IT
system eller sjukhus som dåligt utnyttjar sina system. När exempelvis
Universitetssjukhuset i Lund införde ett operationsplaneringssystem så upphörde
springet och telefonerandet nästan helt efter bara några dagar. Anledningen till det var
att den information som man tidigare letade efter nu finns tillgänglig i varje dator.

Även ett par av de flaskhalsar som vi har identifierat kan arbetas bort med hjälp av IT
system. Detta gäller framförallt de flaskhalsar som kan avhjälpas med bättre
planering, nämligen de fall då implantat saknas, de fall då det uppstår platsbrist på
postoperativa avdelningar, samt effektivisering genom en ökad samplanering mellan
enheter (clinical pathways).

Inom sjukvården finns det en uppdelning i förändringar som sjukhuset själva kan
besluta om och genomföra och sådana förändringar som kräver strukturomvandlingar
och politiska beslut. Det ligger inom ett landstings eller ett sjukhus mandat och budget
att besluta om att införa och att utnyttja möjligheterna med ett IT system för
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operation. Investeringen är på upp till några miljoner och ett införande tar ungefär ett
år. Erfarenheterna från Universitetssjukhuset i Lund och genomförd PENG analys
visar att investeringen snabbt betalar tillbaka sig och mer därtill. En nyttovärdering på
Karolinska Universitetssjukhuset visar på samma sak. Författartrion Göran Lundgren,
Lars Stigberg och Lars Erik Dahlgren har i boken ”Öka Nyttan av IT i vården" gjort
en nyttovärdering på Karolinska sjukhuset avseende ett operationsplaneringssystem.
Deras analys visar att införandet av systemet snabbt betalt tillbaka
investeringskostnaden och mer därtill.

Virginia Mason Medical Center är ett sjukhus som har arbetat med värdeanalys och
lean-production principer under några år. På sin hemsida18 skriver de:
”Our organization is committed to the process of improvement patterned on the
Toyota Production system, often known in America as "Lean Production".”

Exempel på besparingar som man uppnått på Virginia Mason Medical Center visas i
tabellen nedan.

Min slutsats är att svenska sjukhus bör effektivisera sina operationsprocesser i en
strävan efter en perfekt process som skapar rätt värde för patienterna. De bör försöka
utnyttja möjligheterna med operationsplaneringssystemen för att eliminera spill och
utveckla patientvärde. Svenska sjukhus som ännu inte gjort det bör utvärdera
tillgängliga operationsplaneringssystem och sedan införa sådant.

I sammanställningen över IT system har jag konstaterat att det finns brister i vissa
äldre system. Därmed finns det förmodligen vinster för vissa sjukhus i att uppdatera
befintiga system till mer moderna lösningar.

9.2 Förbättringsarbete inom svensk sjukvård
Värdeanalys och lean management är inte nya koncept men det är relativt nytt inom
sjukvården. Skeptiker hävdar att patienter inte är som maskiner. Det stämmer i och för
sig, men faktum är att sjukvården är organiserad i komplexa organisationer med ett
stort antal människor och processer precis som inom tillverkningsindustri. Därför kan
många principer och verktyg som används för att effektivisera industriprocesser även
tillämpas på sjukvårdsprocesser.

18 https://www.virginiamason.org/home/body.cfm?id=896
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Ett problem med flaskhalsanalysmetoden som jag har använt är att det är svårt att veta
vilken nivå man skall lägga sig på. Man kan inte dimensionera verksamheten efter
maximal prestanda eftersom det blir för dyrt. Offentlig sjukvård finansieras med fasta
tilldelade resurser och de kan inte öka produktionen även om de har lediga resurser
och de har patienter på väntelista. Det är anmärkningsvärt men likväl en realitet. En
tom operationssal och personal som sitter overksamma kostar mindre än personal som
opererar ytterliggare en patient som står på väntelista. Landstingspolitiker förhindrar
sjukhusen att maximera prestanda genom det sätt som de tilldelar sjukhusen pengar.
Detta är en anledning till att dyr utrustning som exempelvis magnetkameran i
Helsingborg inte utnyttjas mer.

Ett annat illustrerande exempel från Helsingborgs Lasarett visar på hur
förvaltningsform och finansieringsmodeller kan påverka processprestanda. Eva
Berthagen som var projektledare på avdelningen för planerade operationer vid
Helsingborgs Lasarett berättade för mig att den borgerliga Region Skåne ledningen
under den förrförra mandatperioden beslöt att privatisera Helsingborgs Lasarett.
Sjukhuset drevs som ett vinstdrivande företag och man satsade på att effektivisera
sina processer, bland annat operationsprocessen. Man beslutade att införa ett
operationsplaneringssystem och man beslöt att saxa två läkarteam på tre
operationssalar för att på så sätt utnyttja läkare och sjuksköterskor optimalt. Medan ett
läkarteam höll på att avsluta en operation så förbereddes nästa operation i en annan
operationssal. Undersköterskor ställe i ordning salen och dukade fram.
Narkospersonal började söva nästa patient. När operationspersonalen var färdig med
den första patienten, tvättade de sig och gick in i nästa operationssal och började
operera på nästa patient. Genom en effektiv planering med hjälp av IT och ett
förändrat arbetssätt så lyckade de öka sin effektivitet väsentligt. De lyckades arbeta
bort vårdköerna och började sälja sina operationsresurser till andra sjukhus utanför
Region Skåne. Sjukhus med långa väntetider kunde skicka sina patienter till
Helsingborg men de fick givetvis också betala för detta. Helsingborgs lasarett förblev
inte privatiserat. Efter regimskiftet beslöt den socialdemokratiska politiska ledningen
att sjukhuset skulle återgå till offentlig förvaltning. Helsingborgs Lasarett opererade
väldigt mycket men de kostade därmed också mycket pengar. Tillskotten ströps och
sjukhuset ålades att minska på antal operationer. Det innebar att personalen som var
vana vid ett högt tempo var färdiga med sitt arbete klockan 14 om dagarna men de
kunde inte fortsätta operera trots att operationssalarna stod tomma.

Exemplet visar att det inte räcker med att införa IT system och effektivisera arbetssätt
för att uppnå högre prestanda. Det är minst lika viktigt att den politiska ledningen och
förvaltningsledningen vill uppnå högre prestanda och att de inför styrmekanismer och
finansieringsmodeller som stimulerar till detta. Jag är personligen övertygad om att
sjukhusen skulle må bra av att konkurrensutsättas. Men det är i mångt och mycket en
politisk fråga. Sjukhus såsom Virginia Mason Medical Center har framgångsrikt visat
att man kan reducera spill inom sjukvården på samma sätt som inom industrin med
hjälp av värdeanalys och lean-production principer. Den översta ledningen på detta
sjukhus är starkt fokuserad på förbättringsarbetet och har arbetat hårt för att etablera
en förändringsvillig organisation som accepterar det nya tankesättet. Det märks tex på
rekryteringsannonser som ligger ute på deras hemsida19.

19 https://www.virginiamason.org/home/body.cfm?id=214
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En utmaning med lean management är att det krävs att personal identifierar spill i sitt
eget arbete. Det kan vara svårt för empatisk sjukvårdspersonal att inse att en stor del
av deras arbete (som ju är för patienters väl) är bortkastat. En operationssjuksköterska
som springer runt och letar efter en saknad protes gör det för att en patient behöver
den. Hon inser förmodligen inte att det egentligen är onödigt arbete och undrar
troligen inte varför hon inte fick rätt protes från början. Om operationsmaterial alltid
fanns på rätt ställe vid rätt tidpunkt så skulle hon kunna använda sin tid på andra mer
värdeskapande aktiviteter. För att förmå personal att engagera sig i förändringsarbete
så krävs en företagskultur som uppmuntrar och främjar förändringsinitiativ. Det
handlar om ett starkt ledarskap som förmedlar tydliga visioner, uppmuntrar personligt
engagemang och ger individer ansvar och befogenhet att agera och förändra. Det
gäller inte minst organisationer som vill effektivisera processer enligt lean metoden.
Kanske inom sjukvården i synnerhet.
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10 Erfarenheter från mitt arbete med uppsatsen

10.1 Planering
Förarbetet och tankeprocessen innan arbetet med uppsatsen kom igång var ganska
enkel då jag under MBA utbildningen har försökt att applicera metoder, teorier,
praktikfall och arbetsuppgifter som jag tagit mig igenom under kurserna i programmet
på sjukvården. Jag försökte därför hitta ett lämpligt ämne inom sjukvårdssektorn.

Från början hade jag ett alltför brett uppsatsämne, hur IT kan effektivisera sjukvården,
vilket också min dåvarande handledare Lars Torsten Eriksson poängterade. Jag
undersökte närmare vad som tidigare har skrivits inom det området och konstaterade
att oerhört mycket arbete redan har gjorts och många forskningsrapporter har skrivits.
Jag bestämde mig för att begränsa mitt arbete och fokusera på den opererande
verksamheten på sjukhus. Jag har inte hittat några andra forskningsrapporter som
fokuserar på just detta område. Jag hade stor hjälp av det konstituerande seminariet
och efterföljande seminarium angående projektplanen. I och med dessa och den
feedback som jag fick av min handledare kunde jag tidigt begränsa arbetets
omfattning och därmed undvika problem längre fram.

Planeringen som helhet var ändå optimistisk, på grund av att tidsåtgången har varit
större än uppskattat. Under de inledande stegen klarade jag bra av att hålla tidplanen
men när informationsinsamlingsfasen började sprang tidsåtgången iväg.

Teoriseminariet var bra eftersom jag i och med detta tog till mig och läste in mig på
teorier innan jag tog mig an datainsamlingen. Jag har försökt att koppla tillbaka på
teorier som jag har tagit till mig i arbetet med tidigare kurser i MBA programmet.

Det skedde lite ommöblering av kurshandledare mitt i mitt arbete. Jag upplevde under
arbetet med metod delen att återkopplingen från min handledare var svag, men det
beror troligen på att det helt enkelt saknades handledare. Jag försökte få lite
återkoppling från kurskamrater via direktkontakt på mejl och via Blackboard och fick
en hel del nyttiga tips och idéer den vägen.

Det tog längre tid att samla in information från olika sjukhus än vad jag hade trott.
När väl informationen var insamlad har analysarbetet gått smidigt även om jag inte är
helt färdig med det ännu. Här har det varit till god hjälp att det teoretiska ramverket
redan var uppsatt i och med att det gjordes i de tidigare projektstegen. Det var till god
hjälp i arbetet att projektet har delats upp i några olika steg med delleveranser som
kontrolleras.

10.2 Metodval och genomförande
Jag är nöjd med mitt val av metod för datainsamling även om det har varit arbetsamt.
Det har varit ett kul och stimulerande arbete att prata med sjukvårdspersonal och att få
en bättre inblick i deras arbete. Jag har inte kunnat intervjua personal från alla
sjukhusen i Sverige eftersom det skulle vara alldeles för arbetskrävande. Det i sig är
en brist i arbetet eftersom processkartläggningen därmed inte garanterat gäller för alla
svenska sjukhus.
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Operationsprocessen är förvånansvärt likformig på de sjukhus som jag har
information ifrån. Arbetsmetoderna ser i stort sätt likadana ut oberoende av sjukhus.
Det är organisatoriska detaljer och rutiner samt termer och begrepp som skiljer.
Skillnaderna mellan olika specialiteter inom sjukhusen är mer tydliga. Kanske är det
så att olika arbetssätt och olika metoder inte prövas och utarbetas eftersom den
offentliga sjukvården inte är konkurrensutsatt. Förmodligen skulle
operationsprocessen vara mer effektiv om sjukhusen konkurrerade sinsemellan.

Även besöket på Vitalis mässan var stimulerande och gav möjlighet till god
informationsinsamling direkt ifrån de olika systemleverantörerna. Jag kunde snabbt
och smidigt få svar på mina frågor om funktionalitet i systemen. Jag kunde även få
fram information om vilka sjukhus som använder vilka system.

10.3 Reflektioner
Arbetet med DDK har gett mig en möjlighet att gå igenom tidigare kurslitteratur och
inlämningsuppgifter för att se vilka moment som kunde användas i arbetet. Det var
bra för jag fick en repetition och därmed en påminnelse om det som jag har lärt mig.
Jag kunde välja ut fritt vad jag skulle arbeta med och vilka teorier och metoder som
jag skulle arbeta med, vilket har bidragit till engagemanget i arbetet.

Uppsatsarbetet och hjälpt mig att utveckla mina kunskaper i vetenskapigt arbete. Jag
har också haft glädje av kontakterna med personal på sjukhus och med personal hos
systemleverantörer. Dessa har gett mig bättre förståelse och ny kunskap om hur
svensk sjukvård bedrivs, speciellt då inom operationsområdet.

Sjukvården har ingen tradition av standardiserade arbetssätt. Det anses av många inte
som att ta hänsyn till patienten som individ eller en möjligt för ett så varierande
arbetsmaterial. I USA har man sista åren fått en svängning där man utgår från
erfarenheter från industrin. Förre VDn på Capio St Görans sjukhus pratade om
processer mest hela tiden. Ett buzz-word bland sjukhus på kontinenten är Clinical-
pathways. Det handlar egentligen om att föra processtänket in till sjukvården. Jag tror
att detta kommer att bli väldigt stort redan de närmsta åren.
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