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Sammanfattning 

Titel  Lean inom sjukvården. Effektivisering av patientflöde 

Författare Emma Jacobsson, Helene Karlsson och Thomas Nordgren  

Handledare Bengt Halling 

 

Bakgrund 

På sjukhus och vårdcentraler runt om i landet har patientflödet stora brister och långa 

ledtider. Det anses ofta saknas ett helhetstänkande på patientflödet. Ofta har ingen det 

övergripande ansvaret för patienten, utan ansvaret ligger hos varje specialistläkare. Av-

delningarna arbetar idag internt med enbart tankar om sin egen avdelning. Logistiska 

processer bör konstrueras utefter patientens diagnos. För att effektivisera sina processer 

har fler och fler sjukhus börjat arbeta utifrån ett management system som kallas Lean 

Production.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att genom en kartläggning av AIM-patienternas flöde, finna förbättrings-

förslag på hur patientflödet på Gävle sjukhus avdelning 110 kan effektiviseras med hjälp 

av Lean Production. 

 

Genomförande 

Med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer på avdelning 110 har en fallstudie med 

fokus på analys och förbättring av patientflödet på avdelningen genomförts.  

 

Resultat 

Resultatet visar att avdelningen är en bit på väg med sitt Lean-arbete. Utmaningen i fram-

tiden ligger på att få till en helhetssyn på verksamheten inom hela sjukhuset med en ef-

fektivt fungerande kommunikation och fokus på patientens behov.  

 

Nyckelord 

Lean Production, Lean Healtcare och flödesoptimering. 
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Abstract  

Title Lean within Healthcare. Efficient of the patient flow.  

Author Emma Jacobsson, Helene Karlsson och Thomas Nordgren  

Instructor Bengt Halling 

 

Background 

At hospitals and district health care centre’s around Sweden the patient flow has big lacks 

and long lead-times. A comprehensive view is missing in the patient flow. No one has the 

comprehensive responsibility for the patient, but someone has responsibility for every 

clinical picture and treatment. Today the department’s works internal with their own 

thoughts about their department. Logistic processes needs to be constructed after a pa-

tient’s diagnosis. More and more hospitals have started working with the management 

system Lean production to get more efficient processes. 

 

Aim 

The aim with this study is to map the AIM-patients flow trough department 110 at the 

hospital in Gävle and out of the map give improvement proposal for a more efficient pa-

tient flow whit the help of Lean production.  

 

Perform 

A case study with focus at analysis and a more efficient flow has been performed with 

help of questionnaire, interviews and observations at department 110.  

 

Result 

The result shows that the department is on their way with their Lean-work. The challenge 

in the future is to get a comprehensive view at the whole hospital with an effective and 

working communication and focus at the patient demand.  

 

Key words 

Lean Production, Lean Healthcare and flow optimizing.  
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Ordlista 

Flöde är produktens väg genom organisationen och dess olika processer.  

 

Genomloppstiden är enligt Oskarsson et al (2003) hur lång tid det tar för en produkt att 

genomgå en viss del av flödet. Genomloppstiden kan användas oavsett hur stor del av 

flödet man väljer att mäta. Man kan välja att mäta flera genomloppstider som sedan till-

sammans utgör ledtiden. Genomloppstiderna i de olika delarna kan sedan summeras till 

en total genomloppstid.  

 

Jidoka är ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar när det kombineras med problem-

lösning i team (Nicholas och Soni, 2006). Det betyder att motverka fel vid källan genom 

att söka efter grundorsaken. Produktionen stoppas när ett fel inträffar och en permanent 

lösning installeras. På så sätt sparas tid och slöseri reduceras (Graban 2008; Nicholas och 

Soni, 2006).  

 

Just in time (JIT) är ett koncept som innebär att producera och leverera rätt mängd av 

rätt produkt vid rätt tidpunkt. Det ska inte vara något slöseri i form av väntan. Att arbeta 

med JIT skapar en möjlighet att ha en låg nivå produkter i arbete, samt att genom en sänkt 

nivå av produkter i arbete kan olika problem synliggöras (Ohlager, 2000).   

 

 Ledtiden är tiden mellan det att ett behov av en aktivitet uppstår tills att aktiviteten har 

utförts (Ohlager, 2000). Takttiden är den tid som det är tänkt att ta, medan ledtiden är den 

tid det i själva verket tar (Nicholas och Soni, 2006).  

 

Process är en kedja av aktiviteter som på ett tydligt sätt visar kedjans början och slut. En 

process är både planerad och repetitiv samt att den har tydliga mål (Oscarsson et al, 2003) 

 

Pullstyrning (sugstyrning) innebär att man utgår från den egentliga efterfrågan från 

marknaden, vilket skapar ett dragande system (Oskarsson et al, 2003).  

 

Pushstyrning (tryckstyrning) innebär att operationer planeras och genomförs med ut-

gångsläge i en uppskattning om framtiden (Oskarsson et al, 2003).  

 

Ställtider är den tid det tar att ställa om en maskin från tillverkning av en produkt till en 

annan (Ohlager, 2000) 
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Supplykedja (försörjningskedja) avser hela produktens väg från råvara till slutkonsuent 

(Oskarsson et al, 2003).  

 

Takttiden är den hastighet med vilken kunder köper en produkt, det vill säga hur ofta en 

produkt ska produceras. Inom sjukvården kan det vara tiden från det att patienten kommer 

in till avdelningen till att den skrivs ut från avdelningen. (Nicholas och Soni, 2006; Liker, 

2004; Liker och Hoseus, 2008).  

 

Vision definieras som av organisationens framtida situation, vad man önskar uppnå med 

arbetet. Det kan vara det organisationen ska utvecklas till (Bruzelius och Skärvad, 2004) 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer Vi, med Vi menas i detta arbete författarna, Emma, 

Thomas och Helene, att beskriva bakgrunden till rapporten och vilket syfte den har. Vi 

redogör även för avgränsningar i rapporten för att tydliggöra vad som kommer behand-

las. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det i dag fler läkare per invånare än i många andra länder, trots detta har 

Sverige bland de längsta väntetiderna. Samtidigt som antalet patientbesök har ökat på 

landets alla sjukhus har mängden sängplatser minskat sedan 1975 och framåt. På sjukhus 

och vårdcentraler runt om i landet har patientflödet stora brister och långa ledtider, ett 

ineffektivt system för väntetider, samt ohälsa hos personalen på grund av deras arbetssi-

tuation. Det kan bero på att sjukvården och landstinget inte granskas lika mycket som ett 

aktiebolag, då landstinget inte bör ses som en vinstdrivande verksamhet (Fölster et al, 

2003).  

 

Fölster et al (2003) lyfter fram att bristande kontroll över flödet gör att personalens tid 

nyttjas ineffektivt. En sjukhusläkare spenderar 18 % av sin tid med patienter, resten av 

tiden går åt till administrativa uppgifter, raster, möten och utbildning. Läkarnas administ-

rativa arbete stoppar upp patientflödet och gör det ryckigt och på så sätt döljs problem i 

verksamheten. Ansvaret för detta förhållande ligger hos politiker, myndigheter och sjuk-

husledningen (Ibid). 

 

Fölster et al (2003) hävdar att det inte finns något helhetstänkande på patientflödet. Ingen 

har det övergripande ansvaret för patienten utan ansvaret ligger i varje enskild sjukdoms-

bild och för varje behandling. Sjukvårdsavdelningar arbetar idag internt med enbart tan-

kar om sin egen avdelning och dess verksamhet och ser inte till hela patientflödet, vilket 

skapar onödiga väntetider. Patienterna flyttas fram och tillbaka, från den ena avdelningen 

till den andra utan att de fått den totala vård som de är i behov av. Logistiska processer 

bör därför konstrueras beroende på patientens diagnos (Ibid). 
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Eiji Toyoda och Taiichi Ohno på Toyota Motor Company utvecklade filosofin Lean pro-

duction, med syfte att använda mindre resurser för att göra mer och minimera slöseri 

(Womack et al, 1990). Byrne et al (2005) hävdar att Lean-filosofin inte enbart är appli-

cerbar inom industrin, utan även inom sjukvården. Lean bör inte ses som en tillverk-

ningsmetod eller ett kostnadsbesparingsprogram, utan som ett management system som 

passar alla organisationer som arbetar med att förbättra sina processer (Ibid). Hines et al 

(2006) menar att de senaste tjugo åren har fler och fler sett fördelarna med att använda 

Leankonceptet.  

 

Arbetet med Lean production inom sjukvården, så kallad Lean Healthcare, etablerades 

först inom den privata vårdsektorn. Intresset har nu även ökat inom den offentliga vård-

sektorn att börja arbeta utifrån denna filosofi. Detta arbete är fortfarande i utvecklingssta-

diet i sjukvården om man jämför det med hur långt man har kommit i tillexempel bilindu-

strin (Souza, 2009).  

 

Landstinget Gävleborg har nyligen beslutat att hela Gävle sjukhus ska starta upp arbete 

enligt Lean production. På avdelning 110 har arbetet med Lean pågått i omkring ett år. 

Arbetet startade på grund av stora brister i arbetsmiljön och att de hade en ohållbar ar-

betssituation. De började med att ändra på ronden och personalen på avdelningen har 

genom detta upplevt positiva förändringar. Dock har genomloppstiden för patienten inte 

minskat. 

 

Avdelning 110 är specialiserade inom Njur- och Hematologi. Avdelningen har även vissa 

platser för Allmän Internmedicin (AIM), vilket ofta är äldre multisjuka personer. Det är 

dessa patienter som avdelningen anser sig ha det största problemet med. Verksamhetsche-

fen menar att AIM-patientflödet på avdelning 110 inte är optimalt. Med bakgrund av 

detta uppstod idén till denna studie.   

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att genom en kartläggning av AIM-patienternas flöde, finna förbättrings-

förslag på hur patientflödet på Gävle sjukhus avdelning 110 kan effektiviseras med hjälp 

av Lean Production. 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet ska belysa patienter som omfattas av Allmän Intern Medicin, (AIM). Orsaken till 

avgränsningen är att det är dessa patienter som har det mest problemartade flödet, samt att 

vårdchefen efterfrågade problemlösningar för just denna patientgrupp.  Det finns även 

AIM-patienter på andra avdelningar på Gävle sjukhus men vi avgränsade oss och har 

endast tittat på AIM-patienterna på avdelning 110.  
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2 Metod 

I detta kapitel skildras hur arbetet lagts upp. Det inkluderar val av metoder för att lösa 

uppgiften och varför Vi valt dessa. Avsnittet beskriver hur Vi gått till väga vid insamlig av 

material samt hur Vi utfört enkäter, intervjuer och observationer.  

2.1 Metod 

En metod är ett tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att få fram data i forskningspro-

cesser. Beroende av forskningsfrågans syfte används olika metodstrategier. En av dessa 

strategier är case study, fallstudie (Walliman, 2005). 

 

Backman (2008) hävdar att fallstudier anses vara särskilt användbara i utvärderingar, där 

studieobjektet ofta är mycket komplexa. Man försöker förklara, förstå eller beskriva stora 

företeelser, organisationer eller system. Vidare kan en fallstudie ha olika avsikter. Den 

kan vara beskrivande (deskriptiv), förklarande eller undersökande (explorativ) (Ibid).  

 

En av de viktigaste källorna för information i en fallstudie är intervjuer. Då en fallstudie 

utförs ute i ”verkligheten” skapas tillfälle för direkta observationer, vilket skapar möjlig-

het att se relevanta beteenden eller organisatoriska tillstånd (Yin, 2009). 

2.2 Att välja metod 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) skriver att insamling och tolkning av information 

kan ske genom en Kvalitativ eller Kvantitativ metod. Kvalitativ studie fokuserar på ter-

mer och den Kvantitativa ansatsen fokuserar på siffror. Redovisningen av insamlad data 

när det gäller Kvantitativa metoder använder sig av tabeller, grafer och diagram. Kvalita-

tiva metoder redovisar data i form av berättelser och fallbeskrivningar.  

 

Utgångspunkten för kvantitativ metod är att det som studeras ska vara mätbart och att 

undersökningsresultaten presenteras numeriskt. Kvalitativ metod utgår ifrån att varje 

fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och är därför inte 

mätbar (Andersen, 1994). 
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2.3 Litteratur 

Avsikten med en litteraturgenomgång är att hitta relevant material som tidigare pulicerats 

i det valda ämnet, för att på så sätt skapa en grund för en studie. Detta arbete bör starta i 

början av studien och fortlöpa under hela tidsförloppet tills studien är klar (Walliman, 

2005).  

 

Andersen (1994) menar att när litteraturstudier bedrivs uppstår frågan hur man finner den 

mest relevanta litteraturen. Walliman (2005) anser att för att kunna sålla ut bland den 

stora mängd av information som finns tillgänglig bör man följa en systematisk process, 

där varje steg i genomgången utförs så fullständigt och noggrant som möjligt. Det mini-

merar behovet av att gå tillbaka till källan för information om en missad detalj, vilket 

kommer att spara tid och ansträngning (Ibid).  

 

2.4 Informationsinsamling 

Det finns tre huvudtyper av informationsinsamling, dokumentstudier, observationsmeto-

der samt frågemetoder. Val av metod styrs av undersökningens syfte, problemformule-

ringen, den empiriska grunden samt den tid och de resurser som finns tillgängliga (An-

dersen, 1994).  

 

Dokumentstudier innebär att indirekt observera ett socialt fenomen. Observationsmeto-

derna iakttar människans agerande direkt och frågemetoderna innebär att man ställer frå-

gor till människor inom undersökningsfältet (Andersen, 1994). 

 

2.5 Intervjumetod 

Avsikten med en intervju är att erhålla slående och beskrivande information om hur andra 

människor upplever olika sidor av sin livssituation. En kvalitativ intervju är väl lämpad 

för att ge insikt om respondentens egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2008). I 

en intervjusituation är det oundvikligt att inte påverka den andra parten i kommunika-

tionsprocessen. Genom medvetenhet om detta kan man i bästa fall minska påverkan, men 

inte eliminera denna (Andersen, 1994).  
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Det finns olika typer av intervjumetoder, ostrukturerad, halvstrukturerad och strukture-

rad. Oberoende av intervjumetod används vanligtvis någon form av intervjuguide (Fors-

berg och Wengström, 2008).  

 

Vid strukturerad intervju formuleras frågorna med målet att de ska uppfattas på ett likar-

tat sätt av undersökningspersonerna. Frågorna ställs i en förutbestämd följd och på sam-

ma sätt till alla undersökningspersoner (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

En halvstrukturerad intervju genomförs med friare struktur som anger de ämnesområden 

som ska omfattas. Intervjuaren bestämmer under intervjuns gång på vilket sätt samt i 

vilken ordning frågorna ställs (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

Genom en ostrukturerad intervju uppmanas respondenten att berätta fritt om ett eller flera 

teman. Den övergripande forskningsfrågan styr intervjun där specifika områden kan foku-

seras genom följdfrågor som ej är förutbestämda (Forsberg och Wengström, 2008).  

 

2.5.1 Enkät 

Ordet enkät kommer från det franska ordet enquête och betyder rundfråga. I den mening-

en kan man tolka att även intervjuer räknas som enkäter. En enkät liknar en intervju. Det 

som skiljer dem åt är att vid en enkät skriver personerna själva ner sina svar (Trost, 

2001). Till skillnad mot en intervju skapar en enkät fördelen genom att respondenten får 

god tid på sig att svara på frågorna (Andersen, 1994).  

 

En enkäts idé och syfte måste tydligt klargöras innan man startar undersökningen. Stor 

vikt bör läggas på att syftet är klart formulerat så att den som svarar på enkäten vet vad 

och varför han eller hon ska besvara frågorna. Ibland kan syftet vara enkelt och ibland 

kanske det inte ens har med uppdraget att göra över huvud taget. Innan start bör man pla-

nera för enkätens storlek, dess urval av potentiella besvarare och avgränsningar. Efter att 

ha skickat ut enkäten bör det noteras vilka som svarat eller ej. På så sätt kan påminnelse 

skickas till dem som inte svarat (Trost, 2001). 
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Ett urval kan göras inför utskicket. En fråga som behöver svar är: Vilka ska svara på en-

käten? Behövs någon urvalsram? Alla urvalsramar för med sig problem och därför är det 

viktigt att kontrollera dessa noga. För att få en statistiskt hållbar undersökning bör man 

fånga upp ett representativt urval. I detta samanhang kan man skilja på slumpmässiga och 

icke-slumpmässiga urval. Det sistnämnda är att man väljer ett antal som mest återspeglar 

den totala bilden. Ju större ett urval är, desto mer exakt blir sammanställningen av enkä-

ten (Trost, 2001).   

 

Enligt Trost (2001) kan en enkät sammanställas med icke öppna och öppna frågor. Med 

icke öppna frågor menas att frågorna har givna svarsalternativ och med öppna frågor me-

nas att besvararen får svara fritt på frågan med egna ord. Enkäter med öppna frågor kan 

ibland uppfattas som jobbiga och svårtolkade. Dock erhålls som regel de bästa svaren 

samt mycket värdefulla synpunkter vid öppna enkätfrågor (Ibid).   

 

2.5.2 Anonymitet 

Anonymitet i forskning kan uppnås genom att namn stryks från exempelvis enkäter, för 

att svaren ska bli omöjliga att hänföra till en viss person. Anonymitet kan i vissa studier 

påverka resultatet, dock inte i studier som handlar om en grupps varierande inställning 

(www.vr.se).  

 

2.5.3 Etik 

Vid forskningen måste forskarna vara ärliga med resultaten. Resultaten får aldrig vara 

förfalskade, förvrängda, vilseledande eller plagierade (www.vr.se). Vid en undersökning 

ska forskarna informera de berörda om forskningens syfte. De berörda bör informeras om 

sin roll i projektet samt de villkor som gäller för deltagandet. När en person ska delta i 

forskning bör denne samtycka och själv kunna påverka villkoren som gäller vid medver-

kandet (www.stingerfonden.org).  

 

De uppgifter i en undersökning som kan uttyda att någon har sagt något speciellt ska för-

varas så att ingen obehörig kan komma åt det. Uppgifterna ska antecknas, förvaras och 

rapporteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan urskilja vem informationen kom-

mer ifrån. Även om personuppgifter inte nämns i rapporten kan det vara möjligt för vissa 

att utläsa vem som givit informationen. För att undvika detta bör informationen som 

kommit från deltagarna inte vara så detaljerade (www.stingerfonden.org).    
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Om forskare insamlar information om enskilda personer får denna information inte an-

vändas i något annat syfte. Respondenterna bör få förfrågan under forskningens gång om 

de är intresserade av att veta vart informationen kommer att publiceras samt ifall de vill 

ha en kort sammanfattning av rapporten (www.stingerfonden.org).   

 

Etiska perspektiv är av stor vikt vid forskning, då den har en samhällspåverkan under en 

längre tid. Forskningsetik handlar om hur man tar hänsyn till och ger skydd åt dem som 

berörs av forskningen (www.vr.se).   

 

2.6 Vetenskaplighet 

Remenyi et al (1998) nämner kvalitetskriterier som används för att styrka en studies ve-

tenskaplighet, studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och triangulering. 

 

2.6.1 Validitet 

Validitet handlar om att undersökningen verkligen behandlar det som avses och inget 

annat (Thurén, 2006). Validiteten styrs av huruvida forskaren har tolkat och nått fram till 

rätt betydelse och kunskap utifrån den information som informanten delgivit. Ett sätt att 

säkerställa detta är att ge informanten möjlighet att kontrollera samt godkänna att den 

information som delgivits är korrekt. En god validitet innebär att studiens teori och empiri 

speglar verkligheten (Remenyi et al, 1998). 

 

2.6.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig studien är och att mätningarna är korrekt gjorda 

(Thurén, 2006). Är det möjligt för andra forskare att nå samma resultat vid användning av 

samma metod med ett annat representativt urval anses reliabiliteten vara hög. Detta kan 

dock vara svårt när det handlar om tolkning av svar från intervjuer. För att öka reliabilite-

ten i en studie är det därför viktigt att insamling av information och resultat redovisas 

tydligt för läsaren (Remenyi et al, 1998).  
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2.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att en sak som gäller i ett fall även ska gälla i andra fall. De 

resultat forskaren kommer fram till ska vara till någon nytta för någon annan än det före-

tag som forskaren undersökt (Thurén, 2006). 

 

2.6.4 Triangulering 

Triangulering innebär att information samlas in från olika källor för att styrka innehållet, 

detta kan i sin tur styrka validiteten. Genom att använda triangulering kan trovärdigheten 

i studien öka (Remenyi et al, 1998).  

 

2.7 Genomförande 

Detta arbete startade med en litteraturstudie. Vid urvalet av litteratur sökte vi på nyckel-

ord i Högskolan i Gävles databaser, samt använde oss av kurslitteratur som används på 

kurser inom programmet Industriell ekonomi. Vid sökande efter vetenskapliga artiklar har 

vi använt oss av databaserna Emerald, Science Direct och Google Schoolarship.  

 

Vi har främst använt oss av kvalitativ metod, vilken har kompletterats med kvantitativt 

material. På grund av sekretess fick vi inte tillgång till Gävle sjukhus olika datasystemen, 

därför har vi erhållit data från Gävle sjukhus genom en anställd.  

 

Parallellt med litteraturstudierna genomfördes enkäter och intervjuer med personalen på 

avdelning 110, för att på så sätt kartlägga verksamheten.  

 

Vi valde att göra en förenkät som skulle ligga till grund inför kommande intervjuer. Vi 

var noga med att beskriva enkätens syfte (se bilaga 1). För att få ett så bra underlag som 

möjligt valde vi att ge alla som arbetade på avdelningen under perioden april till maj 2010 

enkätfrågorna. Avdelningschefen uppmanades att påpeka enkätens vikt för studien på ett 

personalmöte i samband med utdelningen av enkäterna.  

 

Då vi på grund av den begränsade tiden inte skulle ha möjlighet att intervjua alla på av-

delningen formulerades enkäten med öppna frågor. Detta för att det skulle vara möjligt att 

fånga upp något som kunde vara av stor vikt även om en intervju med just den personen 

inte skulle bli möjlig.  
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Ett så enkelt och lättolkat språk som möjligt eftersträvades i enkäten. För att säkerställa 

att enkäten var lättförstådd utfördes ett pilottest på annan personal. Efter genomfört pilot-

test tog vi till oss synpunkterna och använde dem vid förbättring av enkäten. Allt efter-

som enkätsvaren kom tillbaka bockade vi av vilka som svarat, för att på så sätt kunna 

påminna de som ännu inte besvarat enkäten. 

 

Enligt Trost (2001) kan öppna frågor uppfattas som jobbiga och svåra. Vi har uppfattat att 

i denna studie ville personalen få sin röst hörd och svarade med utförliga och tydliga svar 

på frågorna. 

 

Urvalet av respondenter till intervjuerna gjordes utifrån hur många anställda som hade 

möjlighet att komma ifrån arbetet under examensarbetets begränsade tidsperiod. Vid in-

tervjuerna satt respondenten enskilt med gruppen, Detta ansågs kunna öka möjligheten 

för informanterna att våga säga vad de tyckte och kände. Intervjuerna genomfördes under 

ca 40 minuter. Vi var noga med att anteckna det som respondenten sade, för att ha möj-

lighet att återge respondentens svar så korrekt som möjligt. Det fanns möjlighet att 

komplettera intervjusvaren om vi var i behov av tydligare upplysningar.  Som grund för 

intervjuerna låg en intervjuguide som tagits fram utifrån enkätsvaren (se bilaga 2 för in-

tervjuguiden). 

 

Observationerna har skett inom avdelning 110 genom att vi individuellt rört oss på avdel-

ning 110 och observerat samt dels genom att gå med personal. Vid observationerna fanns 

möjlighet att ställa frågor. Personalen har hjälpt till att ta fram dokument samt informa-

tion som vi har varit i behov av.  

 

Utifrån nulägesbeskrivningen och den teoretiska referensramen genomfördes en analys av 

verksamheten. Därefter togs förbättringsförslag fram, förbättringsförslagen syftar till att 

effektivisera flödet av patienterna.  

 

Eftersom enkäten skulle ligga till grund för intervjuerna valde vi att personalen skulle 

namnge sin enkät. För att på så sätt få möjlighet att följa upp respondents svar för djupare 

diskussion under intervjutillfället. För att säkerställa att ingen obehörig såg enkätsvaren 

lämnade vi med ett blankt kuvert som enkäten skulle återlämnas i. Enkäten lämnades 

sedan i en övervakad reception. Efter att ha avläst och sammanställt enkätsvaren makule-

rades de.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel framställs den teori som har använts i arbetet. Den skildrade teorin och de 

filosofier som används i kapitlet har längre fram i arbetet använts för att diskutera det 

kommande resultatet och slutsatserna. 

 

3.1 Historiskt om Lean 

Efter andra världskriget utvecklade Henry Ford och Alfred Sloan hantverksarbetet och 

startade upp massproduktion, som innebar tillverkning av standardiserade produkter i 

stora volymer. Eiji Toyoda och Taiichi Ohno startade på Toyota motor company koncep-

tet Toyota Production System (TPS). Detta system är numera känt som Lean production i 

västvärlden och syftet var att arbeta flexibelt mot kunderna. Att japanerna började arbeta 

med Lean och inte anpassade sig efter massproduktionen var för att deras marknadssitua-

tion inte var anpassad för detta (Womack et al, 1990). Lean production bidrog till nytän-

kande bortom massproduktionens repetitiva arbetsmiljö (Holweg, 2007) och spred sig 

senare till övriga världen (Womack et al, 1990). Dock har det gått trögt för många företag 

att införa Lean och det anses bero på att många inte sett Lean som en övergripande filoso-

fi Bhasin och Burcher, (2006) hävdar att Lean inte bör ses som ett koncept som går att 

kopiera rakt av, utan som en filosofi.  

 

Japans brist på naturresurser låg till grund för Leans utveckling, då de var tvungna att 

importera en väldig mängd med material. Det skapade en nackdel för japanerna i form av 

kostnader för råmaterial om man jämför med europeiska och amerikanska länder. För att 

övervinna detta handikapp var det av vikt för japanska företag att göra en ansträngning 

för att producera bättre kvalitet och göra en högre värdeökning på varorna till en lägre 

kostnad än de andra länderna (Sugimori, 1977). De flesta elementen i Lean har uppkom-

mit ur att Toyota har gjort mycket utifrån att använda lite resurser (Nicholas och Soni, 

2004).  

 

Lean associeras med Toyota Production System (TPS) (Byrne et al, 2005). Traditionellt 

TPS-arbete syftar till att ha hög kundbelåtenhet. Genom att samtidigt ha flexibla tillverk-

ningssystem ges en möjlighet att möta kraven på hög konkurrenskraft. Det ansågs att TPS 

framgång berodde på att de inte tog hänsyn till de anställdas välmående. Det många inte 

visste var att TPS: s nyckelangelägenhet var att respektera människan. Det innebar att 
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eliminera slöseriet av förflyttningar och ta hänsyn till de anställdas säkerhet, samt att 

genom pålitlighet ge dem mer ansvar och makt (Pil och Fujimoto, 2007). Lean har ge-

nomgått en viktig utveckling och expansion. Utvecklingen av Lean har lett till att det är 

svårare att avgöra vad som hör till Lean och vad som inte hör till Lean (Hines, 2004).  

 

3.2 Lean Production 

Toyotas filosofi, Lean production, innefattar ständigt arbete med att göra framsteg och 

förbättringar (Nicholas och Hines, 2006). Womack och Jones (2003) samt Byrne et al 

(2005) förklarar att Lean productions syfte är att uppnå mera med mindre resurser. Alla 

aktiviteter som inte tillför råvaran något värde bör elimineras (Liker, 2004). Fokus inom 

Lean ligger på att minska slöseri och öka effektiviteten (Hines, 2004). Lean handlar om 

att förändra samarbetskulturen (Bhasin och Burcher, 2006) och se värdet utifrån slutkun-

dens perspektiv (Emiliani, 2000). 

 

Lean är ett unikt sätt att fokusera på kundtillfredsställelse, identifiera slöseri (muda) samt 

ge förmågan att förändra arbetet genom att använda de olika Lean-verktygen. Lean-

tänkandet bygger direkt på PDCA-cykeln (plan-do-check-act) och lägger till verktygen 

för att identifiera och eliminera slöseri och mätmetoder för leverantörernas leveranspre-

station, samt total fokus på att skapa värde för kunden (Kim et al, 2006).   

 

Sugimori (1977) lyfter fram att Lean är baserat på de två koncepten att reducera kostna-

derna genom att eliminera slöseri och att använda arbetarnas kapacitet fullt ut. Det vill 

säga att anta att allt annat än minimum av utrustning och material med mera är slöseri, 

samt att behandla arbetarna på ett mänskligt sätt. Då arbetarna inser att deras arbete är 

värdefullt kan deras motivation öka och detta bidrar till ett värde för produkten samt att 

slöseri kan elimineras (Ibid).  

 

Kim et al (2006) lyfter fram att Toyota inriktar sig oavbrutet på säkerhet och välmående 

för sin personal genom att fokusera på ständiga förbättringar i varje sak de gör. En be-

skrivning som lyfter fram att Toyota bygger sin syn på Lean genom två pelare: ständiga 

förbättringar och respekt för folket (Kim et al, 2006; Liker och Hoseus, 2008). Se bild 3, 

rubrik 3.3. 

 

Lean bör ses som en långsiktig strategi för att möjliggöra en förändring av supply kedjan, 

produktutveckling, administration och beteende för att de riktiga fördelarna ska uppnås 
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(Bhasin och Burcher, 2006). Womack och Jones (2003) ger rådet att starta med en aktivi-

tet som presterar väldigt dåligt, men som är väldigt viktig för verksamheten. På så sätt 

kan man inte förmå att misslyckas, och potentialen för förbättringar är väldigt stor, samt 

att verksamheten kommer att lyfta resurser och styrkor som man inte trodde fanns för att 

säkerställa framgång (Ibid). 

 

Högpresterande arbetssystem är kärnan i Lean. Systemet baseras på de olika Lean-

principerna. Dessa principer involverar identifiering av kundvärde, ledning av värdeflö-

det, att utveckla möjligheten för flödesproduktion och användandet av ”pull” mekanis-

men. Detta för att stödja flödet av material i begränsade operationer för att slutligen upp-

nå perfektion genom att reducera alla former av slöseri inom produktionen till noll (Hi-

nes, 2004). 

 

Ledare i organisationer har försökt att implementera isolerade bitar av Lean utan att förstå 

helheten av konceptet. Lean-tänkandet måste gå bortom firmans gränser för att se till 

helheten och alla dess aktiviteter (Womack och Jones, 2003). Det går inte att enbart im-

plementera vissa delar inom Lean (Nicholas och Soni, 2006; Bhasin och Burcher, 2006). 

Många företag säger att de implementerat Lean trots att de bara använder sig av ett eller 

två Lean-verktyg (De Souza, 2009; Bhasin och Burcher, 2006). Att enbart använda ett 

eller två av Lean-verktygen kan vara en orsak till att det inte flyter på i den totala värde-

strömmen (Bhasin och Burcher, 2006). Detta skapar en utmaning för andra organisationer 

att förstå att Lean inte enbart består av ett flertal verktyg, utan att det är ett system. Att 

använda verktygen ger ett bra resultat, men det är inte hållbart i längden (Ballé och Rég-

nier, 2007). Det går inte att enbart kopiera någon annans sätt att arbeta med Lean, då det 

är en filosofi och bör utvecklas individuellt för varje organisation (Liker och Hoseus, 

2008).  

 

3.2.1 Toyota DNA  

Lean fokuserar på att eliminera slöseri i produktens värdeflöde. Toyota har valt att foku-

sera på den mest kritiska värdeströmmen, de mänskliga bidragen som skapar värde. Eli-

minering av slöseri sker genom människan. Vikten av problemlösning i Toyota har lett 

till en viktig funktion genom att förena produktens och människornas värdeströmmar. 

Dessa två utgör företagets DNA och problemlösning är det som för dem samman (Liker 

och Hoseus, 2008).  
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Liker och Hoseus (2008) påpekar att utan en praktisk och ständig problemlösningsprocess 

kommer det att vara ett gap i företagets Lean-transformering.  

Bild 1 (Liker och Hoseus, 2008) 

 

3.2.2 14 principer för The Toyota Way 

Liker (2004) nämner 14 principer som en organisation bör arbeta efter för att uppnå ett 

effektivt Lean arbete:  

- Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål 

- Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

- Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

- Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 

- Bygg upp en kultur där processen stoppas för att lösa problem, så att kvaliteten 

blir rätt från början 

- Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och persona-

lens delaktighet 

- Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 

- Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 

- Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut den till andra 

- Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

- Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem bli bättre 

- Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

- Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt 
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- Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen) 

3.2.3 Toyotas kultur 

Toyota har utvecklat en 4P modell. Problem-solving, People, Process och Philosophy 

(svensk översättning i pyramiden). Pyramiden är grunden till långsiktigt filosofitänkande 

som fokuserar på att skapa värde åt kunden (Liker och Hoseus, 2008).  

 

Bild 2 (Egen översättning av Liker och Hoseus, 2008) 

 

Det finns många olika tolkningar av vad kultur är för ett företag. Kulturbegreppet skiljer 

sig också världen över. En definition enligt Liker och Hoseus (2008) är: 

 

…The pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered, 

or developed in learning to cope with its problems of external adaptations and in-

tegration, and that have worked well enough to be considered valid, and, there-

fore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel 

in relation to those problems.  

 

I Japansk kultur handlar det om att tänka långsiktigt och värna om arbetsgruppen som 

helhet, medan i västerländsk kultur tänker vi mer kortsiktigt och agerar mer för individu-

ell vinning (Liker och Hoseus, 2008). 
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3.3 Leanhuset 

 

Bild 3 (Liker och Hoseus, 2008) 

 

Toyotas Leanhus bygger på två pelare, vilka är ständiga förbättringar och respekt för 

människor och bör användas i det dagliga arbetet. Leanhuset i sin tur är skapat utifrån 

kulturen inom Toyota och TPS (Liker och Hoseus, 2008).  

 

Respekt för människan är ett brett åtagande. Med det menas att behandla alla de männi-

skor som har något utbyte med Toyota, anställda, kunder, investerare, leverantörer, sam-

hället där Toyota verkar och samhället i stort med respekt. Respekt för människan har två 

subkategorier som ses i grunden av huset, respekt och teamarbete (Liker och Hoseus, 

2008).  

 

- Respekt - handlar om att respektera andra, att till fullo försöka att förstå varandra, 

att ta ansvar och göra vårt bästa för att bygga upp en ömsesidig tillit. 

 

- Teamarbete - att stimulera personal och professionell tillväxt, dela möjligheten 

att utveckla och maximera individuell och teamprestation (Ibid). 

 

Ständiga förbättringar är den andra pelaren som håller upp Leanhuset. Toyotas ledare 

menar att anställda som ständigt förbättrar har varit det som bidragit till att Toyota växt 

från ett litet framträdande företag i ett utvecklingssamhälle till en globalt världsledande 

tillverkare inom bilindustrin (Liker och Hoseus, 2008). Emiliani (2006) menar att det är 
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den andra pelaren, respekt för människan, som möjliggör den första pelaren, ständiga 

förbättringar.  

 

Det finns tre underliggande kategorier från ständiga förbättringar som sammanställer 

grunden av huset (Liker och Hoseus, 2008). 

 

- Utmaningar – ta fram en långtida vision, möta utmaningarna med nyfikenhet och 

kreativitet för att realisera drömmarna. 

 

- Kaizen – förbättra operationerna kontinuerligt, alltid sträva efter innovation och 

evolution. 

 

- Genchi Genbutsu – tro på att gå till grunden för att finna fakta för att sedan kunna 

fatta rätt beslut, bygga samstämmighet och uppnå målen i företagets bästa fart 

(Ibid). 

 

3.4 Leanprinciper och verktyg 

Nedan tar Vi upp olika principer och verktyg inom Lean.  

 

3.4.1 Value stream mapping 

Value stream mapping (värdeflödesanalys) är det mest använda Lean-verktyget. Detta 

verktyg visualiserar vart i flödet icke värdeskapande aktiviteter samt värdeskapande akti-

viteter finns, från omvandling av råmaterial till slutprodukt. Värdeskapande definieras 

som när fysiskt material transformeras till vad kunden efterfrågar. En aktivitet som kostar 

tid och pengar och som inte tillför något värde för kunden definieras som slöseri (Liker 

och Hoseus, 2008).  

 

Womack och Jones (2003) menar att ett kontinuerligt flöde är kärnan i Lean-konceptet, 

vilket innebär att försöka korta ner tiden mellan råmaterial och slutprodukt. Detta leder 

till högre kvalitet, lägre kostnader och kortare leveranstid (Ibid).  

 

En flödesanalys inleds genom att identifiera och kategorisera de olika aktiviteterna. Där-

efter dokumenteras allt i sin helhet. När det är gjort måste en analys av nuläget göras (Oh-

lager, 2000). Genom att kartlägga avdelningens värdeflöde blir det mer tydligt att se hel-
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heten för organisationen och hela flödet, inte bara enstaka delar. Det hjälper också till att 

se vart det finns slöseri och hitta orsakerna till detta. (Rother och Shook, 2005). Då kan 

man se de eventuella förbättringsmöjligheterna som finns och om företaget eller avdel-

ningen har förbättringspotential i flödet (Ohlager, 2000).  

  

Därefter bör förslagen på lämpliga förbättringar dokumenteras och visas för ledningen 

eller andra lämpliga personer (Ohlager, 2000).  Det kan även skapa en känsla av att vissa 

förändringar är nödvändiga till varje pris. Genom att länka ihop alla delprocesser bildas 

ett jämnare helhetsflöde som ger kortare ledtider och bättre total kvalité (Rother och Sho-

ok, 2005). Om förslagen är genomförbara bör de genomföras så snart som möjligt för att 

eliminera de icke värdeskapande bitarna samt för företagets ekonomiska vinning (Ohla-

ger, 2000).   

 

Det är inte ovanligt att det inte finns någon som har det övergripande ansvaret för hela 

värdeflödet. Oftast finns bara ansvariga för delprocesser och avdelningar. Utan ett hel-

hetstänkande blir slutprodukten lidande. När man kartlägger flödet är det viktigt att 

komplettera uppgifterna allt eftersom nya uppgifter dyker upp eller om processerna för-

ändras (Rother och Shook, 2005). 

 

Westwood et al (2007) lyfter fram fem principer inom Lean som kan leda till bättre flöde 

och mindre slöseri: 

 

1. Specificera värde 
 
2. Identifiera värdeflödet 

 
3. Göra processen och värdeflödet 

 
4. Låta kunderna dra 

 
5. Driva perfektion  

 

3.4.1.1 Symboler 

Ohlager (2000) tar upp vissa symboler som är enkla att använda vid en flödeskartlägg-

ning: 

Operation - avser en aktivitet som på något sätt förändrar insatsen eller 

materialet. Det kan också vara att objektets egenskaper förändras, även 

planering och kalkylering räknas in i denna symbol. 
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Transport - avser att objektet flyttas mellan olika platser och att objektet inte  

ger någon förändring. 

 

 Kontroll - avser om objektet kontrolleras innan det kan gå vidare till nästa 

operation eller förflyttning, exempelvis en kvalitetskontroll för att försäkra god 

kvalité. 

 

Lager - avser att objektet ligger och väntar. Det kan ske i förråd eller på lager. 

Ofta sker någon form av beordring för att objektet ska övergå från väntan till 

nästa aktivitet.  

 

Oskarsson et al (2003) tar upp några kompletterande symboler för flödeskartläggning: 

 

Dokument - kan behövas ifall det är ett viktigt dokument som exempelvis 

arkiveras eller har en betydande del för informationsflödet och att det blir en 

aktivitet att skriva dokumentet. 

 

Datasystem - visar om information skrivs in och dokumenteras i något slags 

datorsystem. Lika som för ”dokumentet” ovan är det till för att få en bild över 

informationsflödet och visa aktiviteten.  

 

För att få en sådan bra bild av flödet som möjligt är det bra att skriva ner vad varje del 

står för samt hur lång tid den tar (Ohlager, 2000).   

 

3.4.2 5S 

5S är en metod som används inom organisationer och de 5 S: en kan refereras till fem 

japanska ord: 

- Seri – sortera, bestämma vad som behövs och sortera ut det som inte behövs. 

 

- Seition – systematisera (ordning), bestämma vart saker ska vara och placera dem 

där. 

 

- Seiso – städa, städa upp överallt och sedan hålla det rent. 
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- Seiketsu – standardisera, ha underliggande principer eller system för att använda 

de tre ovanstående S: en, så att alla vet vart allt finns och lätt kan byta arbetsplats 

med varandra. 

 

- Shitsuke – se till att upprätthålla arbetet och göra 5S till en vana (Nicholas och 

Soni, 2006, Liker och Hoseus, 2008). Westwood (2007) lyfter även fram att man 

ska se till så att det inte återgår till det som var tidigare och att man regelbundet 

ska mäta och se ifall det arbete man startat upprätthålls. Om man då ser något fel 

ska det åtgärdas och inte ignoreras (Ibid).  

 

Vissa företag lägger till ett sjätte S för säkerhet (Nicholas och Soni, 2006; Graban, 2009). 

Graban (2009) menar dock att säkerhet ska ses som en underliggande filosofi för organi-

sationen och inte kopplas till 5S bara för att det börjar med S.  

 

Vid ett idealisk 5S arbete reducerats defekter, färre onödiga rörelser, högre effektivitet 

uppnås, färre verktygsproblem skapas samt att en ökad möjlighet att identifiera slöseri i 

företaget genereras (Nicholas och Soni, 2006). Även Westwood (2007) lyfter fram att 

implementering av 5S kan leda till högre effektivitet och minskat slöseri. De Souza 

(2009) menar på att användning av 5S även kan leda till att lokalyta frigörs. 

 

De anställda bör involveras i arbetet med 5S, samt att de bör få ett ansvar för detta (Ni-

cholas och Soni, 2006). Arbetet anses vara ett utmärkt sätt att engagera de anställda efter-

som det involverar alla (Westwood. 2007). Att hålla arbetsplatsen organiserad och struk-

turerad kan leda till minskat slöseri och även minska olyckor av olika slag (Nicholas och 

Soni, 2006). Även Westwood (2007) anser att 5S leder till en strukturerad, säker och 

högpresterande arbetsplats.  

 

3.4.3 Kaizen 

Kaizen innebär en kontinuerlig förbättring som involverar alla, från högsta ledning till 

medarbetare, som leder till en förändring till det bättre.  Detta begrepp ses som det vikti-

gaste begreppet inom japanskt ledarskap. Kaizen-strategin innebär att företagsledningen 

måste tillfredställa kunden och tjäna kundens behov om företaget ska kunna vara konkur-

renskraftigt och göra vinst. Förbättringar inom områdena kvalitet, kostnadsstyrning och 

leveranssäkerhet är av största betydelse (Imai, 1993). 
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En annan viktig aspekt med kaizen är fokuseringen på processer. Det genererar ett ledar-

skapssystem som stödjer och erkänner medarbetarnas processorienterade insatser för för-

bättringar (Imai, 1993). 

 

Kaizen handlar om att förenkla tillvaron genom att göra rätt saker. Genom arbete enligt 

Kaizen söks det regelbundet och kontinuerligt efter slöseri, moment och arbetsuppgifter 

som inte tillför något värde för kunden. Den tid som frigörs när onödiga arbetsuppgifter 

elimineras kan ägnas åt att höja effektiviteten och minska stressen utan att den totala ar-

betsmängden ökar (Meland, 2006). 

 

Ett problem är inte bara något negativt, utan är i första hand en möjlighet till en föränd-

ring och förbättring. Att leta och hitta problem och försöka lösa dem uppmuntrar till att 

ifrågasätta det invanda mönstret och motivera till att tänka nytt (Meland, 2006). 

 

3.4.4 Poka-Yoke 

Poka-Yoke betyder att undvika fel, att skapa felsäkring. Ur ett Lean-perspektiv är misstag 

och defekter dubbelt så kostsamt om ett icke värdeskapande steg skapar fel. Det går inte 

att helt eliminera alla misstag. Felsäkring (Poka-Yoke) går ut på att minska antalet fel och 

på effektivt sätt hindra uppkomsten av dem (Zidel, 2006). Även Nicholas och Soni (2006) 

illustrerar Poka-Yoke som ett sätt att skapa felsäkring. Zidel (2006) lyfter fram att för att 

enklare förstå felsäkringen är det viktigt att förstå skillnaden mellan misstag och fel. Ett 

misstag är när den planerade händelsen inte blir gjord eller går fel. Ett fel är när slutpro-

dukten utsatts för misstag (Ibid). 

 

3.4.5 5 varför 

En enkel och kraftfull metod att komma till botten av ett problem kan vara att använda sig 

av ”The Five Why Method”, direkt översatt till Fem Varför. Det går ut på att fråga Var-

för? fem gånger på rad för att komma åt problemets grundorsak. Anledningen till antalet 

fem är man ska gå förbi ytproblemen och verkligen komma in på djupet och hitta pro-

blemets ursprung. De fem Varför är speciellt effektivt vid teamarbete då man kan hjälpas 

åt att finna olika orsaker (Graban 2008). Även Liker och Hoseus (2008) lyfter fram 5 

varför som ett sätt att komma fram till ett problems grundorsak.  
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Rother och Shook (2005) menar att det inte bara går att fokusera på och hitta slöseri, utan 

man måste även finna grundorsakerna till problemen och få de lösta för att kunna föränd-

ra till det bättre (Ibid).   

 

3.5 Slöseri 

Följande beskrivning av de tre formerna av slöseri ges av Liker (2004) och Nicholas och 

Soni (2006): 

 

- Muda – icke värdehöjande aktiviteter (slöseri). 

- Muri – att överbelasta människor eller utrustning. Orsakar säkerhets – och kvali-

tetsproblem. 

- Mura – ojämnheter. Orsakar en oregelbunden produktionsbeläggning eller varie-

rande produktionsvolymer som beror på interna problem, stillestånd, defekta och 

saknade komponenter. Muda är en följd av Mura, som ses som en negativ förut-

sättning för Muda och Muri. Ojämnheter leder till att man måste ha utrustning, 

material och personal tillgängliga för maximal produktionsnivå även om den ge-

nomsnittliga arbetsbelastningen är mycket mindre än så. Nicholas och Soni 

(2008) menar på att det är mura som ligger till grund för muri. 

 

Nicholas och Soni (2006) klarlägger att samtidigt som en organisation eliminerar muda 

bör de även fokusera på att eliminera mura och muri. De företag som misslyckas tittar 

sällan bortom muda och lägger ingen tid på att ta bort mura och muri (Ibid). 

 

I en Lean-förändring kommer de största förbättringarna när man tar bort ett stort antal 

steg som inte tillför något värde. På så sätt minskar också den tiden för de steg som tillför 

värde. Fokus ligger på att eliminera muri och jämna ut mura (Liker, 2004).  

 

3.5.1 Muda 

Muda eller slöseri som det betyder är ett av de ord på Japanska som man bör känna till då 

man ska arbeta med Lean. Slöseri kan vara mänskliga aktiviteter som absorberar resurser 

men inte skapar något värde, misstag som behöver korrigering, produktion av varor ingen 

efterfrågar som leder till att lager, outnyttjat gods ökar, det kan vara förflyttningar av 



 

 33

anställda och transport av varor från en plats till en annan utan värde för kunden. Det vill 

säga processteg som inte tillför något värde. Grupp av människor i en aktivitet nedströms 

i produktionsflödet som står och väntar på grund av att en uppströms aktivitet inte har 

levererat i tid (Womack och Jones, 2003). Liker och Hoseus (2008) lyfter fram att det 

även ses som slöseri om ett problem som kunnat lösas på plats ändå skickas uppåt i före-

taget.  

 

Att eliminera muda är grundprincipen, medan kaizen är metoden för att genomföra det. 

För att kunna eliminera slöseriet bör slöseriet och dess källa vara lätt synbara. Elementen 

inom Lean innefattar ett gemensamt koncept för visuell ledning, vilket hänförs till verk-

tyg eller vanor som hjälper arbetarna att se slöseri (Nicholas och Soni, 2006). 

 

Genom att få värdet att flöda snabbare kommer gömd muda alltid att blotta sig i värdeflö-

det. Desto hårdare suget är, ju flera hinder för flödet kommer att uppenbara sig och kan 

därefter elimineras. Med eliminerad Muda kommer det att märkas en fundamental föränd-

ring i kostnader, ledtider och en ökning av flexibilitet. Utsikten för verksamheten kommer 

nu att se betydligt annorlunda ut (Womack och Jones, 2003).  

 

Att försöka eliminera slöseri leder till att automatiskt angripa de underliggande faktorer 

som dålig kvalitet och grundläggande ledningsproblem (Bhasin och Burcher, 2006).  

 

3.5.2 Sju former av slöseri 

Bhasin och Burcher, (2006), samt Nicholas och Soni (2006) menar på att det finns 7 typer 

av slöseri: 

 

1. Överproduktion –är när man producerar mer än det finns behov av.  
 

2. Väntetid – kan uppkomma då verktyg går sönder, när materialet inte räcker till el-
ler när processen är upptagen med något annat.  
 

3. Transporter – handlar om då man förflyttar en sak från ett ställe till ett annat 
inom processen, onödiga sådana som går att minska. 
 

4. Processer – är onödiga steg och procedurer inom processerna. 
 

5. Lager – kan handla om att företaget har onödigt stort råmateriallager, mycket 
produkter i arbete eller att det finns ett onödigt stort färdigvarulager.  

 
6. Handlingar – handlar om att man reser sig, går eller vänder sig om onödigt 

många gånger. 
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7. Fel – fel sak och förebygga mot konsekvenser av att producera dem. 

 

Graban (2009) lyfter fram mänsklig potential som en åttonde form av slöseri. Mänsklig 

potential som inte tas i bruk innebär slöserier genom att de anställda inte engageras, att 

deras idéer inte tas till vara och att man inte stödjer deras utveckling och karriär (Ibid). 

Manos et al (2006) menar på att det är slöseri när man misslyckas med att ta tillvara på de 

anställdas kunskaper, utbildning och kreativitet.  

 

3.6 Japanska sjön 

Ett uttryck som används inom Lean är ”den japanska sjön”. Det handlar om att när man 

sänker ”vatten nivån”, som symboliserar storleken på lagret, kommer problemen att bli 

synliga som klippor i vattnet. Dessa problem måsta elimineras annars kör man på grund. 

Genom att fokusera på flödet sänks vattennivån och ineffektivitet blottas som kräver 

omedelbara lösningar. När problemen synliggörs blir man tvungen att göra något åt dem 

för att sjön ska bli seglingsbar igen (Oskarsson et al, 2003 Liker, 2004).  

 

 

Bild 4, egen bild från text (Oskarsson et al, 2003) 

 

3.7 Införande av Lean 

Liker (2004) menar att orsaken till misslyckande att införa Lean arbete är att det fokuse-

rats för mycket på ”verktygen”, som 5S och just-in-time utan att se Lean som ett helhets-

system som måste tränga igenom hela organisationskulturen. För att bli en Lean-
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organisation krävs ett visst sätt att tänka som lägger fokus på att få produkten att ”flöda” 

oavbrutet genom värdeökande processer. Ett ”dragande” system som återspeglar behovet 

från kunden genom att enbart fylla på med de komponenter som efterfrågas vid nästa 

arbetsmoment. Samt en företagskultur där alla inom organisationen strävar efter ständiga 

förbättringar (Ibid). 

 

Liker (2004) samt Liker och Hoseus (2008) menar att problemet är att många företag 

nöjer sig med att använda några av Lean-verktygen och fokusera på att uppnå specifika 

resultat, istället för att på djupet sätta sig in i Lean-tänket. Det innebär en mer djupare och 

genomträngande kulturell förändring än de flesta företag ens kan föreställa sig. Svårighe-

ten att förändra från en resultatorienterade företagskulturer till en Lean-orienterad kultur 

är den främsta orsaken till att så få organisationer seriöst tagit lärdom av Lean.  

 

3.7.1 Kommunikation och Ledarnas stöd 

Många organisationer försöker implementera Lean-program. Tyvärr missar cheferna att 

se de olika variablerna som bidrar till om Lean-arbetet ska bli lyckat eller ej. Allt för ofta 

implementeras Lean som enbart ett set verktyg och de anställde får inte den övergripande 

kunskapen. Ökad kommunikation med anställda blir en viktig del för Lean-

implementeringen, därför spelar chefernas stöd till de anställda en stor roll och problem 

kan uppstå om inte cheferna deltar tillräckligt i implementeringen (Worley och Doolen, 

2006).   

 

Worley och Doolen, (2006) anser att ledarnas engagemang är en central del i hur väl en 

Lean-implementering kommer fungera för företaget. Högsta ledningen måste inte enbart 

visa engagemang och gott ledarskap utan även arbeta konkret och visa intresse för föränd-

ringen. Dessutom måste ledningen och cheferna vara noga med att kommunicera ut orga-

nisationens utveckling till alla i organisationen. En avsaknad av ledarnas engagemang kan 

bidra till att effekten av Lean-implementeringen och dess framgång blir mindre synliga 

(Ibid).  

 

Det är viktigt att förstå hur organisationen blir påverkad av en förändring så som en Lean-

implementering. Det kan bidra med positiva ekonomiska fördelar, men det kan också leda 

till en förbättrad kommunikation. Kommunikationen i organisationen blir extra viktigt då 

arbetsmiljön innefattar skiftarbete för de anställda. Vid skiftarbete blir kommunikationen 

särskilt betydelsefull eftersom alla inte arbetar vid samma tillfälle och det inte finns möj-

lighet att direkt diskutera med berörda parter. Kommunikationen är även viktigt mellan 
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olika värdeflöden och avdelningar. I en Lean-organsiation bör kommunikationen vara 

effektiv och bred, så alla får reda på vad de behöver vid rätt tillfälle (Worley och Doolen, 

2006).     

 

3.8 Kultur 

Ju större företaget är desto svårare blir företagskulturen att förändra. Om kulturen är mer 

eller mindre osynlig kommer förändringen att försvåras ytterligare. Även om de nya för-

faringssätten är förenade med företagskulturens kärna blir ändå förändringen trög. Dock 

blir den trögare ifall förändringen inte är förenad med den ”gamla” kulturens kärna. På 

grund av kulturen blir det första steget vid en förändring att förändra normer och värde-

ringar (Kotter, 1998).  

 

Ledningens åtagande är att bygga en helhetskultur uppifrån och ner. 

 

- Börja uppifrån – det är möjligt att företagets ledning måste ommöbleras 

- Engagera de anställda nerifrån och uppåt 

- Låt mellanchefer få sälja in förändringen 

- Det tar tid att utveckla människor som verkligen förstår och lever enligt filosofin 

- På en svårighetsskala är det ”extremt svårt” (Liker, 2004) 

 

Kulturen i en organisation är uppbyggd av tre nivåer (Liker och Hoseus, 2008).  

 

1. Artefakter och uppförande – Det vi ser. Kan vara uniformer, formalia och lo-
gos. 

 

2. Normer och värden – Vad vi säger. Varför det är som det är. Företagets filosofi 
och motiveringar  

 

3. Underliggande antaganden – Vad vi djupt tror på och agerar på. Det vi tar för 
givet om organisationen om deras arbete, syfte och folk.  

 

Den första nivån är väl synlig utåt medan de andra blir mer och mer osynliga för utomstå-

ende. I varje kultur finns också individuella värderingar och antaganden som inte delas 

med resten av arbetsgruppen. Lean-arbete och dess metoder samt verktygen kan ha olika 

mening i olika kulturer. En företagskultur bör genomsyra hela organisationen och kan 

förväntas involvera både arbetare och chefer. Genom att bygga upp den rätta kulturen och 
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investera i de anställda kommer företaget få god kvalité och ett gott resultat (Liker och 

Hoseus, 2008). 

 

Byrne et al (2005) menar att en kultur som är redo och villig att acceptera Leantänkande 

kommer nå framgång. Utan en svarande kultur kommer principerna för Lean att miss-

lyckas. 

 

3.9 Organisations förändring 

När förändringar ska genomföras är det lätt att begå misstaget att rusa iväg innan medar-

betarna har accepterat att det är en nödvändig förbättring, vilket skapar en oro hos de 

anställda och de motsätter sig förändringen. Man överskattar hur stora förändringar ett 

företag kan belastas med, samtidigt som de svårigheter som finns underskattas när de 

anställda ska tvingas ur deras bekvämlighet (Kotter, 1998). Motståndet mot förändringen 

ökar med förändringens storlek och hur snabbt den inträffar (Nicholas och Soni, 2006).  

 

De som lyckas med Lean börjar försiktigt och utvecklar det långsamt. När ett föränd-

ringsarbete påbörjas ska det nya som kommer in inte pusha ut det gamla, utan det gamla 

ska dras ut i takt med att förändringen etableras (Nicholas och Soni, 2006).  

 

För att lyckas krävs att kortsiktiga mål sätts upp, delmål. Man tar sig inte an en utmaning 

om man inte inom ett år eller så kan se förbättringar som är en del i det uppsatta målet. 

Efter några års arbete och det skett en radikal förbättring kan det hända att man utger sig 

som segrare, vilket kan skada då det kan ge en bild av att större delen av förbättringsarbe-

tet är avklarat. Det tar uppemot 10 år innan en förändring är förankrad i företagskulturen 

och inte råkar ut för bakslag (Kotter, 1998). Bhasin (2006) menar att kulturförändringar är 

en dominerande anledning till att förändringar misslyckas.  

 

Bhasin (2006) menar på att det är viktigt att ha en definitiv vision som visar vad arbetet 

ska leda till då det är klart. Kotter (1998) lyfter fram att det krävs att visionen förmedlas 

på ett trovärdigt och omfattande sätt, samt att den är tydlig och enkel att förstå. Detta för 

att de anställda ska vilja göra de uppoffringar som är av betydelse för att genomföra för-

ändringen. Visionen bör vara effektiv och flexibel, det vill säga den ska vara styrande 

samtidigt som den ska vara öppen för att ge utrymme för egna initiativ. För att visionen 

ska få kraft krävs det att de som är engagerade i förändringen har en gemensam uppfatt-
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ning av målet och inriktningen (Ibid). Liker och Hoseus (2008) lyfter fram att det krävs 

att alla är delaktiga i förändringen och villiga att uppnå målet för att det ska lyckas.  

 

Ett annat problem som kan ses vid förändringar är att utbildning inte ges i den mån som 

det finns behov av. Utbildning ges men den är inte tillräcklig. De anställda förväntas att 

förändra sitt beteende, som de har byggt upp under många år efter några få dagars utbild-

ning. Det krävs att utbildningen ges vid rätt tillfälle, så att det inte blir som att kasta 

pengar efter problemet (Kotter, 1998). Dock menar Liker och Hoseus (2008) att ifall man 

investerar i personalen på rätt sätt leder det till att rätt resultat presteras.  

 

3.9.1 Ledarskap vid förändring 

Vid en förändring har ledningen en betydande roll, detta då bristen på ledarskap skadar 

förändringsplaneringen (Kotter, 1998; Nicholas och Soni, 2006). Kotter (1998) belyser att 

ledningens handlande säger mer om förändringen än det som de förmedlar verbalt. Ett 

misstag som chefer kan begå vid förändringsarbeten är att de låter bli att betona kortsikti-

ga resultat. Därmed misslyckas uppbyggnaden av den trovärdighet som kan vara nödvän-

dig för att bevara förändringsinsatserna (Ibid).  

 

Womack och Jones (2003) menar att många organisationer tvekar att försöka införa Lean 

innan organisationen befinner sig i en djup kris. Det kan ställas i kontrast till Nicholas 

och Soni (2006) som beskriver att många ledare tror att de kan förbättra tillverkningskon-

kurrensen genom att arbete hårdare med samma metod som de tidigare använt. Många av 

dessa ledare har hört talas om Lean, men anser att det inte är något för dem (Ibid). Liker 

och Hoseus (2008) styrker Womack och Jones (2003) uppfattning och påpekar att många 

företag vänder sig till Lean när de hamnar i krissituation. De menar att bara de som agerar 

snabbt och kan ställa om sig fort kommer att överleva (Ibid).  

 

Många ledare som inte till fullo förstår Lean tänket hoppar till fel slutsats efter en inle-

dande framgång. Organisationer tänker att när de lyckats i en process att det bara är att 

föra över den till nästa. Verkligheten är dock den att man enbart befinner sig i begynnel-

sen. Nästa steg är att skapa en organisation som kan kanalisera värdeflödet och behålla 

flödet i rullning så att det inte stannar upp igen (Womack och Jones, 2003). Emiliani 

(2007) anser att många ledare endast använder ständiga förbättringar och det begränsar 

förbättringsarbetet då respekt för människan hamnar i skuggan av detta arbete. Det är 

kombinationen av dessa två pelare som möjliggör eliminering av slöseri (Ibid).  
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Vid införandet av Lean bör ledarna bli ledare som arbetar för att införa Lean. Hur det går 

med långtida förändringar är beroende av ledarens kontinuitet. Det finns olika typer av 

ledare. Den ledare som behövs för att framföra moral och direktioner är inte samma leda-

re som passar vid förändringar när kulturen ska ändras. Det sägs att det krävs en brinnan-

de plattform innan ett företag genomgår en förändring (Liker och Hoseus, 2008).  

 

Utan lämpligt ledarskap fördröjs förändringar och de blir svårt att hävda sig i en raskt 

föränderlig värld. Det är viktigt att förändring inte baseras på en individ som följande 

exempel visar. En divisionschef slutade och man avslutade förändringsarbetet. Då gjorde 

den gamla företagskulturen sig påmind och man började sakta återgå till den företagskul-

tur som varit innan förändringen (Kotter, 1998).  

 

Womack och Jones (2003) lyfter fram att många ledare ser Lean som en teknik för att 

höja marginalerna. Det kan spara pengar till en början, men det kommer aldrig att gå att 

upprätthålla Leanness om fokus ligger på de ekonomiska termerna (Ibid). 

 

Det är också av stor vikt att ledningen avsätter tid för att själva förstå och lära sig de 

grundläggande koncepten. Dessutom måste de ha en god förmåga att kunna lära ut de nya 

arbetsrutinerna till övrig personal (Rother och Shook (2005).  

 

3.10 Sex Sigma 

Sex sigma är en metod som erbjuder organisationen en väg för att systematiskt definiera 

sina problem. Sex sigma tillhandahåller statistiska verktyg för att mäta och analysera 

påverkande faktorer och identifierar förbättringar som sedan kan implementeras och för-

bättra processerna. Genom att använda Sex Sigma garanterar man att förändringen upp-

rätthålls genom en kontrollfas och att det erhållna resultatet håller över tiden. Alla sex 

sigma projekt börjar med ett problem som vanligen är systematiskt eller kroniskt och 

påverkar en process effektivitet (Fairbanks, 2007). 

 

Fairbanks (2007) och De Koning et al (2006) lyfter fram att Sex sigma projektet för pro-

blemlösning omfattar fem huvudfaser: 

 

- Definera 

- Mäta 

- Analysera 
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- Förbättra 

- Kontrollera 

 

Lean tillhandahåller ett totalt arbetssystem, men det saknar detaljer, organisationsstruktu-

rer och analytiskt verktyg för diagnoser. Sex sigma har färre standardlösningar men till-

handahåller ett generellt analytiskt ramverk för problemlösning och en organisatorisk 

infrastruktur. Ett integrerat ramverk för Lean Sex sigma består av följande element: ett 

strukturerat arbete, projektbaserad utveckling, organisatorisk kompetensutveckling, orga-

nisatorisk förankring av förslag och förena strategier med projektutdrag (De Koning et al, 

2006).  Genom att använda Lean och Sex Sigma tillsammans tar man del av Lean-

tekniker för att reducera cykel tider och Sex Sigmas koncept för att reducera produkt 

defekter (Bahensky et al, 2005). 

 

Lean och Sex sigma har starka kompletterande styrkor som är särskilt användbara för att 

systematiskt utveckla organisationer. Det handlar om att kombinera de bästa ur Lean och 

Sex sigma (De Koning et al, 2006) 

 

3.11 Lean Healthcare 

Lean Healthcare kan vara en effektiv väg mot att förbättra sjukvården och syftar till att 

eliminera slöseri, för att förbättra flödet för patienterna, informationen och varor (De 

Souza, 2009; Byrne et al, 2005). Fillingham (2007) hävdar att arbete inom sjukvården är 

stressfullt och krävande, och därför är det extra viktigt att de anställda får den inspiration 

och den uppmuntran de behöver. Genom att införa Lean i sjukvården uppnår man just 

detta för dem som arbetar där (Ibid).  

 

Lean production har visat sig ge sjukvården liknande effekter som bilindustrin haft. Dessa 

effekter uppnås genom ledarskap och arbetsstyrkans engagemang. Saknas detta engage-

mang för Lean kommer förbättringar inte att uppnås (Anguelov et al, 2009). Genom att 

transferera denna filosofi till sjukvården innebär det att de har två uppgifter. Först att ta 

hand om patienten och sedan att hitta bättre tillvägagångssätt att ta hand om patienten 

(Dickson et al, 2009). 

 

Lean är en möjlighet att minska på antalet medicinska fel samt att reducera väntetiden 

och tiden fram till att diagnosen ställs och behandlingen kan påbörjas. Utöver detta arbete 

har Lean även en påverkan på det administrativa arbetet inom vården. Arbetet ser annor-
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lunda ut i vården om man jämför med tillverkningsindustrin, då vården har mer komplexa 

värdeströmmar.  För att användandet av alla Lean-verktygen ska fungera inom vården 

krävs det att de anpassas och översätts till en mer exakt lösning för sjukhus. Det bidrar till 

att användandet stimulerar de anställda att arbeta med Lean, då begreppen inte blir så 

främmande (De Souza, 2009).  

 

När organisationer ser problemen och inser att förbättringar är ett måste vänder de sig till 

en mängd olika förbättringsverktyg och metoder för att försäkra sig om pålitlighet och 

effektivitet. Lean-filosofin och dess verktyg är ett åtagande som bevisligen kan förbättra 

och uppnå detta. Behovet av en förändring i sjukvården har aldrig varit mer märkbart än 

vad den är idag. Sjukvårdsledningen, beslutsfattare, anställda och patienter tampas idag 

med en industri som konsumerar en stor del av samhällets likviditet, samtidigt som det 

dras allt längre bort från de grundläggande förväntningarna att sjukvården ska vara säker, 

ha god kvalité och bra service (Zidel, 2006).  

 

3.11.1   Värdeflöde 

När sjukhuset och dess personal förstår att de inte längre kan driva sin avdelning som 

självständig, bör de skapa en vision för hela sjukhuset och dess totala förbättring. Det kan 

startas genom att göra ett värdeflöde för att försäkra god patientvård. Värdeflödet bör 

vara designat att korsa avdelningsgränserna och bör definieras efter patientens behov. 

Extra stor vikt bör läggas på att hitta icke värdeskapande steg i flödet, värdeflödesanaly-

sen ligger sedan till grund för sjukhusets förbättringsmöjligheter. När delarna är identifie-

rade kan det göras en plan för det framtida flödet (Zidel, 2006). 

 

Som i andra industrier har även sjukvården två huvudkedjor, en intern och en extern. 

Servicekraven i den interna kedjan är direkta och har näst intill ingen ledtid. Det gör att 

sjukhus bör fokusera på två aspekter. Dessa aspekter är att leda den externa flödeskedjan 

till att minimera kostnaderna och leda den interna flödeskedjan mot att maximera servi-

cenivån (Pan och Pokharel, 2007). 

 

Ett jämt och stadigt flöde genom avdelningen bör vara sjukhusets främsta mål. Det kan 

både betyda material och patienter. Förseningar kan uppstå genom sjukdomsbilden och 

andra genom beslut och policies. Flödesförbättring kan därför inte göras genom att göra 

allt fortare, utan genom att reducera och eliminera väntetider, avbrott och förseningar som 

orsakas av icke värdeskapande arbete (Graban 2008).  
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Då Lean-arbetet fokuserar på patientens behov är förmågan att fort kunna ändra om och 

ändra metoder viktigt för att upprätthålla flödet. Genom att snabbt förändra och genomfö-

ra olika tester i olika situationer blir det en kritisk del för att bibehålla ett bra patientflöde. 

Genom snabba övergångar och snabba ställtider kan sjukhusen reducera sina kostnader 

och öka kundtillfredställelsen. Det är därför viktigt att förbereda och ställa fram instru-

ment och maskiner så att allt flyter på utan onödiga väntetider (Zidel, 2006).   

 

3.11.2  Principer för ett effektivt vårdflöde 

Byrne et al (2005) menar att systemet och dess processer bör vara designade utifrån pati-

entens behov istället för utifrån behoven från försörjare och personal.  

 

Värdet inom sjukvården är aktiviteter som förbättrar patientens hälsa, dess välmående och 

upplevelse. Det handlar om att patienterna inte ska få andra infektioner medan de är på 

sjukhuset samt att de ska bli behandlade på rätt ställe av rätt personal (Westwood et al, 

2007).  

 

Identifiera värdeflödet eller patientens resa är kärnan av det som skapar värde för kun-

den. Det innefattar kundens hela resa från att den skrivs in tills att den skrivs ut och man 

ska titta på vad som skapar värde för patienten och vad som inte skapar värde för att för-

bättra kvaliteten (Westwood et al, 2007).  

 

Att göra processen och värdeflödet handlar om att underlätta ett smidigt flöde av patien-

ter och information. Det har betydelse för patienten i form av att ett antal remisser och 

köer undviks. Man ska eliminera alla hinder som hindrar ett säkert praktiskt flöde av om-

händertagandet. Genom att ha ett smidigt flöde blir processens status mer visuell (West-

wood et al, 2007) och bidrar till en signifikant förbättring av väntetider och den totala 

tiden patienten vistas på sjukhuset (King et al, 2006).  

 

Låta kunden dra (pull) handlar om att det som görs ska göras utifrån kundens behov och 

resurser ska finnas tillgängliga för det. Varje steg i patientens resa ska genomföras då det 

finns ett behov av det och inte tidigare eller senare. Det ska vara ett svar på ett krav och 

patienterna ska få den vård de behöver och inte skickas från en avdelning till en annan. 

Genom att arbeta på detta sätt kan personalen få mer tid över till att tänka och genomföra 

förbättringar. De flesta sjukvårdsprocesser är baserade på push snarare än pull (Westwo-

od et al, 2007). 
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Att driva perfektion innebär att utveckla och ändra en process till att passa idealet. Om det 

ska ses ur patientens synvinkel innebär det en behandling med bästa resultat i tid, utan 

misstag och utan förseningar. För att lyckas med det krävs en förenlig och tillförlitlig 

process. Perfektion uppnås genom ständiga strömmar av små förbättringar som genereras 

av personalen över tiden (Westwood et al, 2007). 

 

Dickson et al (2009) menar att arbete med Lean har visat på signifikanta förbättringar i 

patienttillfredställelse. Sedan att det inte enbart är stora genombrytande innovationer i 

patientflödet som leder till framgång, utan även flera mindre processförbättringar. Detta 

visar att det är principerna och inte den specifika processändringen som dokumenterats 

som Lean bör fokusera på. 

 

3.11.3   5S inom sjukvården 

Westwood et al (2007) och Graban (2009) lyfter fram hur man kan använda sig av 5s 

inom sjukvården: 

- Sortera kan inom sjukvården vara att man sorterar ut sådant som har utgått i till 

exempel medicinskåp och förråd. 

 

- Systematisera kan inom sjukvården vara att man har tydliga etiketter och be-

skrivningar i förråd och medicinskåp, organiserar filer i en logisk ordning eller 

har färgkoder för olika typer av prover. 

 

- Städa kan inom sjukvården vara att man håller ordning i sköterskestationer och 

upprätthåller bästa standarden för infektionskontroller och tvättar händerna.  

 

- Standardisera kan inom sjukvården vara att man har tydliga roller för personalen. 

 

- Se till att upprätthålla arbetet och göra 5S till en vana 

 
 

3.11.4  Sju typer av slöseri inom sjukvården 

Manos et al, (2006), Westwood et al, (2007) och Graban (2009) lyfter fram hur de olika 

slöserierna framträder inom sjukvården: 
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1. Överproduktion – ses i en hög av arbete som till exempel onödigt mycket pap-

persarbete med journaler, onödiga tester eller att man fortsätter undersöka utifall 

att. 

 

2. Väntetid – patienter som sitter på akuten och väntar på att en säng ska bli ledig, 

personal som väntar på att något verktyg ska bli ledigt, väntan på testresultat eller 

väntan på läkare.  

 

3. Transporter – kan visa sig vid förflyttning av patienter, tester, material eller in-

formation om man förflyttar sig onödigt långt.  

 

4. Processer – man tar tester flera gånger eller frågar patienten samma sak flera 

gånger, utan att det skapar något värde eller att man sätter ett märke på data som 

sedan aldrig används.  

 

5. Lager – hålla ett lager eller patienter som väntar på att bli utskrivna eller medici-

ner som datumet har utgått på.  

 

6. Handlingar – att man går onödigt lång eller leta efter något då det inte finns på 

rätt plats eller som standard i varje undersökningsrum. 

 

7. Fel – kan vara bieffekter av medicin, en etikett på en blodtub som är felmärkt el-

ler att felmedicinering. 

 
 
Mänsklig potential som är den åttonde formen av slöseri kan inom sjukvården innebära 

att personalen blir utbrända och slutar ge förslag på förbättringar (Graban, 2009). 

 

3.11.5  Ledarskap och kommunikation 

Zidel (2006) hävdar att speciellt för sjukhus är det vanligt att strategier och planer på 

förändring bara hamnar på papper och inte går vidare med genomförande. Ledare och 

chefer förstår inte den övergripande planen för sjukhuset och fortsätter bara att styra på 

just deras avdelning. För att komma tillrätta med detta behövs en strategi som försäkrar 

att alla vet vad som behövs göras för att uppnå sjukhusets övergripande mål (Ibid).  
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För att bli ett Lean-sjukhus måste ledningen först skapa en kultur som syftar till en för-

ändring. Ett nytt sätt att tänka är det som behövs. Anställda bör ändra sitt beteende och 

tankar om att bara acceptera hur det är och fungerar idag. Kulturen måste ändras så att 

anställda i hela organisationen genomsyras av att misstag kan förhindras och en nolltole-

rans för icke värdeskapande uppgifter (Zidel, 2006). 

 

Leanutvecklingen kan leda till ständigt förbättrat patientflöde och leda fram till en ökad 

tillväxt (Anguelov et al, 2009). 

 

3.11.5.1   IT-system 

Enligt Fölster et al (2003) skulle mycket i vården och dess vänettider kunna underlättas 

genom ett väl fungerande IT-system som är integrerat i hela sjukhuset och dess vårdcen-

traler. Fölster et al (2003) anser även att det idag är bara ett fåtal vårdcentraler som har ett 

IT-system för utbyte av journaler, labbtest och röntgenbilder etc. Fölster et al (2003) me-

nar också att vårdsystemet bör byggas upp och organiseras efter patientens upplevelse 

istället för avdelningstänkande. Detta menar Fölster et al (2003) skulle kunna underlättas 

om det fanns ett IT-system som bokar in patientens hela vårdflöde på en gång.  De menar 

också att staten borde ta ansvar för att ett sådant system byggs upp (Ibid).  

 

Studier visar på en ökad trend av information och kommunikationsteknologi för logistik-

funktioner. Alla sjukhus i en studie i Singapore använder datorer och internet för kom-

munikation. De använder sig både av interna och externa intranät (Pan och Pokharel, 

2007). 

 

3.12 Kritik mot Lean 

Hines (2004) lyfter fram att en kritik som riktas mot Lean är dess fokus på värden, det ses 

ofta som likvärdigt med att reducera kostnader, minska på slöseri, muda. Vad som klassas 

som muda avgörs av de kunder som företaget har (Ibid).  

 

Utifrån en marxistisk syn på Lean anses att press sätts på arbetarna. Det är viktigt att Lean 

ses som mer än ett antal mekaniskt hårda verktyg och tekniker. Det bör finnas en mänsk-

lig dimension av motivation, styrka och respekt för människor (Hines, 2004).  
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En annan kritik är att Lean nästan alltid saknar diskussioner på en strategisk nivå och att 

Lean ses som ett program som syftar till att diskutera hur man ska använda ett antal olika 

verktyg och tekniker. Det finns en enighet kring att det gapet leder till att många Lean-

program inte är hållbara (Hines, 2004).  

 

En annan kritik är möjligheten för Lean och värdekedjor är att klara av variation, vilket är 

en nyckelaspekt inom Lean. I syfte att skapa värde för kunden söker Lean en väg att leda 

variationer och skapa kapacitet genom att använda tillgångar mer effektivt än traditionella 

system. Sugstyrning är det enda sättet att uppnå kunddriven planering (Hines, 2004).  
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4 Presentation av Landstinget Gävleborg och  

Gävle Sjukhus 

I detta kapitel beskriver Vi vart vi utfört vårt arbete. Det är till för att ge läsaren kän-

nedom om Gävleborgs Landsting och Gävle sjukhus. Detta ger läsaren en bild av 

arbetet och en ökad förståelse. 

 

4.1 Landstinget Gävleborg 

Gävleborg består av både Hälsingland och Gästrikland, vilket innefattar 10 kommuner 

och 276 000 människor. Om man bor eller arbetar i Gävleborgs län stöter man på lands-

tinget i olika sammanhang. Exempel är när man besöker hälsocentralen, åker buss eller 

tåg, samt när man går i landstingets skolor. Det Landstinget Gävleborg först och främst 

arbetar med är att se till att hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken fungerar. 

 

Landstinget i Gävleborg är en organisation som är politiskt styrd och det är politiska be-

slut som ligger till grund för verksamheten och det finns lagar som grund för vad lands-

tinget ska göra. Landstinget Gävleborg har ansvar för att de som bor i Gävleborg och de 

som vistas där tillfälligt ska få den vård de behöver.  

 

4.2 Gävle sjukhus 

I Gävleborg finns det två stycken akutsjukhus, dessa finns i Hudiksvall och Gävle. På 

sjukhuset i Gävle finns det ett antal verksamhetsområden och inom dessa finns ett varie-

rande antal enheter.  De olika verksamhetsområdena inom Gävle sjukhus är: 

 

- Ambulanssjukvården Gävleborg 
- Anestesi 
- Barn- och ungdomssjukvård 
- Bild- och funktionsmedicin 
- Hud  
- Kirurgi 
- Kvinnosjukvård 
- Laboratoriemedicin  

- Medicinskt centrum  
- Onkologi 

- Ortopedi 
- Rehabiliteringscentrum  
- Ögon  
- Öron-, näs- och halsklinik 
- Övriga verksamheter – som in-

nefattar hjärt- och lungräddning, 
klinisk träning och medicintek-
nik, sjukhusbibliotek och sjuk-
huskyrka.  
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4.2.1 Medicinskt centrum 

Till verksamhetsområdet medicinskt centrum hör vårdavdelning 110 som har en inrikt-

ning mot njur- och hematologi samt internmedicinska sjukdomar. Avdelningen tar hand 

om patienter med till exempel akuta leukemier, patienter i behov av skyddsisolering och 

cytostatika behandlingar samt patienter som genomgått njurtransplantation, patienter med 

akut njursvikt och de med olika njurutredningar. Personalen på avdelningen består till 

större delen av sjuksköterskor, då medicinsk behandling sker i stor omfattning. Avdel-

ningen har nära samarbete med både dagvården och dialysen, varav några av sjuksköters-

korna roterar mellan de olika enheterna.   

 

Avdelning 110 har tjugofyra vårdplatser och två akutplatser, uppdelade på arton rum. 

Rummen är både enkel- och dubbelrum, tre rum är speciellt anpassade för isoleringsvård 

för patienter som är infektionskänsliga eller smittbärande. Avdelningen är uppdelad efter 

olika färgkoder på rummen. 

 

Gula rum = Njursjukdomar 

Röda rum = Hematologiska sjukdomar 

Gröna rum = Njur och AIM 

Blå rum = Hema och AIM 

 

De är uppdelade efter Njursjuka patienter, Hematologisktsjuka patienter samt två mixade 

med allmän internmedicinska patienter (AIM). En karta finns som bilaga 3. 

 

4.2.1.1 Allmän internmedicinska patienter 

Avdelning 110 är ålagda att ta emot ett visst antal Allmän internmedicinska patienter 

(AIM). Det saknas en korrekt beskrivning av vad som definierar en AIM-patient. På av-

delning 110 definieras dessa patienter som patienter som är i behov av internmedicinsk 

kompetens men ej specialitetskompetens. Till denna grupp tillhör patienter vilka oftast är 

multisjuka äldre personer. Avdelningen definierar även AIM-patienter som vilka ej är i 

behov av Njurmedicinskt eller Hematologiskt kompetens, alltså patienter som skulle kun-

na vårdas på vilken avdelning som helst på sjukhuset.  

 

Vissa avdelningar ”stänger” mottagandet av AIM patienterna. Det är framför allt avdel-

ning 110 och lungavdelningen som tar emot AIM patienterna. Många AIM kommer till 

avdelningen då de har behov av mer vård i hemmet. Dessa patienter blir ofta kvar på av-

delningen en längre period. Intagningsorsaken blir då baserad på situation inte på patien-

tens diagnos. 
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5 Avdelningens nuläge 

I detta kapitel kommer Vi att beskriva AIM-patienternas flöde genom avdelning 110 på 

Gävle sjukhus samt avdelningens arbete och rutiner. Vi har gjort det utifrån observatio-

ner, tolkning av enkät- samt intervjusvar. Fortsättningsvis kommer AIM-patienterna att 

benämnas som patient. Resultatet diskuteras och analyseras i nästkommande kapitel.  

 

 

5.1 Avdelning 110 och deras Lean-arbete  

Avdelning 110 har arbetat med Lean i ungefär ett år. Den ohållbara och ostrukturerade 

situationen vid rondningen var grunden till att Lean-arbetet startade. När avdelningens 

ansvariga insåg att situationen måste ändras gjordes ett studiebesök på St: Görans Sjuk-

hus i Stockholm som visat sig ha ett effektivt system för rondning. Efter studiebesöket 

fick personalen inspiration och startade snabbt upp en egen variant av ronden på sin av-

delning, det vill säga avdelning 110. Denna förändring gjordes med ovetskap om att det 

var arbete enligt leanprinciper avdelningen hade startat upp. När avdelningens ansvariga 

fick mer information om vad de höll på med blev intresset stort hos en del av personalen 

och de har hjälpts åt att förändra avdelningen. 

 

Innan Lean-arbetet startade rondades patienterna varje dag, på förmiddagen och eftermid-

dagen och det innebar mycket stress för personalen. Efter förändringen rondas numera 

patienterna endast en gång om dagen och då vid olika tider. Tiden för ronden avgörs av 

patientens behov och eventuell väntan på provsvar.  

 

Efter att förändringen med ronden skett fick de anställda se en film om Lean-arbete på 

Sjukhus och vårdenhetschefen på avdelningen ordnade med Leanmöten. Leanmöten hålls 

numera varannan torsdag, dock händer det att utsatta tider för Leanmöten missas. Det 

kom till en början många förslag och vårdenhetschefen beslutade att införa fyra olika 

förbättringsgrupper. De är 5S, Rond, Rutin/metod och melior/dokumentation.  

 

Sedan Lean-arbetet påbörjats har personalen upplevts både positiva och negativa föränd-

ringar. Den främsta positiva förändringen personalen upplevt är att de arbetar i ett lugnare 

tempo och har fått ett effektivare patientarbete. De har större möjlighet att styra sitt arbete 

och de har ett mer strukturerat arbetssätt. Lean-arbetet har enligt personalen lett till en 
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förbättrad arbetsmiljö. Även vårdinsatsens tid för de egna interna patienterna har enligt 

personalen förkortats efter införandet av Lean.  

 

Personalen har upplevt att arbetet blivit mer flexibelt och mer anpassat till den specifika 

situationen. De upplever också att de har större inflytande i beslut. Undersköterskorna har 

blivit mer delaktiga i det medicinska vilket underlättar för annan personal. Det upplevs 

numera vara ett bättre samarbete mellan doktorer, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Lean-arbetet har därutöver bidragit till snabbare utskrivningar och även möjliggjort att 

patienter kan skrivas ut före lunch, vilket sällan inträffade förr.  

 

Många ansåg att arbetsmiljön har förbättrats och det är lugnare på avdelningen. Arbetsin-

nehållet har jämnats ut och stressen har minskat samt att arbetsbelastningen har fördelats 

under dagen. Det beror dels på att ronden har förändrats. Personalen upplever också att 

det har blivit mer ordning och reda på avdelningen. Det är lättare att arbeta när varje sak 

har sin plats och färre saker ligger framme. 

 

Det finns även några negativa delar med Lean-arbetet. Några anser att det kan vara rörigt 

när det sker för mycket förändringar på samma gång. De har inte riktigt kommit in i sy-

stemet.  En anställd anser följande: 

 

”Det är svårt att hålla uppe med Lean-arbetet när det är många 

överbeläggningar” 

 

5.2 Beskrivning av det nuvarande patientflödet  

Flödet för AIM – patienter ser ut som följande:  

 

Bild 5 (för större format se bilaga 4) 
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Detta flödesschema beskrivs med ord i de kommande kapitlen. Vi presenterar patientflö-

det under fyra rubriker, inflöde, under behandlingen och utflöde samt övrigt. 

 

5.2.1 Inflödet 

När patienterna kommer in till avdelning 110 kommer vissa från akuten och andra från 

specialistavdelningar som anser att de inte har plats för patienten. Patientflödet till avdel-

ningen är stort vilket kan leda till överbeläggning. När patienten kommer till avdelningen 

möter en sköterska upp patienten och tar denne till receptionen. Receptionisten tar emot 

patienten och skriver in den på avdelningen. Därefter får patienten vänta på att komma in 

till sin sal. Vid högt tryck på avdelningen kan patienten behöva vänta i korridoren till 

dagen efter. Undersköterska hjälper patient till salen. En sköterska pratar med patienten 

och gör en översyn. Respondenterna beskriver patienttrycket: 

 

”Det är ofta överbelagt och svårt att hitta plats åt akuta Njur- och He-

mapatienter” 

 

”Att ingen tar ansvar för patientens helhet” 

 

Eftersom avdelningen har två akutplatser kommer patienter från akuten dit som bör ha 

hamnat på rätt avdelning utifrån patientens diagnos. När en patient kommer från akuten 

en fredag saknas det ofta en behandlingsstrategi, vilket gör att behandlingen inte kan på-

börjas direkt utan skjuts till måndag. Vissa upplever extra stor belastning på personalen 

när patienten blir förflyttad från akutmottagningen. En av personalen beskriver situatio-

nen så här: 

 

”Det blir en ”tempo förlust” vid förflyttningar. Vissa behandlingar/ medicinju-

steringar/ undersökningar riggas inte alltid på akutmottagningen, utan över-

låts till avdelningens överläkare.”  

 

Problemet vid inflödet är att patienterna inte hamnar i rätt säng från början. Exempelvis 

kan en patient komma in med smärta i bröstet och hamnar på hjärtavdelningen. Efter att 

det konstaterats att patienten inte har hjärtproblem kommer patienten till avdelning 110. 

Patientens behandling har då inte påbörjas på hjärtavdelningen och patienten hamnar 

därmed på dag noll i behandlingsprocessen. Då har patienten förlorat de dagarna på förra 

avdelningen vilket gör att de första dagarna inte är värdeskapande för patienten.  När en 
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patient kommer till avdelningen har den oftast rondats innan, vilket bidrar till att läkarna 

inte rondar patienten då den kommer till avdelningen. De rondar då inte patienten förrän 

nästkommande dag. Dock har de koll på att de har en ny patient. Att patienterna förflyttas 

mellan avdelningarna har att göra med att läkarna koncentrerar sig på sitt specialistområ-

de, för att sedan skicka dem vidare. 

 

5.2.1.1 Förflyttning av patienter mellan avdelningar 

Allt flyttande ses som det största problemet i flödet. De anställda anser att det inte kan 

vara någon som tjänar på att förflytta patienterna, om det inte är en patient som ska till en 

specialistavdelning för till exempel njurar. En i personalen upplever följande vid förflytt-

ning: 

 

”De har ofta legat länge på någon annan avdelning och är trött, slut 

och hungrig när de kommer in till avdelningen” 

 

Vid förflyttningar mellan avdelningar finns det även ett problem med informationsdel-

ningen. Doktorerna delar inte information verbalt, utan den information som ges är den 

som finns i datasystemet Melior. Oftast är inte den informationen tillräcklig när man ska 

ta emot en patient. Det skapar bekymmer i flödet, eftersom det skapar en väntan innan 

behandling påbörjas.  

 

Vid förflyttningar av patienter skapas överarbete då det leder till extra dokumentation, 

samt att överproduktion uppstår eftersom man inte vet vilka prover som tagits där patien-

ten tidigare legat. När flytten sker finns det en önskan om en muntlig rapportering om 

patienten. En rapportering som tar upp det som behöver vetas för att kunna komma igång 

snabbt med patientens behandling. Vid flytt mellan avdelningar kontaktas en vårdkoordi-

nator som hjälper till att se vart det finns platser och ser när patienten ska flyttas. För-

flyttningar sker ofta vid skiftbyte när personalen har mycket att göra. Det innebär att de 

får vänta lite extra på sin plats, eftersom personalen har många andra uppgifter de ska 

hinna med just då. 

 

Det är mycket väntan på att utredningar ska göras för patienten när patienterna flyttas 

mellan avdelningar. En av de anställda beskriver situationen så här: 

 

”Att man får börja om från ”noll” med planeringen då de flyttats 

från en annan avdelning” 
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5.2.1.2 Förflyttningar inom medicinskt centrum 

För de patienter som kommer från medicinskt centrum flyter flödet smidigare. Det beror 

dels på att patienten redan påbörjat sin behandling. Avdelningen skapar även en plats för 

dessa patienter när de kommer till avdelningen. Finns det ingen plats får patienten ligga i 

korridoren för att sedan flyttas till ett rum när det finns plats.  

 

Patienterna flyttas inom avdelningen när det är någon som behöver isoleras och när någon 

patient ligger på fel sal, utifrån vårdbehov. Oftast när en patient hamnar på fel sal är det 

för att de kommit in under helgen. Patienten ska då flyttas till sin sal innan måndag mor-

gon, om det finns möjlighet till det.   

 

5.2.1.3 Remisser och prover  

En del prover som tas skickas iväg för analys, samt att en remiss faxas om patienten ska 

på en undersökning som inte genomförs på avdelningen. En anställd beskriver onödiga 

provtagningar:  

 

”Att det ibland görs undersökningar som inte är nödvändiga. Doktorn 

ska undersöka det som patienten kommer in för inte undersöka denne 

från topp till tå” 

 

Överlag är det mindre bemannat över helgen, varav de patienter som inte är i akut behov 

av vård får vänta till efter helgen. Det beror delvis på att det kostar extra att skicka en 

patient en annan tid än dagtid under veckodagarna, eftersom det är jourtid mellan klockan 

17.00 och 08.00.  

 

Om läkaren ordinerat en röntgenundersökning faxas en remiss till den avdelningen. I de 

fall då remissen redan blivit faxad från exempelvis akuten, får avdelningen vänta på att 

röntgen hör av sig om tid. Hör inte de av sig så måste avdelningen ringa ner och fråga om 

de mottagit remissen. Ibland händer det att inte remissen kommit fram och då måste en ny 

faxas.  
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5.2.2 Under behandlingstiden 

Tiden under behandlingen ser väldigt olika ut från patient till patient. Detta då de har så 

olika sjukdomsbilder och deras behandlingar därmed skiljer sig från varandra. Detta ex-

emplifieras med följande citat:  

 

”Eftersom vi vårdar så många olika patienter med olika sjukdomsbild och diagnos 

har vi inte alltid den kompetens som efterfrågas och det kan stoppa upp flödet” 

 

Under behandlingstiden tas olika mindre prover och tester dagligen och sköterskor och 

läkare skriver kontinuerligt in patientens tillstånd och behandling i datasystemet Melior. 

En läkare bedömer om patientens hemmaförhållande måste ändras inför hemgång, om det 

är fallet ska patienten vårdplaneras, se kap 5.2.3.1.  

 

Behandling av patienten påbörjas om denne ordinerats sådan från en annan avdelning 

eller så får patienten invänta ronden med läkare. Om patienten ordinerats undersökning av 

läkaren sker detta oftast under samma dag. Behandling av patient kan ibland starta utan 

att provsvar erhållits och ibland måste provsvaren inväntas innan behandling kan påbör-

jas. Provsvaren kommer tillbaka efter cirka fyra till fem timmar om det rör sig om stan-

dardprover. Mer avancerade prover och prover som ska skickas till Uppsala kan ta allt 

mellan två dagar till tre veckor att få tillbaka. Om provet inte behövs för behandling, kan 

patienten invänta provresultatet hemma. 

 

5.2.2.1 Ronden 

Ronden är numera uppdelad under dagen. Detta visualiseras på en tavla i receptionen som 

visar när varje patient ska rondas, alla patienter rondas en gång om dagen. Rutinprover tas 

oftast dagligen på alla patienter, även de som har stabila värden och har legat en längre tid 

på avdelningen. Exempel på rutinprover kan vara blodtryck och temp. Dock anser en del 

anställda att ronderna inte inneburit någon förändring för patienterna eftersom det inte har 

blivit effektivare för patienten på grund av att de fortfarande rondar alla. En anställd an-

ser: 

 

”Det har blivit mer effektivt med ett lugnare tempo” 

 

Vid rondning är undersköterskor, sjuksköterskorna och läkarna med. Det är något som 

har upplevts som en positiv förändring. Kommunikationen har blivit bättre och de har 
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mycket information som delas mellan varandra, istället för att informationen som förut 

flödade från undersköterskorna via sjuksköterskorna till läkarna och vise versa. En sak 

som har försämrats under ronden är att ronderna har blivit stressigare. Läkarna har nume-

ra inte tid för undervisning till sköterskorna under rondtiden. En i personalen menar: 

 

”Undersköterskorna har blivit mer delaktiga i det medicinska, vil-

ket är bra”

 

Personalen på avdelningen försöker sortera patienterna efter diagnos, men det är inte all-

tid det går ifall det är överbeläggning. En läkare rondar halva avdelningen och en annan 

läkare resterande, sedan är det team som har ansvar om en enskild färg som de ska sköta 

under dagen, de hjälper också till vid behov på andra färger. Rummen för varje färg ligger 

inte alltid bredvid varandra för att skapa jämn arbetsbelastning mellan teamen. Det beror 

på att vissa rum är enkelrum och andra är dubbelrum. Dock blir det mycket spring fram 

och tillbaka då de ska hjälpa patienter i rum som inte ligger vägg i vägg. En person har 

givit följande beskrivning av situationen: 

 

”När det är tre överläkare fungerar ronden utmärkt, när det är två stycken, 

blir 14 patienter lite väl mycket att ansvara för” 

 

Ronden kan dra ut på tiden och de sena ronderna kan bidra till att inte personalen hinner 

med det de vill göra innan de lämnar över till nästa skift. Det skapar stressiga situationer. 

Personalen upplever att Lean-arbetet är svårt att fullfölja då det är så många överbelägg-

ningar på avdelningen.  

 

Inför och under ronden ordineras tester av läkarna. Dessa tester utförs inte genom några 

allmänna rutiner utan mer på läkarens egen känsla och kunskap om och för patienten. Det 

tas även tester på patienter som är medicinskt färdiga. Man tar hellre ett test för mycket 

än ett test för lite för att vara på den säkra sidan. När tester tas på patienter som är medi-

cinskt färdiga upptäcks ibland nya sjukdomsbilder och patienten förflyttas bakåt i be-

handlingsprocessen. Vid provtagning tidigt på morgonen väcks patienter för att utföra 

tester när de egentligen borde få sova. Sömnen är viktig för hälsan. En anställd säger: 

 

 ”Det känns inge bra att väcka en person när den behöver sova.”  

 

På grund av rondförändringen har läkarna fått en mer komplex arbetssituation, vilket 

beror på att de har gjort uppoffringar för att avdelningen ska få ett effektivare arbetssätt.  
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Innan det är dags för ronden bör läkarna ha läst på om patienten, vilket det finns tid för 

under arbetsdagens första timme. Dock har läkarna inte alltid haft tid att läsa in sig på 

patienten innan det är dags för rond. De är då tvungna att läsa på under rondningen, vilket 

gör att det tar längre tid. Att läkarna inte alltid har läst på beror på att de ofta blir störda 

under morgonens ”lästimme” och tiden till att läsa på går åt till annat.  

 

Den situation som läkarna har hamnat i anses vara ohållbar i längden. Läkarna anser att 

de inte har tid att sätta sig ner och samla sig under dagen, eftersom de rondar hela tiden 

och det är hela tiden någon som kommer med någon fråga.  

 

5.2.2.2 Informationstavlan 

Det finns en informationstavla som visualiserar vilka patienter som ska rondas och när. 

Läkarna tittar inte på tavlan för att se vem som rondas, utan de får istället ett löst blad. 

Ibland är det inte satt ett kryss för en patient. Då vet läkaren inte om patienten ska rondas 

eller om de glömt sätta ett kryss i rutan. Om patient har vårdats av samma läkare under en 

längre tid så avvägs om rond behövs eller ej.  

 

Tavlan anses ha blivit mindre rörig och mer lättöverskådlig, dock är den inte fulländad. 

Vissa anser att en förändring av tavlan skulle vara onödig, medan andra menar att en för-

ändring av tavlan skulle vara bra om den blir mer överskådlig. Idag är det mycket tejpat 

på tavlan och den uppfattas som otydlig av vissa anställda. Det finns önskemål om att se 

ifall patienten är på undersökning eller ej samt en löpande information.  

 

 

Bild 6 
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På läkarnas ”rondpapper” står namnen på de sköterskor som de ska arbeta tillsammans 

med under dagen. Läkarna har ett önskemål om att det skulle finnas telefonnummer till 

sjuksköterskorna på lappen så de kan ringa och meddela att de till exempel har lagt till en 

medicin, istället för att behöva springa runt och leta efter sköterskan.  

 

Tavla för ständiga förbättringar 

I kombination med informationstavlan finns en tavla för ständiga förbättringar som är en 

del av Lean-arbetet. Där får de anställda chanserna att lämna förbättringsförslag, vilket 

sker genom att placera en post-it lapp på tavlan. Tavlan är uppdelad på fyra delar: 

 
- 5S,  
- Rutin/metod  

- Rond  
- Melior/dokumentation/VLP 

 

Tavlan har även sju kolumner: 

- Förslag 
- Ansvar 
- Tid 
- Möten 

- Lösning 
- Uppföljning 
- Status 

 

 

Bild 7 

 

De anställda anser att tavlan med post-it lappar inte är ett fungerande system. Lapparna 

tas inte omhand direkt och då ses ingen vits med dem. De anställda menar att Lean hand-

lar om att ta hand om problemet direkt. Det finns ingen tid över till arbetet med post-it 

lapparna, varav det är lätt att det rinner ut i sanden. Men det finns en vilja att försöka få 

rutin med arbetet. Samtidigt menas det att arbetet med post-it lappar sker intensivt. Dock 

finns det en okunskap hos personalen om vad som kan förbättras med Lean och vad som 

bara är en reflektion och inte ska sättas upp med en post-it lapp.  
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De anställda upplever att de får gehör för de förbättringsförslag som de har och att det är 

relativt lätt att få igenom dessa, dock finns det de som sätter sig emot förändringen. 

 

5.2.2.3 Förråd 

Det finns ett stort materialförråd och ett läkemedelsförråd. Utanför varje sal finns skölj-

rum, där det finns små förråd för den dagliga vården. Dessa fylls på av undersköterskorna 

på utsatta tider.  

 

De anställda lyfter fram att 5S bara är bra om det används på rätt sätt. Vissa anställda 

menar att 5S har strukturerat verksamheten och har lett till mindre spring för personalen, 

medan andra menar att det har blivit mera spring efter införandet. Ökat spring har att göra 

med att det idag finns ett större förråd för vissa saker istället för att ha de utspridda. Arbe-

tet med 5S har främst påverkat sköterskorna. Läkarna lyfter fram att de inte ser så mycket 

förändring av 5S arbete, eftersom de inte kommer i kontakt med det på samma sätt som 

sköterskorna. En sjuksköterska menar att personalen inte lägger tillbaka sakerna på rätt 

ställe, vilket skapar onödigt spring då de blir tvungna att leta efter sakerna. Att saker 

hamnar på fel ställe anses ha att göra med lathet.  

 

Arbetet med 5S har i vissa avseenden fungerat bra och har till exempel lett till att bestån-

det i det stora förrådet med omvårdnadssaker har halverats, vilket har gett minskade la-

gerkostnader. Sådant som inte behövs har städats bort. En sköterska lyfter fram att det är 

väldigt svårt att hitta det man letar efter i förrådet. Förrådet är uppdelat i slangar, stickor 

och så vidare men i den strukturen finns ingen understruktur, varav de anställda blir 

tvungna att leta. Ett arbete med att skapa en tydligare struktur i förrådet har påbörjats, 

samt att nya skåp har beställts.  

 

Läkemedelsförråd 

Det finns ett stort medicinförråd som innehåller avdelningens mediciner. Ibland blir de 

tvungna att ta in andra mediciner som är utanför avdelningssortimentet. Medicinrummet 

har tidigare varit organiserat med medicinerna i alfabetisk ordning men detta har ändrats. 

Nu är det uppdelat efter vad medicinen ska behandla för symptom. Det finns en lista där 

allt står i bokstavsordning så man enkelt kan hitta vad man söker. Systemet i medicinför-

rådet är anpassat efter apoteket, eftersom det är apoteket som ansvarar för att fylla på i 

förrådet.  
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Uppdelning av medicin för patienterna på avdelningen tar ca 1 timme för personalen varje 

gång det ska göras. 

 

Vagnar och stationer 

Det finns ett flertal olika vagnar på avdelningen. De ska markeras ut enligt 5S, men de 

står just nu bara på olika ställen i korridoren. Vagnen har en benämning vart de ska stå. 

Till exempel står det att en vagn ska stå ”utanför rum 13 och 14”. De håller på och försö-

ker göra plats för vagnarna inne i förrummen till patienternas rum. Detta för att de inte 

ska stå i korridoren och ta plats.  

 

Det finns vagnar som är till för att ha olika saker på som hämtas i förrådet och dras till 

rummen. Exempelvis en omläggningsvagn, där finns alla saker som kan tänkas behövas 

vid en omläggning. Vagnarna är dock inte alltid påfyllda efter att de har använts. Att vag-

narna inte är påfyllda skapar frustration. Utanför salarna finns redskapslådor, dessa lådor 

står inte alltid där de ska. 

 

Ett annat exempelvis är när ett blodprov ska tas och det inte finns några nålar på stan-

dardvagnen i rummet. Att det är slut beror på att skiftet före inte har fyllt på, varav de 

som ska ta proverna blir tvungna att börja med att leta reda på det som behövs.  

 

5.2.3 Utflödet 

När en patient är medicinskt färdig ska patienten lämna avdelningen för att åka hem. Det 

händer att patienter lämnar avdelningen för flytt till annan avdelning. Det kan bland annat 

vara då patienten ska till en annan specialistavdelning. En av de anställda beskriver pro-

blem vid utflödet: 

 

”Det är alltid en beläggning på över 100% på avdelningen eftersom 

man alltid trycker upp till fullt och det är svårt att få ut AIM-

patienterna” 

 

Om en patient skrivs in i början av veckan har den patienten oftast ett kortare vårdflöde 

än en patient som skrivs in i slutet av veckan. Detta på grund av helgdagarna då det be-

drivs ”hotellverksamhet” och det inte går att skriva ut patienter som ska tas emot av 

kommunen. Problemet med kommunen är att de inte kan ta emot patienter på helgen var-

av de blir tvungna att ligga kvar på sjukhuset över helgen, även om det skulle finnas en 
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ledig plats. Att det finns platser hos kommunen när en patient blir medicinskt färdig hör 

inte till vanligheterna.  

 

Att en patient blir kvar på avdelningen händer inte bara då den ska ut till kommun, utan 

det händer även när patientens skall flyttas till någon annan specialistavdelning. Ska en 

patient flyttas till stroke-avdelningen och det inte finns plats där blir den kvar på avdel-

ning 110. Behandlingen kan inte påbörjas och patienten kan inte få den hjälp den behö-

ver. Dock får patienten den grundläggande behandlingen, men då den inte kan förflyttas 

till stroke-avdelningen direkt så förlängs vårdtiden.  

 

Det går lite fortare att skriva ut patienterna idag, än vad det gjorde innan arbetet med 

Lean startade. Sköterskorna efterfrågar oftare information kring patientens vårdplan för 

att förenkla hemgången. Samt att sköterskorna försöker pusha läkarna så patienterna blir 

utskrivna på förmiddagen. En anställd menar att: 

 

”Lean-arbetet har möjligtgjort utskrivning på förmiddagen, dock tar 

hemtjänsten inte emot patienten förrän på eftermiddagen” 

 

5.2.3.1 Vårdplanering 

En vårdplanering behövs om patientens sjukdomsbild har ändrats och den behöver annan 

hjälp än den haft tidigare. Till exempel fler hemtjänsttimmar eller om den har behov av 

ett korttidsboende. Dessa tjänster är det kommunen som tillhandahåller och vårdplanera-

ren är landstingets länk mellan patienten, dess anhöriga och kommunen.  

 

En vårdplanering går ut på att vårdplaneraren får signal av sköterska eller läkare att pati-

ent måste vårdplaneras. Därefter går vårdplaneraren till ansvarig läkare och diskuterar 

patienten. När vårdplaneraren har klart för sig vad patienten behöver går han/hon till pati-

enten och diskuterar dennes behov. Vårdplaneraren kontaktar arbetsterapeut för konsulta-

tion. Terapeuten träffar patienten och gör en ADL-konsultation (Allmän dagligt liv). Där-

efter kontaktar terapeuten vårdplaneraren och sköterska om patientens behov. Vårdplane-

raren dokumenterar resultaten i databasen Meddix. 

 

När vårdplaneraren är införstådd i patientens behovssituation skickas en kallelse till 

kommunen för ett möte. Det måste ske före klockan 15.00 för att patienten ska vara berät-

tigad till en träff dagen efter. Är det en helg eller fredag förskjuts mötet till veckan efter.  
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På mötet ska handläggare från kommunen, distriktssköterska, koordinatorer, vårdplanera-

ren, anhöriga till patienten och patienten själv delta.  

 

Vårdplaneraren träffar patienten en gång till före mötet för att vara säker på vad den vill. 

Mötet sker och därefter lämnas ärendet över till kommunens ansvariga. Vårdplaneraren 

pratar sedan med patienten om mötet och vad de kommit fram till så att patienten verkli-

gen ska förstå.  

 

5.2.3.2 Kommunens ansvar 

Kommunen har ett ansvar då de medicinskt färdiga patienterna ska skickas hem och be-

höver stöd från kommunen. Det kan handla om att de behöver hemtjänst, utökad hem-

tjänst eller kanske en plats på ett korttidsboende. Då kommunen inte har det ordnat när 

patienten är klar för utskrivning blir patienten kvar på avdelningen. Enligt en anställd: 

 

”Våra medicinskt färdigbehandlade patienter som väntar på en plats 

på ett boende blir liggande kvar länge hos oss då kommunen oftast 

stoppar upp vårt flöde” 

 

De anställda på avdelningen anser att kommunen är största problemet i flödet. Genom att 

veta att det finns en plats åt patienten hos kommunen skulle flödet flyta på smidigare.  

 

Genom att patienterna är medicinskt färdiga och måste ligga kvar för att vänta på en bo-

endeplats är chansen stor att de drar på sig någon ny sjukdom under vistelsen, så kallade 

sjukhusrelaterade sjukdomar. Det gör att patienten ”backar” i flödet och behandlas igen. 

När patienterna blir kvar för länge på avdelningen börjar de känna sig hemmastadda, 

vilket gör att de ser sjukhuset som en ”hotellverksamhet” och vill ha hjälp med sådant 

som det inte finns tid över till. En i personalen beskriver situationen så här: 

 

”Det är frustrerande att medicinskt färdigbehandlande patienter blir 

liggande eftersom inte kommunen kan ”ta hem” patienten” 

 

Patienten har det bättre hos kommunen och borde få en plats där när de är i behov av det. 

Kommunen och landstinget kämpar lite mot varandra och ingen vill riktigt ta ansvaret för 

patienterna. Att patienterna blir kvar på sjukhuset trots att de är medicinskt färdiga drab-

bar de akut sjuka då det inte finns någon plats för dem.  
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När patienterna ligger kvar på avdelningen och är medicinskt färdigbehandlade står lands-

tinget för kostnaderna de första dagarna. Då kommunens betalningsansvar träder i kraft 

får landstinget mindre pengar av kommunen än vad det kostar att ha dem ligga på avdel-

ningen. Vårdenhetschefen tycker att detta system inte fungerar och efterlyser mer rättvisa.   

 

5.2.3.3 Lagen om kommunens betalningsansvar 1990:1404 

Kommunen har ett visst betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Lagen blev till för 

att landstinget och kommunen gemensamt ska kunna fullgöra och utforma arbetet samt 

för att samordna sig och utgå ifrån den enskilde personens behov. Lagen ska finnas som 

stöd om inte parterna kan komma överens (landstingets riktlinje).  

 

Enligt lag 1990:1404 ska kommunen ha betalningsansvar för långtidssjukvård som be-

drivs av landstinget. Betalningen bör motsvara landstingets genomsnittliga årliga själv-

kostnad för den aktuella vårdformen eller med det belopp som svarar mot vårdplatsens 

kvalitet. Det är regeringen som fastställer detta belopp. Kommunen och landstinget kan 

komma överens om att landstinget ska ta emot de avgifter som patienterna ska ge till 

kommunen (lagen.nu).  

 

För att kommunens betalningsansvar ska tillträda krävs att patienten är medicinskt fär-

digbehandlad och att en vårdplanering skett. Betalningsskyldigheten träder i kraft efter 

tidigast fem vardagar, helger inte sammanräknade (landstingets riktlinje). 

 

Lagen i sin helhet finns att läsa i bilaga 5 

 

5.2.4 Övriga områden 

I detta avsnitt behandlas delar som inte direkt rör inflöde, utflöde och behandling. 

 

5.2.4.1 Kommunikation och ledarskap 

En del anställda menar på att kommunikationen fungerar bra. Medan andra anser att 

kommunikationen fungerar sådär. Den har förbättrats väldigt mycket, dock är den inte 

hundraprocentig. Det fungerar bra mellan läkare och sjuksköterskor men lite sämre mel-

lan sköterskor och undersköterskor. 
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De anställda upplever att feedback och regelbundna samtal är viktigt. Vårdenhetschefen 

berättar att hon inte har den tid hon behöver för att ge de anställda den feedback de är i 

behov av. Detta är ett citat från en anställd på avdelningen: 

 

”Vilka är ledningen?” 

 

Kommunikationen upp till ledningen ovanför vårdenhetschefen fungerar inte, dock skick-

ar ledningen ner direktiv. Ledningen är långt borta, men vårdenhetschefen lyfter fram 

sina medarbetare. Ledningen har till exempel uppmärksammat att rondarbetet har förbätt-

rats och lagt lite energi på det. Dock anses att ledningen skulle behöva ge ytterligare stöd 

för arbetet. De borde komma ner och se hur det fungerar i verkligheten. Dock sker myck-

et förändringar utan att de förankras hos personalen. 

 

De anställda menar att det sker mycket förändringar på kort tid, vilket har skapat en käns-

la av att de aldrig får ”landa”. Förändringarna delegeras ner utan förvarning. Det finns en 

känsla av att ha blivit inslängda i Lean-arbetet och att de har tappat bort sig under vägens 

gång. Alla förändringar har gett en ostadig arbetsstruktur.  

 

5.2.4.2 System för patienter och personal 

På avdelning 110 finns det flera olika datasystem att dokumentera händelser gällande 

patienterna. De är inte kompatibla med varandra och mycket ansvar läggs hos vårdperso-

nalen. Personalen upplever att de tillbringar mycket tid vid de olika datasystemen under 

behandlingstiden. Datasystemen som används på avdelning 110 är Melior, Meddix, Elvis 

och Zebra. 

 

Melior 

Melior är en databas för patienternas journaler. Sköterskor och läkare fyller i information 

om patienten, behandling och medicinering. De prover som tagits på annan avdelning 

under samma dag innan patienten kommer till avdelning 110 syns inte i datasystemet 

förrän dagen efter. De prover som tas på avdelningen dokumenteras i Melior samt i pap-

persform så läkarna ska få den information de behöver.  

 

Meddix 

Meddix är ett vårdplaneringsverktyg som beskriver patientens behov av hjälp som är 

kopplat till primärvården och kommunen. De som arbetar inom primärvården ska skriva 

in information som är av betydelse för de på sjukhuset så de kan starta behandlingen utan 
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att i förväg behöva leta information. Dock är denna information ofta bristfällig och finns 

inte tillgänglig vilket leder till att patientens behandlingsstart senareläggs.  

 

Elvis 

Elvis är ett registreringssystem för att hur många dagar patienten legat på avdelningen 

och därefter går det att räkna ut kostnaderna för patients vistelse på avdelningen. Elvis är 

ett system som beskrivs som svårt och krångligt att förstå sig på. Anledningen till att per-

sonalen inte förstår sig på systemet är för att de inte har fått tillräckligt med information 

och utbildning i systemet.  Det är sjuksköterskor, receptionister och sekreterare som har 

ansvaret för att föra in datan i Elvis.  

 

Zebra 

Zebra är ett system som används för att mäta vårdtyngden. Sköterskorna fyller i en lista 

där de rangordnar patienterna från A-C efter vilket behov av hjälp de har. Där C är en 

som behöver hjälp med allt och A är någon som klarar allt själv. Datan används av vård-

enhetschefen när denne ska motivera varför mera resurser krävs. Information om patien-

ten fylls i på en lista som sedan sammanställs av en annan person och skrivs in i datorn.  

 

Vårdenhetschefen anser att det är bra att ha det kvar för att kunna visa vårdtyngd på av-

delningen, men de anställda anser att det inte skapar värde för patienten. Personalen lyfter 

fram att Zebra systemet är missvisande då man endast skriver i den aktiva tiden det tagit 

att göra något, men i själva verket har det gått åt mer tid som inte dokumenteras. (En zeb-

rablankett finns som bilaga 6). 

 

5.2.4.3 Rapporteringstid under skiftbyte 

Mellan de olika skiften sker rapportering om vad som hänt under dagen som innefattar 

det som nästkommande skiftpersonal behöver veta. Undersköterskorna sätter sig ner och 

rapporterar muntligt det som behöver rapporteras medan sjuksköterskorna läser i datasy-

stem vad som hänt under dagen och tar till sig informationen på det sättet.  

 

Överrapporteringen mellan skiften tar lång tid. Avdelningens tidigare mätningar har visat 

att det tar 20 minuter till 1½ timme. Vid överlämningen är effektiviteten som lägst trots 

att det 16 personer som arbetar. 
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5.2.5 Statistik 

Vi har under två veckors tid samlat in data om patienternas inflöde, utflöde och hur länge 

de ligger på avdelningen, samt hur ofta avdelningen har överbeläggningar. 

Inflöde och Utflöde av patienter på avdelning 110 Gävle Sjukhus
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Bild 8  

I detta diagram kan utläsas hur in- och utflödet av patienter ser ut på avdelning 110 under 

en kortare period. Av diagrammet kan man utläsa att flödet av patienter är varierande.  

Värt att notera är att den sista helgen det vill säga den 8 - 9 maj har Vi inte fått några 

uppgifter på utskrivna patienter och därmed räknas dessa som noll. 

 

Det är även stor variation på hur länge en patient stannar på avdelningen. Det visualiseras 

av diagrammet nedan. Medelvistelsetiden på avdelningen för en patient är 8,51 dagar. De 

patienter som stannar en till två dagar kan vara patienter som endast kommer till avdel-

ningen för undersökning. 

Vistelsetid för patienter på avdelning 110 när de skrivs ut
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Bild 9 

 

För dig som intresserad, redovisas mera data och statistik i bilaga 7  
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6 Diskussion och analys 

I detta kapitel kommer Vi att analysera arbetetsmetod och resultat. Detta genomförs ge-

nom att med litteraturen, som behandlats under rubrikerna 2, Metod och 3, Teoretisk 

referensram, som referens analysera vårt arbete. Vi kommer därefter att diskutera hur 

avdelning 110 kan förbättra sin nuvarande situation och vi ger förslag på hur detta skulle 

kunna göras.   

 

 

6.1 Metoddiskussion  

Utifrån Backman (2008) som hävdar att fallstudier anses vara särskilt användbara i utvär-

deringar valde vi att genomföra vårt arbete som en fallstudie, då vi utvärderar Lean-

arbetet på avdelning 110. En av de viktigaste källorna för information i en fallstudie är 

intervjuer. Då en fallstudie utförs ute i ”verkligheten” skapas tillfälle för direkta observa-

tioner, vilket skapar möjlighet att se relevanta beteenden eller organisatoriskt tillstånd 

(Yin, 2009). Det är något som är viktigt för vårt arbete. Intervjumetoden som valdes för 

vårt arbete kan utifrån Forsberg och Wengström (2008) klassificeras som halvstrukture-

rad med en intervjuguide som grund. Vi ansåg att det var fördelaktigt att använda sig 

av halvstrukturerad struktur under intervjun, för att på så sätt ge respondenten möjlig-

het att svara fritt. Det var även för att vi skulle få möjlighet att ställa följdfrågor.  Till 

grund för intervjuerna användes en enkät med öppna frågor, därmed fick vi möjlighet 

att följa upp respondenternas svar vid intervjutillfället.  

 

Anonymitet i en forskning kan ske genom att stryka namn från enkäter (www.vr.se). 

Anonymiteten var viktigt för att alla skulle erhålla möjlighet att utrycka sina åsikter och 

tankar fritt. Enligt www.vr.se kan anonymitet ibland påverka resultatet, men inte då det 

handlar om respondenters inställning till något.  

 

De som berörs av forskning skall informeras om dess syfte och roll 

(www.stingerfonden.se). De anställda på avdelning 110 informerades gällande studiens 

syfte och roll innan enkät och intervju genomfördes. Information som samlats in från 

respondenterna skall antecknas, förvaras och rapporteras på ett sätt som gör att utomstå-

ende inte kan utläsa vem som delgett vilken information (www.stingerfonden.se). För att 

inte informationen skulle delas med utomstående lämnades enkäten in i ett förseglat och 
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blankt kuvert. För att utomstående inte ska kunna urskilja vem som sagt vad har informa-

tion återgivits anonymt, bortsett från vårdenhetschefen.  

 

Vi valde att inte använda oss av ljudupptagning vid intervjuerna, då detta ansågs kunna 

vara mer avslappnade för respondenten samt att de skulle vara mer öppna i sitt resone-

mang utan ljudinspelning. Genom att informationen inte dokumenterades på band eller 

liknade så ansåg vi att respondenten vågade tala mer fritt. Vi anser att viktig information 

som lyfts fram under intervjuerna inte skulle ha framkommit i lika stor utsträckning vid 

ljudinspelning. Under intervjutillfällena fanns det tid att ställa de frågor som vi behövde 

ha svar på, utan tidspress.   

 

Remenyi et al (1998) menar att validitet styrks av huruvida forskare gett uttryck åt och 

nått fram till rätt betydelse och kunskap utifrån den information som delgivits. Arbetets 

validitet anses vara hög, eftersom vi använt oss av ett flertal olika insamlingsmetoder, så 

som observationer, intervjuer och enkät, samt litteratur och artiklar som styrker varandra. 

Validiteten höjs av att vi använt oss av ett flertal oberoende källor i undersökningen på 

avdelning 110. Validiteten för statistisk data sänks på grund av att den enbart är från en 

tvåveckors period. Vi anser idag att trovärdigheten på den statistiska datan skulle vara 

mer tillförlitlig om den hade samlats in under en längre tidsperiod. På grund av persona-

lens tidsbrist och studiens tidsram var detta inte möjligt. Enligt Remenyi et al (1998) 

stärks validiteten om man ger informanten möjlighet att kontrollera den information som 

delgivits. Vi valde att låta vårdenhetschefen läsa igenom studien, för att kontrollera att 

informationen tolkats rätt.  

 

Remenyi et al (1998) menar att triangulering innebär att information samlas från flertal 

källor för att styrka innehållet, vilket i sin tur kan stärka validiteten. Vi valde att delge 

flera olika källor som säger samma sak, detta för att de styrker varandra och stärker tri-

anguleringen. Även svaren som erhölls från respondenterna var näst intill samstämmiga, 

vilket visar på triangulering. Remenyi et al (1998) menar att observationer har en hög 

trovärdighet och bidrar till en stärkt triangulering. Beroende av att vi valt att genomföra 

observationer stärks trianguleringen, vilket i sin tur stärker validiteten. Svarsfrekvensen 

på enkäten är 73 %. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är och om mätningarna är korrekt genom-

förda (Thurén, 2006). Remenyi et al (1998) menar att reliabiliteten anses vara hög om det 

är möjligt för andra forskare att nå samma resultat med samma metod, men med ett annat 

representativt urval. Arbetets reliabilitet anses vara begränsad gällande flödestiden då den 
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är uppskattad av respondenterna, vilket kan ses som att informationen inte är säkerställd 

och helt tillförlitlig. Det finns på avdelning 110 inget datasystem där man kan se patien-

tens exakta flöde. På grund av patienternas olika sjukdomsbilder och behandlingar är man 

tvungen att uppskatta en genomsnittlig flödestid. När det handlar om tillförlitlighet på 

vald litteratur uppfattar vi denna som hög. Detta beroende av att ett flertal olika källor 

styrker varandra, vilket styrker att informationen sannolikt är korrekt.  

 

Thurén (2006) menar att vid generaliserbarhet skall de resultat som forskaren kommer 

fram till även vara till nytta för andra än de företag som undersökts. Vi anser att generali-

serbarheten är hög. Detta då patientflöden inom olika avdelningar med liknande problem 

skulle kunna förbättras med hjälp av vår studie.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Det finns ingen övergripande vision för patientflödet inom Gävle Sjukhus ur ett Lean-

perspektiv eftersom avdelningarna arbetar självständigt. Zidel (2006) menar att sjukhuset 

bör ha en vision för hela sjukhuset och att de bör skapa ett helhetstänk för patientflödet. 

Patienter flyttas från den ena avdelningen till den andra utan att ha fått den vård den be-

höver. Zidel (2006) anser att en god patientvård erhålls genom att värdeflödet korsar av-

delningsgränserna och bör definieras utifrån patientens vårdbehov. Arbetet med Lean på 

avdelning 110 kommer troligtvis inte att ge någon större förändring för det totala patient-

flödet så länge det inte flyter på smidigt både in och ut ur organisationen och mellan olika 

avdelningar på sjukhuset. Patientens totala tid på avdelningen kommer därför inte ge-

nomgå genomgripande förbättringar om inte detta ändras. 

 

6.2.1 Avdelningens Lean-arbete 

Avdelningens Lean-arbete började då avdelningen kände sig tvingade att genomföra en 

förändring då deras arbetssituation var ohållbar. Att företag väntar med att genomföra 

förändringar styrks av Womack och Jones (2003) som menar att många organisationen 

inte agerar förrän krisen är total. Vi anser att avdelningens förbättringar vid förändring 

kan bero på att de agerade och ställde om sig fort, vilket styrks av Womack och Jones 

(2003).  

 

Avdelningen använder idag delar av Lean och dess verktyg och arbetar för att förändra 

kulturen. Enligt Womack och Jones (2003) går det inte att få Lean att fungera med enbart 
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vissa delar utan att förstå konceptets helhet. Det går att implementera Lean och använda 

vissa principer och verktyg, men en total förbättringsmöjlighet utesluts om inte alla 

”Leandelar” finns med i arbetet.  Då Lean-mötena idag inte är obligatoriska prioriteras de 

inte av de anställda. Vi anser att det bör finnas en avsatt tid för mötena som ska vara obli-

gatoriska då sköterskorna kan gå ifrån utan att patienterna blir lidande.  

 

Vi upplever att det saknas en vision inom Gävle sjukhus, vart man ska nå med sitt Lean-

arbete och hur man ska mäta förändringarna. Bhasin (2006) hävdar att det är av vikt att ha 

en vision och uppsatta mål för förändringsarbetet. Kotter (1998) menar att utan en tydlig 

vision kan de anställda sakna motivation för att genomföra förändringar. Trots att vi upp-

lever att det inte finns någon vision tycks de anställda ändå ha drivkraft för förändring, 

men för att denna drivkraft skall bestå kan en vision vara avgörande. 

 

Lean tillhandahåller ett arbetssystem, men saknar dock detaljer, organisationsstrukturer 

och analytiska verktyg (De Koning et al, 2006). Sex sigma ger statistiska verktyg för att 

mäta och analysera påverkande faktorer och identifierar förbättringar som sedan kan im-

plementeras och förbättra processen (Fairbanks, 2007). Lean och Sex sigma har komplet-

terande styrkor som är användbara vid systematisk utveckling av organisationer (Ibid). 

Genom att börja arbeta med Sex sigma skulle avdelningen kunna mäta vad de presterar 

idag och vad de har som mål att prestera i framtiden. På så sätt kan de se vart de ligger i 

dagsläget och hur långt de kommit på vägen mot det uppsatta målet för sina processer. 

För att tydligare se vägen mot visionen anser vi att förändringarna på vägen bör mätas. 

Det skapar även en visuell bild av arbetet och vad som presteras.  

 

Vid införandet av Lean har personalen accepterat förändringen, vilket kan bero på att man 

har gått försiktigt fram, bortsett från den snabba starten.  Dock finns en delad mening 

kring hur förändringen har genomförts. Viss personal anser att förändringen har gått smi-

digt. Medan andra menar att det varit många nya förändringar under en kort tid. Nicholas 

och Soni (2006) menar att förändringens storlek och hastighet har betydelse för vilket 

motstånd den möter. Ett lyckat Lean-arbete kännetecknas av att man startar försiktigt och 

utvecklar långsamt. Det gamla arbetssättet ska inte bara försvinna, utan det ska suddas ut 

i takt med att det nya förankras (Ibid).  

 

Det Lean-arbete som genomförts på avdelning 110 bör ses som unikt för dem och inte 

som något som andra avdelningar kan kopiera rakt av. Att avdelningen har uppnått fram-

gång har att göra med att de funnit sitt sätt att arbeta på. Vi anser att avdelningens arbets-

sätt inte är någon garanti för att det kommer fungera på andra avdelningar. De andra av-
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delningarna är tvungna att gå den väg som passar just deras avdelning.  Det kan kopplas 

till Liker och Hoseus (2008) som menar att det inte går att kopiera någon annans Lean-

arbete, eftersom det är en filosofi som bör utvecklas individuellt efter varje organisations 

förutsättningar och behov. 

 

Avdelningen arbetar idag inte efter Toyotas alla 14 principer för effektivt Lean-arbete. 

Liker (2004) anser att organisationer bör arbeta efter dessa för att uppnå ett effektivt 

Lean-arbete. Avdelning 110 har kommit en bit på vägen med detta arbete. De har bland 

annat jämnat ut arbetsbelastningen, vilket har skett genom att förändra ronden. Vissa 

delar i arbetet har standardiserats, till exempel ronddokumentet till läkarna och förrå-

den/vagnarna samt rutiner för tester. Dock fungerar inte arbetet fullt ut då dessa vagnar 

inte fylls på enligt de rutiner som finns. Vårdenhetschefen har ett stort intresse av Lean-

arbetet och försöker arbeta efter Toyotas filosofi och sprida det vidare till medarbetarna. 

Vi anser att avdelningen bör arbeta mer enligt de 14 principerna så att de genom detta kan 

uppnå ett mer effektivt Lean-arbete. 

 

Liker och Hoseus (2008) menar att det är de anställdas arbete med ständiga förbättringar 

som bidragit till Toyotas framgång. Avdelningen har också utsett ansvariga för olika för-

bättringsområden.  De arbetar även med ständiga förbättringar genom att sätta upp post-it 

lappar på en tavla. På dessa post-it lappar skriver personalen ner sådant som bör förändras 

till de bättre. Som det ser ut idag tas inte förbättringsförslagen omhand direkt utan lap-

parna sitter kvar på tavlan en längre tid. De lappar som sitter länge på tavlan kan vara 

problem som inte avdelningen själva kan lösa, problem som ligger utanför personalens 

beslutanderätt. Vi anser att problemen bör tas hand om direkt, vilket inte alltid sker på 

avdelningen. När avdelningen inte själva kan ta hand om problemet bör det tas upp på 

ledningsnivå.  

 

Kaizen handlar enligt Meland (2006) om att förenkla tillvaron för de anställda. Avdel-

ningen försöker arbeta med detta genom att minska på aktiviteter som inte medför något 

värde för patienten. Det kan exempelvis handla om springet och letandet efter saker. Ge-

nom att förenkla arbetsuppgifter kan tid frigöras för personalen och nyttjas på ett produk-

tivare sätt. Meland (2006) anser också att genom ett förenklat arbetssätt kan stressen 

minska.  
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6.2.2 Helhetssyn 

Det största problem för patientflödet ligger inte på avdelning 110, utan det ligger före 

eller efter själva behandlingstiden. De faktorer som är av betydelse är inflödet då patien-

ten kommer till avdelningen samt utflödet då patienten lämnar avdelningen. Womack och 

Jones (2003) belyser vikten av ett kontinuerligt flöde vid Lean-arbete. Att avdelningen 

idag har ett stort problem med både in- och utflödet problematiserar det kontinuerliga 

flödet genom avdelningen. Ett försök att korta ner tiden kan enligt Womack och Jones 

(2003) höja kvalitén och leda till lägre kostnader. Rother och Shook (2005) hävdar att ett 

jämnare helhetsflöde genom hela sjukhuset leder till kortare ledtider. Vi anser att ett ef-

fektivt patientflöde endast kan uppnås genom en helhetssyn utifrån patients behov. Föls-

ter et al (2003) menar att vårdsystemet bör byggas upp och organiseras efter patientens 

upplevelse istället för avdelningstänkande. 

 

Rother och Shook (2005) lyfter fram att fokus inte enbart kan ligga på att eliminera slöse-

ri, utan att fokus även bör ligga på att hitta grundorsakerna till problemet. Om avdelning-

en stöter på problem är det av stor vikt att arbeta med att hitta grundorsaken och hitta en 

lösning som kan förändra till det bättre. Ett sätt att hitta grundorsaken är enligt Graban 

(2008) att använda sig av fem varför. Om man ser att grundproblemet ligger utanför av-

delningens gränser bör det finnas en möjlighet att förmedla det till ledningen. Sedan ska 

problemen lösas tillsammans över avdelningsgränserna.   

 

Rother och Shook (2005) menar att det finns ansvariga för varje avdelning men att det 

ofta saknas någon som har det övergripande ansvaret för hela värdeflödet. Det är något 

som vi observerat på Gävle sjukhus. De olika avdelningarna på sjukhuset ser enbart till 

sin egen verksamhet och inte till helheten för patienten. När avdelningen har gjort sitt 

arbete flyttas patienten vidare till nästa avdelning som får ta tag i nästa steg. Att patien-

terna skickas vidare beror på att läkarna koncentrerar sig på sitt specialistområde. Det 

liknas med Rother och Shook (2005) som menar att utan ett helhetstänkande blir slutpro-

dukten lidande. Vi anser att det beror på att det inte finns någon klar behandlingsstrategi 

för patienten vid första kontakt med läkare. Det gör att en helhetsbild av patienters väg 

genom vårdkedjan går förlorad och vårdtiden för patienten blir längre.  

 

6.2.3 Muda, mura och muri 

Nicholas och Soni (2006) lyfter fram att man inte bör fokusera enbart på muda (slöseri), 

utan även på muri (överbelastning) och mura (ojämnheter). Avdelningen arbetar för att 
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minska på de icke värdeskapande aktiviteter, som är muda. Avdelningen har effektivise-

rats och vårdinsatsen har förbättrats, men den totala vistelsetiden för patienten upplevs 

inte som kortare. Enligt Nicholas och Soni (2006) handlar muri om att inte överbelasta 

människor och utrustning. Avdelningen har genom att förändra ronden jämnat ut belast-

ningen för sköterskorna och på så vis minskat muri. Dock har läkarna upplevt att ronden 

numera är mer påfrestande för dem, beroende av att ronden är uppdelad under hela dagen. 

Avdelningen bör därför utveckla nuvarande system ytterligare för att jämna ut läkarnas 

arbetsbelastning. Nicholas och Soni (2006) beskriver mura som ojämnheter, så som ore-

gelbunden produktionsbeläggning eller varierande volymer. Avdelningen har idag ingen 

möjlighet att påverka mura då det är ett ojämnt inflöde av patienter och det är svårt att få 

ut patienterna till kommunen. Patienternas ojämna vårdtyngd, hur mycket resurser en 

patient tar upp, gör att avdelningen har svårt att få ett jämt flöde då de aldrig i förväg vet 

vad patienten behöver för vård. Nicholas och Soni (2006) anser att mura ligger till grund 

för muri. En jämnare produktionsbeläggning skulle kunna ha positiva effekter på persona-

lens belastning.  

 

6.2.4 Sju former av slöseri på avdelning 110 

- Överproduktion – avdelningen utför idag en del överproduktion i form av tester, 

prover och dokumentation. Med en bättre fungerade kommunikation mellan olika 

avdelningar anser Vi att många av de prover och tester som tas skulle kunna 

minskas. När det gäller dokumentationen finns idag ett flertal olika datasystem 

som inte är kompatibla med varandra. Det skulle underlätta om dessa system var 

kompatibla med varandra. Ett annat alternativ är att skapa ett nytt system som in-

nefattar samma information som idag finns i de olika systemen. Inloggning skulle 

kunna ske med id-bricka och endast den information som personalen har behö-

righet till ska visas. Medicinfördelningen som numera tar lång tid för sköterskor-

na skulle kunna underlättas med hjälp av en mer effektiv medicinuppdelningsma-

skin.  

 

- Väntetid – Vi anser att väntetider främst uppstår på helger, vilket beror på att 

sjukhuset går ner i bemanning. Patienter får därmed vänta på bland annat provre-

sultat, sängplats, läkare och stöd av kommunen tills efter helg. Vi anser att det be-

ror på att helhetssynen kring patienten förlorats. Genom en jämn bemanning och 

möjlighet till undersökningar och provsvar på sjukhuset oavsett veckodag skulle 

denna väntan kunna reduceras. För att möjliggöra detta krävs att även kommunen 

har möjligheter att ta emot patienter på helger. Vi anser att om dessa förändringar 
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är genomförbara kommer den totala genomloppstiden för patienten med största 

sannolikhet att minska. 

 

- Transporter – ses som förflyttning av patienter till och från avdelningen, samt 

sökande efter personal och utrustning. Sökandet efter personal skulle kunna un-

derlättas genom att alla har synliga telefonnummer eller personsökare. Springet 

efter utrustning och material skulle kunna minskas då avdelningen använder sig 

av 5S fullt ut.   

 

- Processer – se överproduktion ovan. 

 

- Lager – på avdelningen har man minskat sitt lager av förbrukningsmaterial ge-

nom att sortera ut sådant som ej används. Arbetet har underlättats av avdelning-

ens 5S arbete.  Medicinskt färdiga patienter som väntar på hemgång kan ses som 

ett lager. För att minska detta lager måste kommunen effektivisera sitt arbete och 

möjliggöra tidigare hemgång för patienten. Avdelningen kan själva inte påverka 

denna lagernivå, då ansvaret att få hem medicinskt färdiga patienter ligger hos 

kommunen. 

 

- Handlingar – idag finns rutiner för att fylla på de olika vagnarna som används för 

behandling. Dock fungerar inte dessa till hundra procent, eftersom personal upp-

lever att de ofta får gå och hämta material och fylla på vagnarna. Rutinen idag är 

att nattskiftet ska fylla på vagnarna så de är redo för dagskiftet. Skulle det ta slut 

under dagen är det var och ens ansvar att hämta nytt material och fylla på. Vårat 

förslag på åtgärd är att arbeta aktivt med att förändra kulturen till att alla i perso-

nalen lämnar saker som de själva vill finna dem. Samt att den tid som går åt för 

att hämta material som är slut kan läggas på patienten. Eftersom rum 18 ligger 

mellan rum 9 och 10 blir många anhöriga och personal från andra avdelningar 

fundersamma och letar efter den salen. För att underlätta skulle sal 18 kunna dö-

pas om till sal 9B vilket leder till att sal 9 blir 9A. 

 

- Fel – denna typ av slöseri är inget vi observerat. 
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6.2.5 Inflödet 

6.2.5.1 Förflyttningar 

Det största problemet med inflödet är att patienterna inte hamnar på rätt plats från början. 

Läkarna på andra avdelningar, utför det som ligger inom deras specialistområde för att 

sedan skicka dem vidare till en annan avdelning. När det handlar om AIM patienterna bör 

läkarna, behandla dessa även om det inte är inom deras specialistområde. Ansvaret för 

patienterna bör ligga på fler avdelningar.  

 

Våra förslag är att sjukhuset ska flytta runt patienter så lite som möjligt eller ha tydligare 

rutiner vid förflyttning av patienter från den ena avdelning till den andra. Genom dagens 

flytt av patienterna mellan vårdavdelningar förlängs patientens genomloppstid, vilket 

främst beror på att kommunikationen inte är fullständig. Graban (2008) belyser att flödes-

förbättringar inte uppnås genom att arbeta snabbare, utan fokus bör ligga på att reducera 

väntetider, avbrott och förseningar orsakade av icke värdeskapande arbete.  

 

Vårt första förslag är att förbättra rutinerna vid förflyttningar och ha muntliga överläm-

ningar. Vi anser att det inte är själva flytten i sig som är problemet utan det är rutinerna 

kring informationsdelningen som är bristfälligt. Om informationsdelningen fungerar väl 

skulle den fysiska transporten mellan avdelningarna ta en försumbar tid. I dagsläget kan 

man räkna med att det tar upp tre dagar att få all information och/eller skapa sig en egen 

uppfattning om patienten eftersom den information som står i journalen ofta är bristfällig. 

Därefter kan läkaren åstadkomma de behandlingsstrategier som behövs för att patienten 

ska kunna behandlas eller fortsätta sin behandling.  

 

Vid förflyttningar mellan avdelningar bör det finnas en tydlig och strukturerad vårdplane-

ring, så att den nya avdelningen vet vad som ska göras och kan starta/fortsätta behand-

lingen. Idag saknas oftast den information som behövs när en patient anländer till avdel-

ningen, vilket kan bero på bristande kommunikation mellan olika avdelningar. Den 

bristande kommunikationen beror bland annat på att läkarna inte utbyter information 

verbalt. Worley och Doolen (2006) menar att det är av vikt att kommunikationen fungerar 

mellan de olika värdeflödena och mellan avdelningar så att alla får den information de 

behöver vid rätt tillfälle.  

 

Idag går kommunikationen vid förflyttningar genom en vårdkoordinator på landstinget. 

Läkarna kommunicerar därför inte med varandra, vilket gör att patientens sjukdomsbild 
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inte förmedlas och den nya läkaren blir då tvungen att läsa sig till vad patienten är i behov 

av för vård. Det leder till att behandlingen inte kan startas förrän den nya läkaren har fun-

nit den information som behövs.  För att underlätta och minska den tid som uppstår vid 

förflyttningar bör läkarna få ett mer övergripande ansvar vid förflyttningar av patienter 

mellan avdelningarna. De skulle till exempel kunna göra en verbal överlämning och då ha 

möjlighet att förmedla en tydligare bild av patienten. Det skulle kunna leda till att patien-

tens behandling kan komma igång snabbare och att vårddagar inte går förlorade för pati-

enten i och med flytten.  

 

Ett annat förslag är att patienten inte flyttas alls. Det medför precis som nämnts ovan att 

patienten kan undvika ett ”glapp” på två till tre dagar då patienten inte får behandling för 

sin sjukdom när den befinner sig på exempelvis hjärtavdelningen. Förslaget är att patien-

ten färdigbehandlas där den är och att specialistläkarna förflyttar sig istället. Det skulle 

medföra att behandling kan startas på plats istället för att man forslar patienten vidare till 

nästa avdelning där behandlingen påbörjas. Som fallet är idag förflyttas patienten vidare, 

vilket gör att avdelningarna upprätthåller ”sitt eget” flöde, men problemet flyttas då en-

bart till nästa avdelning. Detta förslag skulle dock innebära att läkarna får förflytta sig 

mycket, vilket även det är ett slöseri inom Lean, men skulle vara positivt ur patientens 

synvinkel.   

 

Ytterligare ett förslag är fler vårdplatser till avdelningen, vilket skulle möjliggöra att pati-

enten hamnar rätt från början och flödet skulle kunna förbättras. På så sätt skulle väntan 

och förflyttningar från andra avdelningar undvikas. Vissa anställda anser att fler vårdplat-

ser skulle vara bra då det kan ge mer personal och skulle kunna minska överbeläggning-

en. Dock anser andra att det är viktigt att ta tag i problemet och att fler sängplatser inte är 

lösningen. Fler sängplatser skulle kunna dölja de problem som redan finns. Problemen 

bör därför åtgärdas innan fler vårdplatser kan ses som en lösning. Ju fler sängplatser av-

delningen har, desto fler problem kan dölja sig. Det är något som kan visualiseras av ja-

panska sjön (Oscarsson et al, 2003) då nivån på antalet sängplatser döljer problemen un-

der ytan. Det lyfts fram att problemet med platser inte bara omfattar avdelning 110, utan 

det gäller hela landstinget. Detta då fokus inte läggs på patientflödet, utan det läggs på 

kostnaderna. 

 

6.2.5.2 Remisser och prover  

Vi anser systemet med att faxa remisserna till olika undersökningar bör ses över. Det är 

inte ett problem för enbart avdelning 110, utan det gäller hela sjukhuset. Vid användandet 



 76

av fax finns idag ingen mottagarrapportering, vilket gör att dubbelkoll måste göras på 

grund av osäkerhet. Westwood et al (2007) menar att det är av betydelse för patienten att 

eliminera hinder för ett smidigt informationsflöde.   

 

Under kvällar, nätter och helger går exempelvis labb- och undersökningar, så som rönt-

gen och ultraljud ner på ”sparläge”. Under dessa tider tar de bara emot de som är i akut 

behov av den typen av vård.  Vi menar att det bör gå att genomföra tester och skicka en 

patient till röntgen dygnet runt och oavsett vilken dag det är, samt att det inte bör kosta 

extra under vissa tider på dygnet. Genom att strukturera om nuvarande resurser möjlig-

görs samma bemanning oavsett veckodag. Vårt förslag är att hålla sådant öppet längre. 

Genom att nyttja maskinernas kapacitet även på kvällar och helger blir nyttjandegraden 

mer jämt fördelad. Det skulle kunna effektivisera flödet, inte bara för avdelning 110 utan 

även för resten av sjukhuset.  

 

I dagsläget tas onödiga prover på patienten för att inte ”missa” något. Genom att arbeta 

med Poka-Yoke, som enligt Zidel (2006) är ett system för felsäkring, slipper personalen 

ta de onödiga prover som idag enbart tas på grund av osäkerhet. Genom ett felsäkringssy-

stem menar Zidel (2006) att risken för misstag minskar.  

 

6.2.6 Under behandlingstiden 

6.2.6.1 Ronden 

Som det ser ut idag ska inte alla patienter rondas, men ofta sker det ändå eftersom läkarna 

ändå går förbi eller är osäkra på om ”krysset” bara saknas i rondlistan. Vi har som förslag 

att införa ytterligare en kolumn i listan som ska kryssas i om patienten ej behöver rondas. 

Då behöver inte läkaren fundera över varför krysset saknas.  Rondpappret finns att se i 

bilaga 8. 

 

I och med att ronden förändrats får undersköterskorna vara med under ronden och de 

hierarkiska gränserna har suddats ut. Det finns numera en större respekt i alla led och de 

anställda har en större förståelse och respekt för varandra. Liker och Hoseus (2008) me-

nar att respekt är viktigt i organisationen och att alla ska våga säga vad de tycker. Liker 

och Hoseus (2008) anser också att det ska finnas tid för utbildning och utveckling av per-

sonalen, samt att man ska låta dem växa som individ. Detta lever inte avdelningen upp till 

eftersom tiden för ronden har förkortats och det numera inte finns någon tid över för indi-

viduell tillägna sig ny kunskap.  
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6.2.6.2 Ny informationstavla 

Vi har tagit fram ett förslag på ny informationstavla som skulle ersätta den gamla. Anled-

ningen till förslaget är att den nuvarande tavlan inte är överblickbar. Vi anser att den nu-

varande tavlan är för mycket tejpad, har för liten text och förmedlar information på sådant 

sätt att informationen inte kan överblickas och förstås snabbt och smidigt.   

 

 

Bild 10 förslag på utformning av informationstavla Källa: Bilder från Clipart och tele-

fonnumren är fiktiva (Se även bilaga 9 för tavlan i lite större format) 

 

Vårt förslag på ny tavla är uppdelad i olika kolumner huruvida patienten inväntar ett be-

slut, väntar på något provresultat, vilken tid patienten ska rondas eller om den inte ska 

göra det. Dessutom finns en kolumn som ska fyllas i när patienten är medicinskt färdig 

och inväntar hemgång. I kolumnen medicinskt färdig ska sköterskan fylla i datum, för att 

det ska bli mer visuellt om patienten legat på avdelningen en längre tid. Kolumnen övrig 

information är till för att beskriva något viktigt om patienten, sådant som kan underlätta 

vid exempelvis skiftbyte. 

 

Istället för att sköterskorna skriver i namnen på personalen som jobbar har vi som förslag 

att skaffa namn och fotobrickor, en för varje anställd. Dessa ska sitta på tunna magneter 

och meningen är att de ska placeras på tavlan. Det visualiserar vilka som arbetar, är lediga 

eller sjuka.  
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Personal som exempelvis vårdenhetschefen, vårdplaneraren och receptionisten ska finnas 

under övrig personal.  För all personal på avdelningen bör telefonnummer finnas för att 

personalen ska kunna kontakta sina medarbetare utan att behöva leta. Bilder på magnet-

brickorna finns på tavlan i bild 10. 

 

6.2.6.3 Förråd 

Avdelningen har påbörjat sitt 5S-arbete, genom att införa strukturerade förråd och stan-

dardisera redskapsvagnar.  

 

Idag finns lite struktur i förråden, men inte tillräckligt, vilket gör att sköterskorna ofta får 

leta efter det de ska ha. Att de i skrivande stund inväntar nya skåp i förrådet anser vi är en 

bra lösning. På skåpen kommer det att finnas listor över vad de innehåller. För att under-

lätta sökandet anser vi att det bör finnas en kompletterande ordlista i förrådet som visar i 

vilket skåp föremålet är placerat. På listan är materialet sorterat i bokstavsordning och 

visar i vilket skåp samt hylla materialet finns. Vi anser att det skulle underlätta sökandet 

för sköterskorna. 

 

Nikolas och Soni (2006) menar att 5S arbete är idealiskt för att minska antalet onödiga 

rörelser och effektivisera resurserna. Nikolas och Soni (2006) hävdar även att alla anställ-

da bör vara involverade i 5S-arbetet. Det är något som avdelningen arbetar med då de har 

en förbättringsgrupp för detta område. De Souza (2009) menar att lokalyta frigörs genom 

effektivt 5S-arbete. Avdelningen har märkt av detta och har placerat vissa vagnar och 

skåp inuti förrådet, samt att vagnar har placerats i förrummen till patientsalarna. Det har 

bidragit till att korridoren numera är fri från onödigt material.  

 

6.2.7 Utflödet 

Idag finns ett stort problem med att medicinskt färdiga patienter får vänta på hemgång om 

de är i behov av stöd av kommunen. Det skapas då något som kan beskrivas som ett stort 

lager av färdigbehandlade patienter på avdelningen, vilka tar upp sängplatser för dem som 

är i mer akut behov av vård. Enligt Hines (2004) bör fokus ligga på att skapa värde för 

kunden och att skapa ett jämnt flöde med hjälp av ett dragande system.  

 

Westwood et al (2007) anser att fokus bör ligga på de aktiviteter som skapar värde inom 

sjukvården. Genom att patienterna blir kvar en längre tid på avdelningen efter att de är 
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medicinskt färdiga ökar risken för nya infektioner. Westwood et al (2007) menar att vär-

det inom sjukvården handlar om att patienten inte ska få andra infektioner under tiden på 

sjukhuset samt att bli behandlad på rätt ställe av rätt personal. Enligt personalen på avdel-

ningen händer det att patienter som är medicinskt färdiga och väntar på hemgång drar på 

sig nya sjukdomar. Patienten flyttas då tillbaka i flödet och påbörjar en ny behandling, 

vilket kan ses som en omarbetning.  

   

6.2.7.1 Kommunens ansvar 

Vi anser att kommunen bör ta ett större ansvar för de patienter som är medicinskt färdig-

behandlade. Som det ser ut idag vinner kommunen på att ha patienterna liggande på sjuk-

huset, på bland annat avdelning 110. Enligt vårdenhetschefen spar kommunen pengar för 

varje dag en patient inte får en boendeplats och blir liggande på avdelningen. Landstinget 

i sin tur förlorar pengar eftersom de får mindre betalt än vad det kostar dem att ha en pati-

ent liggande i deras sängar. De sängar som är till för patienter som är i behov av specia-

listvård används av andra som hotellverksamhet.  

 

De flesta sjukvårdsprocesser är baserade på push snarare än pull (Westwood et al, 2007). 

Vi anser att det skulle underlätta för avdelningen om kommunerna hade ett dragande sy-

stem, pull, istället för som det är idag då systemet är baserat på push. På så sätt skulle de 

medicinsktfärdiga patienterna slippa ligga kvar på avdelningen och vänta på att kommu-

nen tar emot dem. Resonemanget styrks av Westwodd et al (2007) som menar att allt ska 

genomföras utifrån kundens behov, låt kunden dra. Där varje steg i patienternas resa ska 

genomföras då det finns behov av det och inte tidigare eller senare. 

 

6.2.7.2 Vårdplanering 

Som det är idag läser vårdplaneraren in sig på patienterna och ser var någonstans de är i 

behandlingen. Utifrån det prioriterar hon sedan och börjar vårdplaneringen. Kommunen 

kontaktas i och med att patienten läggs in i Meddix, men blir inte aktivt förrän vårdplane-

ringen är gjord och de kan bistå med sina insatser. Om vårdplaneraren skulle ha möjlighet 

att kontakta kommunen i ett tidigare skede, samt att kommunen i det skedet skulle börja 

arbeta för att tillgodose patientens behov skulle det finnas mer tid för kommunen att pla-

nera för patienten.  Vi anser att ifall kommunen får mer tid på sig, bör en plats finnas 

tillgänglig när patienten är medicinskt färdig.  
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6.2.8 Övriga områden 

6.2.8.1 Kommunikation och Ledarskap 

Det är av stor vikt att ha ett väl fungerande ledarskap i organisationen och ledarnas enga-

gemang är en central del i Lean-implementeringen (Worley och Doolen, 2006). Vården-

hetschefen har drivit på förändringen och vissa i personalen beskriver att arbetet inte hade 

fungerat utan hennes engagemang och intresse. Personalen saknar dock engagemang från 

ledningen ovanför vårdenhetschefen. Personalen menar att ledningen ser att de har för-

ändrat sitt arbetssätt men de anser sig inte få det stöd de är i behov av för det fortsatta 

arbetet med förbättringar. Fillingham (2007) menar att utan inspiration och uppmuntran 

hos de anställda kommer arbetet med Lean att bli lidande.  

 

Vissa i personalen har en upplevelse av att de inte fått tillräckligt med kunskap för att 

arbeta med Lean. De uppfattar situationen som att de blivit inkastade i ett stort föränd-

ringsarbete och att de inte vet vart de är på väg. De känner att de inte hinner landa i en 

förändring innan något nytt startas upp. Worley och Doolen (2006) hävdar att om de an-

ställda inte får den övergripande kunskapen vid en förändring blir Lean-

implementeringen ofullständig.  

 

Kotter (1998) menar att ett problem vid förändringar är att utbildning inte ges i den om-

fattning det finns behov av. Utifrån de anställdas åsikter upplever vi att information och 

utbildning om Lean har varit bristfällig. Det är något avdelningen bör se över inför det 

fortsatta arbetet med Lean. Att enbart se en film om Lean anser vi ger för lite kunskap 

och information för att alla aktivt ska vara delaktiga i förbättringsarbetet.  

 

Personalen upplever att det är en bättre kommunikation på avdelningen. Genom att vård-

enhetschefen driver Lean-arbetet på avdelningen fungerar hon som stöd för de anställda. 

Worley och Doolen (2006) menar att chefernas stöd har stor betydelse för hur väl imple-

menteringen fungerar samt att det lättare uppstår problem utan chefernas deltagande.  

 

Kommunikationen är extra betydelsefull vid skiftarbete då alla inte arbetar vid samma tid 

och inte kan diskutera direkt med varandra (Worley och Doolen, 2006). Rapporteringsti-

den vid skiftbyte tar idag upp till en timme, vilket anses vara långt enligt vårdenhetsche-

fen. Ett strukturerat system vid överlämningen med riktmärken och rutiner skulle kunna 

underlätta för de anställda och överlappningstiden vid skiftbyte skulle kunna förkortas.  
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Emiliani (2007) menar att många ledare endast använder sig av ständiga förbättringar och 

glömmer bort människan.  Så är dock inte fallet på denna avdelning då vårdenhetschefen 

menar att det är de anställda som har möjliggjort förändringen som åstadkommits i och 

med Lean-arbetet.  

 

6.2.8.2 Datasystem 

Enligt Fölster et al (2003) skulle väntetider kunna reduceras genom ett väl fungerande IT-

system som är integrerat i hela sjukhuset och på vårdcentraler. Fölster et al (2003) menar 

att det bör finnas ett IT-system som bokar in patientens hela vårdflöde på en och samma 

gång. På sjukhuset används, som tidigare nämnts, flera system som inte är kompatibla 

med varandra. Genom att utveckla ett system för alla de olika systemen skulle tid kunna 

sparas samt att användandet av system skulle underlättas för de anställda.   
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7 Slutsats 

I detta kapitel kopplar Vi ihop arbetet och ställer resultat, diskussion och analys mot 

arbetets syfte. Vi avrundar våra åsikter och skriver en konklusion av arbetet. Därefter ger 

vi förslag på fortsatta studier. 

 

På avdelning 110 har de kommit en bit på vägen med Lean-arbetet. I deras fortsatta arbete 

gäller det att de arbetar effektivt och eftersträvar förändringar till det bättre. Avdelning 

110 har gjort förbättringar internt, men saknar respons från andra avdelningar, landsting-

ets ledning och kommunen.  

 

För att flödet genom avdelning 110 ska kunna bli effektivare och optimeras utifrån kun-

den krävs det att patienten sätts i centrum. På grund av att alla avdelningar inom sjukhu-

set inte arbetar utifrån ett Lean-perspektiv är det svårt att få en helhetsbild.  

 

En helhetssyn utifrån patientens behov bör eftersträvas på hela Gävle sjukhus. Fokus bör 

ligga på att sudda ut avdelningsgränser och avdelningstänk istället för att som idag sträva 

efter att bibehålla ”sitt” eget flöde så intakt och effektivt som möjligt.  

 

Vid patientens första kontakt med sjukhuset bör en behandlingsstrategi upprättas samt att 

tydligare kommunikationsrutiner vid förflyttningar bör finnas. På så sätt skulle väntan 

som idag uppstår vid förflyttningar reduceras. Behandlingen skulle då kunna påbörjas 

direkt när patienten kommer till avdelningen, då tidskrävande utredningar inte behöver 

utföras.  

 

Avdelningens arbete med att förändra ronden har varit en god start för det fortsatta Lean-

arbetet. De har genom denna förändring fått en ohållbar situation stabil igen. Genom av-

delningens 5S arbete kan de uppnå förbättringar och effektivisera inom avdelningens 

gränser och få en mer strukturerad arbetsplats, vilket bidrar till att sköterskorna får en 

förenklad arbetssituation. På avdelningen har de även förbättrat situationen genom att 

starta upp förbättringsgrupper, men de måste arbeta kontinuerligt med förbättringar för att 

få den genomslagskraft avdelningen är i behov av. Patientflödet inom den egna avdel-

ningen har och kan förbättras, men de måste gå utanför avdelningsgränserna för att kunna 

göra ytterligare förbättringar. Avdelningen bör därför eftersträva en bättre kommunika-

tion med både sjukhusledning och kommun för att klara av att driva på en förändring som 

ska leda till en större förbättring för avdelningens patientflöde.  
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Patienternas nuvarande flödessituation har att göra med samhällets grundläggande upp-

byggnad. Samhället är i dagsläget uppdelat i vardagar och helger, vilket även styr vården, 

vilket gör det svårt för landstinget att arbeta idealt med Lean. Lean-arbetet förutsätter att 

allt ska kunna ske när det behövs, det vill säga rätt sak, på rätt plats, i rätt tid. Människor 

kommer alltid att bli sjuka oberoende av veckodag och därmed vara beroende av en fun-

gerande sjukvård. 

 

På grund av att sjukhuset skiljer på veckodagar och helg, nyttjas inte de maskinella resur-

serna som finns till fullo. Exempelvis utförs inte röntgenundersökningar under kväller 

och helger om det inte är akut. Genom att dessa resurser inte nyttjas fullt ut har avdel-

ningen en lägre bemanning under dessa tidpunkter. Det optimala skulle vara att verksam-

heten fungerade lika oavsett tid och veckodag.  

 

Ett dragande system från kommunen bör eftersträvas och utvecklas, för att på så sätt 

minska den tid medicinskt färdiga patienter ligger på avdelningen och enbart inväntar 

hemgång. Vissa patienter som blir liggandes en längre tid på avdelningen insjuknar igen i 

sjukhusrelaterade sjukdomar och får en längre genomloppstid eftersom de backar i flödet. 

Vi anser att det bevisar att man inte arbetar utifrån patientens perspektiv. Om patienten 

hade fått lämna avdelningen då den blev medicinskt färdig hade den med största sanno-

likhet inte ådragit sig nya sjukdomar.  

 

Kommunen utnyttjar landtingets fria dagar innan betalningsansvaret träder i kraft. Vi 

anser att beteendet ur kommunens synvinkel grundas i ekonomiska frågor. En lösning på 

problemet skulle vara att minska de fria dagarna samt att höja straffavgiften. Genom detta 

skulle kommunen känna sig mer pressad att ta hem patienterna. Detta är dock ett problem 

som är lagstadgat och ligger utanför landstingets beslutanderätt.  

 

För att lyckas fullt ut med det kommande Lean-arbetet krävs det ett ökat och tydligare 

engagemang från ledningsnivå. Eftersom avdelning 110 endast har arbetat för att effekti-

visera sin avdelning behövs mer feedback från högre nivåer på sjukhuset. Nästa steg i 

förändringen kräver tilltaget stöd från ledningen då vissa problem som avdelningen själv 

inte kan påverka ligger utanför avdelningsgränsen. Att vårdenhetschefens engagemang 

ligger till grund för inställningen hos personalen anser vi vara det som fört avdelningens 

Lean-arbete framåt. Genom att hon visat sig vilja förändra till det bättre har åtskilliga i 

personalen gärna varit delaktiga i förvandlingen av avdelningen till en Lean-avdelning. 
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Då Lean är en filosofi och inte en metod för att uppnå förändringar bör avdelningen fort-

sätta sitt arbete med att utveckla kulturen. Just denna kulturförändring är något som bör 

hela Gävle sjukhus. Vi anser att det verkar svårt att få en genomsyrad Lean-kultur när 

problemlösningar och beslutsvägar är långa och tidskrävande. Genom att skapa sig en 

kultur och en helhetsbild ur patientens synvinkel kan genomloppstiden minskas och flö-

det effektiviseras. Vi anser att genom en avsaknad av en helhetssyn inom sjukvården är 

det svårt att fokusera på problemen då det inte finns någon Leanfilosofi på alla avdel-

ningarna.  

 

För att kunna nå dit de vill bör det finnas ett sätt att mäta prestationerna. Genom att an-

vända sig av Sex sigma kan man visualisera vart man befinner sig idag på vägen mot 

visionen.  

 

Utöver våra förbättringsförslag kommer avdelningens fortsatta arbete med Lean innebära 

att fler förbättringsförlag uppdagas och flödet effektiviseras ytterligare. I och med att 

Lean-arbetet på Gävle sjukhus fortsätter, kommer troligtvis patientens framtida flödessi-

tuation förbättras. 

 

7.1 Sammanfattande slutsats 

Detta bör avdelningen sträva efter för att få ett bättre fungerande patientflöde: 

 

1. Skapa avdelningsöverskridande förbättringsgrupper 

2. Eftersträva god kommunikation inom och över avdelningsgränserna  

3. Fortsätta ha gott engagemang från vårdenhetschefen samt att sträva efter en grund-

läggande utbildning för personalen 

4. Börja mäta flödet och skapa mätbara mål 

5. Arbeta för att förändra kulturen och få alla att arbeta enligt Leanfilosofin 

6. Bilda ett helhetstänkande i hela sjukhuset med fokus på patienten och dess sjuk-

domsbild 

7. Utveckla ett dragande system från kommunen 
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8 Förslag till fortsatta studier 

I detta sista kapitel kommer Vi att ge förslag på fortsatta studier inom Lean Healthtcare. 

Genom fler vetenskapliga studier skulle fler förbättringsmöjligheter uppdagas.  

 

 

Förslag till fortsatt arbete är att titta på IT systemen och utveckla ett nytt integrerat system 

där all information från dagens system finns.  

 

Ett annat förslag till en framtida studie är att titta på förutsättningarna för att starta en 

”ren” AIM-avdelning. På så sätt eventuellt erhålla ett mindre komplext flöde för AIM-

patienterna.  

 

Ytterligare ett förslag är att undersöka möjligheterna till effektivare samarbete med kom-

munen och möjligheterna att skapa ett dragande system. Ett sådant projekt skulle kunna 

skapa ett djupare samarbete mellan kommun och landsting. 

 

Ett annat förslag till fortsatt studie är att titta på om det är möjligt och hur en implemente-

ring av Sex sigma skulle gå till. Samt att titta på vilka processer som är av betydelse att 

mäta och vilka element från Sex sigma som ska användas.  

 

Ett slutligt förslag på fortsatt studie är att undersöka möjligheten till att utvidga ”öppetti-

derna”. Det vill säga möjligheten till att ha samma bemanning och möjlighet till specialist 

undersökning, labb och röntgen, oavsett veckodag.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Enkätundersökning till personalen 

på avdelning 110 Gävle Sjukhus 

Denna undersökning är ett underlag till ett examensarbete inom ämnesområdet Industriell 

Ekonomi på Högskolan i Gävle och handlar om att kartlägga AIM-patienternas flöde på 

avdelning 110. Det syftar till att eliminera slöseri (muda enligt Lean) samt komma med 

förbättringsförslag.  

Observera att det endast handlar om patientflödet av AIM-patienter och att det inte hand-

lar om själva vårdinsatsen. Det är viktigt för oss att du svarar så tydligt som möjligt. 

För att kunna följa upp svaren från denna enkät är det viktigt att du lämnar ditt namn på 

enkäten, för en kommande intervju som bygger på enkätsvaren. För att säkerställa Din 

anonymitet ber vi dig lägga enkäten i det medföljande blanka kuvertet och klistra igen det 

och lämna det hos receptionen. Det är bara Vi som kommer kunna läsa det Du svarat. 

Vi är tacksam om du svarar på enkäten så snart som möjligt då arbetet sker under en be-

gränsad tid. Om Du har frågor angående enkäten eller dess frågor kan Du kontakta någon 

av oss. Helene 073-613 XX XX, Emma 070-681 XX XX Thomas 070-366 XX XX 

Om du inte får plats med dina svar på given plats efter varje fråga, så skriv gärna på det 

medföljande tomma bladet. 

 

Enkätfrågor. 

1.Hur tycker DU erat arbete har förändrats sedan ni börjat arbeta med Lean? Skriv gärna 

både positiva & negativa förändringar. 

 

2.Vilka förändringar anser DU har skett på Er avdelning sedan Ni startade med Lean-

arbete? 

 

3.Vad ser DU för problem med AIM-patienternas flöde* när de kommer in till Er avdel-

ning? (Inflödet) 

 

4.Från vilka/vilken avdelning kommer AIM-patienterna innan de läggs in på ER avdel-

ning.  
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5.Anser DU att AIM-patienter stoppar upp flödet* för övriga patienter på avdelningen? 

Om JA, HUR? 

 

6.Anser DU att AIM-patienterna utsätts för några onödiga vänttider?  

Om Ja, Vad är orsaken till dessa vänttider samt i vilken situation? 

 

7.Anser DU att AIM-patienter kan placeras på någon annan plats än just hos Er? 

 

8.Vad anser DU vara de största problemen med AIM-patienternas hela patientflöde, från 

inskrivning till utskrivning? 

 

9.Övriga synpunkter 

 

*Ett patientflöde är patientens väg genom avdelningen och dess olika stationer/process 

vad som sker med patienten från att den skrivs in till att den skrivs ut från avdelningen. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till personal avd 110 

• Berätta lite om avdelningens patientflöde 

• Anser du att detta flöde (se schema) stämmer in på den bilden Du har? Vad skulle du 

ändra? 

• Vart i flödet anser du att det största problemet ligger? 

• Vart i Ert flöde tycker du att det uppstår ”flaskhalsar”? Vilka åtgärder skulle kunna 

reducera dessa? 

• Hur arbetar Ni med Lean?  

• Beskriv vad lean-arbetet inneburit för dig? 

 

7 former av slöseri 

Vad för slags slöserier finns på Er avdelning enligt Dig? Ge några exempel  

1. Överarbete? (Kan vara administrativt arbete som inte medför värde för patienten, det 

kostar mer än vad man får tillbaka) 

2. Överproduktion? (att saker får göras om eller att tester görs utan att det behövs) 

3. Väntan? (Då inte arbete kan utföras eftersom det saknas personal, information eller ut-

rustning.) 

4. Lager? (Kan patienten flyttas tidigare än den gör?) 

5. Omarbete? (Kommer patienten tillbaka med samma fel) 

6. Rörelse? (Får du gå och leta efter saker som inte finns där de ska finnas) 

7. Transport? (Förflyttas material eller patienter i onödan fram och tillbaka) 

5S 

Hur anser du att det fungerar med 5S på er avdelning? 

1. Sortera bort allt som inte används? 

2. Strukturera och organisera så att saker är tillgängliga? 

3. Städat så att allt är rent och fräscht? 

4. Standardisera, fungerar allt på samma sätt? Ser allt lika ut? 

5. Sköta om, arbetar ni med alla andra S:en? 

• Hur tycker du detta arbete fungerar i allmänhet?  

• Är detta arbete positivt för Er avdelning? 

• Tycker Du att 5S arbetet tar upp mycket av Din tid? 
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Andon-tavla och Poka Yoke 

• Har ni någon tavla där DU ser information om patienten? 

• Finns all den information du behöver på den? 

• Saknar du något? 

• Använder Ni några slags checklistor eller kontroller för felsäkring? Att det inte inträffar 

fel? 

 

Förbättringar och förändring 

• Hur jobbar ni med ständiga förbättringar idag? 

• Vilka förbättringar har ni nyligen infört på Er avdelning? Hur har det fungerat? 

• Hur ser ni och avdelning på förändringar, öppen eller emot? 

• Kan personalen komma med förbättrings förslag? Vad händer idag om någon i persona-

len har förslag på en förbättring? 

• Är det lätt att genomföra förändringar eller är det långa beslutsprocesser? 

• Anser du att patientens vistelsetid på er avdelning har förkortats sedan ni börjat arbeta 

med Lean? 

 

Personlig upplevelse 

• Anser du att Din personliga arbetsmiljö har förbättrats eller försämrats? HUR? 

• Får du den feedback du behöver för att kunna arbeta med Lean? 

• Vilken är den främsta orsaken till varför du vill arbeta med Lean Healthcare? -För att 

det ska bli bättre för patienten eller för din personliga arbetsmiljö? 

• Upplever ni arbetsmiljön rörig eller är det ordning och reda?  

• Anser du att alla gör sitt bästa för Ert Lean-arbete? 

• Arbetar alla på samma sätt med Lean-arbetet? 

• Ser du några hinder för ditt dagliga arbete? 

• Hur tycker Du att kommunikationen mellan Doktorer, sjuksköterskor och underskö-

terskor fungerar? 

• Om du behöver få tag på någon, oavsett vilken, är denna person lättillgänglig? Ge ex-

empel 

 

Ledningens ansvar 

• Anser du att ledningen tycker Ert arbete är bra? 

• Anser du att ledningen kan göra något för att underlätta ert Lean arbete? 

• Anser Du att Er avdelning har ett ”lean-tänk”?  

• Får Du tillräckligt med kunskap om Lean arbetet? 
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Övrigt 

• Hur mycket skulle det underlätta för er utskrivningsprocess om kommunen hade färdiga 

boendeplatser och hemtjänståtgärder åt patienten innan den är klar för utskrivning? 

• Skulle fler vårdplatser verkligen underlätta ert arbete, eller skulle bara problemen döl-

jas? 

• Tänker du på landstingets och avdelningens kostnader när du arbetar? VAD? 

• Anser du att det blir en lägre arbetstakt på helger? Vad beror detta på? 

• Tycker du att läkarnas omsättning påverkar patientens vistelsetid på er avdelning?  
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Bilaga 3 

Karta över avdelning 110 på Gävle Sjukhus 

 

Röda rum = Patienter med hematologiska sjukdomar  

Blå rum = Hematolog och Allmän intermedicinska patienter 

Gula rum = Patienter med njursjukdomar  

Gröna rum = Njur och Allmän intermedicinska patienter 

 



 

 97

 

Bilaga 4 

Flödesschema AIM-patienter avdelning 110 Gävle sjukhus 
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Bilaga 5 

Utdrag från Lagtext 1990:1404  (lagen.nu) 

 

1 § En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälso- och sjuk-

vård åt personer som är folkbokförda i kommunen enligt vad som sägs i denna lag.  

 

2 § En kommun har betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett 

landsting eller en enskild vårdgivare.   

 

3 § Kommer inte ett landsting och en kommun överens om annat inträder betalningsan-

svar som avses i 2 § fem vardagar, lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton 

oräknade, efter det att landstinget hos kommunen anmält att personen är inskriven eller 

skall skrivas in vid vårdinrättningen. Betalningsansvaret inträder dock tidigast den dag 

personen skrivs in vid inrättningen 

 

(Upphör att gälla 2010-06-01 00:00:00)  

4 § Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en inrättning som tillhör ett landsting 

lämnas antingen med ett belopp som motsvarar landstingets genomsnittliga årliga själv-

kostnad för den aktuella vårdformen eller, om landstinget och samtliga kommuner i 

landstinget kommer överens om det, med belopp som svarar mot olika vårdplatsers kvali-

tet. Beloppen omräknas årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i landstinget.  

 

 Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.  

 

 En kommun och ett landsting får komma överens om att landstinget skall uppbära de 

avgifter som patienterna skall erlägga till kommunen enligt 26 § andra stycket hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Lag (1993:49).  

 Ändringar/Förarbeten (2) 

Ändrad: SFS 2010:247, 1993:49 

  

(Träder i kraft 2010-06-01 00:00:00)  

4 § Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en inrättning som tillhör ett landsting 

lämnas antingen med ett belopp som motsvarar landstingets genomsnittliga årliga själv-

kostnad för den aktuella vårdformen eller, om landstinget och samtliga kommuner i 

landstinget kommer överens om det, med belopp som svarar mot olika vårdplatsers kvali-

tet. Beloppen omräknas årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i landstinget.  
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 Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.  

 

 En kommun och ett landsting får komma överens om att landstinget ska uppbära de av-

gifter som patienterna ska erlägga till kommunen enligt 26 § femte stycket hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Lag (2010:247).  

 Ändringar/Förarbeten (2) 

Ändrad: SFS 2010:247, 1993:49 

  

5 § Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en enskild vårdinrättning lämnas med det 

belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. Lag (1994:89).  
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Bilaga 6  

Zebrablankett 
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Bilaga 7 

Statistikmaterial  

Data och Diagram från 26 april till 10 maj, 2010 
All data har gruppen erhållit från anställd 

 
 
i.u = Ingen uppgift 
 

Inflöde och Utflöde av patienter på avdelning 110 Gävle Sjukhus

0

2

4

6

8

10

12

2
0

1
0

0
4

2
6

2
0

1
0

0
4

2
7

2
0

1
0

0
4

2
8

2
0

1
0

0
4

2
9

2
0

1
0

0
4

3
0

2
0

1
0

0
5

0
1

2
0

1
0

0
5

0
2

2
0

1
0

0
5

0
3

2
0

1
0

0
5

0
4

2
0

1
0

0
5

0
5

2
0

1
0

0
5

0
6

2
0

1
0

0
5

0
7

2
0

1
0

0
5

0
8

2
0

1
0

0
5

0
9

2
0

1
0

0
5

1
0

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndagmåndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag måndag

Inkommande patienter Utskrivna  patienter

 
 
 
Detta diagram visualiserar de båda flödena tillsammans. Nedan följer diagram på dessa 

individuellt för att ge en tydligare bild av respektive flöde. 

 

    Färdigbehandlade  
Antal tim-

mar  

  Inkommande Utskrivna  patienter som  
patienten 

ligger 

   patienter patienter inte kan gå hem överbeläggningar 
i korrido-

ren 

måndag 20100426 2 2 2 1   

tisdag 20100427 1 4 1 1   

onsdag 20100428 6 6 i.u 2   

torsdag 20100429 5 3 i.u 3 8 

fredag 20100430 2 6 i.u 2   

lördag 20100501 2 2 i.u i.u   

söndag 20100502 5 2 i.u i.u   

måndag 20100503 2 4 1 2   

tisdag 20100504 4 3 1     

onsdag 20100505 5 6 2 2   

torsdag 20100506 4 5 2 i.u   

fredag 20100507 6 11 2 i.u   

lördag 20100508 7 i.u 4 i.u   

söndag 20100509 1 i.u i.u i.u   

måndag 20100510 4 3 3 1   

             

Medel   3,73 4,38 2 1,75   
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Inkommande patienter till avdelning 110 Gävle sjukhus
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Medeltal för antal inkommande patienter på avdelning 110 är 3.73 stycken 

 

Utskrivna  patienter på avdelning 110 Gävle Sjukhus
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Medeltal för antal utskrivna/förflyttade patienter på avdelning 110 är 4.38 

Vänligen notera att den sista helgen det vill säga den 8 - 9 maj har gruppen inte fått några 

uppgifter på utskrivna patienter och därmed räknas dessa som noll. 

 

Vistelsetid för patienter på avdelning 110 när de skrivs ut
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Fördelning av den totala vistelsetiden på avdelning 110 Gävle Sjukhus

Medeltid för de 41 utskrivna patienterna är 8.51 dagar
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Antal 
dagar Antal patienter Medel dagar  

< 3 13 1,62 

3-7 12 4,17 

8-15 8 10,88 

> 15 8 23,88 

Totalt 41 8,51 
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Bilaga 8 

Rondpappret som sköterskorna fyller i och lämnar till läkarna inför ronden 
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Bilaga 9 

Detta är gruppens förslag på en ny tavla. Här i större format 

 

 


