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Sammanfattning 
 
 
 
 
Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. 

Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte 

uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen 

om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet 

var jämföra och analysera olika standardiserade mätverktyg som kan användas inom somatisk 

slutenvård, för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om möjligt, med betoning på 

röntgenverksamheter. En syntetiserande (integrativ) litteraturöversikt, av typen systematisk lit-

teraturstudie, i avsaknad av metaanalys, valdes. Metoden är kvalitativ med induktiv ansats, 

mixad med kvantitativ metod. Fjorton olika mätverktyg presenteras i denna studie. Mätverkty-

gen Shewhart- (styr-) diagram, flödesscheman och orsak-och-verkan diagram beskrivs mest 

frekvent. Alla, i studien medtagna mätverktyg, förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser. 

Shewhart- (styr-) diagram visar på variation (slöseri) över tid och om en process är stabil eller 

instabil. Flödesscheman och orsak-och-verkan diagram visar var förbättringsinsatser bör foku-

seras i första hand.  Mätverktygen Lean, WMS (workflow management system), RFMEA (ra-

diology failure mode and effect analysis) är unika genom sin mångsidighet. Att använda stan-

dardiserade mätverktyg ger tillgång till kvalitativ och betydelsefull information som förbättrar 

vårdens kvalitet, patienternas säkerhet samt förenklar analysen av data.  

 

Nyckelord: data analys, dokumentera, patientsäkerhet, vårdkvalitet, SPC 
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Summary 
 
 
 
 
Title: Standardized measurement tools in inpatient care - if possible, with emphasis on radiol-
ogy operations. A comparative analysis. 
 
Measuring and documenting clinical care work has not been prioritized in radiology operations. 

Access to comparative data would allow for different forms of standardization for improved 

quality of care and patient safety. That SPC charts (statistical process control charts) are not 

noticed affects patient safety work. This study aims to increase knowledge about measurement 

tools available, what answers they can provide and their usefulness. The purpose was to com-

pare and analyze various standardized measuring tools that can be used in somatic in-patients 

care, to increase the quality of care and patient safety. If possible, with emphasis on radiology 

operations. A synthesizing (integrative) literature review, of the type systematic literature re-

view, in absence of meta-analysis, was chosen. Method is qualitative inductive approach, mixed 

with quantitative method. Fourteen different measuring tools are presented in this study. 

Shewhart (control) charts, flow charts and cause-and-effect charts are most frequently de-

scribed. All measurement tools, included in the study, improves the accuracy at decision mak-

ing processes. Shewhart (control) chart shows variation (waste) over time and whether a process 

is stable or unstable. Flow charts and cause-and-effect charts show where improvement efforts 

should be focused primarily. The Lean measurement tools, WMS (workflow management sys-

tem), RFMEA (radiology failure mode and effect analysis) are unique through their versatility. 

Using standardized measurement tools provides access to qualitative and meaningful infor-

mation that improves quality of care, patient safety, and simplifies data analysis. 

 

Keywords: data analysis, documenting, patient safety, quality of care, SPC 
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Inledning 
 
Mätning och dokumentation av kliniskt vårdarbete har släpat efter andra specialiteter inom 

röntgenverksamheter. Med tillgång till jämförelsedata kan olika former av standardisering im-

plementeras, i en verksamhet, i syfte att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet (Strife et 

al., 2007). Tillgängliga proaktiva metoder och verktyg, som kan förutsäga systemfel och efter-

följande biverkningar, uppmärksammas inte i tillräckligt hög grad (J. B. Kruskal et al., 2011). 

Detta examensarbete avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns beskrivna, i stu-

dier, vilka svar de kan ge och var de kan användas (generellt och specifikt) för att öka vård-

kvaliteten och därmed också patientsäkerheten. Det finns ett positivt samband mellan förbätt-

rad vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet (Strife et al., 2007). Genom standardisering, analys 

och lärande kan uppkomsten av suboptimering och/eller resursslöseri begränsas (Berwick, 

1991; Ellström, 2001; Seddon, 2008). Suboptimera, är att ”söka uppnå bästa möjliga resultat 

inom en del av en verksamhet” (Svenska akademien, 2006).   

Bakgrund 

Förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården 

Högkvalitativ, aktuell och korrekt information är av avgörande betydelse för att en säker och 

effektiv hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas. Informationen ska kunna användas på nya och 

innovativa sätt, för kontinuitetens och kvalitetens skull. Kraven gällande förbättrad kvalitet och 

standardisering av befintliga processer ökar inom hälso- och sjukvården (Simpson, Roberts, 

Walker, Cooper, & O'Brien, 2005) och kraven på sjukvårdsledningar ökar (J. B. Kruskal et al., 

2011). 

Centrala begrepp 
Ordet kvalitet är ett av de mest formlösa och odefinierade värdeattributeten inom en röntgen-

verksamhet. Continuous quality improvement (CQI), process improvement (PI) och total 

quality management (TQM) är förvaltningsverktyg med vilka kvalitet kan mätas (Steele & 

Schomer, 2009). CQI använder vetenskaplig metod för att analysera processer och begränsa 

onödig variation och fokus ligger på systemet, inte på enskild individ. PI innebär att föränd-

ringar görs för att förbättra effektiviteten i en verksamhet, i en institutionell säkerhets- och kva-
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litetskultur, en s.k. TQM. Att använda dessa verktyg medger benchmarking och ett longitudi-

nellt mätande över tid (Steele & Schomer, 2009). Andra viktiga begrepp inom CQI är t.ex. 

quality control (QC), processer för övervakning och förbättring av tekniska resultat. Quality 

assurance (QA), en process med vilken vårdens kvalitet, lämplighet samt kliniska resultat över-

vakas. Quality improvement (QI), är förebyggande åtgärder för att förbättra de processer som 

förbättrar vårdkvalitet och tjänster. Patient safety programs (PSP), används för att identifiera 

befintliga potentiella problem i medicinska system och rutiner. Risk management programs 

(RMP), är program som utvecklats för att förhindra olyckor och skador samt för att minska 

kostnaderna från fordringar och andra finansiella förluster (Jonathan B. Kruskal, Anderson, 

Yam, & Sosna, 2009).  

Kvalitet 

Kvalitet betyder inre värde, egenskap, sort, beskaffenhet, god beskaffenhet. Att standardisera 

är att bestämma eller genomföra normaltyp för något, likrikta (Svenska akademien, 2006). Sä-

kerhet handlar om rätt eller fel, medan kvalitet handlar om till vilken grad en tjänst blir utförd 

(Pawlicki, Chera, Ning, & Marks, 2012). Praktiska mått gällande förbättrad patientvård, som 

identifieras och övervakas kontinuerligt, behövs för att nyttan och hållbarheten med startade 

säkerhetsinsatser ska kunna bedömas. Vid uppföljning och övervakning kan checklistor och 

visuella referenser, t.ex. SPC (statistisk processtyrning), användas för att underlätta arbetet med 

att analysera gjorda misstag (J. B. Kruskal et al., 2011). Med sjukvårdsdata och SPC kan special 

cause variation (från det förväntade avvikande) identifieras, dess ursprung lokaliseras, presen-

teras grafiskt och informativt samt åtgärdas (Simpson et al., 2005). Neuhauser och Diaz (2007) 

tar upp tre skäl för att använda SPC (Neuhauser & Diaz, 2007) (Bilaga 1). Vanliga 

kvalitetsverktyg är patientenkäter, flaskhalsar i processer, peer review, felrapportering, 

brainstorming samt SWOT- analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyseras (J. 

B. Kruskal et al., 2011). Patientenkäter och feedback från personal samt remittenter möjliggör 

benchmarking i förhållande till andra verksamheter. Information om resultat och metoder häm-

tas från andra organisationer. Kartläggning av processer med flödesschema eller processkarta 

underlättar identifiering av problem och gör det möjligt att uttrycka sig i bestämd kvantitet samt 

analysera flaskhalsar. Peer review och felrapportering ger insikter om potentiella kliniska och 

tekniska förbättringsbehov. Peer Review, ”sakkunnig granskning, innebär att bedömningen 

görs av forskare som är kunniga inom det forskningsfält en ansökan gäller. I Vetenskapsrådets 

användning av peer review är vetenskaplig kvalitet det främsta bedömningskriteriet” 

(Vetenskapsrådet, 2011b). Inom en röntgen-verksamhet kan data delas in i kategorierna 
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process, resultat och patientcentrerade mätvärden. Processmätningar kan handla om vänte- och 

tillgänglighetstider, handläggningstider gällande t.ex. material samt hur protokoll och riktlinjer 

efterlevs. Resultatmätningar kan beskriva exponerad dos och diagnostiskt utbyte vid 

biopsiprovtagningar (J. B. Kruskal et al., 2011; Provost & Murray, 2011). Kruskal et al. (2011) 

presenterar sju grundläggande kvalitets-verktyg: Flödesscheman, orsak-och-verkandiagram 

(fiskbensdiagram), paretodiagram, check sheets (kontrollblad), styrdiagram, histogram och 

spridningsdiagram (Bilaga 2). Andra användbara verktyg är  sekvensdiagram, radardiagram, 

likhetsdiagram, rörelsediagram, bubbeldiagram och beslutsmatriser.  

 

Möjligheter och hinder med att använda mätverktyg 

En säker och effektiv hälso- och sjukvård kräver högkvalitativ information som är aktuell och 

korrekt. Detta för att skapa och upprätthålla en hög kvalitativ koninuitet baserad på att det mest 

passande verktyget används på rätt sätt (Simpson et al., 2005). Kvalitetsmått och annan inform-

ation ska öppet och tydligt kommuniceras till patienterna via t.ex. interna och externa webbsidor 

(Swensen et al., 2009). Öppenheten fungerar som en väckarklocka när något inte fungerar som 

planerat. Vidare möjliggör övervakning och efterlevand av nationella patientsäkerhetsmål att 

praktiska tillvägagångssätt, utbildnings- och förbättringmål uppmärksammas, menar Kruskal et 

al. (2011). Via direkta observationer, formaliserade diagramrecensioner samt brainstorming 

kan personal på olika nivåer bli delaktiga i kvalitetsförbättringsprocesser. Inom 

röntgenverksamheter kan ett orsak-och-verkandiagram, paretodiagram, flödesschema eller 

bubbeldiagram användas för att identifiera och prioritera orsaker till brister i en process. En 

beslutsprioriteringsmatris och ett relationsdiagram kan användas för att identifiera variation. 

Vidare kan ett fiskbensdiagram (orsak-och-verkandiagram) fungera bra tillsammans med ett 

paretodiagram, där orsaker identifieras med fiskbensdiagramet och brainstorming och där 

paretodiagramet grafiskt visar på den relativa betydelsen av varje bidragande faktor (Bilaga 2). 

Att hänsyn tas till vilka data som används och vilka frågor som är relevanta är betydelsefullt 

för att minimera variation, d.v.s. att problem identifieras och lösningar genomförs. Information 

till och utbildning av ledning och medarbetare är nödvändigt för att kunskapsbrister ska kunna 

rättas till (J. B. Kruskal et al., 2011; Provost & Murray, 2011; Simpson et al., 2005). Utbildning 

på valt/valda verktyg ger ledning och medarbetare kunskap om och förståelse för behovet av 

att dokumentera, analysera och dra slutsatser av insamlade data. Slutsatser som sedan 

implementeras i den dagliga verksamheten och underhålls med kontinuerligt pågående PDSA- 

(Plan Do Study Act) cykler.  
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Ledarskapets betydelse för förbättringsarbete inom hälso- och 

sjukvården 

Vårdverksamheter förväntas etablera och upprätthålla effektiva kvalitets-, säkerhets- och resul-

tatförbättringsprogram. Kraven på att sjukvårdsledningar har grundläggande kunskaper om 

kvalitetsverktyg, gällande den egna verksamheten, ökar då. Vad behöver mätas och analyseras, 

för att klargöra orsaker till tidigare misslyckanden? Påbörjade processer behöver övervakning 

och kunskap om vilka verktyg som fungerar och därmed kan användas. Om ledarskapet visar 

att kvalitetsrelaterade insatser har ett värde och är en central del i en verksamhets arbete ökar 

förbättringsmöjligheterna. Det blir då viktigt att resursstöd (lönepåslag, utbildningsmöjligheter 

etc.) ges till personalen och att kvalitetsinriktad personal anställs och belönas för utförda kva-

litetsinsatser (J. B. Kruskal et al., 2011).  

Ledarskapsstilar och förändringsteori 
En ”Autokratisk ledning” är förutsägbar, har hög produktivitet, men låg motivation, kreativi-

tet och moral (Mitchell, 2013). Modellen är användbar i krissituationer och ses ofta i byråkra-

tiska organisationer, som inom hälso- och sjukvård. Autokrati/envälde är tillämpligt när det 

finns krav på snabb förändring eller en ledning av top-down karaktär. Ett demokratiskt ledar-

skap däremot lämpar sig för grupper som arbetar tillsammans. Något som främjar autonomi, 

där samarbete och samordning mellan grupper är nödvändigt. ”Demokratisk ledarskapsstil” 

passar vid genomförande av förändringar, men den är mindre effektiv än den auktoritära le-

darskapsstilen (Mitchell, 2013). ”Laissez – faire” saknar riktning och skapar frustration i or-

ganisationen, då chefer tenderar att låta underordnade ta över kontrollen. Stilen är vanligtvis 

inte användbar vid planerade förändringar, men kan fungera då gruppmedlemmarna är välmo-

tiverade och självstyrdande, när kreativitet, motivation och autonomi krävs av gruppmedlem-

marna. Laissez- faire kräver flera förändringsombud (handledare) än de tidigare presenterade 

stilarna och det förekommer då ofta motstånd från gruppmedlemmarna. Men den demokra-

tiska ledarskapsstilen kan leda till bättre resultat vid planerade förändringar (Mitchell, 2013). 

Ronald Lippitt`s förändringsteori, refererad i (Mitchell, 2013), är tillsammans med en demo-

kratisk ledarstil en effektiv och populär kombination. Lippitt`s förändringsteori är uppdelad i 

sju faser. I Fas 1 diagnostiseras problemet och en plan med riktlinjer gällande den föreslagna 

förändringen utvecklas. Mitchell (2013) varnar för överplanering, då ett visst utrymme för män-

niskor att ta egna initiativ behöver skapas. Det är betydelsefullt att ha en överenskommen rimlig 
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tidplan, vilket kan förhindra utanförskap samt öka möjligheten för framgång i förändringsar-

betet. Kommunicerandet påbörjas också här. I Fas 2 bedöms motivationen och förmågan till 

förändring. Frågor besvaras och förändring motiveras. Intervjuer med fokusgrupper genomförs 

och motstånd uppmärksammas. De ”drivande och återhållande krafterna”, enligt Lewin, refe-

rerad i (Mitchell, 2013). Vid ett förändringsarbete verkar både drivande krafter (handledare) 

och återhållande krafter (hinder), menar Lewin. Kraftfältanalys (FFA, force field analysis) iden-

tifierar och granskar de faktorer eller krafter som påverkar en situation (Shirey, 2013). Kraft-

fältanalysen ”kartlägger helheten och komplexiteten i det område där beteendet sker” och in-

hämtad information kan användas vid åtgärdsbeslut. I Fas 3 bedöms förändringsombudens mo-

tivation och resurser. I Fas 4 väljs progressiva förändringsmål. I Fas 5 ligger fokuset på att 

välja en passande roll åt förändringsombuden. Fas 6 innebär att förändringen ska behållas, med 

tyngdpunkt på kommunikation och feedback gällande framsteg, lagarbete och motivation. I Fas 

7 avslutas den hjälpande handledarrelationen med en utvärdering och ett tillbakadragande av 

förändringsombuden, vid ett på förhand överenskommet datum. Utvärdering kan ske via klinisk 

granskning eller via patientundersökningar. 

En rättvis, ärlig och opartisk kultur (just culture) är en förutsättning för att personal ska bli 

följsam och för att ett förbättringsarbete ska bli lyckosamt. I en sådan arbetsmiljö känner per-

sonalen sig bekväm med att avslöja fel, bland annat egna sådana, utan rädsla för att bli bestraf-

fad. I traditionella vårdkulturer betraktas individer som ansvariga för alla felhandlingar. I en 

rättvis, ärlig och opartisk kultur finns det en medvetenhet om att den enskilde utövaren inte är 

ansvariga för systembrister som han/hon inte har någon kontroll över. Den rättvisa kulturen 

erkänner att även kompetenta människor kan gör misstag, men accepterar inte åsidosättande av 

risker gällande patientsäkerhet eller direkta tjänstefel. I en sådan kultur kan rädsla minimeras 

och förebyggande övervakningsprocesser identifieras och införas. Detta i motsats till en reaktiv 

kultur (J. B. Kruskal et al., 2011). Även (Swensen et al., 2009) poängterar betydelsen av att 

frontlinjemedarbetarna känner sig bekväma med att avslöja fel och brister, inkluderat egna så-

dana, samtidigt som det professionella ansvaret upprätthålls, för att följsamheten ska öka.  

Patientsäkerhetsarbete inom röntgenverksamheter 

Risken för att systemfel uppstår ökar, inom klinisk bildbehandling, i och med en ökad spridning, 

komplexitet och förfining av utrustning och tillhörande processer (Thornton, Brook, 

Mendiratta-Lala, Hallett, & Kruskal, 2011). Systemfel påverkar patienterna på olika sätt, med 

allt ifrån ingen skada alls till olyckstillbud. I värsta fall uppstår förödande skador av tillfällig 
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eller permanent natur eller t.o.m. att liv går till spillo. Tillgängliga strategier, med förebyggande 

metoder och verktyg, som kan förutsäga systemfel och biverkningar har inte ägnats någon större 

uppmärksamhet. Genom att patientsäkerhetsarbetet riktas mot att förebygga patientskador, 

istället för att endast hantera uppkomna händelser/tillbud, kan detta arbete förbättras. Röntgen-

verksamheter är mer benägna än andra verksamheter att ta till sig och acceptera prospektiv 

analys, om inte enskilda skuldbeläggs, vilket kan vara fallet vid incidentrapportering (Thornton 

et al., 2011). Vid prospektiv analys lyfts personalens kunskaper och kompetens fram på ett 

positivt sätt, i patientsäkerhetsarbetet, istället för att svagheter betonas (ibid). Endast 50- 54 % 

av amerikanskt vårdarbete baseras på rekommendationer från evidensbaserad medicinsk litte-

ratur (Strife et al., 2007). En annan riskfaktor, i USA, är att resultat och kostnader för att dia-

gnostisera och behandla olika sjukdomar varierar kraftigt bland läkare, sjukhus, vårdgivare och 

regioner. För att åtgärda patientsäkerhetsproblem har the American Board of Medical Speciali-

ties (ABMS) startat ett övergripande program MOC (Maintenance of Certification). Certifie-

rade diagnostiska radiologer beviljas inte livstidscertifiering. De får återkommande bevisa sin 

professionalism, fortbildning i yrket samt sina kunskaper. På en röntgenavdelning kan säker-

hetsparametrar, som t.ex. stråldos, säkerhet gällande magnetisk resonans, handtvätt, förebyg-

gande av felmedicinering etc. mätas (Strife et al., 2007). Ett optimalt teamarbete och en god 

kommunikation ökar patientsäkerheten. Studier visar att patienter värderar doktorns sociala 

kompetens och förmåga att lyssna högre än förmågan att göra medicinska bedömningar 

(Swensen et al., 2009). Vårdarbetet och vårdresultatet förbättras om patienten upplever förtro-

ende i relation till vårdpersonalen.  

Vid ett omfattande patientsäkerhetsarbete, som utfördes via horisontella ingripanden, förbätt-

rades patientsäkerheten på en röntgenavdelning. Programmet bestod av felförebyggande utbild-

ning för alla i kliniskt arbete. Utbildning av säkerhetscoacher, belöningar för säkerhetsinsatser, 

kommunikationsutbildning och verksamhetsrundor tillsammans med ledningspersonal genom-

fördes (Donnelly, Dickerson, Goodfriend, & Muething, 2010). Författarna menar att program-

met hade en positiv effekt på säkerhetskulturen. För att en patientsäkerhetskultur ska kunna 

förbättras krävs det att säkerhet ses som ett problem som kräver kontinuerligt förbättringsarbete. 

Att alla tar ansvar för patientsäkerheten och att kommunikation om labila förhållanden och/eller 

potentiella problem uppmuntras.  

På en röntgenavdelning motiveras t.ex. en CT (computer tomografi) undersökning utifrån att 

den ska ge patienten en nettovinst (är medicinskt nödvändig och nyttan överstiger riskerna). 

När de potentiella fördelarna är låga, t.ex. vid undersökningar av asymtomatiska patienter, är 

det önskvärt att låga stråldoser och ingen intravenös kontrast används för att minimera riskerna. 
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Exempel är lågdosundersökningar vid CT colon eller CT lungor. En patient som har ett tillstånd 

som kan upptäckas av CT får sannolikt många fördelar av att bli undersökt. Yngre patienter 

eller gravida kvinnor med en stor potentiell risk för strålningsinducerad malignitet (cancer or-

sakad av röntgenstrålning) bör t.ex. undersökas med andra alternativ, som ultraljud eller MR, 

magnetisk resonans (Fletcher, Kofler, Coburn, Bruining, & McCollough, 2013). (Ytterligare 

exempel kan ses i Bilaga 3).                                                                                                                                  Ve-

tenskapsgrenen medicin är inte trovärdig så länge som självstyrning, stuprörstänkande, fördö-

manden, oberoende och dumhet karaktäriserar organisationskulturen (Swensen et al., 2009). 

Onödig variation i arbetsmiljön ökar också sannolikheten för att vårdpersonal ska göra misstag 

(ibid).  

Den inneboende spänningen mellan standardisering för kvalitet och vårdprofessioners själv-

ständighet behöver förstås också hanteras. Men eftersom en säkerhetskultur är kompatibel med 

innovation och förnyelse, utifrån en homogen plattform, med standardarbete, blir det möjligt 

att förändra i riktning mot ett kvalitetsförbättrande arbete. Saknas en gemensam utgångspunkt, 

som en baslinjehypotes, att utgå ifrån, blir det svårt att få ett förbättringsarbete att fungera. För 

att hälso- och sjukvården ska bli pålitlig och trovärdig bör organisationen främja förändring 

genom kontinuerligt lärande, bl.a. med hjälp av mätverktyg (Swensen et al., 2009). 

 

Syfte 
Att jämföra och analysera olika standardiserade mätverktyg som kan användas inom somatisk 

slutenvård, för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om möjligt, med betoning på 

röntgenverksamheter. 

 

Frågeställningar: 

Vilka mätverktyg finns beskrivna och hur frekvent förekommer de? 

Vad ger verktyget svar på, generellt, och vilket/vilka svar skiljer det specifikt från andra verk-

tyg? 

När är det användbart, generellt, och vilken användning skiljer det specifikt från andra verktyg? 
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Material och metod 
En syntetiserande (integrativ) litteraturöversikt, av typen systematisk litteraturstudie, i avsak-

nad av metaanalys, valdes (Forsberg, 2013; Friberg, 2012). Metoden är kvalitativ med induktiv 

ansats. Kvalitativ metod valdes, som utgångspunkt, för att förstå och generera teori från insam-

lade data utifrån variationer, processer och strukturer (Forsberg, 2013). Denna mixades med 

kvantitativ metod, som användes för att genom mätningar och jämförelser fastställa om en vård-

handling (här om mätverktygen, enligt syftet) ger bättre resultat än en annan (Friberg, 2012). 

Omdömen gällande olika mätverktyg hade redan gjorts i de av författaren utvalda studierna och 

vårdhandlingen representeras här av svaren på de ställda frågorna i syftet. Avsikten var att sam-

manställa, beskriva, dra slutsatser och verifiera olika mätverktyg, via exempel från tidigare 

gjord forskning. Författaren utgick därmed från formulerade frågor som systematiskt besvara-

des genom att relevant forskning identifierades, valdes, värderades och analyserades (Forsberg, 

2013). Att använda både den kvantitativa och kvalitativa ansatsen för att belysa ett fenomen 

kallas för triangulering (ibid). Induktiv ansats valdes då teorin inom valt område är svagt ut-

vecklad (Henricson, 2012). Vid en metaanalys analyseras aggregerade (ihopsamlade) data från 

flera studier. Det krävs flera kvantitativa studier, inom ett område, som har använt samma mät-

metoder för att en metaanalys ska kunna göras, vilket författaren till denna studie inte kunde 

styrka. Om ansatsen är deduktiv utgår forskaren ifrån formulerade hypoteser. Detta i motsats 

till en induktiv ansats, som ofta används vid kvalitativa studier. Forskaren samlar då förutsätt-

ningslöst in fakta från sitt problemområde och försöker därefter att skapa nya teorier eller be-

grepp (Forsberg, 2013). 

Datainsamling 

En översikt över forskningsområdet skapades med hjälp av ett antal osystematiska informat-

ionssökningar. En grund skapads för sökarbetet och ett avgränsat ämnesområde ringades in. 

Öppenhet och kreativitet var ledstjärnan (Friberg, 2012). Den specifika informationssökningen 

gjordes för att systematiskt få fram det slutgiltiga urvalet av vetenskapliga artiklar, från akade-

miska databaser och facklitteratur inom ämnesområdet (ibid). Primärsökningarna utfördes i da-

tabaserna Medline, Cinahl och PubMed (Bilaga 4). Eftersom sökningarna i Medline inte gav 

några artikelträffar finns de inte med i bilaga 4. Flera, för studien relevanta, databaser användes 

för att undvika att materialets vetenskapliga vederhäftighet, opartiskhet och korrekthet skulle 

förminskas. Databasen Medline innehåller referenser till tidskifter inom omvårdnad, medicin 

samt hälso- och sjukvårdsadministration. Cinahl fokuserar på hälso- och sjukvårdsområdet. 
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PubMed är en fritt tillgänglig version av Medline som innehåller fler referenser än Medline. 

Thesaurus användes, ett ämnesord som återfinns i ordlistan i en databas. Exempel är Cinahl 

Headings, i Chinahl, och Meshtermer (Medical Subject Headings) i Medline, som uppdateras 

årligen (Willman, 2011). Svenska Mesh användes för att förbättra precisionen i sökningarna 

och för att sökningarna skulle bli så heltäckande som möjligt (Friberg, 2012). Vilket inte gav 

några träffar och därför inte redovisas här. Avgränsningar som användes i Cinahl och Medline 

var Booleon/Phrase, Full text, Abstract Available, Peer Reviewed, Journal Subset All, Sex All, 

References Available, English Language samt Publication Type All. Att använda avgränsnings-

funktionen skulle bidra till en hög vetenskaplig standard och fånga upp relevanta artiklar. Pub-

liceringsår valdes till 2002-2013. Intervallet med elva år avsåg att ge tillräckligt med träffar på 

relevanta artiklar. I Cinahl använde sökmotorn automatiskt SmartTextSearching om inskrivet 

sökord inte gav någon träff. I PubMed gjordes inga avgränsningar. Inledande använda sökord 

var ”control charts*”; “XMR control charts in inpatient care”; “flow process AND radiology 

department”; “lead time measurement in inpatient care”; “patient flowprocesses”; “measure-

ments och SPC” (statistical process control). Olika varianter med boolesk söklogik, med ope-

ratorerna AND, OR och NOT samt trunkeringar (*) och kombinationer användes (Friberg, 

2012). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa och/eller kvantitativa, 

empiriska och/eller teoretiska, för att få ett bredare perspektiv som svarade mot syftet. Vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter under perioden januari 2002 till januari 2013 och skrivna 

på engelska. Exklusionskriterierna var det motsatta. För att göra ett urval bland de sökta 

artiklarna lästes först artiklarnas titel, med syftet i åtanke, för att avgöra om de var av intresse 

för studiens syfte. De utvalda artiklarnas sammanfattning och syfte lästes därefter och var även 

dessa delar relevanta i förhållande till studiens syfte, lästes artikeln som helhet ett antal gånger. 

Artiklar valdes därefter ut för kvalitetsgranskning (Friberg, 2012).  

 

Sökningen, i databasen Cinahl, på sökorden ”flow process AND radiology department”, ”con-

trol charts*”, ”*control charts*” samt ”*SPC*” resulterade i en (1) relevant artikel. Sökordet 

”control charts*” gav denna enda (1) relevanta artikel, som efter kvalitetsgranskning även kom 

att bli en till denna studie utvald artikel (Bilaga 4). Efter att syftet reviderats, p.g.a. att för få 

relevanta artiklar erhållits vid den inledande sökningen, söktes artiklar i PubMed, på ”process 

of change within a radiologydepartment och process improvement projects within a  

radiologydepartment”, vilket inte gav några relevanta träffar. Syftet kan revideras efter att 

tidigare forskning har granskats (Henricson, 2012). Artiklar söktes också på ”Quality initiati-

ves: lean approach to improving performance and efficiency in a radiology department” (en 
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titel på en relevant artikel, i PubMed), vilket gav 12 träffar. Av dessa valdes 6 ut till 

kvalitetsgranskning, som efter denna granskning gav tre (3) till denna studie utvalda artiklar 

(Bilaga 4). Relevanta artiklar återfanns också via manuella sökningar, i till denna studie utvalda 

artiklars referenslistor, s.k. sekundärsökningar (Friberg, 2012). Sju relevanta artiklar hittades 

på det sättet och sex valdes ut till denna studie, efter att ha kvalitetsgranskats. Tre av de 

sekundärsökta artiklarna återfanns i Cinahl och fyra i PubMed. Efter att titel och abstract hade 

lästs samt dubletter tagits bort återstod totalt 13 artiklar, av dessa valdes totalt sju artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. Det totala antalet artiklar, som valdes ut till kvalitetsgranskning, när också 

de sju artiklarna från den manuella sökningen hade lagts till, var 14 artiklar. Vid 

kvalitetsgranskningen lästes artiklarna åter igen flera gånger (Friberg, 2012). Det slutgiltiga 

antalet resultatartiklar, efter utförd kvalitetsgranskning, blev tio (10) till antalet (1+3+6=10).  

 

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier (Friberg, 2012) användes vid 

kvalitetsgranskningen (Bilaga 5). Ingen avgränsning gällande val av antingen kvalitativa eller 

kvantitativa artiklar har gjorts (ibid).  (Men alla till denna studie utvalda artiklar kom till slut 

att bli enbart kvantitativa). Positivt svar på en delfråga gav 1 poäng. Blev svaret negativt 

utdelades inget poäng. Bedömd poängsumma räknades om i procent av det totala antalet 

möjliga poäng (Willman, 2011). För att en artikel skulle inkluderas måste den procentuella 

poängsumman vara minst 60 % (80- 100 % gavs omdömet kvalitet I.; 60- 80 % gavs omdömet 

kvalitet II. och mindre än 60 % fick omdömet kvalitet III.). Kvalitet III. exkluderades. De övriga 

”kvaliteterna” inkluderades. Minst åtta av totalt 13 frågor skulle besvaras positivt för att studien 

skulle inkluderas. Möjligeten att ”vikta” och jämföra olika studier ökar när procenträkning 

används istället för absoluta tal, men risk finns för över- eller undervärdering av vissa faktorer 

(Willman, 2011). Fördelen med ett poängsystem är att det pekar ut kvalitetsbrister, men 

nackdelen är att det kan ge en falsk föreställning om att kvalitetsbedömningen är exakt.  

Analys av resultatet i de till denna studie utvalda artiklarna   

Utvalda artiklar lästes först åter igenom ett flertal gånger för att innehåll och sammanhang 

skulle förstås. Varje artikel sammanfattades sedan i en översiktstabell (Bilaga 6), (Friberg, 

2012). För att dokumentera viktiga delar i varje enskild studie gjordes sammanfattningar i några 

sidors text, som ett stöd i analysarbetet. Pendlingen mellan respektive studie (helheten) samt 

textsidorna (enskilda delar) var tänkt att skapa ett nytt slutgiltigt resultat (en ny helhet) (Friberg, 

2012). Författaren har använt beskrivande statistik vid analysen av de utvalda studierna. Be-

skrivande statistik är en numerisk och grafisk teknik, som används för att organisera, presentera 
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och analysera data. Den form av beskrivande statistik som används för att beskriva en variabel, 

i ett urval, är beroende av vilken mätnivå som har använts (Fisher & Marshall, 2009). Förfat-

tarna beskriver tre mätnivåer; nominal, ordinal och continuous (intervall-/kvotskala). Kvot är 

”resultatet av en division; andel vid proportionell fördelning” (Svenska akademien, 2006). No-

minal används vid klassificering eller kategorisering av data, där det inte ska finnas någon hie-

rarki mellan kategorierna. Exempel är t.ex. kön (man, kvinna), diagnoser och religion (ibid). 

Ordinal handlar om att poängsätta data i hierarkiskt ordnade kategorier. Vilket exemplifieras 

med variabler som inte direkt kan mätas, som t.ex. smärta, belåtenhet eller oro. En slags relativ 

gradering. Continuous nivå data kan vanligtvis mätas direkt, med oändliga mätskalor, där ök-

ningar sker med lika stora intervaller. Exempel är vikt (i gram), tryck (i mmHg) och volym (i 

mililiter). En slags ordnad gradering med lika avstånd (Fisher & Marshall, 2009).  

För att extrahera ingående mätverktyg, i varje enskild utvald studie, noterades studiens nummer. 

Studie samt sammanfattande textsidor lästes med tanke på vilka mätverktyg som studien hand-

lade om. Handlade studien t.ex. om styrdiagram, som i studie nr 1, noterades detta. Om en studie 

handlade om fler än ett mätverktyg, som i studie nr 6, noterades också detta, etc. (Bilaga 7). 

Dessa nominaldata (klassificering eller kategorisering av data, där det inte ska finnas någon 

hierarki mellan kategorierna) presenterades sedan i ett stapeldiagram som ordinaldata (data po-

ängsatta till hierarkiskt ordnade kategorier). Totalt beskrevs mätverktygen 29 gånger i de utvalda 

artiklarna (Figur 1). För att visa på likheter och skillnader gällande vad mätverktyget gav svar på 

(generellt och specifikt) extraherade författaren först korta meningar om vad enskilda mätverk-

tyg gav svar på, ur aktuell artikel. En översiktstabell och en sammanfattande text skapades ge-

nom att mätverktyg och vad det gav svar på antecknades. De svar som ett mätverktyg gav jäm-

fördes först med avseende på generella likheter, gällande vad verktyget gav svar på (Bilaga 8), 

i förhållande till alla andra, till denna studie utvalda mätverktyg. En likhet var det om ett visst 

svar eller ett svar som var mycket likt ett annat förekom, gällande det svar som verktyg, i de 

utvalda artiklarna, gav. Dessa ordinaldata presenterades i tre procentuellt viktade continius data 

(data som vanligtvis kan mätas direkt, med oändliga mätskalor, där ökningar sker med lika stora 

intervaller), i tre olika typer av svar, i ett stapeldiagram (Figur 2). Totalt beskrevs mätverktygen, 

gällande likheter om vad verktyget ger svar på, 26 gånger (Bilaga 6) (Bilaga 8) (Figur 2). Den 

procentuella viktningen blev då beroende av hur många gånger, ett av de tre svaren, förekom i 

förhållande till det totala antalet svar. Generella likheter gällande mätverktygets användbarhet 

jämfördes på samma sätt (Bilaga 8). Totalt omnämndes och belystes mätverktygen, gällande 

likheter om när verktyget kan användas, 25 gånger (Bilaga 6) (Bilaga 8) (Figur 3). Skillnaden 

var att det här handlade om fyra olika typer av svar, som sedan presenterades i ett stapeldiagram. 
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Analys av vad som specifikt skiljer ett verktyg från andra verktyg gällande vad det ger svar på 

samt gällande dess användbarhet gjordes i tabell form (Bilaga 6) (Bilaga 9). Vad ett mätverktyg 

specifikt gav svar på och när det är specifikt användbart sammanfördes under en rubrik med 

samma namn. Slutsatser drogs om det som var specifikt utmärkande gällande de mätverktyg 

som fanns med i resultatstudierna gällande vad det enskilda mätverktyget gav svar på samt 

när/var det kan användas. Vilket verifierades via tillhörande artikel-/studiereferenser (Bilaga 

6). Materialet sorterades alltså utifrån likheter och skillnader, som sedan presenterades.  

Etiska överväganden 

Inför litteraturstudien har forskningsetiska överväganden gjorts enligt modell hämtad från 

(Forsberg, 2013) vilken utgår från (Vetenskapsrådet, 2011a) god forskningssed samt från 

(Vetenskapsrådet, 2007) begrepp om forskningsfusk. Etiska överväganden bör göras vid urval 

och presentation av resultat, vid systematiska litteraturstudier (Forsberg, 2013). 

Det första kravet är att studier ska väljas som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts: Alla resultatartiklar i denna studie är peer reviewed 

och ingen av studierna innehåller personlig identifierbar information (t.ex. namn eller adress).  

Det andra kravet är att alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas samt arkiveras på 

ett säkert sätt i 10 år (gäller forskning, inte studentarbeten). Om detta hade varit forskning kunde 

följande ha sagts: Alla artiklar som ingår i denna litteraturstudie har redovisats under rubriken 

”Översikt av analyserad litteratur” (Bilaga 6) och kommer att arkiveras. 

Det tredje kravet är att alla resultat ska presenteras, inte bara de artiklar som stödjer forskarens 

egen åsikt: Om detta krav har uppfyllts eller inte är svårt att avgöra, men ingen medveten bias 

(fördom/partiskhet) har legat till grund för valet av artiklar. Däremot kan brister gällande för-

fattarens kunskaper, och därmed skicklighet att hitta relevanta artiklar i de databaser som an-

vänts, ha bidragit till en viss bias. 

 

Resultat 

Inledning 

I de till denna studie utvalda artiklarna beskrivs mätverktygen Shewhart- (styr-), x-s-, xmr- 

(moving range-) och sekvensdiagram, flödesschema, paretodiagram, lean-verktyg, WMS 

(workflow management system), RFMEA (radiology failure mode and effect analysis), orsak-
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och-verkan diagram, CUSUM- (Cumulative Sums-), p-, u- och c- diagram (Bilaga 7) (Figur 1). 

De vanligaste och oftast använda styrdiagrammen är x-s-, xmr-, p-, u- och c- diagram 

(Mohammed, Worthington, & Woodall, 2008; Polit & Chaboyer, 2012). Shewhart- (styr-) dia-

gram och flödesschema är de mest frekvent beskrivna mätverktygen, i denna studie. Styrdia-

gram beskrevs fem gånger i denna studies utvalda artiklar/studier (Figur 1). I studie nr 1 (Bilaga 

6) beskrivs två styr-/kontrolldiagram, SPC- diagram (statistisk process styrning-/kontrolldia-

gram). De är CUSUM- och Shewhart- (styr-) diagram. Studie nr 2 (Bilaga 6) beskriver de fyra 

kontroll-/styrdiagrammen x-s-, p-, u-, och c- diagram. Studie nr 3 beskriver förutom p-, u-, och 

c- diagram också xmr- (moving range) diagram. Alla dessa verktyg är styr-/kontrolldiagram 

(Larsson, Landstad, Wiklund, & Vinberg, 2011; Mohammed et al., 2008; Polit & Chaboyer, 

2012).  

 

Hur frekvent de ingående mätverktygen beskrivs i de utvalda ar-

tiklarna 

Shewhart- (styr-) diagram beskrivs i studie nr. 1, 2, 3, 4 och 6. Studie nr. 2 och 4 beskriver  x-

s- diagram. Xmr- diagram beskrivs i studie nr. 3 och nämns i studie nr 2. Sekvensdiagram be-

skrivs i studie nr. 5. Flödesscheman beskrivs i studie nr. 6 t.o.m. nr. 10. Paretodiagram beskrivs 

i studie nr. 6. Lean-verktyg beskrivs i studie nr. 7 och nr. 9. Ett datoriserat ärendehanteringssy-

stem WMS presenteras och beskrivs i studie nr. 8. RFMEA, ett radiologiskt feltillstånds- och 

inverkansanalysverktyg, handlar studie nr. 10 om (Bilaga 6 och Bilaga 7). Figur 1, visar hur 

frekvent olika mätverktyg beskrivs i de utvalda artiklarna. 
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Figur 1. Visar hur frekvent olika mätverktyg beskrivs i denna studies utvalda artiklar.                     Totalt 
beskrevs mätverktygen 29 gånger, i de utvalda artiklarna. 

 

Analys av generella likheter gällande vad mätverktygen ger svar på 

Alla fjorton nämnda mätverktyg ”förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser” (representeras 

här av ett A), (Figur 2). De fem mätverktygen Flödesschema, Lean- verktyg, WMS, RFMEA 

och Orsak-och-verkan diagram ”visar var förbättringsinsatser bör fokuseras i första hand” och 

representeras här av ett B, (Figur 2) (Abujudeh och Kaewlai, 2009; Kruskal et al., 2011; Li et 

al., 2013; Simon och Canacari, 2012; Tamm et al., 2012). Styr-, x-s- och XMR- diagram, 

CUSUM-, p-, u-, och c- diagram ”visar på variation (slöseri) över tid och om en process är 

stabil eller instabil” (Simon & Canacari, 2012; Tamm et al., 2012) och representeras här av ett 

C (Figur 2). Totalt omnämndes och belystes mätverktygen, gällande likheter om vad verktyget 

ger svar på, 26 gånger (14 A+ 5 B+ 7 C; Bilaga 8; Tabell 2) i de utvalda artiklarna, som visar 

svarsfrekvensen i procent. A, B och C representerar, vart och ett, det antal gånger ett svar lik-

nar/är det samma som minst ett annat svar i de utvalda artiklarna i förhållande till det totala 

antalet omnämnanden (Figur 2). 
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Figur 2. A = ”Förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser”, är 54,0 %, (14/26)*100. B = ”Visar var 
förbättringsinsatser bör fokuseras i första hand”, är 19,2 %, (5/26)*100. C = ”Visar på variation (slöseri) 
över tid och om en process är stabil eller instabil”, är 27,0 %, (7/26)*100. 
 
 
 
 

Analys av generella likheter gällande mätverktygens användbarhet 

Något av de tio mätverktygen Shewhart- (styr-), x-s-, xmr- eller skevensdiagram, flödes-

schema eller lean-verktyg, CUSUM-, p-, u-, eller c- diagram kan användas ”för att se variat-

ion över tid, i en process, och om processen är stabil eller instabil”, (a i Figur 3). Vidare kan 

något av de åtta mätverktygen styr-, x-s-, xmr-, sekvensdiagram, CUSUM-, p-, u-, eller c- dia-

gram användas ”för att bedöma effekterna av en förändring, i realtid”, (b i Figur 3). Med pa-

retodiagram, lean- verktyg, RFMEA eller orsak-och-verkan diagram ”kan grundorsaken till 

ett problem fastställas”, (c i Figur 3).  Med WMS, RFMEA eller orsak-och-verkan diagram 

”kan problem lösas när undersökningar fastnar i ärendehanteringen”, (d i Figur 3). Totalt be-

skrevs de olika mätverktygen ovan, gällande likheter om verktygets användbarhet, 25 gånger 

(10 a+ 8 b+ 4 c+ 3 d) i de utvalda artiklarna, (Figur 3) (Bilaga 6) (Bilaga 8).  
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Figur 3. a = ”För att se variation över tid, i en process, och om processen är stabil eller instabil”, är 40,0 
%, (10/25)*100. b = ”För att bedöma effekterna av en förändring, i realtid”, är 32,0 %, (8/25)*100. c = 
”För att fastställa grundorsaken till ett problem”, är 16,0 %, (4/25)*100. d = ”Lösa problem när under-
sökningar fastnar i ärendehanteringen”, är 12,0 %, (3/25)*100. 
 
 

Analys av vad som specifikt skiljer ett verktyg från andra verktyg 

gällande vad det ger svar på 

Shewhart- (styr-), x-s-, xmr-, CUSUM-, p-, u-, och c- diagram svarar på om special cause va-

riation, instabilitet (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgränser) eller common cause 

variation (normala värden inom kontrollgränser) förekommer. Sekvensdiagram ”synliggör 

processresultat; avgör om en förändring är en förbättring; visar om gjorda förbättringar är be-

stående och möjliggör ett tidsperspektiv vid förändringsarbete”. Flödesscheman visar om ste-

gen i en process fungerar eller inte. Paretodiagram kompletterar patientenkäter. Lean- verktyg; 

”en projektplan tydliggör målet, så att det kan förstås och accepteras”. Vidare visar en värde-

flödesprocesskarta (schema) ”aktuell process och tillhörande problem”. Ett orsak- och verkan-

diagram ”identifierar de bakomliggande orsakerna till ett problem”. Ett likhetsdiagram ”orga-

niserar problem i logiska grupper”. ”Vilken grupp av problem som ska åtgärdas först” svarar 

ett påverkans- och svårighetsrutnät på. Aktivitetsstyrkort ”definierar korrigerande åtgärder”. 

En genomförandeplan ”övervakar och utvecklar viktiga åtgärdspunkter för att förbättringar ska 

kunna behållas och kunskap spridas”. WMS ger svar på hur väntetiden, sonografernas stress-

nivå och patientnöjdheten förändras och hur många patienter som undersöks per tidsenhet samt 

förändringar i antal väntande patienter. RFMEA kan ensamt och prospektivt ”ge svar vid fast-

ställande av risker vid radiologiskt arbete, vid utvecklande av lösningar och vid förebyggande 
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åtgärder” på en röntgenavdelning. Orsak-och-verkan diagram identifierar de bakomliggande 

orsakerna till ett problem. CUSUM- diagram ger här specifikt svar på personalens hälsa. P- 

diagram ger här specifikt svar på ”andelar/andelstal data”, t.ex. ”andelen patienter som fallit 

omkull eller på andelen patienter med bruten lårbenshals som dör under en 24 kvartalsperiod”. 

U- diagram ger svar på ”förhållandedata/relationstal, t.ex. antal patienter som fallit under 100 

patientdagar eller hur många patienter som fallit under en 13-månaders period av ett totalt antal 

patienter”. C- diagram räknar t.ex. ”totala antalet patienter som fallit omkull under en tidspe-

riod eller ger det totala antalet inläggningar under 23 på varandra följande måndagar” (Bilaga 

6) (Bilaga 9; Tabell 3). 

 

Analys av vad som specifikt skiljer ett verktyg från andra verktyg 

gällande dess användbarhet 

Shewhart- (styr-) diagram kan användas ”för att främja personalhälsan och förebygga sjukdom” 

(Mohammed et al., 2008). Likt x-s- diagram kan Shewhart- (styr-) diagram används för att be-

döma effekterna av en förändring, i realtid. X-S diagrammets begränsning är en ”bristande kon-

troll över andra potentiellt störande faktorer och frågor gällande tillförlitlighet och giltighet vid 

rutinmässig insamling av data”  (Polit & Chaboyer, 2012).  

Xmr- diagram används för kontinuerliga (mätbara) data, som finns tillgängliga ett i taget (inte 

i undergrupper). Till exempel för att regelbundet läsa av det systoliska blodtrycket (mmHg) för 

en patient, under en på förhand bestämd tidsperiod (Mohammed et al., 2008).  

Sekvensdiagram synliggör processresultat, avgör om testade förändringar leder till förbättringar 

och om gjorda förbättringar består eller inte, över tid (Perla, Provost, & Murray, 2011). Flödes-

schema kan användas ”när stegen i en process behöver visas i lämpliga sekvenser” (Tamm et 

al., 2012). ”När patientgenomströmningen behöver förbättras” (J. B. Kruskal, Reedy, Pascal, 

Rosen, & Boiselle, 2012) ”När arbetsflödet (ärendehanteringen) behöver granskas” (Li et al., 

2013) samt ”när aktuell process och tillhörande problem behöver identifieras” (Simon & 

Canacari, 2012). 

 Paretodiagram ”kan användas som ett komplement till patientenkäter” (Tamm et al., 2012). 

Lean- verktyg kan användas när ”direktiv för teamet ska dokumenteras och kommuniceras till 

personalen, på intranätet”. Förvaltningsinstrumentpaneler, som balanserat styrkort, kan använ-

das ”för strategisk tillsyn och planering, i realtid” (J. B. Kruskal et al., 2012). Hälso- och sjuk-

vårdsledningar kan använda ”en steg-för-steg-metod för att dokumentera processer och identi-

fiera problem samt möjligheter till förbättringar” (Simon & Canacari, 2012). 
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WMS kan användas ”för att förbättra patientnöjdheten och minska personalens stress samt ar-

betsbelastning” (Li et al., 2013). RFMEA kan användas ”för att identifiera patienter korrekt; 

för förberedelser inför undersökningar; för informerat samtycke, för att förebygga fel vid läke-

medelshantering; för att minska eller undvika strålningsöverexponering, för en säker patientö-

vervakning samt för underhåll av en säker arbetsmiljö”. Vid fastställande av olika risker, vid 

radiologiskt vårdarbete, och vid utvecklandet av lösningar och förebyggande åtgärder är det 

också användbart (Abujudeh & Kaewlai, 2009) (Bilaga 6) (Bilaga 9; Tabell 3). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra olika standardiserade mätverktyg som kan användas 

inom somatisk slutenvård, för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om möjligt, med 

betoning på röntgenverksamheter. Vidare var frågeställningarna: Vilka mätverktyg finns be-

skrivna och hur frekvent förekommer de?  Vad ger verktyget svar på, generellt, och vil-

ket/vilka svar skiljer det specifikt från andra verktyg? När är det användbart, generellt, och 

vilken användning skiljer det specifikt från andra verktyg? 

Styr- (Shewhart-), x-s- , xmr- och sekvensdiagram, flödesschema, paretodiagram, lean-verk-

tyg, WMS, RFMEA, orsak-och-verkan diagram, CUSUM-, p-, u- och c- diagram är de verk-

tyg som beskrivs i denna studie. De vanligaste och oftast använda styrdiagrammen är x-s-, 

xmr-, p-, u- och c- diagram, enligt (Mohammed et al., 2008; Polit & Chaboyer, 2012). 

Styrdiagram och flödesschema är de mest frekvent beskrivna mätverktygen, i denna studie. 

Styrdiagram beskrivs fem gånger i denna studies utvalda artiklar. Orsak-och-verkan diagram 

beskrivs tre gånger i denna studie. 

Eftersom även Shewhart- (styr-), CUSUM-, x-s-, xmr-, p-, u-, och c- diagram alla är styrdia-

gram, beskrivs styrdiagram egentligen totalt 15 gånger i denna studies utvalda artiklar. Styr- 

(5) + CUSUM- (1) + x-s- (2) + xmr- (1) + p- (2), u- (2), och c- diagram (2) (Figur 1). Svar 

och användning, gällande de i denna studie utvalda artiklarnas/studiernas mätverktyg, besk-

rivs både generellt (Bilaga 8) och specifikt (Bilaga 9).                                                                                                                        
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I de till denna studie utvalda artiklarna/studierna har författarna beskrivit de här presenterade 

mätverktygen, i en egen utförd eller av andra gjord fallstudie. Standardiserade mätverktyg 

som endast har nämnts, men inte har beskrivits och/eller presenterats i en egen, eller av andra 

gjord fallstudie har inte tagits med i denna studie. Exempel på detta är mätverktyget EWMA- 

(Exponentially Weighted Mean Average-) diagram och kvot- diagram, som nämns som alter-

nativ till CUSUM- diagram (Larsson et al., 2011) (Bilaga 6). Mätverktyg som inte har lyfts 

fram och presenterats i denna studie har författaren uppfattat som allt för ensidiga, som enbart 

presenterar stabil, ”common cause”, variation (Simpson et al., 2005) trots att de är väl be-

skrivna i studie nr 6 (Bilaga 6) och egentligen är mycket viktiga för en verksamhet. De är en-

käter, tidstudier, observationer med observatörer, överensstämmelseark och PDSA- (Plan Do 

Study Act) cykler. Andra exempel, beskrivna i studie nr 7 (Bilaga 6), är specifika lean- verk-

tyg, som ingår i en hel lean- process, som t.ex. teamstadgar för planering, styrning och kom-

munikation i en process; förvaltningsinstrumentpaneler för övervakning av utveckling, i real-

tid, som t.ex. balanserat styrkort för strategisk tillsyn och planering av ekonomi, kundservice, 

intern verksamhet och personalutveckling. Projektplan, likhetsdiagram och påverkan- och 

svårighetsrutnät är andra lean- verktyg som beskrivs i studie nr 9. Begreppet lean- verktyg har 

i denna studie fått representera alla mätverktyg som kan ingå i en lean- process (J. B. Kruskal 

et al., 2012; Simon & Canacari, 2012). Lean- verktyg som värdeflödesanalys och värdeflödes-

processkarta har i denna studie jämnställts med beskrivningen av ett flödesschema.  

Styrdiagram identifierar special eller common cause variation, i en process.  ”Variationen i en 

process är antingen stabil, common (mätvärdena ligger inom kontrollgränser) eller instabil, 

special (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgränser)” (J. B. Kruskal et al., 2011) 

(Bilaga 2). Styrdiagram används t.ex. för att få tillgång till aktuella resultat i realtid (Polit & 

Chaboyer, 2012) och ger stora fördelar i sammanhang med ständigt pågående förbättringsar-

bete (Mohammed et al., 2008). Styrdiagram förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser. 

Vilket uppnås genom att organisationen tidigt får statistiskt betydelsefulla larmsignaler när en 

process börjar överskrida accepterade gränser. Styrdiagram är effektiva om förändringsgraden 

är 1,5 till 2 sigma eller mer. För mindre förändringar, shifts, (lägre än 1,5) är det inte så effek-

tivt. CUSUM- (kontroll-) diagrammet är ett bra alternativ vid mindre förändringar. Speciellt 

när stickprovs- (sample-) storleken är n= 1. CUSUM- diagram kräver inte att datauppsätt-

ningen har en normal spridning och en låg autokorrelation (Bilaga 6; Studie nr. 4; Syfte), vil-

ket ett styrdiagram behöver för att fungera bra. CUSUM är därför mer generellt användbart. 
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Shewhart är effektivt för att upptäcka stora medelvärdesförändringar. CUSUM är bra för att 

upptäcka mindre sådana. (Larsson et al., 2011) (Bilaga 6). 

Även (Neuhauser & Diaz, 2007) lyfter fram SPC- diagram (statistisk process styrning-

/kontrolldiagram) som ett viktigt verktyg för att besvara kvalitetsfrågor, i en verksamhet. 

Förbättras vår verksamhet och/eller vi i den ? Är exmpel på frågor som de tar upp. Också 

(Simpson et al., 2005) uttalar sig positivt gällande SPC. De menar att det grafiskt informativa 

tillvägagångssättet att presentera hälsodata, med SPC, är ett alternativ till det konventionella 

sättet att presenter resultatdata, med prestationstabeller, som enbart innehåller stabil, 

”common cause”, variation. Vilket uppmuntrar till obefogad manipulering och kan leda till att 

lokal instabil, ”special cause”, variation ignoreras och till att en skuldbeläggande kultur 

skapas, något som inte främjar kvalitativt  förbättringsarbete (QI). Detta stödjer denna studies 

författare gällande dennes underlåtenhet att lyfta fram och presentera mätverktygen enkäter, 

tidstudier, observationer med observatörer, överensstämmelseark och PDSA- (Plan Do Study 

Act) cykler, enligt ovan. Analys med hjälp av styrdiagram hjälper en QI-projektgrupp att 

identifiera variation, som bör uppmärksammas och åtgärdas, för att undvika manipulation i 

processer där variationen egentligen är slumpmässig eller ofarlig. Statistiska styrdiagram gör 

det möjligt att skilja på slumpmässig variation eller brus i data och tendenser som bör åtgärdas 

med direkta ingripanden (Cheung, Jung, Sohn, & Ogrinc, 2012).  

Kvalitet handlar om till vilken grad en tjänst blir utförd, medan säkerhet handlar om rätt eller 

fel, enligt (Pawlicki et al., 2012). För att nyttan och hållbarheten med startade säkerhetsinsat-

ser ska kunna bedömas behövs det praktiska mått gällande förbättrad patientvård, som identi-

fieras och övervakas kontinuerligt. Den visuella referensen SPC- diagram, tillsammans med 

checklistor, kan användas för att underlätta arbetet med att analysera gjorda misstag, vid upp-

följning och övervakning (J. B. Kruskal et al., 2011).  

Kvalitet kan mätas med förvaltningsverktygen continuous quality improvement (CQI), process 

improvement (PI) och total quality management (TQM) (Steele & Schomer, 2009). Där CQI 

använder vetenskaplig metod för att analysera processer och begränsa onödig variation. Fokus 

ligger på systemet, inte på enskild individ. Med PI förbättras effektiviteten i en verksamhet. I 

en institutionell säkerhets- och kvalitetskultur kan CQI och PI tillsammans med benchmarking 

och ett longitudinellt mätande över tid skapa en s.k. TQM (Steele & Schomer, 2009). Inom en 

TQM spelar då CQI, med användande av styrdiagram, en mycket viktig roll för att upprätthålla 

och utveckla vårdkvalitet och patientsäkerhet (Jonathan B. Kruskal et al., 2009).  
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Med SPC kan arbetsledningar ansvarsfullt redovisa sin verksamhet och lära sig hur de kan an-

vända sig av insamlad information. Sjukhusledningar kan ta evidensbaserade beslut, istället för 

enbart åsiktsgrundade sådana. Med sekvensdiagram, som saknar kontrollgränser kan trender 

och mönster identifieras, vilket underlättar skapandet av gränser. Styrdiagram, med 

kontrollgränser, kan sedan skilja på special och common cause variation, i sjukvårdsdata.  Dessa 

diagramen är lätta att tolka och det behövs endast kunskap om ett fåtal regler för att kunna 

identifiera variation (Neuhauser & Diaz, 2007) (Bilaga 1). 

 

Pågående processer behöver övervakning och om ledarskapet visar att kvalitetsrelaterat arbete 

är värdefullt och en viktig del i verksamhetens arbete ökar förbättringsmöjligheterna. Via löne-

påslag, utbildningsmöjligheter etc. kan kvalitetsinriktad personal få stöd i sitt arbete. Att an-

ställa kvalitetsinriktad personal blir då också av största vikt (J. B. Kruskal et al., 2011).  

 

Även flödesscheman beskrivs i fem av de utvalda artiklarna (Figur 1). I studie nr 6 visas ”stegen 

i en process i lämpliga sekvenser” ur en radiologisk verksamhets perspektiv (Tamm et al., 

2012). Studie nr 7 beskriver ett förbättringsarbete inom en röntgenverksamhet, med hjälp av 

lean, där en värdeflödesanalys ”används för att förbättra patientgenomströmningen” (J. B. 

Kruskal et al., 2012). I studie nr 9, som också beskriver hur lean verktyg kan användas vid 

förbättringsarbete, förekommer en värdeflödesprocess karta, med vilken ”aktuell process och 

tillhörande problem identifieras” (Simon & Canacari, 2012). Flödesscheman används ”för att 

granska arbetsflödet” i studie nr 8 (Li et al., 2013). Ett flödesschema, med fem steg, ger i studie 

nr 10 prospektivt svar vid utvärdering av ett antal radiologiska förfaranden, som t.ex. vid fast-

ställande av olika risker vid radiologiskt vårdarbete och vid utvecklandet av lösningar och fö-

rebyggande åtgärder (Abujudeh & Kaewlai, 2009) (Bilaga 6).   

Flödesschema/processkarta kartlägger processer och underlättar identifiering av problem och 

gör det möjligt att uttrycka sig i bestämd kvantitet. Flaskhalsar kan analyseras. Inom en 

röntgenverksamhet kan data delas in i kategorierna process, resultat och patientcentrerade 

mätvärden. Processmätningar handlar om vänte-, tillgänglighets- och handläggningstider 

gällande material samt hur protokoll och riktlinjer efterlevs. Exponerad dos och diagnostiskt 

utbyte vid biopsiprovtagningar kan beskrivas med resultatmätningar (J. B. Kruskal et al., 2011) 

(Provost & Murray, 2011).  
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Alla i denna studie ingående mätverktyg ”förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser”. Av 

det totala antalet generella liknande svar (26) som har redovisats i denna studie (Figur 2) är 54 

procent liknande svar, av denna typ. Mätverktygen flödesschema, lean-verktyg, WMS, RFMEA 

eller orsak-och-verkan diagram ”visar var förbättringsinsatser bör fokuseras i första hand”. Den 

generella graden av likhet, i procent, bland dessa verktyg, i förhållande till det totala antalet 

liknande svar är 19,2 procent. Styr-, x-s- och xmr- diagram, CUSUM-, p-, u-, och c- diagram 

”visar på variation (slöseri) över tid och om en process är stabil eller instabil” (Bilaga 8; Tabell 

2). Likhetsgraden, gällande typ av svar, för dessa verktyg, är 27 procent. 

 

För att se variation över tid, i en process, och om processen är stabil eller instabil kan något av 

de tio mätverktygen styr-, x-s-, xmr- eller sekvensdiagram, flödesschema eller lean- verktyg,  

CUSUM-, p-, u-, eller c- diagram användas. Av det totala antalet generella verktyg med lik-

nande användbarheter (25) som har redovisats i denna studie (Bilaga 8) (Figur 3) har de ovan 

nämnda verktygen visat på störst grad av användbarhet, 40 procent. Något av de åtta mätverk-

tygen styr-, x-s-, xmr-, sekvensdiagram, CUSUM-, p-, u-, eller c- diagram kan användas ”för 

att bedöma effekterna av en förändring, i realtid”. Graden av användbarhet, i procent, i denna 

studie, av totalt 16 generellt liknande användbarheter är för dessa verktyg 32 procent (Bilaga 

8) (Figur 3).  ”För att fastställa grundorsaken till ett problem” kan ett paretodiagram, lean- 

verktyg, RFMEA eller orsak-och-verkan diagram användas. Användbarhetsgraden, för verktyg 

med liknande användbarhet, av totala antalet användbarheter, är här 16 procent. Med WMS, 

RFMEA eller orsak-och-verkan diagram ”kan problem lösas när undersökningar fastnar i ären-

dehanteringen”. Användbarhetsgraden blir här 12 procent (Bilaga 8) (Figur 3). 

 

Vad som specifikt skiljer ett verktyg från andra verktyg gällande vad det ger svar på är för styr-

, x-s-, xmr-, CUSUM-, p-, u-, och c- diagram att de svarar på om special cause variation, insta-

bilitet (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgränser) eller common cause variation 

(normala värden inom kontrollgränser) förekommer. Sekvensdiagram visar på processresultat, 

om en förändring är en förbättring, om gjorda förbättringar är bestående samt möjliggör ett 

tidsperspektiv vid förändringsarbete. P- diagram ger svar på ”andelar”, t.ex. ”andelen patienter 

som fallit omkull eller på andelen patienter med bruten lårbenshals som dör under en 24 kvar-

talsperiod”. U- diagram ger svar på ”förhållanden”, t.ex. ”antal patienter som fallit under 100 

patientdagar eller hur många (andelen) patienter som fallit, under en 13-månaders period, av ett 

totalt antal patienter”. C- diagram ”räknar” t.ex. ”totala antalet patienter som fallit omkull under 
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en tidsperiod eller ger det totala antalet inläggningar under 23 på varandra följande måndagar” 

(Bilaga 9; Tabell 3). 

 

Mätverktygen Lean, WMS och RFMEA är unika genom sin mångsidighet. WMS ger svar på 

hur väntetiden, sonografernas stressnivå och patientnöjdheten förändras och hur många patien-

ter som undersöks per tidsenhet samt förändringar i antal väntande patienter. RFMEA ger pro-

spektivt ”svar vid fastställande av risker vid radiologiskt arbete, vid utvecklande av lösningar 

och vid förebyggande åtgärder på en röntgenavdelning”. Med lean-verktyget orsaksanalys ”kan 

grundorsaken till ett problem fastställas” (Bilaga 9; Tabell 3). 

 

Orsak-och-verkan diagram, som beskrivs tre gånger i de utvalda studierna, identifierar de 

bakomliggande orsakerna till ett problem. 

 

”För att kunna skilja på förändringar som ger förbättring och de som inte gör det behöver rele-

vanta aspekter gällande resultat mätas” med något av mätverktygen styrdiagram, sekvensdia-

gram, flödesscheman eller paretodiagram (Thor et al., 2007). I denna studie kan styrdiagram 

bl.a. ”visa på variation över tid och om en process är stabil eller instabil samt användas för att 

bedöma effekterna av en förändring, i realtid”. Med ett sekvensdiagram kan det bl.a., förutom 

det som sägs om styrdiagram, ”även avgöras om en förändring är en förbättring eller inte samt 

visa om gjorda förbättringar är bestående”. Flödesscheman används bl.a. ”för att se variation 

över tid, i en process, och om processen är stabil eller instabil”; om stegen i en process fungerar 

eller inte. Paretodiagram används bl.a. ”för att fastställa grundorsaken till ett problem”. Det 

redovisade resultatet från (Thor et al., 2007) ovan stämmer därmed även in på denna studie.       

 

För att en arbetsledning ska kunna genomföra ett förbättringsarbete på en röntgenavdelning 

behöver personal och arbetsledning arbeta tillsammans och hela tiden kontinuerligt upprätthålla 

och om möjligt förbättra vårdkvaliteten och därmed patientsäkerheten. För att alla ska arbeta 

tillsammans är det lämpligt med ett demokratiskt ledarskap, enligt Mitchell (2013). Ett auto-

kratiskt ledarskap, i ett sådant läge, skulle troligen få negativa följder, speciellt på sikt. Då allt 

för många, i personalen, skulle känna sig överkörda, illa behandlade, sårade och hämmade för 

att kunna bidra, på ett positivt sätt. Allt för mycket energi skulle gå åt till att försöka lösa och 

hantera konflikter eller att städa upp efter den autokratiska ledarens excesser. Några kanske 

slutar, andra håller sig på sin kant etc. Ett laissez – faire ledarskap, då underordnade tillåts ta 

över kontrollen (Mitchell, 2013) skulle kräva fler handledare och att gruppmedlemmarna är 
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mycket motiverade. Vidare skulle troligen motståndet öka. Av dessa anledningar är det demo-

kratiska ledarskapet att föredra och då tillsammans med Ronald Lippitt`s förändringsteori (re-

fererad i Mitchell, 2013). På en röntgenavdelning skulle i Fas 1 problemet kunna diagnostiseras 

med hjälp av t.ex. ett flödesschema. Detta för att visa på eventuell variation (slöseri) över tid 

och om en process är stabil eller instabil gällande t.ex. patientflödet mellan. en röntgenavdel-

ning och en akutmottagning eller mellan röntgen och andra avdelningar, inom ett sjukhus. Varje 

steg i en arbetsprocess kan då visas i lämpliga sekvenser (Tamm et al., 2012). Varför det finns 

slöseri inom t.ex. en röntgenverksamhet och hur slöseriet kontinuerligt kan minimeras kan ett 

flödesschema påvisa. Flödesscheman kan användas när genomströmningen (flödet) av patienter 

mellan andra avdelningar samt inom röntgenavdelningen behöver förbättras eller hållas på en 

kontinuerligt god nivå (J. B. Kruskal et al., 2012). En inte allt för detaljerad plan för det fortsatta 

förbättringsarbetet bör utarbetas, tillsammans med en tidplan. 

Orsak-och-verkan diagram, som förekommer i tre av de utvalda studierna (Figur 1), underlättar 

t.ex. brainstorming genom att problem beskrivs som ett fall, som dokumenteras (Tamm et al., 

2012). Grundorsaken till ett problem fastställs (J. B. Kruskal et al., 2012) genom att de 

bakomliggande orsakerna identifieras (Simon & Canacari, 2012). Inom röntgenverksamheter 

kan ett orsak-och-verkandiagram, paretodiagram, eller flödesschema användas för att 

identifiera och prioritera orsaker till brister, i en process. Vidare kan ett fiskbensdiagram (orsak-

och-verkan diagram) fungera bra tillsammans med ett paretodiagram, där orsaker identifieras 

med fiskbensdiagramet och brainstorming och där paretodiagramet grafiskt visar på den relativa 

betydelsen av varje bidragande faktor (Bilaga 2) (J. B. Kruskal et al., 2011; Provost & Murray, 

2011; Simpson et al., 2005).  

Metoddiskussion 

Validitet är ett instruments förmåga att mäta det som ska mätas (Forsberg, 2013). I denna studie 

är det främst verktygens validitet med avseende på svar och användningsområde (generellt och 

specifikt), som har analyserats, mätts, jämförts och presenterats, utifrån syftets frågeställningar. 

Reliabiliteten, graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, vid 

olika tillfällen (Forsberg, 2013), har författaren presenterat i bilaga 8 och i bilaga 9. På grund 

av att detta forskningsområde inte är så frekvent beforskat och att antalet forskningsartiklar 

därför blev få till antalet kan man säga att reliabiliteten och validiteten inte är den högsta. Men 

att trovärdigheten gällande denna studie, utifrån rådande förhållanden, ändå är hög. Även om 

denna studie består av enbart kvantitativa studier, inom ett område, kunde författaren, inte med 
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säkerhet, styrka reliabiliteten gällande de mätningar som har gjorts, med de olika verktygen, i 

de utvalda artiklarna. En metaanalys var därför inte möjlig. Eftersom resultatet från de första 

sökningarna var magert breddades syftet för att få ett större material att studera. Syftet kan ju 

revideras efter att tidigare forskning har omformulerats (Henricson, 2012).  

 

Att författaren valde att göra en syntetiserande (integrativ) litteraturöversikt, av typen syste-

matisk litteraturstudie, i avsaknad av metaanalys (Forsberg, 2013; Friberg, 2012), med kvali-

tativ metod och induktiv ansats blev, enligt densamme, en nödvändighet. Avsikten att sam-

manställa, beskriva, dra slutsatser och verifiera olika mätverktygs relevans inom röntgenverk-

samheter, via exempel från tidigare gjord forskning, enligt Forsberg (2013), skulle styrka stu-

diens reliabilitet. Vilket här i slutändan har fått reviderats något, till den lägre vetenskapliga 

definitionen, trovärdiget, gällande denna studie. Men exempel från tidigare forskning har an-

vänts. Författaren har utgått ”ifrån en tydligt formulerad fråga som besvarats systematiskt ge-

nom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning”, vilket är en definition av 

en systematisk litteraturstudie. Men att detta mål och andra kriterier har uppfyllts fullt ut, för 

att vara en systematisk litteraturstudie, har troligen inte uppfyllts. Kvalitativ metod var mest 

trovärdig, som utgångspunkt trots att alla ingående studier var/är kvantitativa. Kravet för att 

kunna göra en metaanalys är att samma mätmetoder har använts inom samma område. Något 

som denna studies författare inte kunde styrka. Studien hade då varit kvantitativ (Forsberg, 

2013). En annan orsak till att det inte blev tal om någon metaanalys berodde på att metoderna, 

i resultatstudierna, spretade åt olika håll, metodbeskrivningen var inte helt tydlig. Fördelarna 

med mixad metod, som har använts i denna studie, är att den är komplementär, praktisk och 

förstärker trovärdigheten samt att den är inkrementell. Den ger stegvis ökad kunskap. Kvalita-

tiv metod (textdata) och kvantitativ metod (numeriska data) kan komplettera varandra. Re-

spektive metods begränsningar kan delvis elimineras och dess styrkor kvarstår (Henricson, 

2012). En annan fördel är den att det krävs praktiska metodologiska verktyg för att besvara 

komplexa forskningsfrågor (här t.ex. översiktstabell, tabell 1, 2, och 3 samt stapeldiagram). 

Trovärdigheten, gällande forskningsresultatet, stärks av att både kvalitativ och kvantitativ me-

tod används. Att en mixad metod är inkrementell innebär att en återkopplingsloop kan byggas, 

där kunskap från den ena metoden kan användas i den andra metoden. Den vanligaste formen 

av mixad metod är triangulering, även kallad konvergent design (Henricson, 2012). Triangu-

lering innebär att man använder både den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen för att be-

lysa ett fenomen (Forsberg, 2013), vilket författaren har gjort i denna studie. Eftersom denna 

studies författare uppfattar att teorin inom valt område är svagt utvecklad valdes en induktiv 
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ansats. Hade teorin däremot varit välutvecklad hade det varit lämpligt att använda en deduktiv 

ansats (Henricson, 2012).  

Studien har sin utgångspunkt i vad (Friberg, 2012) kallar en syntetiserande (integrativ) littera-

turöversikt, där forskaren först väljer ut studier som överensstämmer med syfte, frågeställ-

ningar, avgränsningar och inklusionskriterier. Vilket överensstämmer med Forsberg (2013) 

som säger att forskaren ska utgå från formulerade frågor och identifiera relevant forskning samt 

välja ut resultatstudier (Forsberg, 2013). Studierna ska därefter kvalitetsgranskas och en data-

reduktion göras. Sådant, i varje artikel, som handlar om syfte och frågeställningar väljs (Friberg, 

2012). Forsberg (2013) håller med, på sitt sätt, genom att säga att den relevanta forskningen, 

som handlar om syftet och frågeställningarna, ska värderas. Nästa steg för Friberg (2012) är att 

studierna ska analyseras. Studierna ska då läsas flera gånger för att innehåll och sammanhang 

ska förstås. För att skapa en översikt över data ska en översiktstabell skapas, (Bilaga 6) samti-

digt som varje studie sammanfattas i en eller ett par sidor text. Ett slags validering, för att vara 

säker på att allt väsentligt har uppfattats och dokumenterats. En pendling mellan helheten (re-

spektive studie) och dess delar (översiktstabellen och textsidorna) ska ge en ny helhet. Även 

Forsberg (2013) menar att analys av relevant forskning ska vara med i detta skede. För Friberg 

(2012) är nästa analyssteg att göra jämförelser, där likheter respektive skillnader gällande det 

forskaren väljer att ta med från översiktstabellen analyseras. Därefter sorteras materialet utifrån 

likheter och skillnader och presenteras.  

Friberg (2012) poängterar att kvalitativa studier ska presenteras som kategorier, teman eller 

något liknande. I denna studie presenteras studien som ”något liknande”, p.g.a. att svaren på de 

ställda forskningsfrågorna var kortfattade och direkta. Författaren uppfattade att de inte kunde 

användas som teman och kategorier. Åtminstone utifrån hur författaren uppfattade situationen 

vid den aktuella tidpunkten. Författaren började med att försöka skapa teman och kategorier, 

men p.g.a. att svaren var kortfattade upplevde denne att det inte fungerade. Kategorier och te-

man passar vid analys av större textmassor (Henricson, 2012). Enligt Henricson (2012) är en 

kategori en grupp koder med liknande innehåll där flera grupper som hör samman kan bilda s.k. 

subkategorier, som då bildar kategorin. Liknande data får inte finnas i två kategorier. Vilket är 

ett argument mot att använda sig av kategorier, eftersom författaren, till denna studie, samlade 

in liknande data. En kod är ett samlingsnamn för en kondenserad meningsenhet, d.v.s. ett enda 

ord, en etikett. En meningsenhet består av ett antal ord som har ett gemensamt budskap. Ett 

tema visar på något mer än de enskilda kategorierna, det binder samman alla kategorier 

(Henricson, 2012). Författaren kom ändå, att som utgångspunkt, tänka i kategorier och teman, 
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som slutligen gav upphov till tabellerna gällande syftet och forskningsfrågorna, i denna studie. 

Detta tänk hjälpte till med att skapa en grundstruktur, där innehåll som handlade om samma sak 

sorterades under lämpliga, relevanta, rubriker. En ny helhet, ett resultat, skulle skapas genom 

att slutsatser drogs och verifieringar gjordes samt underliggande mönster identifierades. Tolk-

ning och syntes gjordes, av det som studerats och ett mönster eller en modell fick illustrera hur 

resultaten hängde ihop (Friberg, 2012) (Bilaga 7) (Bilaga 8) (Bilaga 9). Allt detta för att ge 

studien en hög trovärdighet. Kanske hade kategorier och teman, om de använts fullt ut, gjort 

studien tydligare för läsaren. Men den hade nödvändigtvis inte blivit mer trovärdig. I och med 

det friare konceptet har författaren varit tvungen att tänka logiskt, i och för sig utifrån en kate-

gori och tema grund, men författaren har inte varit bunden av en absolut formell struktur. Något 

som gör att slutresultatet kan bli mer med ”verkligheten” överensstämmande än om själva for-

men hade fått skymma det nya resultatet, den nya helheten. Även om det initiala tänket var 

kvalitativt, med kategorier och teman, kom författaren slutligen att använda sig av beskrivande 

statistik vid analysen av de utvalda studierna. Beskrivande statistik är en numerisk och grafisk 

teknik, som används för att organisera, presentera och analysera data. Den form av beskrivande 

statistik som används för att beskriva en variabel, i ett urval, är beroende av vilken mätnivå som 

har använts (Fisher & Marshall, 2009). Författarna beskriver tre mätnivåer; nominal, ordinal 

och continuous. 

 
Artikelsökningarna i PubMed gjordes utan avgränsningar, p.g.a. kunskapsbrister hos författa-

ren. Kanske missades någon eller några relevanta artiklar p.g.a. det. Att hitta relevanta sökord 

innebar också ett problem och att använda sig av Svenska Mesh kanske inte var så klokt, med 

tanke på att engelska sökord användes. Hur viktigt det är att tydligt för sig själv dokumentera 

när, i vilken databas, hur många artiklar som var kvar efter att titel och sammanfattning hade 

lästs, hur många som valdes ut till kvalitetsgranskning samt det slutgiltiga antalet utvalda artik-

lar blev författaren sig varse. I annat fall kan det ta mycket tid och kraft att reda ut. Fördelen 

med att inte så lätt hitta relevanta artiklar är att författaren tvingas till alternativa sökvägar, som 

att t.ex. att söka i redan sökta och utvalda artiklars referenslista (sekundärsökningar) (Friberg, 

2012). Det kräver naturligtvis att en eller fler artiklar redan har valts ut, i tidigare sökning-/ar. 

Sökningar på en relevant artikelrubrik, som sökord, kan också fungera, enligt författarens erfa-

renhet. De äldsta artiklarna, i denna studie är från 2008 (två artiklar). Fyra artiklar är från 2012 

och en (den yngsta) är från 2013. Sex av de tio till denna studie utvalda artiklarna/studierna är 

från USA (studie nr 4 till och med studie nr 7 samt studie nr 9 och nr 10). En vardera från 

Sverige (studie nr 1), Australien (studie nr 2), England (studie nr 3) och Taiwan (studie nr 8) 
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(Bilaga 6). Ingen värdering av studierna utifrån deras kulturella härkomst har gjorts av förfat-

taren till denna studie. 

 

Noggranna etiska överväganden får anses vara gjorda eftersom ingen av de till denna studie 

utvalda artiklarna innehåller någon personlig identifierbar information (t.ex. namn och adress) 

samt att studierna är peer reviewed. Endast i studie nr. 8, (Li et al., 2013) (Bilaga 6) informerar 

författarna läsaren om att ingen personligt identifierbar information (t.ex. namn eller adress) 

har samlats in under hela studiens genomförande. Trovärdigheten får därmed utifrån denna 

aspekt anses vara hög, i denna studie. Att alla artiklar som ingår i denna studie har redovisats 

under rubriken ”Översikt av analyserad litteratur” (Bilaga 6) och kommer att arkiveras stärker 

också trovärdigheten (vilket, enligt ovan, inte gäller här, för studentarbeten). Om det tredje 

forskningsetiska kravet är uppfyllt, att alla resultat ska presenteras, inte bara de artiklar som 

stödjer forskarens egen åsikt, är det svårt för forskaren att avgöra. Icke medveten bias kan ju 

alltid ligga till grund för valet av artiklar, men störst är troligen risken att författarens kunskaps-

brister, vid artikelsökningarna, kan ha bidragit till omedveten bias. Någon medveten sådan har 

det inte varit frågan om. Nackdelen med en omedveten bias borde ändå vara marginell, även 

om den är större ju mindre antalet funna och utvalda artiklar det är i förhållande till det totala 

antalet relevanta utvalda artiklar. Hade t.ex. antalet funna utvalda artiklar varit många gånger 

fler, än de tio som det blev, hade det procentuella felet troligen blivit många gånger mindre. 

Generaliserbarheten begränsas av de förhållandevis få till denna studie utvalda artiklar/studier, 

som denna studie vilar på. Men studien bör ändå ses som ett trovärdigt, betydelsefullt och vik-

tigt bidrag för att förbättra vårdkvaliteten och därmed öka patientsäkerheten inom hälso- och 

sjukvården. 

Slutsatser 
I denna studie är det främst verktygens validitet (ett instruments förmåga att mäta det som ska 

mätas) med avseende på svar och användningsområde (generellt och specifikt), som har analy-

serats, mätts, jämförts och presenterats, utifrån syftets frågeställningar. Reliabiliteten är ju gra-

den av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, vid olika tillfällen. På 

grund av bl.a. den begränsade forskningen inom valt område och att antalet till denna studie 

utvalda artiklar blev få gör att reliabilitet och validitet inte är begrepp som passar att använda 

på denna studie. Begreppet trovärdighet däremot är vad som passar in på denna studie. Detta 

bl.a. p.g.a. att författaren inte med säkerhet kunde styrka reliabiliteten gällande de mätningar 
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som har gjorts, med de olika verktygen, i de utvalda artiklarna. Av den anledningen var det inte 

möjligt med en metaanalys, trots att alla studierna är kvantitativa. En annan orsak till att det 

inte blev tal om någon metaanalys berodde på att metoderna, i de till denna studie utvalda ar-

tiklarna, spretade åt olika håll. Metodbeskrivningen var inte tydlig. 

 

Avsikten att sammanställa, beskriva, dra slutsatser och verifiera olika mätverktygs relevans, 

inom röntgenverksamheter, via exempel från tidigare gjord forskning skulle styrka studiens re-

liabilitet. Vilket på grund av det ovan nämnda har fått reviderats något, till den lägre vetenskap-

liga definitionen, trovärdiget, gällande denna studie. Men exempel från tidigare forskning har 

använts. Författaren har utgått ”ifrån en tydligt formulerad fråga som besvarats systematiskt 

genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning”, vilket är en definition 

av en systematisk litteraturstudie. Men att detta mål och andra kriterier har uppfyllts fullt ut, för 

att vara en systematisk litteraturstudie, har inte uppfyllts. Kvalitativ metod var mest trovärdig, 

som utgångspunkt (eftersom utvalda studier/artiklar till största delen innehöll textdata) trots att 

alla ingående studier är/var kvantitativa.  

 

Fördelarna med mixad metod, som har använts i denna studie, är att den är komplementär, 

praktisk och förstärker trovärdigheten samt att den är inkrementell (kunskapen ökar stegvis). 

Kvalitativ metod (textdata) och kvantitativ metod (numeriska data) kan komplettera varandra. 

Respektive metods begränsningar kan delvis elimineras och dess styrkor behållas.  

Att forskaren använder praktiska metodologiska verktyg för att besvara komplexa forsknings-

frågor (här t.ex. översiktstabell, tabell 1, 2, och 3 samt stapeldiagram) är t.ex. ett sätt att för-

stärka trovärdigheten. Trovärdigheten, gällande forskningsresultatet, anses bli starkare av att 

både kvalitativ och kvantitativ metod används. Inkrementell metod innebär att kunskap från 

den ena metoden kan användas i den andra metoden. Den vanligaste formen av mixad metod är 

triangulering (konvergent design), där både den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen för att 

belysa ett fenomen används. Vilket författaren har gjort i denna studie. Induktiv ansats valdes 

eftersom teorin inom valt område är svagt utvecklad. Hade teorin varit välutvecklad hade de-

duktiv ansats använts.  

 

Översiktstabellen (Bilaga 6) samt tabell 1, tabell 2 och tabell 3 (Bilaga 7) (Bilaga 8) (Bilaga 9) 

samt stapeldiagrammen har varit till stor hjälp för att tydliggöra och skapa struktur inför ana-

lysen, tolkningen och syntesen av de till denna studie utvalda artiklarnas relevanta datainnehåll.. 
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Kanske hade kategorier och teman, om de använts fullt ut, gjort studien tydligare för läsaren. 

Men den hade nödvändigtvis inte blivit mer trovärdig. I och med det friare konceptet har för-

fattaren varit tvungen att tänka logiskt, i och för sig utifrån en kategori och tema grund, men 

författaren har inte varit bunden av en absolut formell struktur. Något som gör att slutresultatet 

kan bli mer med ”verkligheten” överensstämmande än om själva formen hade fått skymma det 

nya resultatet, den nya helheten. Även om det initiala tänket var kvalitativt, med kategorier och 

teman, kom författaren slutligen att använda sig av beskrivande statistik vid analysen av de 

utvalda studierna. 

 

Artikelsökningarna i PubMed gjordes utan avgränsningar, p.g.a. kunskapsbrister hos författa-

ren. Kanske missades någon eller några relevanta artiklar p.g.a. det. Att hitta relevanta sökord 

innebar också ett problem och att använda sig av Svenska Mesh var kanske inte så klokt, med 

tanke på att engelska sökord användes. Fördelen med att inte så lätt hittade relevanta artiklar 

var att författaren tvingades till en alternativ sökväg, att söka i redan sökta och utvalda artiklars 

referenslista (sekundärsökning). 

 

Ingen av de till denna studie utvalda artiklarna innehåller någon personlig identifierbar inform-

ation och studierna är peer reviewed. Trovärdigheten får därmed utifrån denna aspekt, anses 

vara hög, i denna studie. Om det forskningsetiska kravet, att alla resultat ska presenteras, inte 

bara de artiklar som stödjer forskarens egen åsikt, är uppfyllt, är det svårt för forskaren att av-

göra. Störst är troligen risken att författarens kunskapsbrister, vid artikelsökningarna, kan ha 

bidragit till omedveten bias. Medveten sådan har det inte varit frågan om. Nackdelen med 

omedveten bias borde vara marginell, även om den är större ju mindre antalet funna och utvalda 

artiklar det är i förhållande till det totala antalet relevanta utvalda artiklar. 

 

Syftet med denna studie var att jämföra olika standardiserade mätverktyg som kan användas 

inom somatisk slutenvård, för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om möjligt, med 

betoning på röntgenverksamheter. Vidare var frågeställningarna: Vilka mätverktyg finns be-

skrivna och hur frekvent förekommer de?  Vad ger verktyget svar på, generellt, och vil-

ket/vilka svar skiljer det specifikt från andra verktyg? När är det användbart, generellt, och 

vilken användning skiljer det specifikt från andra verktyg? 
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Styr- (Shewhart-), x-s- , xmr- och sekvensdiagram, flödesschema, paretodiagram, lean-verk-

tyg, WMS, RFMEA, orsak-och-verkan diagram, CUSUM-, p-, u- och c- diagram är de verk-

tyg beskrivits i denna studie. 

Mest frekvent beskrivs mätverktygen Styrdiagram och flödesschema, i denna studies utvalda 

artiklar. Styrdiagram och flödesscheman fem gånger vardera. Orsak-och-verkan diagram tre 

gånger. 

Shewhart- (styr-), CUSUM-, x-s-, xmr-, p-, u-, och c- diagram är alla styrdiagram, så egentligen 

beskrivs styrdiagram totalt 15 gånger i denna studies utvalda artiklar. Men författaren till denna 

studie har valt att presentera de olika verktygen, gällande styrdiagram, som de med avseende 

på begrepp och också med avseende på specifika diagram, beskrivs i de till denna studie utvalda 

artiklarna. 

 

Styrdiagram identifierar special eller common cause variation, i en process. Variation i en 

process är antingen stabil, common (mätvärdena ligger inom kontrollgränser) eller instabil, 

special (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgränser). De används t.ex. för att få till-

gång till aktuella resultat i realtid och är mycket fördelaktiga i sammanhang med ständigt på-

gående förbättringsarbete. Styrdiagram förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser. Vilket 

uppnås genom att organisationen tidigt får statistiskt betydelsefulla larmsignaler när en process 

börjar överskrida accepterade gränser.  

 

Flödesscheman visar de stegen i en process i lämpliga sekvenser och kan användas för att 

förbättra patientgenomströmningen. Aktuell process och tillhörande problem kan identifieras 

genom att arbetsflödet granskas. Ett flödesschema kan ge svar vid utvärdering av ett antal radi-

ologiska förfaranden, som t.ex. vid fastställande av olika risker vid radiologiskt vårdarbete och 

vid utvecklandet av lösningar och förebyggande åtgärder.   

Flödesschema/processkarta kartlägger processer och underlättar identifiering av problem och 

gör det möjligt att uttrycka sig i bestämd kvantitet, flaskhalsar kan analyseras. Inom en 

röntgenverksamhet kan data delas in i kategorierna process, resultat och patientcentrerade 

mätvärden. Processmätningar handlar om vänte-, tillgänglighets- och handläggningstider 

gällande material samt hur protokoll och riktlinjer efterlevs. Exponerad dos och diagnostiskt 

utbyte vid biopsiprovtagningar kan beskrivas med resultatmätningar.  
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Alla i denna studie ingående mätverktyg förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser. Mät-

verktygen flödesschema, lean-verktyg, WMS, RFMEA eller orsak-och-verkan diagram visar 

var förbättringsinsatser bör fokuseras i första hand. Styr-, x-s- och xmr- diagram, CUSUM-, p-

, u-, och c- diagram visar på variation (slöseri) över tid och om en process är stabil eller instabil. 

 

För att se variation över tid, i en process, och om processen är stabil eller instabil kan något av 

de tio mätverktygen styr-, x-s-, xmr- eller sekvensdiagram, flödesschema eller lean- verktyg,  

CUSUM-, p-, u-, eller c- diagram användas. Något av de åtta mätverktygen styr-, x-s-, xmr-, 

sekvensdiagram, CUSUM-, p-, u-, eller c- diagram kan användas för att bedöma effekterna av 

en förändring, i realtid. För att fastställa grundorsaken till ett problem kan ett paretodiagram, 

lean- verktyg, RFMEA eller orsak-och-verkan diagram användas. Med WMS, RFMEA eller 

orsak-och-verkan diagram kan problem lösas när undersökningar fastnat i ärendehanteringen. 

 

Styr-, x-s-, xmr-, CUSUM-, p-, u-, och c- diagram svarar specifikt på om special cause variation, 

instabilitet (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgränser) eller common cause variat-

ion (normala värden inom kontrollgränser) förekommer. Sekvensdiagram visar på processre-

sultat, om en förändring är en förbättring, om gjorda förbättringar är bestående samt möjliggör 

ett tidsperspektiv vid förändringsarbete. P- diagram ger svar på ”andelar”, t.ex. andelen patien-

ter som fallit omkull eller på andelen patienter med bruten lårbenshals som dör under en 24 

kvartalsperiod. U- diagram ger svar på ”förhållanden”, t.ex. antal patienter som fallit under 100 

patientdagar eller hur många (andelen) patienter som fallit, under en 13-månaders period, av ett 

totalt antal patienter. C- diagram ”räknar” t.ex. totala antalet patienter som fallit omkull under 

en tidsperiod eller ger det totala antalet inläggningar under 23 på varandra följande måndagar. 

 

WMS ger svar på hur väntetiden, sonografernas stressnivå och patientnöjdheten förändras och 

hur många patienter som undersöks per tidsenhet samt förändringar i antal väntande patienter. 

RFMEA ger prospektivt svar vid fastställande av risker vid radiologiskt arbete, vid utvecklande 

av lösningar och vid förebyggande åtgärder på en röntgenavdelning. Med lean-verktyget orsak-

sanalys kan grundorsaken till ett problem fastställas. Orsak-och-verkan diagram, som beskrivs 

tre gånger i de utvalda studierna, identifierar de bakomliggande orsakerna till ett problem. 

 

Gör om gör rätt har verkligen genomsyrat, speciellt slutdelen, av detta uppsatsskrivande. Ju mer 

författaren har arbetat med uppsatsen/studien desto mer har han blivit tvungen att ändra och 

rätta i den samma. Vilket har varit pressande. Pressande också beroende på att uppsatsen inte 
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har ett enda entydigt svar, utan flera delsvar, som också de har bestått av flera delsvar. Me-

ningar, i de utvalda artiklarnas resultatsvar, har tolkats och jämförts utifrån inte bara deras en-

tydiga innehåll utan också med hjälp av författarens omdöme. Egentligen lite som det är i det 

verkliga livet och inte bara i teorin. Inte med ett avskärmat tunnelseende, som vanligtvis endast 

används i krissituationer, av fanatiker och kanske av psykiskt sjuka personer. 

 

Genom att använda kvalitetsverktyg i en sjukvårdsverksamhet förbättras inte endast kvaliteten 

utan även patienternas säkerhet. Kvalitetsverktygen blir en viktig faktor i det patientskadeföre-

byggande arbetet. Att förebygga patientskador, med hjälp av kvalitetsverktyg, istället för att 

endast hantera uppkomna händelser/tillbud, blir en ständigt pågående, förbättrande och själv-

klar norm inom en verksamhet. Röntgenverksamheter anses ju dessutom vara mer benägna än 

andra verksamheter att ta till sig och acceptera prospektiv analys. Men endast om inte enskilda 

medarbetare skuldbeläggs, vilket kan vara fallet vid incidentrapportering. Vid prospektiv analys 

lyfts personalens kunskaper och kompetens fram på ett positivt sätt, i patientsäkerhetsarbetet, 

istället för att personalens svagheter betonas. 

Värdet av en litteraturöversikt för att främja kunskap inom förbättringsvetenskap är den att för-

fattaren/specifik verksamhet genom att sammanställa, beskriva, dra slutsatser och verifiera 

olika vårdhandlingar, via exempel från tidigare gjord forskning och utifrån ett på förhand be-

stämt syfte, ökar förståelsen för vad vårdhandlingar-/ na ger svar på, när de kan användas samt 

varför. Här kunskapen om vad olika mätverktyg ger svar på och när de kan användas. Att på ett 

nyanserat och mångfacetterat sätt beskriva olika vårdhandlingar, inom hälso- och sjukvården, 

ökar möjligheten att förbättra vårdens kvalitet och förbättra patienternas säkerhet samt förhopp-

ningsvis också minska eventuellt resursslöseri. Detta om insamlade data och genererad kunskap 

tas till vara, analyseras och används praktiskt i kliniskt arbete.  

Tjänst kan t.ex. inrättas som har till uppgift att med insamlade data (från olika mindre ansvars-

grupper, team, inom en verksamhet, enligt Paul Batalden m.fl.) och ständigt pågående PDSA- 

cykler analysera och presentera dessa data med hjälp av SPC- diagram. Detta för att på ett öppet 

och transparent sätt, i en verksamhet, ha koll på var resurser, till största delen, behöver satsas. 

Kanske ska 8- 10, av en verksamhets pågående eller nya projekt prioriteras, under en på förhand 

bestämd tidsperiod, för att det ska bli hanterbart. Efter genomförande och analys kan priorite-

ringen omvärderas. Nya prioriteringar göras och startas upp under en ny, på förhand bestämd, 

tidsperiod. 
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Eftersom tjänsten vård skapas av patient och vårdpersonal tillsammans, enligt John Seddon, är 

det viktigt att dessa grupper får göra sin röst hörd via t.ex. enkäter, som dokumenteras, presen-

teras och utvärderas (med hjälp av SPC- diagram) i PDSA- cykler. Detta för att en sjukvårds-

/röntgenverksamhet ska kunna lägga resurser på de delar i verksamheten som har störst behov 

av en resurssatsning, utifrån ett säkerhets-, kvalitets- och resurssparande perspektiv. Med hjälp 

av PDSA- cykler och SPC- diagram kan detta kontinuerligt planeras, genomföras, analyse-

ras/utvärderas och prioriteras, så att en mycket hög nivå kan upprätthållas och eventuellt för-

bättras ännu mer, med ett minimalt resursslöseri.  

Behövs det mer forskning gällande standardiserade mätverktyg inom somatisk slutenvård? Ja 

absolut, på grund av den förhållandevis begränsade tillgången på forskning idag. Vidare för att 

upprätthålla och förhoppningsvis förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet.  
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Bilaga 1 Tre skäl för att använda SPC  

 
 
(Neuhauser & Diaz, 2007) tar upp tre skäl för att med SPC besvara kvalitetsfrågor av typen – 
Förbättras vår verksamhet och/eller vi i den? 
 

1. Planerade verksamheter kan på ett ansvarsfullt sätt redovisa sin verksamhet och lära 
sig hur de, på bästa sätt, kan använda sig av insamlad information.  

2. Sjukhusledningar behöver lära sig att upphöra med att ta beslut baserade enbart på 
uppfattningar och istället ta evidensbaserade beslut.  

3. Sekvensdiagram som saknar kontrollgränser identifierar trender och mönster och un-
derlättar skapandet av gränser. Styrdiagram skapar kontrollgränser och skiljer på 
special och common cause variation, i sjukvårdsdata.  Båda diagramen är lätta att tolka 
och det behövs endast kunskap om ett fåtal regler för att variation ska kunna identifie-
ras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 De sju grundläggande kvalitetsverktygen 
 
Med ett flödesschema kan en process kartläggas, beskrivas och förstås, med avseende på 
förbättringsmöjligheter i densamma (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Orsak-och-verkan diagram används för att identifiera orsaker som predisponerar för en viss 
effekt eller ett visst problem (J. B. Kruskal et al., 2011).  
 
Paretodiagram är ett stapeldiagram, som används för att kvantifiera data från orsak-och-
verkan diagram (J. B. Kruskal et al., 2011). Frekvenser, kostnads- eller tiddata beskrivs med 
detta diagram. Kvantifiera innebär att ”Uttrycka i bestämd kvantitet”(Svenska akademien, 
2006).  
 
Check sheets är en allmänt strukturerad form för insamling och analys av data (J. B. Kruskal 
et al., 2011).  
 
Med styrdiagram – för statistisk process styrning (SPC) – identifieras special eller common 
cause variation. Variationen i en process är antingen stabil, common (mätvärdena ligger inom 
kontrollgränser) eller instabil, special (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgränser) 
(J. B. Kruskal et al., 2011).  
 
Histogram lägesmarkerar frekvensfördelningen av olika värden i en uppsättning av data och 
passar bäst för numeriska data och används för att analysera resultatet av en förändring, i en 
process, samt för att jämföra resultat från olika processer och visuellt kommunicera effekterna 
av processen (J. B. Kruskal et al., 2011).  
 
Spridningsdiagram identifierar förhållandet mellan parade numeriska data, utifrån att 
variabler lägesmarkeras och passar bäst för identifiering av faktorer som predisponerar för ett 
problem eller för att avgöra om en orsak är relaterad till en eller flera effekter (J. B. Kruskal et 
al., 2011) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 Exempelstudier gällande proaktivt patientsäkerhetsarbete 

 
 
Ett förebyggande patientsäkerhetsarbete är ett ständigt pågående förbättringsarbete där 
möjliga fel proaktivt kan identifieras, i komplexa processer, via t.ex.  
 

1. verktyget FMEA (Failure Mode and EffectAnalysis), som förbättrar patientsäkerheten 
och effektiviteten vid samarbete mellan olika sjukvårdande yrkesgrupper. HFMEA 
(Healthcare Failure Mode and EffectAnalysis) är en variant på FMEA för sjukvården. 
Båda varianterna är lätta att lära, enligt Thornton et al. (2011)..  

 
2. ett avdelningsstyrkort med vilket (här) 33 olika mätningar kan göras, inom sex områ-

den: Inom vilka kliniska tjänster (säkerhet, kvalitet, aktualiteter), utbildning, forsk-
ning, professionalism, kommunikation och användartillfredsställelse, ekonomi och ad-
ministration samt bemanning ingår. Varje enskild mätning granskas, över tid, för att se 
vilka mätvärden som uppfyller uppsatta mål (Donnelly, Gessner, et al., 2010).  

 
3. en studie av (Halsted & Froehle, 2008) presenterar ett administrativt arbetsflödessy-

stem, WMS (workflow management system), som automatiskt prioriterar ärenden uti-
från synliggjorda medicinska delar i en verksamhet.  

 
4. en kvalitetskonstruktion, inom mayo klinikerna, som är uppbyggd på: optimering av 

säkerhetskulturen gällande resultat och tjänster; ett förbättrande av den stödjande in-
frastrukturen; effektivisering av sammanhängande tekniska åtgärder samt att leverera 
ett disciplinerat och effektivt utförande (Swensen et al., 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 Översikt artikelsökning 
 
 
 

Databas & Da-
tum 

Sökord Titel/ Abstract/ 
Artikel.  
Dubbletter bort-
tagna. 

Utvalda till kvali-
tetsgranskning 

Resultatartiklar 

Cinahl  
2012-12-31 

control charts* 1 1 1 

PubMed  
2013-01-27 

Quality initia-
tives: lean ap-
proach to im-
proving perfor-
mance and effi-
ciency in a radiol-
ogy department 
 

12 6 3 

Manuell 
sökning 

  7 6 

Totalt  13 14 
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Bilaga 5 Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier, Friberg (2012). 
 
 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgrän-
sat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5. Hur är metoden beskriven? 
6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusions-

kriterier)? 
7. Har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Vilka argument förs fram? 
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller gene-

raliserbarhet? 
13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga anta-

ganden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 Översikt av analyserad litteratur  
 

 Syfte Metod och ur-
val 

Resultat Ingående 
mätverktyg 

 

Vad ger 
verktyget 
svar på? 

 

När är 
verktyget 
använd-
bart? 

Kvalitet 

Studie nr.              
1. 
 
Titel: Con-
trol charts 
as an early 
warning 
system for 
workplace 
health out-
comes 
 
Författare: 
Larsson, J., 
Landstad, 
B. J., 
Wiklund, 
H., 
Vinberg, S. 
 
Tidskrift: 
Work, 39, 
409-425 
 
Årtal: 2011 
 
Land: Sve-
rige 
 
Peer  
Reviewed 

Att utforma 
och diskutera 
styrdiagram 
som tidiga 
varnings-sy-
stem gäl-
lande perso-
nal-hälsan, 
på en arbets-
plats. 
Detta för att 
stödja en  
hälsofrämjan-
de arbetsled-
ning. 

Vidare att 
diskutera 
relevanta 
faktorer gäl-
lande be-
greppet 
Out-of-Con-
trol Action 
Plan 
(OCAP), 
som en re-
aktion på 
att ett  dia-
gram varnar 
om att en 
process  
inte funge-
rar. 

Kvantitativ re-
view. 
 
Studien är ut-
forskande och 
bör ses som en 
utgångspunkt 
för att lära sig 
använda styr-
diagram  vid 
hälsofrämjan-
de arbetsled-
ning. Självskat-
tad upplevd 
allmän hälsa 
och nya sjuk-
fall, per an-
ställd, valdes 
som indikato-
rer i kontroll-
diagrammen. 
 
Två svenska or-
ganisationer 
valdes som fall-
studie-organi-
sationer. En 
universi-tets-
avdelning och 
en kom-munal 
äldre-vårds-
verksam-het. 

Ett integrerat, 
tidigt varnande 
system, med 
ackumulerade 
summor- och 
styrdiagram 
presenteras för 
att visa på en 
möjlig metod 
för hur ett så-
dant system  
kan struktureras 
med hjälp av 
statistiska styr-
diagram. 
Vilka kortsiktiga 
åtgärder som 
omedelbart 
måste till och 
vilken informa-
tion som kan 
behövas bör det 
beslutas om i 
förväg. Feed-
back till ledning-
en behövs, om 
vad som har 
hänt, eftersom 
styrdiagram en-
dast berättar att 
något har hänt. 
Vilket är en Out-
of-control act-
ion plan (OCAP). 

Statistisk 
processtyr-
ning dia-
gram (SPC) 
verktyg 
som 
Shewhart- 
(styr-) dia-
gram och 
CUSUM- 
(Cumulative 
Sums-) dia-
gram.  
 
Exponenti-
ally-
Weighted 
MeanAve-
rage- 
(EWMA-) 
diagram el-
ler ett kvot- 
diagram 
nämns som 
ett alterna-
tiv. 
 

Här främjar 
styrdigram-
men perso-
nalens 
hälsa, på ar-
bets-plat-
sen, genom 
att före-
bygga sjuk-
från-varon. 
De ger här 
svar på per-
sonalens 
hälsa. 

Styrdia-
gram 
(Shewhart
diagram) 
förbättrar 
noggrann-
heten vid 
besluts-
processer. 
Vilket upp-
nås genom 
att orga-
nisa-
tionen ti-
digt får 
statis-
tisktbety-
delsefulla 
larmsigna-
ler när en 
process 
börjar 
överskrida 
accepte-
rade grän-
ser. 
 
Styrdia-
gram 
(Shewhart
diagram)  
är effek-
tiva om 
föränd-
ringsgra-
den är 1,5 
till 2 sigma 
eller mer. 
För 
mindre 
föränd-
ringar, 
shifts, 
(lägre än 
1,5) är det 
inte så ef-
fektivt.  
CUSUM 
kontroll- 
diagram-
met är ett 
bra alter-
nativ vid  

    I. 
(92%)      



 

 

1. mindre 
föränd-
ringar. 
Speciellt 
när 
sample 
storleken 
är n= 1.   
2. kräver 
inte att 
data-upp-
sättningen 
har en  
normal 
spridning 
och en låg 
autokorre-
lation, vil-
ket ett 
Shewhart 
diagram  
behöver 
för att fun-
gera bra. 
CUSUM är 
därför mer 
generellt 
använd-
bart. 

Studie nr.              
2. 
 
Titel: Sta-
tistical pro-
cess con-
trol in nurs-
ing re-
search 
 
Författare: 
Polit, D. F., 
Chaboyer, 
W. 
 
Tidskrift: 
Research in 
Nursing 
&Health,      
35(1), 82-
93 
 
Årtal: 2012 
 
Land: Aus-
tralien 
 
Peer  
Reviewed 

Ge en bred 
översikt av 
SPC- (statist-
isk process-
styrning) me-
toder, och 
beskriva för-
delar och be-
gränsning-ar, 
Illustrera 
dess använd-
ning i en stu-
die för utvär-
dering av ett 
för-bättrings-
arbete, inom 
en sjukvårds-
verksamhet, 
som gick un-
der namnet 
Transforming 
Care at the 
Bedside(TCAB
). 

Kvantitativ re-
view. 

TCAB hade en 
positiv effekt på 
skadlig felmedi-
cinering. Ande-
len skad-liga fel-
medicine-ringar 
minskade till 
0,00 under stu-
diens första må-
nad. För-delen 
med SPC är att 
resultaten är 
tillgängliga i re-
altid, de är aktu-
ella. 
 

SPC- verk-
tyget styr-
diagram 
(Shewhart-
Chart) med 
fyra styrdia-
gram som 
används 
oftast:  
X-bar & 
S-diagram, 
samt 
P-diagram,  
U-diagram 
och C-dia-
gram.  
 
XMR (mo-
vingrange) 
diagram, 
som inte 
beskrivs i 
denna stu-
die, nämns 
också. 

X-bar & S-di-
agram 
Ex: Hur lång 
tid efter ki-
rurgi som 
extubering 
görs (i minu-
ter). 
P-diagram               
Ex: Andelen 
patienter 
som fallit 
omkull. 
U-diagram          
Ex: Antal pa-
tienter som 
fallit per 100 
patientdag-
ar. 
C-diagram  
Ex: Totala 
antalet pati-
enter som 
fallit omkull. 

 

För att be-
döma ef-
fekterna 
av en för-
ändring vid 
kvali-tets-
för-bätt-
rings-arbe-
ten. Om en 
kvalitets-
förbätt-
ringsnorm 
uppfylls el-
ler inte.   
Bristande 
kontroll 
över andra 
potentiellt 
störande 
faktorer 
och frågor 
gällande 
tillförlitlig-
het och gil-
tighet vid 
rutin-
mässig in-
samling av 
data är en 
begräns-
ning. 
 

   II. 
(77%) 



 

 

En beskrivande 
studie av SPC: s 
grundläggande 
uppbyggnad, 
t.ex. kontroll-
diagrammets 
olika bestånds-
delar och hur 
det kan använ-
das och tolkas 
för att identi-fi-
era variation 
beskrivs. Vilka 
kraven är vid 
utformandet 
av ett kontroll-
diagram.  De 
mest använda 
typerna av 
kontrolldia-
gram och deras 
funktioner/ 
egenskaper be-
skrivs samt de-
ras för- och 
nackdelar. Stu-
dien avslut-as 
med att en fall-
studie redo-vi-
sas med en 
slutsats. Rutin-
mässigt insam-
lade admini-
strativa data 
(t.ex. fel upp-
komna vid me-
dicinering) 
fanns tillgäng-
liga som ut-
gångspunkt för 
att bedöma 
effekten av in-
förandet av 
TCAB. Data var 
tillgängliga från 
14 månader 
före och 19 
månader efter 
att TCAB ge-
nomfördes. 

Studie nr.              
3. 
 
Titel: Plot-
ting basic 
control 
charts: tu-
torial notes 
for 
healthcare 
practitio-
ners 
 

Förklara pro-
blem som rör 
val och kon-
struktion av 
styr-diagram i 
praktiken. 

Kvantitativ re-
view. 

Styrdiagram, an-
vända i sam-
manhang med 
ständigt på-
gående förbätt-
ringsarbete, ger 
stora fördelar. 

XMR- 
(moving 
range), p-, 
u- och c-
diagram. 

 

XmR-dia-
gram: För 
att läsa av 
det systo-
liska blod-
trycket (mm 
Hg) för en 
patient, 
varje mor-
gon, under 
en 26-da-
gars period.  

För konti-
nuerliga 
(mätbara) 
data som 
finns till-
gängliga 
ett i taget  
(inte i un-
der-grup-
per) är 
ofta ett 
XmR-dia-
gram 

   II. 
(62%) 



 

 

Författare: 
Moham-
med, M. A., 
Worthing-
ton, P., 
Woodall, 
W. H. 
 
Tidskrift: 
Quality & 
Safety in 
Health 
Care, 17, 
137-145 
 
Årtal: 2008 
 
Land:    Eng-
land 
 
Peer  
Reviewed 

Först en kort 
översikt av 
SPC, inom vår-
den , och dess 
problem. Där-
efter an-vänds 
en hand-ledar-
strategi för att 
illu-strera val-
möj-ligheter 
och konstrukt-
ion av fyra van-
liga styrdia-
gram, XMR-, p-
, u-, och c-dia-
gram, med ex-
empel från 
sjukvården. För 
varje styr-dia-
gram till-han-
dahålls rådata, 
rele-vanta 
formler och 
deras an-vänd-
ningsom-råde 
samt en tolk-
ning av det 
slutgiltiga SPC 
diagrammet. 
Detta tillsam-
mans med an-
teckningar (no-
tes) som lyfter 
fram viktiga 
pro-blem för 
SPC- utövaren. 

 

P-diagram: 
visar data-
värden gäl-
lande antal 
patienter, 
med bruten 
lårbenshals 
och hur 
många av 
dessa som 
dog under 
den följande 
24- kvartals-
perioden.  
U-diagram: 
Visar antalet 
fall på en 
sjukhusav-
delning, un-
der en 13- 
månad-ers 
period.            
C-diagram:  
Antalet aku-
ta inlägg-
ningar, 
under 23 på 
varandra 
följande 
måndagar. 
 

lämpligt. 
För dis-
kreta 
(räkne) 
data är p- 
dia-gram, 
u-diagram 
och c-dia-
gram rele-
vanta. 

http://link.libris.kb.se.bibl.proxy.hj.se/sfxjon?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=111036017586002
http://link.libris.kb.se.bibl.proxy.hj.se/sfxjon?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=111036017586002
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4. 
 
Titel:  
A Paramet-
ric Control 
Chart Ad-
justment 
for Han-
dling Serial 
Depend-
ence in 
Health Care 
Quality 
Data 
 
Författ-
are: Ma-
dan, A., 
Borckardt, 
J. J., Nash, 
M.R. 
 
Tidskrift: 
Quality & 
Safety in 
Health 
Care, 16, 
387-399 
 
Årtal: 2008 
 
Land: 
USA 
 
Peer  
Reviewed 
 

Att (1) utvär-
dera  
traditionella 
X-S-diagrams 
resultat med 
hjälp av da-
torsimule-
ringar för att 
avgöra hur 
ofta det leder 
till fel som 
det går att 
dra slutsats-
er av, vid 
olika grad av 
autokorrela-
tion; 
(2) beskriva 
ett tillväga-
gångssätt för 
att korrigera 
för autokor-
relation, och;  
(3) utvärdera 
det autokor-
relerade och 
korrigerade 
X-S diagram-
met. 
Autokorrela-
tion är en 
matematisk 
representa-
tion gällande 
graden av lik-
het mellan en 
given tids-se-
rie och en ef-
tersläpande 
version av sig 
själv under 
flera tids-in-
tervall 
(Investopedia
, 2014) 

Kvantitativ re-
view. 
 
Författarna 
rapporterar 
om empiriskt 
falskt positiva 
nivåer och ef-
fektresultat, 
hos medel-σ 
(XS) styrdia-
gram teknik, 
vid olika 
nivåer av auto-
korrelation. 
Resultat visar 
att denna tek-
nik ger dålig 
kontroll på 
falskt positiva 
autokorrelera-
de uppgifter, 
enligt författ-
arna. De be-
skriver också 
en metod för 
autokorrela-
tion korrigering 
och slutligen 
jämför de 
autokorrela-
tionkorrigera-
de X-S diagram 
med ursprung-
lig X-S teknik. 

 

För det justera-
de X-S dia-gram-
met verkar 
autokorrelation-
justeringen göra 
att X-S diagram-
met presterar 
bättre än när 
det ursprungliga 
X-S diagram-
mets besluts-
regler använ-
des. Detta när 
det handlar om 
typ I fel (falskt 
positiva så-
dana). Det ver-
kar finnas någon 
slags inflation av 
typ I fel med 
den autokorre-
lerat justerade 
X-S metoden. 
Men resultatet 
är bättre än ori-
ginaldiagram-
met. 

 

X-S dia-
gram och 
auto-korre-
lation-kor-
rigera-de X-
S diagram. 

Med hjälp 
av speciell-
a besluts-
regler kan 
chefer ta 
beslut uti-
från om 
uppgif-
terna styr-
ker special 
cause vari-
ation eller 
common 
cause vari-
ation (nor-
malt bak-
grundsbul-
ler).   

X-S dia-
gram  
hjälper 
chefer att 
ta beslut 
utifrån 
förekom-
sten av 
special 
cause va-
riation i 
kvali-tets-
pro-ces-
sers data. 

 

   II. 
(69%) 

 
Studie nr.              
5. 
 
Titel:      The 
run chart: a 
simple ana-
lytical tool 
for learning 
from varia-
tion in 
healthcare 
processes 
 

 
Att beskriva 
sekvensdia-
grammet, ett 
analysverktyg 
som vanligen 
används av 
yrkeverk-
samma inom 
kvalitetsför-
bättring, men 
som är unde-
rutnyttjat 
inom vården. 

 
Kvantitativ re-
view. 
 
Ett standardi-
serat tillväga-
gångsätt för 
konstruktion, 
användning 
och tolkning av 
sekvensdia-
gram, för sjuk-
vården, ut-
vecklat utifrån 
statistisk pro-
cesstyr-
ningslitteratur, 

 
Hjälper oss att 
objektivt förstå 
om de för-änd-
ringar vi gör i en 
process eller ett 
system, över tid, 
kan leda till för-
bättringar och 
göra det med en 
minimal mate-
matisk komplex-
itet. Användbar-
heten och enkel-
heten gör se-
kvensdia-gram-
met, potentiellt 

 
Sekvens-
diagram.  
 

 
(1)  Process-
resultat syn-
liggörs. 
 
(2) Avgör 
om testade 
förändringar 
leder till för-
bättring-ar. 
 
(3) Visar om 
gjorda vins-
ter, vid för-
bättringsar-
bete, består. 

 

 
När prakti-
ker och 
besluts-
fattare ob-
jektivt be-
höver för-
stå om för-
änd-
ringar, 
som görs i 
en process 
eller ett 
system, 
över tid, 
leder till 
förbätt-

 
 II. 
(73%) 
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46-51 
 
Årtal: 2011 
 
Land: 
USA 
 
Peer  
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beskrivs och 
presenters 
med hjälp av 
t.ex. figurer 
och tabeller. 

sett, tillämp-
ningsbart inom 
hälso- och sjuk-
vården, utifrån 
ett praktiker- 
och beslutsfat-
tarperspektiv.        

(4) Möjlig-
gör en tids- 
(analytisk) 
syn på upp-
gifter istället 
för en sta-
tisk (enume-
rativ) syn. 
 

ringar eller 
inte. 

Studie nr.              
6. 
 
Titel: Qual-
ity initia-
tives: plan-
ning, set-
ting up, and 
carrying 
out radiol-
ogy process 
improve-
ment pro-
jects 
 
Författare: 
Tamm, E. 
P., 
Szklaruk, J., 
Puthooran, 
L., 
Stone, D., 
Stevens, B. 
L., 
Modaro, C. 
 
Tidskrift: 
Radiogra-
phics, 
32(5),  
1529-1542 
 
Årtal: 2012 
 
Land: 
USA 
 
Peer  
Reviewed 

Att beskriva 
tillvägagångs-
sättet pro-
cessför-bätt-
ring ur en ra-
diologisk 
verksamhets 
perspektiv 

Kvantitativ re-
view. 
 
Varje steg i ett 
radiologiskt 
processförbätt-
ringsprojekt 
beskrivs i de-
talj. Till exem-
pel att identifi-
era och priori-
tera för-bätt-
rings-möjlig-
heter; en hel-
täckande pro-
jektgrupp 
byggs upp; 
lämpliga åtgär-
der/mät-ningar 
görs, datakäl-
lor och meto-
der för dataa-
nalys väljs. 
Cykler innehål-
lande delmo-
menten pla-
nera, göra, stu-
dera och agera 
(PDSA cykler) 
förs in regel-
bundet och 
verktyg som är 
lämp-liga för 
att slutföra 
varje steg be-
skrivs. 
 

Varje enskild 
aspekt av en 
process analyse-
ras med hjälp av 
lämpliga verk-
tyg. Planer för 
förändring upp-
rättas och ge-
nomförs med 
hjälp av regel-
bundna mät-
ningar och 
granskningar 
följt av nödvän-
diga justeringar 
av kursen. PDSA 
cykler upprepas 
till dess målet 
har uppnåtts/ 
ändrats eller 
projektet ska 
avslutas. 

Basdata gäl-
lande MR- 
under-sök-
ningar häm-
tades ur av-
del-ningens 
datorbase-
rade radio-
logiska in-
forma-
tionssystem 
(RIS). Kom-
plemente-
rande da-
takällor var 
enkäter, 
tidstudier, 
flödes-
scheman, 
observat-
ioner med 
observatö-
rer som 
övervakar 
processer 
och anteck-
nar resul-
tat.Pareto-
diagram 
komplette-
rar patient-
enkäter. 
Styrdia-
gram, or-
sak- och 
verkan-
digram. 
Överens-
stämmelse- 
ark och 

Styrdiagram 
visar på vari-
ation (slö-
seri) över tid 
och om en 
process är 
stabil eller 
instabil. En 
instabil pro-
cess kan 
vara an-
tingen för-
delaktig eller 
skadlig.  
 

Styrdia-
gram an-
vänds för 
att se vari-
ation över 
tid, i en 
process, 
och om 
processen 
är stabil el-
ler instabil. 
Flödes-
scheman 
visar ste-
gen i en 
process i 
lämpliga 
sekvenser. 
När en 
process är 
väl för-
stådd kan 
brain-stor-
ming vara 
användbar 
för att 
identifiera 
problem 
som kan 
påverka 
möjlig-
heten att 
lyckas. Or-
sak-och-
verkan-di-
agram un-
derlätt-ar 
brain-stor-
ming ge-
nom att 
problemet 

    II. 
(62%) 



 

 

 PDSA- cyk-
ler är andra 
viktiga 
verktyg. 

beskrivs 
som ett 
fall, som 
dokumen-
teras på 
ett över-
ens-stäm-
melseark, 
så att t.ex. 
tekniker 
kan åt-
gärda 
dessa. För-
änd-rings-
pro-cesser 
imple-
menteras, 
sprids och 
underhålls 
med 
PDSA- cyk-
ler. 

 

 Syfte Metod och 
urval 

Resultat Ingående 
mätverktyg 

 

Vad ger 
verktyget 
svar på? 

 

När är 
verktyget 
använd-
bart? 

Kvalitet 

Studie nr.              
7. 
 
Titel: Qual-
ity initia-
tives: lean 
approach to 
improving 
perfor-
mance and 
efficiency in 
a radiology 
department 

Författare: 
Kruskal, J. 
B.,Reedy, 
A.,Pascal, 
L.,Rosen, 
M. P.,Boi-
selle, P. M. 

Tidskrift: 
Radiogra-
phics, 32(2), 
573-587 

 
Årtal: 2012 
 
Land:USA 

Peer  

Beskriva de 
grundläg-
gande princi-
perna och 
verktygen för 
en lean stra-
tegi som ko-
difierats i 
Toyota Pro-
duction 
System och 
visa hur de in-
gående  prin-
ciperna och 
verktygen 
kan applice-
ras i en 
röntgenverk-
samhet. 

Kvantitativ 
review. 

Utifrån litte-
ratur beskri-
ver förfat-
tarna vad 
Lean strategi 
är och hur 
principerna 
och verkty-
gen kan an-
vändas inom 
röntgen. 

Många katego-
rier av lean verk-
tyg finns till-
gängliga för att 
skapa, under-
lätta och upp-
rätthålla lean 
processer: Vär-
deflödesanalys 
visualiserar det 
aktuella läget i 
en process och 
identifierar akti-
viteter som inte 
skapar värde för 
patienterna; Or-
saksanalys fast-
ställer grundor-
saken till ett 
problem; Team-
stadgar för pla-
nering, styrning 
och kommuni-
kation gällande 
förändringar i 
en process; För-
valtnings-in-
strumentpane-
ler för övervak-
ning av utveckl-
ing, i real-tid; 
Balanserat styr-
kort för strate-
gisk tillsyn och 

Värdeflö-
desanalys; 
Orsaksana-
lys;  
Direktiv för 
teamet 
(skriftliga); 
Förvalt-
nings-in-
strument-
paneler. 

 

Var och var-
för det finns 
slöseri inom 
en röntgen-
verksamhet 
och hur slö-
seriet konti-
nuerligt kan 
minimeras 

Värde-flö-
des-analys 
för att  för-
bättra pati-
entgenom-
ström-
ningen. Or-
saks-analys 
för att fast-
ställa grund-
orsaken till 
ett problem. 
På ett A3 
ark (på 
intranätet) 
kan ett 
Lean-pro-
jekts målre-
dovisas, 
med direk-
tiv för tea-
met: inne-
hållande, lä-
rande,  be-
slutsfatt-
ande  och 
planerings-
steg som 
genomförts 
för att lösa 
problem, 
som efter 
genomförd 
orsaksana-

II. 

(62%) 



 

 

Reviewed 

 
planering inom 
områdena eko-
nomi, kundser-
vice, intern 
verksamhet och 
personalut-
veckling. 

lys doku-
menteras 
och kom-
municeras 
till perso-
nalen. För-
valtnings-
instrument-
paneler, 
som balan-
serat styr-
kort, an-
vänds för 
strategisk 
tillsyn och 
planering, i 
realtid. 

Studie nr.              
8. 
 
Titel: Rede-
fining the 
sonography 
workflow 
through the 
application 
of a depart-
mental 
computeriz-
ed work-
flow man-
agement 
system 

Författare: 
Li, M. 
F.,Tsai, J. 
Ch.,Chen, 
W. J.,Lin, H. 
S.,Pan, H. 
B.,Yang, T. 
L. 

Tidskrift: 
Internatio-
nal Journal 
of Medical 
Informatics, 
82, 168-176 
 
Årtal: 2013 
 
Land:Tai-
wan 

Peer  
Reviewed 

 

Visa, under-
söka och ut-
värdera en 
effektiv till-
lämpning av 
ett datorise-
rat WMS 
(workflow 
management 
system) i ett 
arbetsflöde 
gällande ult-
raljud. Vilket 
gjordes i syfte 
att minska 
patientvänte-
tiden, antal 
väntande pa-
tienter samt  
songrafers 
stressnivå 
och förbättra 
patient-nöjd-
heten. 

Kvantitativ 
review. 

Ett datorise-
rat WMS 
byggdes ge-
nom att inte-
grera en smi-
dig och auto-
matise-rad 
patient- sor-
terings-algo-
ritm, ett 
övervak-
ningssystem i 
realtid, fin-
justerade tid-
tabeller för 
undersök-
ningsbok-
ning, ett 
stödsystem 
för bildåter-
givning och 
ett digitalt 
system för 
sändning av 
patientut- 
bildnings-
program. Det 
datoriserade 
WMS:et ut-
formades för 
att under-
lätta pro-
blem-lösning 
via kontinu-
erlig och flex-
ibel anpass-
ning. Effekter 
på verksam-
heten, perso-
nalens 
stress-nivå 

Efter genom-fö-
randet av det 
datoriserade 
WMS: et mins-
kade patienter-
nas väntetid  av-
sevärt liksom 
sonografernas 
stressnivå och 
patienterna blev 
nöjdare. 

Flödes-
scheman 
och ett da-
toriserat 
workflow-
manage-
ment sy-
stem 
(WMS), ett 
datoriserat 
ärende-han-
terings-sy-
stem. 

 

Flödes-sche-
manidentifi-
erar brister.  
WMS: et ger 
svar på hur 
väntetiden 
förändras, 
hur sono-
grafernas 
stressnivå 
förändras, 
hur patient-
nöjdheten 
förändras, 
hur många 
patienter 
som under-
söks per 
tidsenhet 
samt för-
ändringar i 
antal vän-
tande pati-
enter. 

Flödes-
scheman för 
att granska 
arbetsflödet 
(ärendehan-
teringen). 
Datoriserat 
WMS för att 
lösa pro-
blem i sam-
band med 
att under-
sökningar 
fastnar i 
ärendehan-
teringen, 
öka patient-
nöjdheten 
och minska 
personalens 
stress samt 
arbets-be-
lastning, 
med be-
gränsade re-
surser.  

 

      I. 

  (85%) 



 

 

och patient-
nöjdheten 
stude-rades. 

Studie nr.              
9. 

Titel:A 
practical 
guide to ap-
plying lean 
tools and 
manage-
ment princi-
ples to 
health care 
improve-
ment pro-
jects 

Förfat-
tare:Simon, 
R. W.,Ca-
nacari, E. G. 

Tidskrift: 

Association 
of peri Op-
erative Reg-
istered 
Nurses 

Journal 95 
(1), 85-103 

Årtal:2012 

Land:USA 

Peer  
Reviewed 

 

Att till-han-
dahålla en 
praktisk 
guide för till-
lämpning av 
leanvertyg 
och lean led-
nings-princi-
per i föbätt-
rings-projekt 
inom hälso- 
och sjukvår-
den. 

Kvantitativ 
review. 

Leans i åtta 
steg uppde-
lade och 
standardise-
rade pro-
blemlönings-
process och 
de ingående 
verktygen 

(1)Projekt-
plan 

(2) värde- 
flödespro-
cesskarta 

(3) orsak-  
och verkan-
dia-gram 

(4) likhets-di-
agram 

(5) påverkan- 
och svårig-
hetsrutnät 

(6) aktivitets- 
(verksam-
hets-) styr-
kort 

(7) genom-
förandeplan 
samt  

(8) att be-
hålla förbätt-
ringar och 
sprida kun-
skap besk-
rivs. 

Många förbätt-
ringsprojekt, 
gällande proces-
ser inom hälso- 
och sjukvården, 
kan tjäna på att 
använda lean. 

De i Lean in-
gående 
verktygen: 

Projektplan. 

Värde-flö-
despro-
cesskarta. 

Orsak-och 
verkan-dia-
gram. 

Likhets-dia-
gram. 

Påverkan- 
och svårig-
hetsrutnät. 

Aktivitets-
styrkort. 

Genom-fö-
rande-plan. 

Att behålla 
förbättring-
ar och 
sprida kun-
skap. 

Projekt-pla-
nen möjlig-
gör ett tyd-
ligt, definie-
rat, förstått 
och accep-
terat mål. 

Värde-flö-
des-pro-
cess-kartan 
identifierar 
aktuell pro-
cess och till-
hörande  
problem. 

Orsak-och 
verkan-dia-
gram identi-
fierar de 
bakom-lig-
gande orsa-
kerna  
till problem.  

Likhets-dia-
gramorgani-
serar pro-
blem i lo-
giska grup-
per. 

Påverkan- 
och svårig-
hetsrutnät 
prioriterar 
vilken grupp 
av problem 
som ska åt-
gärdas först. 

Aktivitets-
styrkort de-
finiera tyd-
ligt korrige-
ran-de åt-
gärder.  

Genom-fö-
randeplan 
för att över-
vaka utveck-
lingen av 
viktiga åt-
gärdspunkt-
er under ge-
nomföran-
det samt för 
att behålla 

När sju-
vårdsled-
ningar är i 
behov av en 
steg-för-
steg-metod 
för doku-
mentation 
av process-
er och iden-
tifiering av 
problem och 
möjlig-heter 
till förbätt-
ring i vård-
processer. 

     II. 

  (65%) 



 

 

för-bätt-
ringar och 
sprida kun-
skap. 

 

 
Studie nr.              
10. 

Titel: Radi-
ology fail-
ure mode 
and effect 
analysis: 
What is it? 

Författare: 
Abujudeh, 
H.H., 

Kaewlai, R. 

 
Tidskrift: 
Radiology 
252(2), 544-
550 
 
Årtal: 2009 
 

Land:USA 

Peer  
Reviewed 

 

 

Beskriva vad 
verktyget fel-
tillstånds- 
och inverk-
ansanalys 
(FMEA, fai-
lure mode 
and effecta-
nalysis) är för 
något, inom 
en röntgen-
verksamhet. 
Då i form av 
RFMEA , där 
R står för ra-
diology. 

 

Kvantitativ 
review. 

Med hjälp av 
hälso- och 
sjukvårds 
FMEA kombi-
neras flera 
befintliga 
analytiska   
metoder i ett 
enkelt verk-
tyg, med vil-
ket en sjuk-
vårdsprocess 
analyseras.  
Vilka riskerna 
är  och hur 
korrigerande 
insatser och 
åtgärdsresul-
tat kan ut-
vecklas be-
skrivs. För-
fattarna ger 
en kort histo-
rik gällande 
hälso- och 
sjukvårds 
FMEA (He-
alth care fai-
lure mode 
and effect 
analysis), be-
skriver god-
kännan-de 
process-en 
och relaterar 
erfarenhet-
erna till an-
vänd-andet 
av HFMEA på 
en röntgen-
avdelning. 

 

Att använda sig 
av hälso- och 
sjukvårds FMEA 
(HFMEA) på en 
röntgenavdel-
ning, i form av 
RFMEA , var till 
hjälp för pro-
spektiv utvärde-
ring av olika ra-
diologiska pro-
cesser. Exempel 
är fastställande 
av risker i sam-
band med radio-
logiskt vårdar-
bete, utveckling 
av lösningar och 
förebyggande 
åtgärder. 

 
FMEA (fail-
ure mode 
and effect 
analysis). 
HFMEA 
(Health care 
failure 
mode and 
effect analy-
sis). 
RFMEA (ra-
diology fail-
ure mode 
and effect 
analysis ) 
och RCA 
(Root 
cause analy-
sis). 

Flödes-
schema 
med fem 
steg, kan 
prospektivt 
ge svar vid 
utvärdering 
av ett antal 
radiologiska 
förfaran-
den, t.ex. 
vid faststäl-
lande av 
olika risker 
vid radiolo-
giskt vårdar-
bete och vid 
utvecklan-
det av lös-
ningar och 
förebyg-
gande åtgär-
der 

Orsak-och-
verkan dia-
gram an-
vänds att för 
förbättra 
screening 
(undersök-
ning) gäl-
lande diabe-

 

Prospektivt 
kan RFMEA 
ge svar vid 
utvärdering 
av ett antal  
radiologiska 
förfaran-
den. Vid 
faststäl-
lande av 
olika risker 
vid radiolo-
giskt vårdar-
bete, och 
vid utveck-
landet av 
lösningar 
och vid före-
bygg-ande 
åtgärder. 
Orsak-och-
verkan dia-
gram ger 
svar på vad 
som behö-
ver göras för 
att scre-
ening 
(undersök-
ning) gäl-
lande diabe-
tes före in-
terventions-
procedurer 
ska förbätt-
ras. 

 

 
RFMEA är 
användbart  
för ett antal 
vanliga fel-
källor, på en 
röntgen-av-
delning, 
t.ex. för 
korrekt pati-
ent-identifi-
ering; förbe-
redelser in-
för under-
sökningar; 
vid 
informerat 
samtycke; 
för före-byg-
gande av fel 
vid läke-me-
dels-admi-
nistre-ring; 
minskning 
eller undvi-
kande av 
överexpo-
nering, vid 
t.ex. bildtag-
ning; säker 
övervakning 
av 
patienter 
och under-
håll av en 
säker ar-
betsmiljö. 
Orsak-och-
verkan dia-
gram an-
vänds när 
orsak till ef-
fekt eller 
problem be-
höver iden-
tifieras. 
 

 
    I. 
 (84%) 



 

 

tes före in-
terventions-
procedurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7  Ingående mätverktyg i resultatstudierna 

 

Tabell 1. Ingående mätverktyg, i resultatstudierna, där X betyder att studien handlar om det förkryssade 
mätverktyget. 



 

 

Mät-
verk-
tyg 

Styr 
(She
wha
rt) 
dia-
gra
m 

x-s 
dia-
gra
m 

xmr- 
dia-
gra
m 

se-
kven
sdia-
gra
m 

flö-
des-
sche
man 

pa-
reto
dia-
gra
m 

lean-
verk-
tyg 

 

WMS 

 

RFMEA 

orsak-
och-
verkan 
dia-
gram 

CU-
SUM- 
dia-
gram 

p- 
dia-
gram 

u- 
dia-
gra
m 

c- 
dia-
gra
m 

Stu-
die  
nr. 1 

 X                    X    

Stu-
die  
nr. 2 

 X            X           X X X 

Stu-
die nr. 
3 

 X   X         X X X 

Stu-
die  
nr. 4 

 X            X             

Stu-
die  
nr. 5 

               X           

Stu-
die nr. 
6 

 X     X  X     X               

Stu-
die nr. 
7 

                X   X    X               

Stu-
die nr. 
8 

                X        X       

Stu-
die nr. 
9 

      X   X    X               

Stu-
die nr. 
10 

      X           X      

 
 
 
 
Bilaga 8 Generella likheter gällande vad verktyget ger svar på samt när det är användbart.     
 
 
Tabell 2.  
 
Mätverktyg Vad ger verktyget svar på? När är det användbart? 

 

 



 

 

 
Styrdiagram (Shewhart chart)                                          A och C 

 
 

          a och b 

X-S diagram          A och C 
 
 

          a och b 

XMR (movingrange) 
diagram 

         A och C 
 
 

          a och b 

Sekvensdiagram          A   
 
 

          a och b 

Flödesschema          A och B  
 
 

          a 

Paretodiagram          A 
 
 

                         c 

Lean-verktyg 
 
 

         A och B  
 

          a   och     c 

WMS 
c- diagram 
 

         A och B 
 
 

                                  d 

RFMEA 
 
 

         A och B 
 

                         c och d 

Orsak-och-verkan diagram          A och B                          c och d 

CUSUM- diagram 
 

         A och C             a och b 

p- diagram 
 

         A och C             a och b 

u- diagram 
 

         A och C             a och b 

c- diagram 
 

         A och C             a och b 

 
 
 
A = Förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser. 
B = Visar var förbättringsinsatser bör fokuseras i första hand. 
C = Visar på variation (slöseri) över tid och om en process är stabil eller instabil. 
 
a = För att se variation över tid, i en process, och om processen är stabil eller instabil. 



 

 

b = För att bedöma effekterna av en förändring, i realtid. 
c = För att fastställa grundorsaken till ett problem. 
d = Lösa problem när undersökningar fastnar i ärendehanteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 9 Vad som specifikt skiljer ett verktyg från andra verktyg gällande vad det ger svar på samt 

gällande dess användbarhet. 
 
Tabell 3.  
 
Mätverktyg Vad ger verktyget svar på? 

 
När är det användbart? 



 

 

Styrdiagram (Shewhart 
chart)  

                        K     
 
 

e       f                     o, p 

X-S diagram                         K     
                                    
 

          f 

XMR (moving range) 
diagram 

                        K 
 
 

                           m 

Sekvensdiagram                   G 
 
 

               g 

Flödesschema                              L 
 
 

                  h 

 Paretodiagram 
 

                               M 
 
 

                      i 

Lean-verktyg 
 

                       H 
 
 

                         j 

WMS 
 
 

                          I 
 

                            k 

RFMEA 
 
 

                            J 
 

                               l 

Orsak-och-verkan diagram                                    N                                     n 
                                         

CUSUM- diagram 
 

                            K            O  

p- diagram 
 

D                         K                                           s 

u- diagram 
 

    E                      K                                             t 

c- diagram 
 

           F                  K                                            u 

 
 
 
D = p- diagram ger svar på andelar/andelstal data, t.ex. andelen patienter som fallit omkull 
eller på andelen patienter med bruten lårbenshals som dör under en 24 kvartalsperiod. 
 



 

 

E = u- diagram ger svar på förhållandedata/relationstal, t.ex. antal patienter som fallit under 
100 patientdagar eller hur många  patienter som fallit under en 13-månaders period av ett 
totalt antal patienter. 
 
F = c- diagram räknar t.ex. totala antalet patienter som fallit omkull under en tidsperiod eller  
ger det totala antalet inläggningar under 23 på varandra följande måndagar. 
 
G = synliggör processresultat; avgör om en förändring är en förbättring;  
visar om gjorda förbättringar är bestående och möjliggör ett tidsperspektiv vid  
förändringsarbete. 
 
H = en projektplan tydliggör målet, så att det kan förstås och accepteras. Vidare visar en vär-
deflödesprocesskarta (schema) aktuell process och tillhörande problem. Ett orsak- och verkan-
diagram identifierar de bakomliggande orsakerna till ett problem. Medan ett likhetsdiagram 
organiserar problem i logiska grupper. Påverkans- och svårighetsrutnät prioriterar vilken 
grupp av problem som ska åtgärdas först. Dessutom definierar aktivitetsstyrkort korrigerande 
åtgärder. En genomförandeplan behövs för övervakning och utveckling av viktiga åtgärdspunk-
ter och för att förbättringar ska behållas och kunskap spridas. 
 
I = ger svar på hur väntetiden, sonografernas stressnivå och patientnöjdheten förändras och hur 
många patienter som undersöks per tidsenhet samt förändringar i antal väntande patienter.  
 
J = kan ensamt och prospektivt ge svar vid fastställande av risker vid radiologiskt arbete, vid 
utvecklande av lösningar och vid förebyggande åtgärder på en röntgenavdelning. 
 
K = om special cause variation, instabilitet (mätvärdena hamnar ovan eller nedom kontrollgrän-
ser) eller common cause variation (normala värden inom kontrollgränser) förekommer. 
 
L = visar om stegen i en process fungerar eller inte  
 
M = kompletterar patientenkäter 
 
N = identifierar de bakomliggande orsakerna till ett problem. 
 
O = ger här svar på personalens hälsa.  
 
e = kan användas för att främja personalhälsan och förebygga sjukdom. 
 
f = används för att bedöma effekterna av en förändring, i realtid. X-S diagrammets begränsning 
är en bristande kontroll över andra potentiellt störande faktorer och frågor gällande tillförlit-
lighet och giltighet vid rutinmässig insamling av data. 
 
g = synliggör processresultat, avgör om testade förändringar leder till förbättringaroch om 
gjorda förbättringar består eller inte, över tid. 

 
h = kan användas när stegen i en process behöver visas i lämpliga sekvenser, när patientge-
nomströmningen behöver förbättras, när arbetsflödet (ärendehanteringen) behöver granskas 
samt när aktuell process och tillhörande problem behöver identifieras. 
 



 

 

i = kan användas som ett komplement till patientenkäter. 
 
j = när direktiv för teametskadokumenteras och kommuniceras till personalen, på intranätet. 
Förvaltningsinstrumentpaneler, som balanserat styrkort kan användas för strategisk tillsyn och 
planering, i realtid. Hälso- och sjukvårdsledningar kan använda en steg-för-steg-metodför att 
dokumentera processer och identifiera problem samt möjligheter till förbättringar. 
 
k = kan användas för att förbättra patientnöjdheten och minska personalens stress samt arbets-
belastning. 
 
l = kan användas för att identifiera patienter korrekt; för förberedelser inför undersökningar; 
för informerat samtycke; för att förebygga fel vid läkemedelshantering; för att minska eller 
undvika strålningsöverexponering; för en säker patientövervakning samt för underhåll av en 
säker arbetsmiljö. Vid fastställande av olika risker, vid radiologiskt vårdarbete, och vid utveck-
landet av lösningar och förebyggande åtgärder är det också användbart. 
 
m = används för kontinuerliga (mätbara) data, som finns tillgängliga ett i taget (inte i under-
grupper). Till exempel för att regelbundet läsa av det systoliska blodtrycket (mmHg) för en 
patient, under en på förhand bestämd tidsperiod. 
 
n = när sjukvårdsledningar vill förbättra vårdprocesser. 
 
o = är effektiva om förändringsgraden är 1,5 till 2 sigma eller mer. För mindre förändringar, 
shifts, (lägre än 1,5) är det inte så effektivt. 
 
p = när datauppsättningen har en normal spridning och en låg autokorrelation. 
 
q = kräver inte att datauppsättningen har en normal spridning och en låg autokorrelation, vil-
ket ett Shewhart diagram behöver för att fungera bra. 

 

r = vid mindre förändringar. Speciellt när urvals- (sample-) storleken är n= 1.   
 

s = andelen patienter som fallit omkull eller andelen patienter med bruten lårbenshals som 
dör under en 24 kvartalsperiod. 
 
t = antal patienter som fallit under 100 patientdagar eller hur många (andelen) patienter som 
fallit under en 13-månaders period av ett totalt antal patienter. 
 
u = totala antalet patienter som fallit omkull under en tidsperiod eller ger det totala antalet 
inläggningar under 23 på varandra följande måndagar. 
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