
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Kortare ledtider inom 

psykiatrisk diagnostik 

HUVUDOMRÅDE:  Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 

FÖRFATTARE:  Thomas Drost 

HANDLEDARE:  Kristina Areskoug Josefsson 

JÖNKÖPING: september 2019  

En fallstudie av införande av produktionsplanering 

inom psykiatrisk diagnostik och dess inverkan på 

medarbetarnas arbetsmiljö 



2 

 

Sammanfattning 

Tillgänglighet är ett stort problem inom svensk sjukvård. Produktionsplanering skulle kunna bidra till 

att korta ned ledtider och på så sätt öka tillgängligheten, men det saknas kunskap om hur detta 

påverkar arbetsmiljön för personalen. Ett förbättringsarbete genomfördes på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning med syfte att med hjälp av produktionsplanering korta ledtiden mellan två steg 

i den diagnostiska processen. Förändringen innebar att patienterna fick möjlighet att boka tid till nästa 

besök direkt i samband med det första besöket. Arbetet utgick från Nolans förbättringsmodell. En 

studie av förbättringsarbetet, med induktiv ansats, genomfördes med syftet att undersöka hur denna 

förändring påverkade arbetsmiljön. Intervjuer genomfördes med berörda medarbetare och 

analyserades med innehållsanalys.  

 

Förbättringsarbetet resulterade i att ledtiden mer än halverades, med befintliga resurser. 

Medarbetarnas delaktighet bedömdes ha haft betydelse för det lyckade resultatet. Studien visade att 

arbetsmiljön ej påverkades negativt, utan tvärtom att arbetstillfredsställelsen ökade. Viktiga 

förklaringar till detta var att medarbetarna upplevde det som tillfredsställande att kunna erbjuda 

patienterna en snar tid för nästa besök, att förändringen ledde till minskad administration och att 

medarbetarna fortfarande hade kontroll över sina tidböcker. Slutsatsen är att det är möjligt att öka 

produktionen med hjälp av produktionsplanering utan att det får negativa effekter för arbetsmiljön.   

 

Nyckelord: Kvalitetsutveckling, hälso- och sjukvård, väntetid, psykiatri, psykiatrisk diagnostik, 

produktionsplanering, arbetsmiljö. 
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Summary 

Shorter lead times in psychiatric diagnostics – A case study of the introduction of 

production planning in a psychiatric diagnostic process and its impact on the working 

environment 

 

Accessibility is a major problem in Swedish healthcare. Production planning could help to shorten 

waiting times and improve accessibility, but there is insufficient knowledge of how this affects the 

working environment. An improvement project was initiated with the purpose to shorten the lead time 

between two steps in the diagnostic process at a psychiatric outpatient clinic, with the help of 

production planning. The change meant that patients were offered to book a time for the next visit 

during the first visit. A study of the project was initiated to investigate how the change affected the 

working environment. Interviews were conducted and analysed with content analysis. 

 

The improvement project led to lead times being more than halved. Employee participation was 

important for reaching this result. The study showed that the working environment was not adversely 

affected, on the contrary job satisfaction increased. Explanations for this was the satisfaction of being 

able to offer patients to book a new visit directly, less time spent on administrative tasks and staff 

retaining significant control over their schedule. The conclusion is that it is possible to increase 

production by means of production planning without this having negative effects on the working 

environment. 

 

Keywords: Quality improvement, health care, waiting time, psychiatry, psychiatric assessment, 

production planning, working environment, occupational health. 
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Inledning 

Tillgänglighet är ett stort problem inom svensk sjukvård (SOU 2016:2). Brister i tillgänglighet riskerar 

leda både till förlängt lidande för enskilda patienter och till att förtroendet för sjukvården på sikt 

urholkas (Socialstyrelsen, 2019, Vårdanalys, 2017). I nationella satsningar för att förbättra 

tillgängligheten har fokus ofta varit på tillgängligheten till första besök, det vill säga tiden som en 

patient får vänta innan denne får komma till en mottagning första gången (Vårdanalys, 2017). Onödig 

väntan kan dock lika gärna uppstå i senare skede i den individuella patientens vårdprocess, exempelvis 

i form av väntan på resultatet av en utredning eller väntan på verksam behandling efter genomförd 

diagnostik. Detta examensarbete fokuserar på väntetiden mellan två steg i en psykiatrisk 

utredningsprocess, där utredningens resultat är avgörande för att kunna ge patienten bästa möjliga 

behandling. 

Inom psykiatrisk sjukvård har det historiskt funnits stor oenighet kring värdet av psykiatrisk 

diagnostik och hur sådan bör genomföras (Brenner, 2014). I takt med att professionen har nått en 

högre grad av enighet kring diagnostiken har det genomförts alltmer forskning inom detta område. 

Sammanställningar av sådan forskning visar att diagnostik enbart på klinisk basis är otillräcklig, då 

även erfarna specialister misslyckas med att korrekt diagnosticera psykiatrisk problematik hos många 

patienter (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013).”Golden standard” inom 

psykiatrisk diagnostik anses istället vara utredningar där data samlas in från många källor, via 

strukturerade intervjuer, av erfarna kliniker i tvärprofessionella team (SBU, 2013). Detta upplägg 

kallas för LEAD - Longitudinal, Experts, All Data (Spitzer, 1983). Nackdelen med mer noggranna 

utredningsprocesser av denna typ är att de är betydligt mer resurskrävande än kliniska bedömningar 

och att de därmed riskerar leda till längre väntetider och längre väntan på verksam behandling.  

Bakgrund  

Problembeskrivning  

På allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle finns ett diagnostikteam som sedan 2013 arbetar utifrån 

en utredningsprocess som ligger i linje med LEAD (Vuxenpsykiatrin Gävleborg, 2013). Processen 

bedöms ha lett till en höjd kvalitet på diagnostiken och en mer jämlik vård, i och med att samtliga nya 

patienter utreds strukturerat enligt samma modell. En nackdel med denna typ av process är som 

nämnts ovan att den är mer resurskrävande än att ställa diagnos enbart utifrån klinisk bedömning. 

Detta beror på att det krävs fler insatser och besök för varje patient, vilket kräver mer tid både från 

medarbetarna och från patienterna. Det krävs även tid för samordning av patientflöden och för 

diskussion inom teamet. Detta riskerar leda till längre ledtider, det vill säga väntetider mellan olika 

steg i processen.  

 

Under 2017 uppmärksammade medarbetare i diagnostikteamet i Gävle att utredningarna tog allt 

längre tid att slutföra, och att patienter kunde få vänta över ett år från att de remitterats till 
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mottagningen tills dess att de fått en diagnos och kunnat påbörja behandling. Eftersom verksamheten 

ej haft tekniska möjligheter att följa upp ledtiderna kontinuerligt har det varit svårt att bedöma hur 

dessa har förändrats över tid. En intern kvalitetsuppföljning av samtliga patienter som avslutat sin 

utredning under november 2017 visade att deras utredningar tagit 505 dagar i genomsnitt. Rapporter 

från medarbetare på andra psykiatriska mottagningar i regionen tydde på att flera enheter hade 

problem med långa ledtider.  

 

Detta innebar att sjukdomsförloppen för patienterna riskerade att förlängas och i värsta fall förvärras i 

väntan på att utredningarna färdigställdes. Det riskerade även leda till minskad effektivitet eftersom 

mer tid behövde läggas på stödjande insatser för patienter under utredning ju längre utredningarna 

pågick. Patienter uttryckte ofta klagomål kring ledtider, både direkt till medarbetare vid besök samt via 

telefonrådgivningen. Både medarbetare och ledning inom vuxenpsykiatrin i Gävleborg uttryckte att 

ledtider på ett och ett halvt år för utredning var orimligt. Det är sedan tidigare känt att långa 

väntetider kan leda till både försämrad livskvalitet för patienten, missnöje, ökade kostnader för 

samhället genom exempelvis sjukskrivningar samt i vissa fall ökade kostnader för att upprätthålla och 

hantera väntelistor (Plantin & Johansson, 2012).  

 

Sammanfattningsvis fanns det ett tydligt gap mellan önskat läge och nuläge i verksamheten vad gällde 

ledtider inom diagnostiska utredningar. Kortare ledtider skulle kunna innebära stora vinster för 

patienterna som då snabbare skulle kunna få behandling för sin psykiska ohälsa. Det skulle även 

kunna leda till effektivitetsvinster för verksamheten. Mot bakgrund av detta gap beslutade 

ledningsgruppen för Vuxenpsykiatrin i Gävleborg att under 2019 prioritera tillgänglighet inom 

diagnostiken. I samråd med ledningen för psykiatriska mottagningen i Gävle bestämdes att ett 

förbättringsarbete skulle genomföras inom diagnostikteamet i Gävle, med huvudsakligt fokus att korta 

ned ledtiderna. Teamet utgick från Nolans förbättringsmodell i detta förbättringsarbete, se nedan 

under tillgänglig kunskap. 

 

När frågan om tillgänglighet tidigare hade uppmärksammats inom diagnostikteamet hade det framför 

allt handlat om väntetiden till första besöket. Det saknades tydliga förväntningar på produktionen för 

många av medarbetarna i teamet och produktionen följdes ej heller upp på något strukturerat sätt. Då 

ledtiderna ökat var det tydligt att produktionen på gruppnivå ej motsvarade behovet. En hypotes var 

att orsaken till den otillräckliga produktionen inte nödvändigtvis handlade om resursbrist i teamet, 

utan åtminstone delvis kunde förklaras av otydliga förväntningar på teamet och medarbetarna vad 

gällde produktion samt minskad effektivitet på grund av hög grad av uteblivna patientbesök. 

Produktions- och kapacitetsplanering har lyfts fram av Socialstyrelsen (2019) som en möjlighet att 

förbättra tillgängligheten. Mot bakgrund av detta bedömdes att ett ökat inslag av 

produktionsplanering inom diagnostikprocessen skulle kunna bidra till kortare ledtider.  

 

En intern undersökning visade att deltagarna i diagnostikteamet på gruppnivå kände sig stressade, att 

man upplevde stämningen i teamet som positiv och stödjande samt att man tyckte att arbetet var 

stimulerande. Tidigare intervjuer med medarbetarna bekräftade bilden av en positiv kultur i teamet 
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(Drost, 2016). Då det fanns en oro inom verksamheten för att en tydligare styrning och uppföljning av 

produktion skulle kunna påverka arbetsmiljön negativt valde författaren att, inom ramen för studien 

av förbättringsarbetet, undersöka hur förändringen kom att påverka arbetsmiljön i diagnostikteamet.   

Tillgänglig kunskap 

Förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård 

Under de senaste årtiondena har det vuxit fram en medvetenhet om behovet för sjukvården att arbeta 

med kontinuerliga förbättringar, inte bara vad gäller behandlingarna och insatserna i sig, utan även 

vad gäller processerna och strukturerna inom sjukvården (Bergman et al, 2015). Nelson, Batalden och 

Godfrey (2007) argumenterar för att förbättringsarbete bör ses som en naturlig del av vårdens arbete 

och att de mikrosystem där vården möter patienten är en viktig arena för att arbeta med dessa 

förbättringar. De betonar även vikten av att involvera medarbetarna i mikrosystemet i 

förbättringsarbetet. Berwick (2003) menar att fler involverade medarbetare leder till fler goda idéer 

för förbättring än i toppstyrda förbättringsarbeten.  

 

Begreppet förbättringskunskap innefattar olika modeller och verktyg som syftar till att underlätta 

förbättringsarbete inom sjukvården. Begreppet förbättringsvetenskap å andra sidan beskriver 

studerandet av förbättringsarbete inom sjukvården. Relationen mellan dessa två begrepp beskrivs av 

Ogrinc et al (2016) på följande sätt:  

 

“‘Doing’ an improvement project is fundamentally different from ‘studying’ it. The 

primary purpose of ‘doing’ improvement is to produce better local processes and 

outcomes rather than contribute to new generalisable knowledge. In contrast, the reason 

for ‘studying’ the intervention is mainly to contribute to the body of knowledge about the 

efficacy and generalisability of efforts for improving healthcare. Both ‘doing’ and 

‘studying’ are required for a deep understanding of the nature and impact of the 

intervention(s) as well as the possible underlying mechanisms.” (s. 991) 

 

Inom förbättringskunskapen finns det olika modeller för förbättringsarbete. Nolans 

förbättringsmodell (figur 1) bygger på ett systematiskt prövande av förändringar och aktivt lärande av 

resultatet (Langley et al, 2009). Den utgår från tre fundamentala frågor; Vad är det vi vill uppnå? Hur 

vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi genomföra som kan leda till 

förbättring? Efter att ha besvarat dessa frågor prövas sedan förändringar med hjälp av så kallade 

PDSA-cykler. Dessa består av fyra steg; Plan, Do, Study och Act. I korthet innebär detta att först 

planera för en förändring, genomföra den, studera resultatet, dra lärdomar och därefter utifrån dessa 

lärdomar revidera förändringen. Enligt Langley et al (2009) har denna modell visat sig vara användbar 

inom många olika sammanhang av varierande komplexitet. Utöver detta ramverk finns en mängd 

verktyg som kan användas för att underlätta förändringsarbete, exempelvis genom att ge struktur till 

analysen av processer eller problemområden.  
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Figur 1. Nolans förbättringsmodell (Langley et al, 2009) 

 

Förbättringsvetenskapen å andra sidan syftar till att beforska vilka strategier som fungerar bäst för att 

förbättra sjukvården. Enligt Marshall, Provost och Dixon-Woods (2013) saknas en vetenskaplig 

förankring och utvärdering i många förbättringsarbeten. Detta riskerar leda till att resurser i onödan 

läggs på förändringar utan att det ger förväntad effekt. Utifrån detta är det angeläget att öka 

kunskapen om förbättringar inom sjukvården.  

Forskning om ledtider inom strukturerad psykiatrisk diagnostik 

Forskning inom psykiatrisk diagnostik fokuserar ofta på frågor om reliabilitet och validitet, exempelvis 

i form av studier som testar enskilda skattningsskalor eller som berör vilken typ av diagnostiskt system 

som är bäst lämpat för att beskriva psykisk ohälsa. Det är dock svårare att hitta forskning som berör 

ledtider inom ramen för en diagnostisk process. Diskussionen kring detta i publicerad forskning 

sträcker sig i flera fall enbart till ett konstaterande att det är svårt att genomföra diagnostik enligt 

LEAD i klinisk vardag på grund av resursåtgången (Avoraya, 2005; Zimmerman, 2014).  

 

Sökningar på kombinationer av ämnesorden ”Psychiatry”, ”Diagnostic”, ”Process”, ”waiting 

time”/”lead time” och ”improvement” och/eller ”LEAD” i PsychInfo och PUBMed gav endast en träff 

som bedömdes vara relevant för detta förbättringsarbete. Denna artikel beskrev ett förbättringsarbete 

som fokuserade på att korta ledtiderna för diagnostiska utredningar av autismspektrumtillstånd hos 

vuxna, och den förbättringsmetodik som användes för att nå denna förbättring (Rutherford et al, 

2018). Studien inkluderade 11 enheter, varav 2 var psykiatriska verksamheter och övriga var 

specialistmottagningar inriktade på intellektuell funktionsnedsättning. Förbättringsmetodiken 

innebar bland annat att medarbetare från de olika enheterna var delaktiga i att ta fram 

förändringsförslag för deras egna enheter. Av de förslag som listas i artikeln finns flera som skulle 

kunna vara relevanta för det förbättringsarbete som denna rapport berör, exempelvis att avsätta fasta 
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tider i kalendrarna för diagnostiska intervjuer. Dessa förändringsförslag beskrivs dock endast ytligt, 

och från studiens resultat går det ej att dra några slutsatser om eventuell effekt av dessa enskilda 

förslag på väntetiderna.   

 

Med hjälp av databasen DIVA identifierades även ett examensarbete, ”Ge barnen tid!” (Ödman, 2016), 

som beskrev ett förbättringsarbete med syftet att korta väntetiderna till barnpsykiatriska utredningar. 

Arbetet ledde till en betydande reducering av väntetiderna och slutsatsen var bland annat att 

samordningen av och följsamheten till processflödet ledde till ökad produktivitet. Till skillnad från den 

allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle fanns det på denna BUP-enhet tidigare ej något samordnat 

processflöde. Det flöde som infördes beskrevs endast på en övergripande nivå, vilket gör det svårt att 

jämföra med utredningsprocessen som berörs i detta arbete. Fokus i arbetet tycks ha varit på 

väntetider till utredning snarare än ledtider inom utredningsprocessen, även om de senare också 

kortades ned i och med förbättringsarbetet.  

Logistik och produktionsplanering  

Produktionsplanering är en metod som ingår i det kunskapsområde som kallas logistik. Arvidsson 

(2007) har beskrivit en definition av logistik som är anpassad till sjukvårdens förutsättningar:  

 

”Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera alla aktiviteter på 

patientens väg från vårdbegäran till avslutat vårdåtagande för att tillfredsställa patientens vårdbehov 

och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att patientens vårdkedja 

skall fungera”. (Sid 15) 

 

Nyckelbegrepp inom logistik är exempelvis processer, flöden, behov, kapacitet och produktion. Flera 

metoder och verktyg inom logistiken återkommer inom ramen för begreppet LEAN (Rosenbäck, 2017). 

LEAN är ett förhållningssätt eller en filosofi som är sprungen ur kvalitetsarbete inom den japanska 

bilindustrin. Viktiga principer inom LEAN är bland annat att minimera slöseri, att utgå från kundens 

behov och att skapa stabila och standardiserade flöden och processer (Womack & Jones, 1996). 

 

Produktionsstyrning handlar om ”hur kapaciteter planeras mot det behov som produktionen ska 

tillgodose” (Rosenbäck, 2017). I detta ingår både att bedöma behovet, att planera produktion utifrån 

behovet och att följa upp produktionen. Flera författare beskriver ett stort potentiellt värde av att 

använda sig av produktionsstyrning i högre utsträckning inom sjukvården, exempelvis för att korta 

ned ledtider (Platin & Johansson, 2012; Hans, van Houdenhoven & Hulshof, 2012; Rosenbäck, 2017). 

Platin och Johansson (2012) studerade införandet av produktionsplanering på en kirurgklinik inom 

fyra sjukhus i Skaraborg, där väntetiden till behandling efter detta minskade från över 100 dagar till 

under 40 dagar i genomsnitt. Bidragande faktorer till detta var enligt författarna minskad variation 

inom flera processer, tydliga målsättningar och uppföljningar samt att medarbetarna själva var 

drivande i förbättringsarbetet.  
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Effekten av produktionsplanering på medarbetares arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse 

Forskning om upplevelsen av arbetsmiljö visar att både psykologiska faktorer, arbetsplatsrelaterade 

faktorer och demografiska faktorer har betydelse för arbetstrivseln och uppfattningen om arbetet 

(Akerman & Drost, 2010). En av de mest kända teorierna inom arbetsmiljöforskning är den så kallade 

krav-kontroll-modellen som formulerades av Karasek (1979) för att förklara hur psykosociala faktorer 

påverkar upplevelsen av stress hos arbetare. Modellen expanderades senare med tillägget socialt stöd 

(Johnson & Hall, 1998). Hypotesen är att låg nivå av kontroll över den egna arbetssituationen i 

kombination med höga arbetskrav och låg nivå av socialt stöd leder till hög stress och försämrad 

arbetstillfredsställelse.  

 

Mot bakgrund av oron för att produktionsplanering skulle kunna få negativa effekter på teamets 

arbetsmiljö genomfördes sökningar i vetenskapliga databaser såsom Psychinfo, Eric och Pubmed efter 

artiklar med sådana frågeställningar. Vid sökningarna identifierades dock inga relevanta studier om 

hur arbetsmiljön för medarbetare inom sjukvården påverkas av just produktionsplanering, än mindre 

vad gäller arbetsmiljön inom psykiatrisk vård. Exempelvis gav ämnesorden ”Production planning” och 

”Health care” endast 253 artiklar vid sökning, varav en stor del handlade om produktionsplanering för 

servicetjänster som riktar sig till sjukvården, exempelvis matleveranser till sjukhus. Med tillägg av 

ämnesord som ”Work environment”, ”Occupational health” eller ”job satisfaction” hittades enbart en 

artikel, vilken bedömdes som ej relevant. Ytterligare avgränsning med ämnesordet ”psychiatry” gav 

noll träffar. Med andra ord tycks det saknas publicerad forskning inom detta avgränsade område. 

 

Med hjälp av uppsatsdatabasen DIVA identifierades en uppsats som undersökt sjuksköterskor och 

undersköterskors upplevelse av delaktighet i kapacitets- och produktionsplanering i en opererande 

verksamhet på ett sjukhus (Björklund & Carlsson, 2016). Dessa författare hade inte heller lyckats 

identifiera någon tidigare studie om upplevelsen av kapacitets- och produktionsplanering. 

Undersökningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att inflytande, insikt och styrning var faktorer som bidrog till 

upplevelsen av att kunna påverka. Exempelvis att det var viktigt att alla medarbetare hade en 

förståelse för helheten, hade tillgång till aktuell information om exempelvis väntetider och tidigt fick 

information om aktiviteter som kunde komma att påverka dem. Resultatet kopplades dock inte till 

arbetsmiljö.  

 

Som nämnts ovan ingår många metoder från logistik i förhållningssättet LEAN, däribland 

produktionsplanering. Mot bakgrund av avsaknaden av publicerad forskning om 

produktionsplanering och arbetsmiljö genomfördes en litteratursökning vad gäller LEAN och 

arbetsmiljö. Även vad gäller LEAN verkar det dock finnas begränsat med forskning som fokuserar på 

medarbetarnas upplevelse, särskilt i sjukvårdskontext (Drotz & Poksinska, 2014; Gadolin & 

Andersson, 2017). Litteraturen om LEAN fokuserar oftare på tekniska aspekter än på sociala 

processer, även om det enligt Rees och Gauld (2017) finns ett ökande intresse för medarbetarnas roll, 

för att bättre försöka förstå varför LEAN fungerar olika bra i olika kontexter.  
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Enligt Rees och Gauld (2017) finns det studier av LEAN inom andra områden av sjukvård som visat att 

LEAN kan ha negativa effekter på arbetsmiljön, bland annat i form av ökad stress. De menar dock att 

det saknas tillräckligt med forskning för att dra några tydliga slutsatser vad gäller de eventuella 

negativa effekterna av LEAN inom hälso- och sjukvård. De lyfter fram exempel på hur LEAN inom 

sjukvård kan leda till högre arbetsbelastning och stress, men betonar att orsaken till detta kan vara 

förändringar som sker samtidigt som införande av LEAN, exempelvis förväntningar om ökad 

produktivitet eller nedskärningar. Arbetsmiljön kan dock även påverkas av de förändringar som 

LEAN-metodiken i sig innebär då den exempelvis kan leda till mindre ”ställtid” mellan aktiviteter och 

förändrade roller och förväntningar för den enskilde medarbetaren. Dessa negativa effekter verkar 

kunna hanteras bättre av professioner inom sjukvården som har högre grad av autonomi och 

flexibilitet i sitt arbete, exempelvis läkare (Rees, 2011). Införande av produktionsplanering kan även 

innebära att medarbetare får en minskad egenkontroll över sin arbetstid. Ala-Mursala (2006) fann att 

låg egenkontroll över sin arbetstid var kopplat till subjektiv ohälsa och stress hos kvinnor, och att hög 

egenkontroll skyddade mot ohälsa.  

 

Införandet av LEAN och produktionsplanering kan även kopplas till ett ökat användande av 

företagsekonomiska metoder inom hälso- och sjukvård. Orvik, Dellve och Eriksson (2013) menar att 

tillämpningen av företagsekonomiska principer inom sjukvården tillsammans med 

kostnadsbesparingar kan ha lett till ökad tidspress, osäkerhet, brist på kontroll och hälsoproblem hos 

personal och chefer. De beskriver att en orsak till detta kan vara värdekonflikter som uppstår när 

styrningen i alltför hög grad fokuserar på effektivitet, och att det finns en spänning mellan 

”professionella krav på vårdkvalitet och företagsekonomiska krav på produktivitet och effektivitet”. 

Wikström et al (2011) beskriver hur chefer inom sjukvården anpassar arbetet utifrån de mått som 

verksamheten följs upp utifrån, vilket ofta är mått som är enkla att kvantifiera, till skillnad från mått 

på kvalitet.  

 

Sammanfattningsvis finns det skäl att anta att en ökad styrning av medarbetarnas produktion inom 

psykiatrisk diagnostik skulle kunna upplevas negativt, då en del av de risker som lyfts fram med LEAN 

och företagsekonomiska metoder är applicerbara på produktionsplanering. Exempelvis skulle ett 

större fokus på kvantitet snarare än kvalitet kunna leda till värdekonflikter, och fasta tider som bokas 

in i kalendern av annan personal skulle kunna upplevas som en begränsning av kontrollen över den 

egna arbetstiden. Detta, samt bristen på tillgänglig kunskap inom området för detta examensarbete, 

stärker behovet av att studera hur arbetsmiljön för teamet påverkas av den föreslagna förändringen. 

Syfte och mål 

Syfte med förbättringsarbetet 

Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var att nya patienter vid den psykiatriska 

mottagningen i Gävle snabbare skulle få tillgång till bäst lämpad behandling genom att ledtiden för 
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utredningar kortades, utan att detta gick ut över kvaliteten på utredningarna. Detta skulle mer 

specifikt ske genom att ledtiden från det första till det andra besöket inom ramen för utredningen 

kortades ned. Första besöket kallas hädanefter BAS och det andra besöket MINI. 

 

Målet för förbättringsarbetet var att ledtiden från BAS till MINI skulle vara max 3 veckor för 

åtminstone 70 procent av patienterna, och att detta skulle vara uppfyllt senast mars 2019.  

 

Bakgrunden till målsättningen om 70 procent är att förbättringsgruppen utifrån tidigare erfarenheter 

bedömt att cirka trettio procent av patienterna inte kan eller vill komma till intervjun inom tre veckor, 

av skäl som ligger utanför verksamhetens kontroll. Det kan exempelvis handla om att patienten har 

annan problematik som behöver behandlas innan utredning kan genomföras, eller att patienten helt 

enkelt inte har tid de närmaste tre veckorna.  

Syfte med studien 

Syftet med studien var att undersöka hur medarbetarnas arbetsmiljö påverkades av införande av 

produktionsplanering, och vilka faktorer som hade betydelse för hur arbetsmiljön påverkades.  

 

Forskningsfråga 1: Hur påverkas arbetsmiljön för medarbetare i ett team som arbetar med diagnostik 

inom psykiatrisk vård av införandet av produktionsplanering? 

 

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer har betydelse för hur arbetsmiljön för denna grupp påverkas av 

införandet av produktionsplanering?  

Metod 

Kontext 

Allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle 

Gävle allmänpsykiatrisk mottagning är en av fem allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i 

Region Gävleborg. Specialistpsykiatrin i Gävleborg ansvarar för utredning och behandling av svår 

psykisk ohälsa, exempelvis svåra depressioner, psykossjukdomar, bipolär sjukdom samt 

uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörningar (ADHD). Den allmänpsykiatriska mottagningen i 

Gävle består av ett diagnostikteam, fyra allmänna behandlingsteam och ett team för dialektisk 

beteendeterapi (DBT). Utöver detta finns olika subgrupperingar bestående av medarbetare från de 

olika teamen, exempelvis en grupp som hanterar inkommande remisser. Totalt jobbar ca 60 personer 

på mottagningen, under en enhetschef. År 2017 hade mottagningen kontakt med 2629 patienter. År 

2008 var antalet patienter 1267, vilket alltså innebär att antal patienter har ökat med 107 % på 10 år.  

Diagnostikteamet  

Diagnostikteamet är att betrakta som ett kliniskt mikrosystem i enlighet med Nelson, Batalden och 

Godfreys (2007) definition, det vill säga en liten grupp personer som arbetar tillsammans på 



14 

 

regelbunden basis med en viss grupp patienter. Uppdraget för diagnostikteamet är att utreda och 

diagnosticera majoriteten av alla nya patienter som kommer till mottagningen, göra en inledande 

vårdplan, om lämpligt inleda behandling och därefter överföra patienten till ett behandlingsteam. 

Medarbetare har beskrivit teamets syfte som ”att kunna genomföra diagnostiska utredningar som både 

håller hög kvalitet samt är effektiva, att ha ett helhetsperspektiv på patientens problematik och att se 

till att patienten tack vare detta i förlängningen får rätt behandling” (Drost, 2016). Teamet har också 

ett ansvar för att ge stödinsatser och hantera läkemedelsförskrivning och sjukskrivning för patienterna 

under utredningsprocessens gång.  

 

Diagnostikteamet består i skrivande stund av 12 personer, varav två läkare, fem psykologer, två 

skötare, två kuratorer och en arbetsterapeut. En av psykologerna har uppdraget som teamledare. 

Många av medarbetarna arbetar 50 % i detta team, och 50 % i ett behandlingsteam. Storleken på 

teamet varierar eftersom nya medarbetare ofta deltar i teamet under en period för att lära sig om 

diagnostikprocessen. I intervjuer med medarbetarna framkommer att ”man överlag är nöjd med 

sammansättningen i teamet, att det upplevs som positivt att man har olika professioner med och att 

man tar tillvara på personalens kompetens” (Drost, 2016). 

 

Målgruppen för teamet är inremitterade patienter som ej har utretts tidigare på specialistpsykiatrisk 

nivå. År 2017 kom dessa patienter huvudsakligen via remiss från primärvården (ca 45 %), i form av 

vårdbegäran från patienten själv (ca 25 %) eller från annan sjukvårdsverksamhet inom regionen (ca 15 

%). 53 % av dessa var kvinnor och 47 % män. 508 av 865 remisser togs emot, övriga remisser skickades 

åter till remittent för komplettering eller med svar på frågeställningen.  

 

Som nämnts tidigare arbetar diagnostikteamet sedan 2013 utifrån en utredningsprocess som ligger i 

linje med LEAD. Enligt verksamhetens rutiner ska samtliga nya patienter genomgå en sådan utredning 

innan behandling påbörjas. Se figur 2 för en översiktlig beskrivning av processen, och bilaga 1 för mer 

information om de olika stegen i processen.  

 

Under 2018 genomfördes två interna kvalitetsuppföljningar av verksamhetens diagnostiska process, 

och bägge visade att strukturerad diagnostik hade lett till en hög grad av diagnostisk stabilitet, det vill 

säga att patienterna vid långtidsuppföljning i hög grad hade kvar samma primära diagnos som de fick 

under utredningen. Detta har tolkats som att diagnoser som ställs med hjälp av strukturerade 

utredningar är mer reliabla än diagnoser som satts enbart på klinisk basis, vilket kan ses som ett 

indirekt mått på kvaliteten i utredningsprocessen och ligger i linje med tidigare kunskap om 

psykiatrisk diagnostik. Införandet av strukturerad diagnostik bedöms även ha ökat jämlikheten i 

vården eftersom majoriteten av nya patienter nu utreds utifrån samma modell.  
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Figur 2. Flödesschema för den diagnostiska processen inom Vuxenpsykiatrin i Gävleborg. 
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Författarens roll  

Författaren är anställd vid vuxenpsykiatrin i Gävleborg som vårdutvecklare sedan år 2014. Författaren 

är utbildad psykolog och har tidigare arbetat kliniskt med utredning och behandling, bland annat på 

den allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle. I det aktuella arbetet har författaren haft rollen som 

projektledare men har antagit ett coachande förhållningssätt (Tonnquist, 2016; Gjerde, 2012). Rollen 

innebar bland annat att ansvara för konkreta uppgifter såsom sammankallande av möten, att föra 

minnesanteckningar, lägga upp en planering och att regelbundet följa upp denna. Det innebar också 

att stödja gruppen med metoder och verktyg som kunde främja förbättringsarbete, och att främja 

deltagarnas aktivitet och engagemang i arbetet. Författaren har även fungerat som en länk mellan 

ledningsgrupp, lokala ledning och förbättringsgruppen och har på så sätt kunnat jämka samman det 

lokala förbättringsarbetet med regionala projekt och målsättningar.  

 

Författaren har även haft en observerande roll i och med den parallella vetenskapliga studien av 

förbättringsarbetet.  

Förbättringsarbetet 

Det övergripande förbättringsarbetet 

Då det hade uppmärksammats att ledtiderna för de diagnostiska utredningarna var orimligt långa 

beslöt enhetschefen i samråd med vårdutvecklare och medarbetare att tillsätta en förbättringsgrupp 

bestående av tre deltagare från diagnostikteamet samt författaren i rollen som vårdutvecklare. Syftet 

var att inleda ett förbättringsarbete med helhetsperspektiv på diagnostikprocessen. Se figur 3 för 

grafisk beskrivning av processen från start till början av 2019. 

 

Förbättringsgruppen inledde sitt arbete under hösten 2017 med att lägga upp en övergripande 

planering för projektet. I denna planering ingick att problemanalys och förbättringsförslag så långt 

som möjligt skulle tas fram gemensamt med alla medarbetare i diagnostikteamet för att öka 

möjligheterna till gemensam förståelse av problematiken och enighet kring lösningsförslag. På en 

planeringsdag för diagnostikteamet i slutet av hösten 2017 sammanställdes därför en påverkansanalys 

för diagnostiska utredningar med hjälp av ett driver-diagram, en inventering av problemområden 

genomfördes och preliminära förbättringsförslag togs fram. Allt detta dokumenterades i en gemensam 

bild, så att problem och möjliga förbättringar kunde knytas till faktorerna i påverkansanalysen.  

 

Det fanns en tydlig samstämmighet bland medarbetarna på planeringsdagen om behovet av att 

fokusera på att minska ledtiderna, även om många andra möjliga förbättringsområden lyftes fram. 

Under samma period genomfördes även intervjuer med 5 slumpvis utvalda patienter som nyligen 

genomgått utredning. Resultatet visade att patienterna överlag var nöjda med bemötandet och 

upplevde utredningarna som noggranna och professionella, men att de upplevde de långa ledtiderna 

som ett stort problem. 
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Figur 3. Beskrivning av hur det övergripande förbättringsprojektet fortlöpte.  

 

Utifrån vad som framkom på planeringsdagen och i intervjuer med patienterna arbetade 

förbättringsgruppen vidare med att prioritera bland dessa förbättringsförslag, konkretisera dem och 

föreslå hur de skulle kunna genomföras.  
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Som första steg fokuserade gruppen på att möjliggöra datainsamling eftersom det under 

planeringsdagen blivit tydligt att det saknades möjligheter att samla in data om flera av de faktorer 

som bedömdes ha betydelse för diagnostikprocessen. Exempelvis fanns ingen möjlighet att på ett 

enkelt sätt få fram genomsnittliga ledtider för utredningar. I samarbete med IT-avdelningen i regionen 

togs en funktion fram för att automatiskt få ut ledtider. Ett arbete genomfördes för tydligare 

registrering av utredningskontakter, vilket var avgörande både för att kunna få ut ledtider automatiskt 

ur regionens uppföljningssystem samt för att kunna följa upp produktionen. En enkät togs fram för att 

undersöka medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön och administrerades till medarbetarna i teamet 

för att få en baslinje vad gällde arbetsmiljön.  

 

För att underlätta uppföljningen av produktion och antal väntande till olika insatser togs ett Excel-

verktyg fram som sammanställde data från flera olika källor, uppdaterades automatiskt och redovisade 

detta tillsammans med en prognos av behovet.   

 

Som steg två valde gruppen att fokusera på att ta fram tydligare riktlinjer för att hantera uteblivanden, 

eftersom uppföljning av detta visade att 19 % av alla besök inom diagnostikteamet resulterade i 

uteblivande. Detta bidrog till minskad produktion och längre väntetider, både för den individuella 

patienten och på gruppnivå. Några snabba effekter av detta väntades dock ej. 

Det aktuella förbättringsarbetet för denna uppsats 

Som steg tre valde förbättringsgruppen att fokusera på att korta ned ledtiden mellan det första besöket 

i utredningen (BAS) till det andra besöket (MINI). Det fanns flera problem med denna del av 

utredningsprocessen. Dels bedömdes ledtiden mellan BAS och MINI vara orimligt lång, uppemot tre 

månader. Dessutom innebar det aktuella upplägget att patienterna efter BAS ej kunde få besked om 

när nästa besök skulle bli av, utan fick vänta på att få en kallelse brevledes. Under denna väntan var 

det inte ovanligt att patienter ringde till mottagningen för att få besked om när besöket skulle bli av. 

När patienten väl fick kallelse förekom det att patienten inte hade möjlighet att komma den erbjudna 

tiden varför denne fick kontakta mottagningen för att få en ny tid, vilket i sig ledde till ytterligare 

fördröjning. Slutligen uteblev även patienter i hög utsträckning till MINI, ungefär 20 procent av 

besöken resulterade i uteblivande. 

 

Under planeringsdagen med hela diagnostikteamet framkom ett förslag om att införa bokningsbara 

tider till MINI. Det vill säga att personalen som träffade patienterna för BAS skulle ges möjlighet att 

boka in patienten direkt till nästkommande MINI. Förslaget innebar konkret att en behovsanalys 

skulle göras för att se hur många MINI som det fanns behov av att genomföra per månad. Därefter 

skulle teamledare tillsammans med medarbetare fördela dessa tider för att tydliggöra hur många MINI 

varje medarbetare förväntades avsätta tid för. Utifrån detta skulle medarbetare som genomför MINI 

markera tillgängliga tider för detta i sina kalendrar, där sedan BAS-personal skulle kunna boka in 

patienter. I förslaget ingick målsättningen att patienten skulle bokas till MINI max 3 veckor efter BAS.  

 

Gruppen bedömde att denna förändring skulle kunna ha en positiv effekt på ledtiden av följande skäl: 
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 Med hjälp av behovsanalys skulle planeringen komma att bättre anpassas utifrån det faktiska 

behovet av MINI 

 Medarbetare skulle komma att få en tydligare bild av hur många MINI de förväntades 

genomföra per månad vilket skulle minska risken för att denna arbetsuppgift åsidosattes till 

förmån för andra uppgifter 

 Genom den uttalade målsättningen att ledtiden från BAS till MINI skulle vara max tre veckor 

skulle medarbetarna fokusera på tillgängligheten i större utsträckning 

 Genom att patienten bokades till nästa besök direkt eliminerades ett antal administrativa 

uppgifter för att kalla dessa patienter 

Förändringen skulle bedömdes leda till förbättringar för patienterna, dels genom att de i högre 

utsträckning skulle kunna påverka valet av tid för nästa besök, dels genom en ökad känsla av trygghet i 

och med att direkt få veta tiden till nästa besök.  

 

Förändringen bedömdes även kunna ha en positiv effekt på effektiviteten i processen. Genom att 

patienten själv skulle kunna välja tid för nästa besök skulle risken för uteblivande eller ombokning 

eventuellt kunna minska, jämfört med om patienten enbart fick hem en kallelse brevledes med en tid 

som mottagningen valt. Att patienten förpliktigat sig muntligt till att komma till mötet skulle även det 

kunna tänkas ha betydelse. Färre uteblivanden skulle öka den faktiska produktionen.  

 

Förändringen bedömdes slutligen kunna upplevas positivt av de medarbetare som genomförde MINI. 

Detta eftersom de inte längre skulle behöva lägga lika mycket tid på administration kring bokning av 

patienter till MINI, vilket skulle kunna bidra positivt till arbetsmiljön.  

 

En riskanalys genomfördes för att identifiera eventuella risker och svårigheter (se bilaga 2). En 

svårighet för personal som genomför BAS bedömdes vara att lära sig att boka in besök i andra 

medarbetares kalendrar, på grund av bokningssystemets utformning. För att hantera detta skrevs 

tydliga instruktioner och personal från förbättringsgruppen träffade all berörd personal för att kunna 

visa tillvägagångssättet och svara på frågor. 

 

Av de 12 medarbetarnas i diagnostikteamet var det 6 stycken som berördes av detta arbete: en 

sekreterare, två skötare som genomförde BAS och tre psykologer som genomförde MINI. 
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Mått 

Förbättringsgruppen kom fram till att följande mått skulle vara till nytta för att kunna följa upp om 

den prövade förändringen ledde till en förbättring.  

 

Primära mått, direkt relaterade till målet: 

 Andelen patienter där ledtiden från BAS till MINI ej överskrider 21 dagar (tre veckor) 

 Genomsnittlig ledtid från BAS till MINI 

Kompletterande och balanserande mått: 

 Andel uteblivna besök  

 Produktionen av MINI 

 Produktion av fördjupade diagnostiska intervjuer 

Se tabell 1 för en sammanfattning med operationell definition, syfte och en bedömning av reliabilitet 

och validitet för måtten. När det gäller data som används i förbättringsarbete är det viktigare att 

fokusera på användbarheten och trovärdigheten av den data som samlas in än att genomföra formella 

test av reliabilitet och validitet (Provost & Murray, 2011). Bedömningen av reliabilitet och validitet 

nedan utgår därför från förbättringsgruppens bedömning av måttens trovärdighet. Då dessa mått tas 

fram via verksamhetens besöksdatabas påverkas inte värdet av när data tas ut och av vem, varför 

reliabiliteten får bedömas vara hög. Validiteten, det vill säga huruvida måttet mäter det som är avsett 

att mätas, bedöms generellt sett hög då det är just väntetid och väntande patienter som avses mätas. 

  

I planeringen ingick att återkoppling av mätningar till förbättringsgruppen minst en gång per månad i 

samband med möten. Mätningarna planerades även att återkopplas till hela teamet och enhetschef vid 

planeringsdagar en gång per termin. Förbättringsgruppen ansåg dock inledningsvis att det skulle 

kunna finnas nackdelar med att återkoppla all data tätare till samtliga medarbetare utifrån en oro för 

att detta skulle kunna leda till ökad stress.  

 

Utöver ovanstående mått följdes i det övergripande projektet även den genomsnittliga ledtiden för 

hela utredningsprocessen, produktion av och antal väntande patienter till samtliga diagnostiska 

insatser. Det gjorde det möjligt att undersöka om arbetet med att korta ledtiden från BAS till MINI 

skulle komma att leda till längre ledtider i andra delar av processen, så kallad suboptimering.  
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1 Värdet tas fram genom en enkel beräkning av statistik från besöksdatabas, varför resultatet är oberoende av när beräkningen genomförs och av vem 

2 Värdet motsvarar den faktiska väntetiden vilket är det som måttet syftar till att följa upp 

3 Värdet motsvarar det faktiska antal väntande patienter vilket är det som måttet syftar till att följa upp 

 

Tabell 1: Sammanfattning av de aktuella måttens definition, syfte, bedömd reliabilitet och validitet. 

 

 
Mått Operationell definition Måttets syfte 

Bedömd 
reliabilitet 

Bedömd validitet 
P

ri
m

ä
ra

 m
å
tt

 Andel patienter som 

kommer till MINI inom 

3 veckor 

Andelen patienter som haft ett MINI-besök 

under aktuell månad, och där antalet dagar 

från BAS till MINI ej är högre än 21. 

Att kunna följa upp det primära målet 

med förbättringsarbetet. 

Hög1 Hög2 

Genomsnittlig ledtid 

från BAS till MINI 

Genomsnittligt antal dagar från BAS till 

MINI för samtliga patienter som under 

aktuell månad har haft ett MINI-besök. 

Att komplettera andelsmåttet, 

exempelvis genom att snabbare kunna 

visa på en förändring i ledtiden.  

Hög1 Hög2 

K
o

m
p

le
tt

e
ra

n
d

e
 m

å
tt

 

Andel uteblivna besök Andelen av totala antalet MINI-besök 

under aktuell månad som resulterat i ett 

uteblivet besök. 

Att följa upp effekten av 

förbättringsarbetet på uteblivna besök 

Hög1 Något lägre, då det 

förekommer att personal inte 

registrerar besöken korrekt.  

Antal väntande till 

MINI 

Antalet patienter, bokade eller obokade, 

som står på väntelista till MINI aktuell 

månad.  

Att kunna följa upp den planerade 

produktionen för att vid behov göra 

justeringar 

Hög1 Hög3 

Antal väntande till 

fördjupade 

diagnostiska intervjuer 

Antalet patienter, bokade eller obokade, 

som står på väntelista till någon fördjupad 

diagnostisk intervju aktuell månad.   

Att kunna bedöma om en ökad 

produktion av MINI leder till minskad 

produktion av andra intervjuer som 

genomförs av samma personalgrupp 

Hög1 Hög3 
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Studie av förbättringsarbetet 

Metod och design 

För studien valdes upplägget empirisk fallstudie med induktiv ansats. Enligt Baker (2010) är fallstudie 

en användbar metod för att identifiera faktorer som underlättar eller försvårar förbättringsarbete, och 

är särskilt användbar för att undersöka hur något fungerar i ett verkligt sammanhang. En induktiv 

ansats rekommenderas enligt Elo och Kyngäs (2008) då det inte finns tillräckligt med kunskap om det 

fenomen som ska studeras. Då det tycks saknas kunskap om hur arbetsmiljön påverkas av denna 

specifika typ av förändring bedömdes detta vara en lämplig ansats.  

Datainsamling 

För forskningsfrågor som är av utforskande karaktär rekommenderar Ferlie (2010) användandet av 

kvalitativ data varför intervjuer valdes som metod för datainsamling. En intervjuguide togs fram (se 

bilaga 4), med utgångspunkt i syftet med studien och mot bakgrund av tidigare kunskap inom området 

samt observationer under förbättringsarbetets gång. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

samtliga medarbetare inom diagnostikteamet som berördes av förändringen (se ovan) från maj till juni 

2019. Intervjuerna genomfördes på den psykiatriska mottagningen, på intervjupersonernas respektive 

kontor. Intervjuerna planerades ta cirka 20 minuter och tog mellan 15 till 25 minuter, och spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och språket skriftspråksnormerades då fokus var på innehållet i 

intervjuerna. Materialet analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Det vill säga, intervjuerna lästes igenom flera gånger i 

sin helhet, därefter identifierades meningsbärande enheter som i nästa steg kondenserades och 

betecknades med koder. I nästa steg jämfördes koderna och sorterades in i kategorier, utifrån det 

manifesta innehållet. Därefter formulerades innehållet i olika teman. Detta bedömdes som en lämplig 

metod då målet med kvalitativ innehållsanalys är att skapa en komprimerad men bred beskrivning av 

ett fenomen (Elo & Kyngäs, 2008). 

Etiska överväganden 

Vad gäller förbättringsarbetet bedömdes en etisk risk vara att nytillkomna patienter skulle gå före 

tidigare patienter i kön, eftersom de tidigare skulle bokas för MINI direkt, medan de senare 

fortfarande skulle stå kvar på väntelistan. För att hantera detta bestämdes dels att patienter från 

väntelistan skulle kunna bokas in med kort varsel på bokningsbara tider som ej var uppbokade två 

dygn innan besöksdatum. Dessutom togs den befintliga väntelistan med i beräkningen av behovet så 

att produktionen planerades för att täcka behovet både för nytillkomna patienter och för de som väntat 

sedan tidigare.  

 

Studien bedömdes kunna motiveras ur ett etiskt perspektiv då det inom det undersökta området fanns 

ett kunskapsgap vad gällde publicerad forskning, och då frågeställningen skulle kunna ha ett värde 
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både för arbetsgivare, medarbetare och i förlängningen patienten. Genom att bättre förstå hur 

medarbetare upplever en tydligare planering av deras produktion skulle arbetsgivare kunna använda 

sig av denna information för att kunna öka produktiviteten i verksamheten, vilket skulle kunna gagna 

patienterna genom förbättrad tillgänglighet. Med hjälp av kunskapen skulle även en sådan planering 

kunna anpassas för att maximera de positiva effekterna för medarbetarna.  

 

Den största etiska risken bedömdes vara att medarbetare skulle kunna identifieras utifrån 

redovisningen av resultat i rapporten, med tanke på att studien innefattade en liten grupp personer. 

Hypotetiskt skulle det kunna få negativa konsekvenser i relationen till medarbetare eller ledning om 

intervjun exempelvis skulle innehålla negativa eller kritiska uttalanden om dessa. Mot bakgrund detta 

var det särskilt viktigt att presentationen av analysen anpassades så att det ej var möjligt att identifiera 

enskilda individer genom svaren. Deltagarna fick även möjlighet att komma med synpunkter på den 

skriftliga redovisningen av resultatet innan denna färdigställdes helt. 

 

Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig information om syftet med studien där det framgick att 

deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande (se bilaga 

3). Där informerades även att inga enskilda individer skulle komma att kunna identifieras i rapporten, 

och att ingen obehörig skulle kunna ta del av det insamlade materialet. Intervjumaterial destruerades 

efter att de transkriberats och anonymiserats.  

 

Återkoppling av resultatet till deltagare kommer att ske genom att samtliga deltagare samt övrig 

personal inom diagnostikteamet och enhetschef erbjuds delta i möte där muntlig återkoppling ges, 

samt att de erbjuds ta del av rapporten.  

 

Studiens upplägg innebär att den inte omfattas av behov av etikprövning av 

etikprövningsmyndigheten. 
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Resultat 

Resultat från förbättringsprojektet 

Förbättringsarbetet genomfördes i huvudsakligen i tre PDSA-cykler enligt nedanstående tabell 2.  

 

C
y

k
e
l 

1
 

PLAN Inledningsvis planerades den föreslagna förändringen att prövas i liten skala, med en bokningsbar 
tid per medarbetare (tre stycken). Syftet var att identifiera eventuella problem med processen i 
tidigt skede innan förändringen prövades i större skala.  
 
MINI-personal fick i uppdrag att lägga in bokningsbara tider i sina kalendrar minst 3 veckor 
framåt. BAS-personal fick instruktioner att boka in patienter till MINI så nära BAS-besöket som 
möjligt, men minst två dagar fram i tiden. Detta för att sekreterare annars skulle kunna boka in 
andra patienter på dessa tider om de ej tagits i anspråk.  

DO Förändringen testades under fem veckor. 

STUDY Resultatet av denna cykel var att bokningsprocessen fungerade som tänkt.  

ACT Utifrån detta beslöt förbättringsgruppen att pröva förändringen med flera tider. 

  

C
y

k
e
l 

2
 

PLAN Denna gång prövades förändringen med två bokningsbara tider per medarbetare (fyra stycken). 
Detta skulle enligt behovsanalysen vara tillräckligt för att täcka in hela behovet av MINI-
intervjuer. 

DO Förändringen testades under två månader, med två månaders uppehåll under sommaren. 

STUDY BAS-personalen uppmärksammade att de hade svårt att hinna med de steg som behövdes göras 
inför MINI om patienten bokades till detta inom bara ett par dagar.  
 
Arbetsgruppen uppmärksammade genom mätningar att produktionen av MINI under denna 
period var lägre än tidigare. Genom att granska tidböcker kom gruppen fram till att personalen 
hade lagt in färre bokningsbara tider till MINI än planerat, av olika skäl. Dessutom hade de i och 
med detta förbättringsarbete slutat att boka in MINI-intervjuer på tidigare sedvanligt sätt. 
Resultatet blev att färre MINI genomfördes än när personal enbart bokat på sedvanligt sätt.   

ACT Utifrån ovanstående lärdomar beslöt förbättringsgruppen att patienter ska bokas in till MINI som 
tidigast sju dagar efter BAS-besöket.  
 
Gruppen beslöt även att följa upp tidböckerna och produktionen varje vecka under nästa cykel, för 
att säkerställa att produktionen höll den planerade nivån.  

C
y

k
e
l 

3
 

 

PLAN Förändringen prövades återigen med två tider per medarbetare.  

DO Förändringen testades under fyra månader. 

STUDY Under cykeln uppmärksammades att färre patienter än väntat bokades direkt till MINI från BAS. 
Detta pekade på behovet av kontinuerlig uppföljning av väntelistan till MINI för att säkerställa att 
även de patienter som ej kunde eller ville boka tid direkt vid BAS-besöket fick en så snabb tid som 
möjligt till MINI. 

ACT Efter denna cykel beslöt förbättringsgruppen att detta arbetssätt skulle integreras i 
diagnostikteamets sedvanliga arbete. Sekreterare och teamledare fick i uppdrag att kontinuerligt 
följa upp väntelistan till MINI. 

 

Tabell 2. Övergripande beskrivning av förbättringsarbetets PDSA-cykler. 
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I figur 4 nedan redovisas andelen patienter som genomgått MINI inom tre veckor från BAS. Som synes 

nåddes ej målet om 70 %. Dock var det tydligt att andelen hade ökat jämfört med basmätningarna. 

 

 

Figur 4. Andelen patienter där ledtiden mellan första och andra besöket ej överstiger 21 

dagar 

Effekten av förbättringsarbetet tydliggörs ytterligare av figur 5, som visar den genomsnittliga ledtiden 

för samtliga patienter. Här syns en mycket tydlig förändring, med en minskning av genomsnittlig 

ledtid från cirka 100 dagar till cirka 45 dagar.  

 

 

Figur 5. Genomsnittlig ledtid mellan första och andra besöket 

Vad gäller kompletterande mått kunde ingen förändring observeras för uteblivna besök vid MINI-

intervjuer, se figur 6. 
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Figur 6. Andel uteblivna besök vid MINI 

Vad gäller antal väntande till MINI respektive fördjupade intervjuer visar figur 7 nedan att detta har 

minskat både vad gäller MINI och fördjupade intervjuer.  

 

Figur 7. Antal väntande patienter till MINI respektive fördjupade intervjuer. 
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Resultat från studien 

Fyra teman framträdde i analysen. Se bilaga 5 för exempel från analysprocessen. Även om målet var 

att gruppera koderna så att kategorierna var ömsesidigt uteslutande var detta inte fullt möjligt. Som 

Graneheim och Lundman (2004) konstaterar är detta inte ovanligt när det handlar om människors 

upplevelser.  

 

De fyra teman som framträdde i analysen var: 

 Ökad arbetstillfredsställelse 

 Ökad effektivitet  

 Kontroll och flexibilitet  

 Positiv patientrespons  

Ökad arbetstillfredsställelse 

Detta var ett tema som framkom i samtliga intervjuer genom olika meningsbärande enheter. Det 

uttrycktes tydligt av respondenterna att det var tillfredsställande att patienten kunde få en tid till nästa 

besök direkt vid första besöket, samt att den tiden låg nära i framtiden.  

 

Jag tycker att det är, blir en större tillfredsställelse, för att man gör klart på något vis för patienten, 

annars har man ju fått sagt att du får vänta på kallelse… 

 

Tidigare hade patienten hänvisats till att gå hem och vänta på en kallelse, utan att veta när den skulle 

kunna komma. Generellt beskrevs detta, att inte kunna ge besked om väntetider till patienten, som 

mycket frustrerande. 

 

… hur lång tid dröjer det då? Ja, det är jättesvårt att säga. Och jag avskyr att säga det till folk som 

mår dåligt. 

 

Att ge besked om långa väntetider beskrevs även det som en frustrerande arbetsuppgift. 

 

Särskilt om man har någon patient som mår skitdåligt verkligen, som mår jättedåligt, så ska man 

liksom förmedla… ja, det är väntetid till nästa steg på minst x antal månader, när man egentligen 

skulle vilja dra patienten till nästa steg på en gång. 

 

Överlag beskrevs möjligheten att erbjuda patienten en tid ”i handen” direkt som positivt då det 

bedömdes leda till ökad trygghet hos patienten, att få en tydligare bild av vad som skulle hända 

härnäst i utredning. Detta beskrevs som så pass värdefullt att eventuell extra tid som detta krävde vid 

inledande besök var av mindre betydelse. 

 

… det känns som att den eventuella lilla stress som det medför nu, att göra en bokning, uppvägs av 

att patienten blir nöjd och känner trygghet i att få en tid direkt och veta när utredningen fortsätter… 
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Att patienter som mått dåligt länge nu kunde få en snabbare tid till nästa steg i utredningen upplevdes 

som positivt. 

 

… man vet att de behöver inte vänta så länge när de kommer och sitter vid ett första besök och 

kanske har mått dåligt länge… 

 

Ökad effektivitet 

I de flesta intervjuer framkom upplevelsen av att processen blivit mer effektiv genom att tiden som 

läggs på besöksbokningar har minskat. Vad gäller tidsåtgången hade den minskat totalt sett eftersom 

det gick snabbare att boka en tid med patienten direkt i rummet, jämfört med att försöka nå patienten 

över telefon, skicka brevkallelser, ta emot förfrågningar om återbud och önskemål om ändrade tider, 

och så vidare.  

 

Istället för att ta ja, tio minuter en kvart för en patient så tar det fyra fem minuter kanske. 
 

För psykologernas del var upplevelsen att det blivit en ännu tydligare avlastning av administrativa 

uppgifter.  

 

… jag har behövt lägga mindre tid på att boka patienter, det tycker jag är jättestor hjälp, de bara 

dyker upp. Det tar ju tid att behöva ringa upp, och leta på, och skriva brev, och boka … 

 

Att sekreterare bevakade lediga tider och bokade in patienter från väntelista om tiderna inte hade 

använts beskrevs som en viktig del i detta.  

 

… om det blir ett återbud, eller om det finns en tid ledig, att [sekreterare] bokar in den så att alla tider 

används, det blir ingen tid som går till spillo... 

 

Uteblivanden beskrevs generellt som något som både tog tid och energi och skapade frustration. Det 

fanns en upplevelse av att andelen uteblivanden hade minskat, även om detta tidigare ej hade gått att 

belägga vid uppföljningen. 

 

… det är ju positivt när människor kommer. Det är ju väldigt demoraliserande att möta 

uteblivanden och ringa och inte få ta i personen … 

 

Förbättrad arbetsmiljö 

Förändringsarbetet innebar att en del medarbetare fick lämna ifrån sig viss kontroll över sin egen 

tidbok, på så sätt att annan personal fick möjlighet att boka in patienter på markerade tider. I 

intervjuerna framkom dock att de flesta av deltagarna inte upplevde att upplägget innebar någon 

avgörande inskränkning av deras flexibilitet, då varje berörd medarbetare hade möjlighet att själv välja 
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var i kalendern dessa tider skulle ligga. Denna möjlighet att styra när patienter bokades in beskrevs 

dock som viktig.  

 

… tycker också att jag har möjlighet att påverka hur tiderna sätts och det är ju väldigt skönt. Att ha 

den friheten. Att kunna lägga det som det passar en… 

 

Flera deltagare beskrev värdet av den flexibilitet som det innebar att kunna bestämma när patienter 

skulle bokas in i tidboken. 

 

Man bokar ju upp sig själv dessutom, lägger in tider. … Jamen, den onsdagen måste jag åka tidigare 

av något skäl, det är sommaravslutning med skolklass eller något sånt där med barn, då kan man 

justera och anpassa utifrån det. 

 

Flera deltagare beskrev minskad stress som ett resultat av förändringen, på så sätt att de lade mindre 

tid och energi på besöksbokning. Det beskrevs som stressande i och med att man hellre prioriterade 

uppgifter som upplevdes som mer centrala, såsom vårdinsatser. Detta gjorde att det kunde vara svårt 

att hinna med administrationen kring besöksbokning.  

 

Ja, mindre stress i relation till det, tycker jag. Att inte boka patienter. För jag tycker det har varit 

rätt… alltså om man hade haft, det är svårt att sätta av tid till den saken, för det finns alltid något 

annat man hellre skulle vilja göra. 

 

Besöksbokning beskrevs som en ofta frustrerande uppgift, då det kunde kräva upprepade påringningar 

och brevkallelser för att boka in patienter.  

 

… vid åtminstone vid de här besöken så slipper man hålla på och knöla med kallelser och sånt, och 

försöka nå personer som inte svarar i telefon … 

 

Slutligen beskrevs att upplägget med ett bestämt antal tider som skulle avsättas per vecka, det vill säga 

produktionsplaneringen, minskade stress genom att tydliggöra förväntningar på produktion.  

 

Jag tycker det var skönt, skönt med tydliga förväntningar. Man vet vad som väntas av en … 

Positiv patientrespons  

Alla deltagare beskrev i någon mån mer positiva reaktioner från patienter i och med det nya 

arbetssättet. Detta ställdes i relation till hur det varit tidigare, då det beskrevs som vanligt 

förekommande att patienterna uttryckte missnöje över långa väntetider. 

 

… det är inte lika mycket prat om väntetider när jag träffar dem för mini mot vad det var i början … 

 



30 

 

Deltagarna beskrev även att det hade blivit färre frågor till personal och mottagningstelefon angående 

väntetider, vilket tidigare var vanligt.  

 

… det har ju blivit mindre frågor från patienten till den baspersonal de har träffat om när är det 

dags, när får jag komma till nästa steg och så där … 

 

Slutligen beskrev deltagarna även att patienterna uppskattade att få besked direkt om när de skulle 

komma på nästa besök, att de verkade känna sig bättre omhändertagna och tryggare jämfört med 

tidigare, då patienten oftast inte kunde få något besked alls om när nästa besök skulle bli av. 

 

… man ser att dem som sitter här blir liksom… det känns bra för dem att veta att den här tiden ska 

jag få, jag behöver inte undra när. För så är det väl för oss alla, man vet att då ska jag komma hit 

och då fortsätter min utredning.  
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Diskussion 

Resultatet av förbättringsarbetet innebar att väntetiden mellan första besöket och andra besöket mer 

än halverades, vilket får ses som en stor framgång. Målet med förbättringsarbetet nåddes visserligen ej 

fullt ut, men arbetet ledde ändå till att patienterna gick vidare betydligt snabbare i 

utredningsprocessen efter första steget. Slående var även att inga negativa effekter på övriga ledtider 

under processen kunde observeras. Det ökade produktionen skedde alltså inte på bekostnad av 

minskad produktion av andra insatser under utredningen. Då inga nya resurser tillfördes under 

förbättringsarbetets gång innebär det att produktiviteten ökade. Med tanke de problem med 

tillgänglighet i svensk sjukvård som beskrevs i inledningen är detta ett synnerligen relevant resultat. 

 

Produktionsplaneringen bedöms ha haft stor betydelse för förbättringsarbetets framgång. Genom att 

man tydligare fastslog hur många intervjuer som personalen skulle genomföra skapades underlag för 

en jämnare produktion. Denna planering kunde därefter följas upp och revideras regelbundet. Detta 

lyfts även fram som en framgångsfaktor i tidigare studier och litteratur om produktionsplanering inom 

hälso- och sjukvård (Platin & Johansson, 2012; Hans, van Houdenhoven & Hulshof, 2012; Rosenbäck, 

2017).  

 

Att möjliggöra för teamet att enkelt kunna få ut data för ledtider och väntelistor var avgörande för att 

kunna följa upp planeringen. Att teamet på så sätt fick en tydligare uppfattning om flöden, produktion 

och behov gjorde det möjligt för dem att anpassa planeringen utifrån det aktuella behovet. Det 

möjliggjorde även en kontinuerlig återkoppling av det resultatet av gruppens arbete på det primära 

utfallsmåttet, ledtiden, vilket bedöms ha varit motiverande för förbättringsgruppen. Detta ligger i linje 

med vad som beskrivs av Nelson, Batalden och Godfrey (2007) angående vikten av att skapa en rik 

informationsmiljö som stödjer mikrosystemets arbete, för att uppnå en hög kvalitet i vården. En 

nyligen publicerad studie av Brandrud et al (2017) bekräftar vikten av kontinuerlig återkoppling av 

data för att nå framgång i förbättringsarbeten. 

 

Intressant att notera är att ledtiden ser ut att ha börjat minska tidigt under arbetets gång, redan innan 

första PDSA-cykeln formellt hade inletts. Detta kan tolkas som att den gemensamma målsättningen 

och uppmärksamheten på tillgänglighetsfrågan ledde till att teamet tidigt började fokusera mer på att 

hålla nere ledtider än tidigare. Leebov och Ersoz (2003) betonar vikten av att medvetandegöra för 

medarbetarna de aspekter av vården som är centrala för patienterna, vilket uppmärksamheten kring 

ledtider kan ha bidragit till i detta fall. Exempelvis är det möjligt att de medarbetare som arbetade med 

både behandling och diagnostik nu i högre utsträckning än tidigare prioriterade diagnostik. Tidigare 

interna analyser av utredningsprocessen tyder på att medarbetare ofta prioriterar behandlinginsatser 

framför diagnostiska insatser, och lägger mindre tid på dessa än vad som bestämts. Eftersom 

produktionen av behandlingsinsatser ej följdes upp inom ramen för detta arbete går det dock inte att 

säga huruvida detta har påverkats.  
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I en process som denna med många olika steg finns dessutom en risk för att många små väntetider 

mellan olika administrativa steg leder till betydande förlängning av den totala ledtiden. Ett ökad fokus 

på att hålla nere ledtider skulle kunna ha bidragit till att medarbetare i högre utsträckning ansträngde 

sig för att minimera även dessa väntetider.  

 

Författaren har under detta och andra förbättringsarbeten observerat att det ofta verkar vara mer 

tilltalande för personalen att fokusera på att utveckla kvaliteten i insatserna till skillnad från 

kvantiteten och tillgängligheten. En möjlig förklaring i det aktuella fallet skulle kunna vara att det 

upplevs som svårare att lyckas förbättra tillgängligheten än att höja kvaliteten i det enskilda besöket. 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att den enskilde vårdpersonalen inte följer patienten 

genom hela vårdkedjan, utan oftast bara träffar patienten vid ett eller ett par tillfällen. Detta skulle 

kunna bidra till att det är enklare att fokusera på enskilda besök än på hela vårdkedjan. Att då 

medvetandegöra problematiken med ledtider på så sätt som gjordes i detta förbättringsarbete, genom 

intervjuer med patienter och framtagande av pedagogisk statistik, skulle kunna vara det som behövs 

för att åstadkomma ett skifte i fokus.  

 

En viktig del i förbättringsarbetets framgång bedöms utifrån observationer av gruppens arbete vara 

den höga graden av delaktighet från medarbetarna, då de redan i ett tidigt skede var med och 

formulerade problembeskrivningen och tog fram förbättringsförslag. Detta ledde dels till att det fanns 

en uppslutning från de berörda medarbetarna, att de var väl införstådda med upplägget och att de 

tidigt kunde ge återkoppling på vad som behövde justeras i processen. Vikten av att engagera 

medarbetarna beskrivs generellt som en viktig faktor inom förbättringskunskapen (Nelson, Batalden & 

Godfrey, 2007; Berwick, 2003; Ahrenfelt, 2016). Medarbetarna gavs även goda förutsättningar för sitt 

deltagande i utvecklingsarbetet på så sätt att de fick stort förtroende från ledningen att själva avgöra 

hur mycket tid som behövde avsättas från övrigt arbete till detta. Detta kan vara avgörande för 

huruvida ett förbättringsarbete blir framgångsrikt eller ej (Bergman & Klevsjö, 2012).  

 

Då det har funnits en tradition inom verksamheten att psykologer styr över sina egna tidböcker fanns 

det en oro för att förändringen skulle kunna leda till missnöje hos medarbetarna. Även om det saknas 

forskning kring effekten av just produktionsplanering på arbetsmiljön tyder forskning kring 

närbesläktade metoder, såsom LEAN, på att denna typ av förändring kan ha negativa effekter. Mot 

bakgrund av exempelvis krav-kontroll-modellen (Karasek, 1979) vore det rimligt att anta att en 

minskad grad av kontroll över hur patienter bokas in i ens tidbok skulle kunna få negativa effekter för 

arbetsmiljön.  

 

Intervjuerna med medarbetarna visade dock på genomgående positiva upplevelser av den genomförda 

förändringen, både vad gäller arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Ingen av de intervjuade beskriver 

förändringen som negativ, eller att de skulle vilja återgå till tidigare ordning. En viktig orsak till detta 

verkar ha varit att man nu upplever sig kunna erbjuda patienterna bättre vård. Resultatet tyder 

nämligen på att den kanske viktigaste källan till tillfredsställelse är att man upplever att man kan ge 

god vård, i detta fall att man kan direkt kan erbjuda en tid för återbesök inom rimlig tid. Motsatsen 
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beskrivs även tydligt i resultatet, att det är en stor källa till frustration i arbetet att inte känna att man 

kan ge patienterna det de behöver. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visat på samband 

mellan arbetstillfredsställelse och upplevd vårdkvalitet (Björvell & Brodin, 1992; Schaefer & Moos, 

1996; McNeese-Smith, 1999). Det ligger även i linje med forskning som visar att möjligheten att hjälpa 

patienter och erbjuda god vård ofta är en viktig motiverande faktor för vårdpersonal (Toode, Routasalo 

& Suominen, 2011; Kjellström, et al, 2017). För att återkoppla till Orvik, Dellve och Eriksson (2013) 

verkar förändringen snarast ha lett till en minskning av värdekonflikterna, då det i detta avseende 

blivit lättare att erbjuda patienter den vård som medarbetaren själv bedömer att de har behov av. 

Medarbetarna beskrev även att antalet klagomål från patienterna minskade, vilket i sig kan antas leda 

till en bättre arbetsmiljö. 

 

En annan central faktor för den positiva upplevelsen av förändringen tycks vara att deltagarna 

fortfarande upplevde en betydelsefull grad av kontroll över sina besöksbokningar. Genom att de hade 

möjlighet att välja när patienterna kunde bokas i deras böcker kunde de fortfarande styra över sin 

tidbok, och därmed anpassa arbetet efter övriga uppgifter och livsomständigheter. Detta lyftes fram av 

flera medarbetare som viktigt för arbetsmiljön vilket ligger i linje med krav-kontroll-modellen 

(Karasek, 1979). En slutsats är att negativa effekter av den minskade kontroll som 

produktionsplanering kan innebära kan minimeras eller undvikas om medarbetarna får behålla 

signifikant kontroll över sin tid. 

 

Ytterligare en viktig faktor för arbetstillfredsställelsen, framför allt för psykologerna, beskrevs vara 

avlastningen från vad som upplevdes som frustrerande och tidsödande administrativa uppgifter. 

Genom förändringen minskade inte bara belastningen för psykologerna, utan även den totala 

tidsåtgången för tidsbokning för teamet som helhet. Detta ligger i linje med slutsatserna i 

slutbetänkandet från utredningen Effektiv vård (2016:2) där det konstateras att den administrativa 

bördan i många fall är ett uttryck för ineffektiva processer. En uppföljning av arbetsmiljön som gjordes 

inom ramen för det övergripande förbättringsprojektet visade att den största förändringen var att 

stressnivån hade sjunkit i teamet, vilket teamet själva kopplade till avlastningen från administrativa 

uppgifter kring bokning av besök till MINI. Även om förändringen innebar att en del uppgifter 

omfördelades inom teamet tycktes alla deltagare vara nöjda med denna fördelning.  

 

Förhoppningsvis kan beskrivningen av detta förbättringsarbete bidra med inspiration och kunskap till 

liknande utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården, både vad gäller möjligheten till att minska 

ledtider genom effektivare planering och hur en sådan förändring kan genomföras utan negativa 

effekter för medarbetarnas arbetsmiljö. Enligt Rees och Gauld (2017) ligger fokus i studier av LEAN 

ofta på tekniska aspekter, och mot bakgrund av detta bidrar studien av förbättringsarbetet med 

fördjupad kunskap genom att istället belysa medarbetarnas upplevelse av denna typ av metoder.  

Resultatet kan ses som en inspirationskälla för fortsatt forskning kring effekten av logistiska och 

företagsekonomiska metoder såsom produktionsplanering på arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse, 

exempelvis genom studier med större underlag eller deduktiva ansatser utifrån välgrundade teoretiska 

ramverk för arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. 
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Metoddiskussion 

Det beskrivna förbättringsarbetet har varit en del av ett större arbete inom diagnostikteamet på 

mottagning och i hela verksamheten, som fortfarande pågår. Detta innebär att resultatet kan ha 

påverkats av flera andra parallella processer. Exempelvis har rutiner vad gäller hantering av 

uteblivanden förändrats, varför det är svårt att veta i vilken utsträckning andelen uteblivanden har 

påverkats av detta förbättringsarbete jämfört med andra processer. Dock har det aktuella 

förbättringsarbetet varit det mest omfattande arbetet under den studerade perioden, och det som 

troligen haft störst inverkan.  

 

Även personalomsättning och omflyttning av resurser mellan olika team och olika mottagningar kan 

ha påverkat, genom att resurserna har påverkats och därmed produktionen och möjligheten att uppnå 

målsättningen med förbättringsarbetet. Detta har även påverkat möjligheten till att förankra projektet 

hos hela diagnostikteamet.  

 

I avstämningar med medarbetarna efter avslutat förbättringsarbete har framkommit förslag på att 

förbättringsgruppen borde haft med någon personal som genomför BAS, då det hade kunnat leda till 

att gruppen snabbare kunnat identifiera brister i förbättringsförslaget och underlättat förankring hos 

de medarbetare som utför BAS. Ett annan möjlig förbättring hade kunnat vara att hela teamet hade 

fått tätare återkoppling av data från projektet, vilket eventuellt hade kunnat skapa ett större 

engagemang för förbättringsarbetet även utanför förbättringsgruppen. Påverkansanalys och PDSA-

cykler bedöms ha varit de mest hjälpsamma verktygen i arbetet, då de bidrog till att skapa en tydlig 

struktur både för planering inför och införandet av förändringen.  

 

En brist i studien är det begränsade underlaget, då slutsatserna bygger på intervjuer med enbart sex 

personer. Att intervjupersonerna hade olika roller i teamet och olika professioner kan ses som 

ytterligare en brist då deras arbetsmiljö påverkades på olika sätt av förändringen. Det är möjligt att 

resultatet blivit ett annat om man för studien enbart hade fokuserat på exempelvis psykologernas eller 

BAS-personalens arbetsmiljö. Samtidigt var detta ett totalpopulationsurval eftersom det inte fanns fler 

personer som varit berörda av förändringen att tillgå. Det kan även ses som en fördel att studien 

inkluderar medarbetare med olika roller i teamet, då det ger en bredare bild av hur teamet i sin helhet 

påverkades av förändringen. Om enbart en yrkesgrupp eller funktion i teamet hade inkluderats i 

studien hade resultatet kunnat bli missvisade för gruppen som helhet, och därmed mindre användbart 

i praktiken.  

 

Författaren är som nämnts ovan själv psykolog och har tidigare arbetat kliniskt med diagnostik och 

utredning i det aktuella teamet. Detta bedöms ha varit till fördel både i förbättringsarbetet och i 

studien. I förbättringsarbetet genom att författaren hade en trovärdighet och ett förtroende hos 

medarbetarna genom dessa kliniska erfarenheter. Vad gäller studien bedöms det ha underlättat 

intervjuerna och tolkningen av resultaten. Det går inte att utesluta att det kan ha påverkat hur 
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intervjupersonerna valt att svara, men det finns inga indikationer på att detta har påverkat resultatet 

på något systematiskt sätt.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att generalisera resultatet 

med tanke på olika kontextuella faktorer. Dels arbetar olika psykiatriska verksamheter med olika 

processer för diagnostik, dels har man olika produktionskrav och olika kulturer på arbetsplatserna att 

förhålla sig till. Olika förväntningar angående vad som är rimlig belastning och rimlig nivå av 

autonomi påverkar troligen hur man uppfattar förändringar med inslag av produktionsplanering. Ett 

alternativt upplägg för att medvetandegöra sådana eventuella skillnader hade kunnat vara att innan 

förändringen genomförts undersöka personalens uppfattning om produktionskrav och ökad styrning 

av produktionen.  

Implikationer 

Framgångarna i detta utvecklingsarbete har lett till att diagnostikteamet nu valt att införa 

bokningsbara tider för de flesta steg i diagnostikprocessen. Arbetet har även haft flertalet positiva 

bieffekter genom att det har inneburit att verksamheten behövt skapa förutsättningar för att kunna 

genomföra och följa upp det aktuella förbättringsarbetet. Exempelvis har ett system tagits fram för att 

beräkna behovet av olika intervjuer baserat på en prognos av antalet nya patienter per år. En struktur 

för registrering av diagnostiska besök har slagits fast, för att möjliggöra uppföljning av dessa besök. 

Med hjälp av IT-avdelningen har en rapport tagits fram som enkelt kan ta fram den genomsnittliga 

ledtiden mellan olika steg i diagnostikprocessen. Ett Excel-verktyg har skapats som samlar data över 

planering, produktion och väntelistor för olika steg i diagnostikprocessen, vilket underlättar en 

kontinuerlig uppföljning av detta. Alla dessa verktyg är nu tillgängliga för samtliga enheter inom 

vuxenpsykiatrin vilket underlättar även för andra mottagningar som vill genomföra förbättringar inom 

diagnostikprocessen. 
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Slutsatser 

Detta förbättringsarbete visar att det kan vara möjligt att öka tillgängligheten med befintliga resurser 

genom bättre planering och tydligare fokus på tillgänglighet, och att det även kan leda till en bättre 

arbetsmiljö och högre arbetstillfredsställelse för personalen. Resultatet från förbättringsarbetet och 

studien tyder på att personalens önskan att ge en god vård kan vara en viktig motiverande faktor som 

kan bidra till goda resultat i utvecklings och förbättringsarbeten.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Beskrivning av de olika stegen i den diagnostiska processen 

Processen inleds med att patienten aktualiseras via remiss, akut besök eller från slutenvård. Därefter 

genomförs olika utredande insatser enligt vad som beskrivs i texten nedan. Beroende på resultatet av 

utredningen kan patienten efter avslutad utredning komma att remitteras tillbaka till inremittent eller 

annan vårdgivare, eller påbörja insatser inom specialistpsykiatrin. Parallellt under hela utredningen 

värderas våldsrisk, suicidrisk och missbruk. Alla nya patienter genomgår som minst följande steg:  

 Basbedömning - En första bedömning av patientens mående, där information om patientens 

situation samlas in, patienten informeras om utredningsprocessen, samtycken till kontakt med 

närstående inhämtas och en drogscreening genomförs.  

 

 Närståendescreening – En intervju med en närstående som undersöker den närståendes bild 

av patientens problematik och utgår från symptom på de vanligaste psykiatriska syndromen 

 

 MINI – En diagnostisk intervju utifrån ett semistrukturerat intervjustöd, genomfört av 

psykolog eller läkare. Fokus är att undersöka om patienten uppvisar några symptom för de 

vanligaste psykiatriska syndromen och utifrån detta göra en preliminär bedömning av 

patientens primära problematik. Här görs även en bedömning om patienten behöver genomgå 

en mer fördjupad utredning.  

 

 Avslut av diagnostik hos läkare – Om patienten inte behöver någon typ av fördjupad utredning 

är nästa steg ett läkarbesök. Läkaren sammanfattar tidigare utredningssteg och gör utifrån 

detta och samtalet en slutlig bedömning av patientens problematik och ställer diagnos.  

För vissa patienter räcker dessa steg för att ställa diagnos. För patienter med mer komplicerad 

problematik kan olika fördjupade utredningsinsatser läggas till utifrån behov och frågeställning.  Det 

kan exempelvis handla om: 

 Fördjupad barndomsanamnes – En intervju med anhörig som fokuserar på att undersöka 

patientens barndom och eventuella symptom på psykiatriska syndrom som visat sig redan då.  

 

 DIVA– En diagnostisk intervju utifrån ett semistrukturerat intervjustöd, genomfört av 

psykolog eller läkare, som fokuserar på symptom på ADHD, både i vuxen ålder och i 

barndomen. Genomförs ofta med patienten och en anhörig samtidigt.  

 

 WAIS – Ett kognitivt testbatteri som används för att undersöka olika kognitiva funktioner hos 

patienten, vilket kan vara värdefullt exempelvis om det finns misstanke om att patienten lider 

av intellektuell funktionsnedsättning. 
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Bilaga 2. Riskanalys 

Tabellen nedan beskriver den riskanalys som genomförts inom förbättringsarbetet, utifrån den modell som beskrivs av Sveriges kommuner och landsting 

(2015). Sannolikhet värderas enligt följande: ”1 – inträffar ytterst sällan, 5 kommer med stor sannolikhet att inträffa under arbetets gång”. Konsekvens 

värderas enligt följande: ”1- inga allvarliga konsekvenser, 5- kommer ha en stor påverkan på hela projektet och kan faktiskt äventyra hela projektet”. 

Risk 
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Åtgärd 

Svårigheter för medarbetare att hantera 

bokningssystemet  

Då bokningssystemet inte är särskilt användarvänligt och nyligen 

har uppdaterats har många medarbetare svårt att hantera 

bokningar korrekt. De föreslagna förändringarna kan leda till att 

olika personer bokar på olika sätt och felaktigheter i bokningarna. 

Konsekvenserna av detta bedöms ej behöva bli katastrofala men 

kan skapa problem som försvårar själva förbättringen.  

4 2 8 Vid implementering måste det finnas enkla och tydliga riktlinjer 

för varje steg i bokningsprocessen. Dessa måste vara anpassade 

till det uppdaterade systemet och utifrån de olika roller som 

olika medarbetare har i processen. Utöver att denna 

information finns skriftligt behöver även berörd personal få 

muntlig information och möjlighet att ställa frågor löpande 

under projektets gång.  

Motstånd bland personal mot produktionsstyrning 

Att planera exakt när olika besök ska göras kan väcka motstånd 

bland personal som inte är vana vid detta. Till skillnad från läkare 

är psykologer vana vid att styra över sina egna tidböcker. Minskad 

kontroll över dessa kan upplevas hotande. Förändringen kan även 

innebära att förväntningar på produktion blir tydligare än 

tidigare, och att arbetsbördan ökar för vissa medarbetare.  

3 2 6 Även om det kan finnas ett visst motstånd bedöms de flesta 

berörda i personalen vara öppna för att pröva olika arbetssätt. 

Viktigt är att lyfta fram fördelarna med det föreslagna 

arbetssättet, att börja i liten skala och att involvera de som 

berörs. Det är även viktigt att förankra med ledningen vad en 

rimlig produktion för att undvika att arbetsgruppen fastnar i de 

diskussionerna, då detta ligger utanför arbetsgruppens mandat.  



42 

 

Risk att nya patienter går före patienter som ställts på kö 

innan projektet startade 

Eftersom projektet innebär att nya patienter bokas direkt in till 

den diagnostiska intervjun vid deras första besök på mottagningen 

kan de i vissa fall få komma till denna snabbare än patienter som 

sedan tidigare har satts upp på kö till den diagnostiska intervjun. 

Detta kan ses som ett etiskt dilemma eftersom det kan leda till att 

patienter med mindre behov går före dem med större behov. 

5 2 10 Inledningsvis kommer patienter med störst behov att 

prioriteras till de bokningsbara besöken. Viktigt är vidare att 

säkerställa tillräckligt hög produktionsnivå för att kön ska 

minska, och att ingen ska behöva vänta länge. Under sommaren 

kommer psykologassistenter anställas och då arbeta framför allt 

med dessa två första steg i utredningen, varför möjligheterna att 

arbeta igenom hela kön ser goda ut.  

Svårigheter att mäta ledtider 

Inom verksamheten saknas idag möjligheter att automatiskt följa 

upp ledtiderna inom ramen för diagnostik. Detta försvårar 

möjligheten att utvärdera projektet och se om det blivit någon 

positiv förändring. Det blir även en fördröjning i effekt på ledtid, 

eftersom det är de första två stegen i utredningsprocessen som är 

aktuella för detta arbete. Det innebär att det kan dröja flera 

månader innan de patienter som nu påverkas av detta är 

färdigutredda.  

5 2 10 Ett alternativ till att enbart mäta ledtiden från inremiss till 

avslut är att komplettera med ledtiden mellan första besöket 

och den diagnostiska intervjun. Det senare måttet bör påverkas 

omedelbart av den tänkta förändringen. En ytterligare möjlighet 

är att komplettera med att mäta hur lång väntelistan är till de 

diagnostiska intervjuerna.  
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Bilaga 3. Information inför deltagande i intervju 

Hej!  

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du kan tänka dig att intervjuas av mig för mitt examensarbete 

inom masterprogrammet ”Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa- och välfärd” vid 

Hälsohögskolan, Jönköping University. 

 

Fokus för intervjun är förändringen ”Bokningsbara tider till MINI” som genomfördes i 

diagnostikteamet, huvudsakligen under 2018. Syftet är att få information om hur du som medarbetare 

i diagnostikteamet upplevde denna förändring, och vad som påverkat din upplevelse. Denna förfrågan 

går ut till alla medarbetare i diagnostikteamet som berörts av förbättringsarbetet. 

 

Förhoppningen är att detta arbete ska bidra till kunskapen om hur man bäst genomför förändringar i 

denna typ av kontext, och hur medarbetare påverkas av sådana förändringar. 

Intervjun sker individuellt och beräknas ta 20-30 minuter. 

 

Viktigt att känna till: 

 Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

 Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt 

 Intervjun kommer att spelas in för att kunna transkriberas, och efter det kommer inspelningen 

raderas. 

 Intervjuerna kommer att analyseras för att identifiera teman. I presentationen av data i 

examensarbetet kommer det ej vara möjligt att härleda svar till någon enskild individ. 

Om det är något mer du undrar över kring studien är du varm välkommen att höra av dig! Jag kommer 

att kontakta dig inom den närmaste veckan för att höra om du kan tänka dig att delta och i sådana fall 

boka en tid för intervju.  

 

Mvh 

Thomas Drost 

0722 – 17 92 25 

thomas.drost@regiongavleborg.se 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 Hur har teamet påverkats av införandet av bokningsbara tider? 

 Hur har arbetsmiljön i teamet påverkats? 

o Stress 

o Tillvaratagande av kompetens 

o Autonomi 

o Struktur 

o Samhörighet 

 Har förändringen påverkat ditt arbete?  

 Förändringen innebar en tydligare specificering av hur många MINI intervjuer psykologer 

skulle genomföra för varje vecka, hur ser du på det? 

 Förändringen innebar en överföring av administrativa uppgifter från psykologer till 

baspersonal och administrativ personal, hur ser du på det? 

 Har du någon bild av hur patienterna upplevt förändringen? 

 Är det något du tycker att man borde ha gjort annorlunda i detta förändringsarbete? 

 På det stora hela, ser du bokningsbara tider som en övervägande positiv eller övervägande 

negativ förändring? 
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Bilaga 5. Exempel från innehållsanalys 

Kondenserad meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

Det är bra med tydliga förväntningar vad gäller produktion, att veta 

vad som väntas av en. Det leder till mindre stress. 

Tydliga förväntningar vad gäller 

produktion minskar stressen 

Minskad stress Förbättrad 

arbetsmiljö 

 
Trots att någon annan bokar har man fortfarande kontroll över sin 

tidbok på så sätt att man kan styra var mötetiderna läggs. 

Man har fortfarande kontroll över 

tidboken 

Känsla av kontroll och 

flexibilitet 

Det känns bra att kunna erbjuda en tid direkt till patienten, när 

man vet att de mått dåligt under lång tid. 

Känns bra att kunna erbjuda snabb 

återbesökstid till patienter  

Att kunna erbjuda en snar 

tid för återbesök 

Ökad 

arbetstillfreds-

ställelse 
Det är mer tillfredsställande att kunna ge patienten en tid i handen 

istället för att säga att de får vänta på en kallelse. 

Tillfredsställande att kunna ge 

patienten en tid direkt istället för att 

de ska vänta 

Att kunna erbjuda tid direkt 

vid besöket 

Avlastningen från bokning leder till att jag kan lägga mer tid på 

andra saker. 

Mindre tid för bokning frigör tid till 

annat 

Minskad tidsåtgång för 

besöksbokning ger tid över 

till annat 

Ökad 
effektivitet 
 

Det blir färre uteblivanden genom att sekreterare bevakar obokade 

tider och ringer in patienter. 

Obokade tider går inte längre till 

spillo 

Färre uteblivanden sparar 

tid och minskar frustration 

Patienterna pratar inte lika mycket om hur långa väntetiderna är Patienterna pratar inte lika mycket 

om väntetider 

Patienternas synpunkter på 

väntetider 

Positiv 

patientrespons  

 


