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Abstrakt 
 
Bakgrund: Sjukfrånvaron i Sverige 2004 var högst i Västeuropa och landets enskilt största eko-
nomiska problem. Regeringen vidtog åtgärder för att minska sjukfrånvaron. En del var att ge 
incitament för att sjukskrivningsprocessen skulle finnas med i hälso- och sjukvårdens ledningssy-
stem, delvis på grund av förändrade krav och därmed brister i läkarintygens kvalitet. En lokal 
undersökning vid ortopedkliniken Kärnsjukhuset visade att 23 % av patienterna var missnöjda i 
samband med sjukskrivning. 

 

Syfte: Genom Sex Sigmas problemlösningsmodell DMAIC i kombination med mikrosystemper-
spektivet förbättra kvaliteten på läkarintygen, skapa mål och rutiner i sjukskrivningsprocessen 
samt öka patientnöjdhet  
 
Metod: Utifrån ett mikrosystemperspektiv intervjuades projektgruppsdeltagare. Genom Sex Sig-
mas problemlösningsmodell fokuserades förbättringsområden på informationsutbyte till patienter 
och läkare samt utformande av mål och skriftliga rutiner. Femtioåtta patienter intervjuades om 
hur nöjda de var med sin sjukskrivning. Mätningar av ”onödiga” åtgärder utfördes och kvaliteten 
i läkarintygen följdes med styrdiagram. Förbättringsprojektet utvärderades kontinuerligt genom 
reflektion i projektgruppen. 

 

Resultat: Förbättringsarbete med hjälp av Sex Sigma och mikrosystemperspektiv har bidragit 
signifikant till ökad kvalitet i läkarintygen, p<0,001. Rutiner och mål för sjukskrivningsprocessen 
har implementerats i ledningssystemet. Hundra procent av patienterna på ortopedkliniken är nöj-
da och telefonsamtal om brister och felaktiga ärenden har minskat. Förbättringsmetodiken har 
bidragit till ett vidgat synsätt, ökad förståelse för patienten och mellan personalkategorier. Åtgär-
derna har haft genomslagskraft genom att förbättringsförslagen kom från dem som arbetar i 
verksamheten och genomfördes med egen personal.  

 

Diskussion: Sex Sigma och mikrosystemperspektivet har patientfokus vilket kan påverka värde-
ringar och vilja till förändringar. Resultatet från denna studie stöder det som kommit fram i andra 
studier och arbetssättet gav signifikant förbättrat resultat. Förbättringsåtgärderna är inte generali-
serbara men arbetssättet kan med fördel tillämpas i förbättringsarbete. Ytterligare studier av ar-
betssättet och dess hållbarhet över tid behövs för att stärka evidensen. 

 
Nyckelord: Kvalitetsförbättring, Sex Sigma, Mikrosystemperspektiv, Ledningssystem, Patientfo-
kus/ patientnöjdhet, Sjukskrivningsprocess 
 



 

 

Abstract 
 
Background: The sickness absence in Sweden 2004 was highest in Western Europe and the 
country's main economic problem. The government gave incentives to make the sick-leave proc-
ess included in healthcare management system, partly because of changing requirements and defi-
ciencies in the quality of medical-certificates quality. A local study at an orthopedic clinic showed 
that 23% of patients were dissatisfied with sick-leave. 

 

Purpose: Through Six Sigma's DMAIC problem-solving model in combination with micro-
systems perspective, improving the quality of medical certificates, create goals and routines in the 
sick-leave process and increase patient satisfaction 
 

Method: Interviews of project participants were carried out using a micro-systems perspective. 
Through Six Sigma problem-solving model areas of improvement were focused on information 
exchange to patients and physicians as well as formulating goals and written routines. Fifty-eight 
patients were interviewed about their sick-leave satisfaction. Measurements of "unnecessary" ac-
tions were performed and the quality of medical certificates was followed with control-charts. 
The improvement project was evaluated by reflection in the group continuously. 

 

Results: Improvements with Six Sigma and micro-systems perspective has contributed to im-
proving the quality of medical certificates significantly p<0.001. Routines and goals for sick-leave 
process have been implemented in the management system. 100% of the patients at the ortho-
pedic clinic are satisfied. Phone calls about deficiencies and incorrect cases have decreased. This 
methodology has contributed to a broadened understanding of patients´ experiences and between 
different staff-categories. The actions have had impact because the improving proposals came 
from and were carried out by its own staff.  

 
Discussion: The Six Sigma and the micro-systems perspective has patient focus which can affect 
the values and willingness to change. The result from this study supports other studies and the 
approach in this study resulted in significantly improved results. Improvement actions are not 
generalizable, but the approach can be usefully applied in improvement efforts. Further studies of 
the approach and its sustainability over time are needed to strengthen the evidence.  

 

Keywords: Quality improvements, Six Sigma, Micro-systems perspective, Management system, 
Patient-focus/patient satisfaction, Sick-leave process 
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Bakgrund 

Sjukfrånvaron i ett nationellt och internationellt perspektiv 
 
I början av 2000-talet var sjukfrånvaron i Sverige betydligt högre än i övriga Västeuropa och kul-
minerade år 2003 då personer i arbetsför ålder i genomsnitt var frånvarande 43,2 dagar per år på 
grund av sjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 2005). Kostnaderna för 
ersättning vid arbetsoförmåga var 121 miljarder kronor (Regeringskansliet, 2004), det vill säga 
ungefär lika stora som för den svenska hälso- och sjukvården, exklusive läkemedelskostnaderna 
(Unge, 2010). 
 
Enligt en undersökning utförd av Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 2005 var det enskilt största ekonomiska problemet i Sverige det höga antalet personer 
som var borta från arbetet på grund av sjukdom eller funktionshinder. År 2004 låg Sverige i topp 
inom länderna i OECD med antal förlorade arbetsdagar på grund av sjukdom, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Andel förlorade arbetsdagar per heltidstjänst, anställd och år inom OECD (OECD, 
2005, s. 67). 
 
Enligt en undersökning av Osterkamp och Röhn (2007) finns det tre övergripande ekonomiska 
förklaringarna till vilket antal sjukdagar olika länder har, hur generös ersättningen i försäkringen 
är, hur starkt anställningsskyddet är och hur stor andel av de anställda som är äldre. 
 
Sjukskrivning är en vanlig åtgärd inom svensk sjukvård. Mellan 9-60 % av yrkesverksamma pati-
enter är aktuella för sjukskrivning. Den vetenskapliga kunskapen är begränsad vad gäller de medi-
cinska, ekonomiska och psykosociala konsekvenserna av sjukskrivning. Detta är anmärkningsvärt 
då sjukskrivning och sjukpensionering innebär stora kostnader, såväl för samhället som för indi-
viden. Studier om konsekvenser av sjukfrånvaro visar att längre tids sjukskrivning kan leda till 
inaktivitet, isolering, försämrad karriärutveckling och negativa effekter på privatekonomin (SBU, 
2003). 
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Åtgärder för att förbättra sjukskrivningsprocessen 
Regeringen har vidtagit olika åtgärder för att motverka långvarig sjukfrånvaro men också för att 
sjukförsäkringen ska vara kvalitetssäkrad, förutsägbar och för att stärka drivkrafterna för återgång 
till arbete. Sedan 2006 har överenskommelser tecknats mellan Regeringen och Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) för att ge sjukskrivningsfrågan ökad prioritet i hälso- och sjukvården. 
Syftet är att förbättra kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsarbetet genom den så kallade 
Sjukskrivningsmiljarden. Sjukskrivningsmiljarden består av olika delar, vilka är kopplade till åtgär-
der i hälso- och sjukvården och förbättringar i sjukfrånvaron (Östbom & Unge, 2011). De olika 
områden som landstingen år 2011 skulle arbeta med för att få del av sjukskrivningsmiljarden var 
framtagande av ett ledningssystem, en jämställd sjukskrivningsprocess, förbättrad kvalitet i läkar-
intygen, elektronisk överföring av läkarintyg samt uppdraget att utföra fördjupade medicinska 
utredningar (Östbom & Unge, 2011). 
 
Socialstyrelsen har utarbetat ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för att uppnå tydligare, säkrare 
och mer enhetliga sjukskrivningstider. För att ge patienter en bättre förutsägbarhet ska rekom-
mendationerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet följas och patienten ska vara delaktig 
genom dialog med ansvarig läkare. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet ger läkare och För-
säkringskassan vägledning om sjukskrivningstiders längd vid olika diagnoser. Dessa rekommenda-
tioner är endast vägledande och ska vid avsteg motiveras och dokumenteras på läkarintyget (Soci-
alstyrelsen, 2012). 
 
Försäkringskassan införde 2008 en rutin, rehabiliteringskedjan, med fasta tidsgränser som be-
stämmer när prövning av arbetsförmågan ska utföras för att sjukpenning ska betalas ut. När re-
habiliteringskedjan fungerar och aktörerna i sjukskrivningsprocessen känner till den, ökar förut-
sättningarna för att patienten ska få rätt åtgärd i tid. Den ska underlätta samarbetet mellan olika 
aktörer tex läkare, arbetsgivare och Försäkringskassan. I korthet innebär det att Försäkringskas-
san vid 3, 6 och tolv månaders sjukskrivning stämmer av om de ska betala ut ersättning eller om 
de bedömer att patienten ska stå till arbetsmarknadens förfogande (Försäkringskassan, 2011a). 
 
I en undersökning av Alexandersson, von Knorring, Parmander och Tyrkkö (2007) framkom 
dock brister i ledning, kunskap och samverkan mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen 
samt att hälso- och sjukvården har svårigheter med att bedöma hur sjukdom påverkar arbetsför-
måga. Det arbete som bedrivits med stöd av sjukskrivningsmiljarden har gjort att sjukskrivnings-
frågorna har fått hög prioritet från ledningshåll. Många verksamhetschefer känner sig dock osäkra 
kring vad det är som ska ledas och styras i arbetet med patienters sjukskrivning. De saknar aktivt 
stöd i linjen av sin chef, har inte något tydligt uppdrag gällande sjukskrivningsprocessen och upp-
lever svårigheter med att leda läkare. De olika åtgärder som vidtagits har haft positiv effekt på 
sjukfrånvaron och ökat medvetenheten om frågornas komplexitet (Alexandersson et al, 2007). 
Ett gemensamt stöd- och policysystem för hantering av sjukskrivningsfrågor behövs för att få en 
bättre kvalitet, för långsiktig effektivisering och för att underlätta sjukskrivningsarbetet på verk-
samhetsnivå (Alexandersson et al, 2007; Unge, 2010). 
 

Ledningssystem 
Socialstyrelsen beskriver i skriften God vård ett ledningssystem som ett system för att fastställa 
grundprinciper för ledning av verksamheten, att sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområden/ 
krav samt att följa upp och utvärdera dessa mål. Ledningssystemet skall innehålla en organisato-
risk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt 
rutiner för uppföljning i syfte att styra verksamheten mot en god vård (Socialstyrelsen, 2006).  
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Sjukvårdshuvudmännen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för sjukskrivningspro-
cessens ledningssystem (Socialstyrelsen, 2012). 
 
För att skapa en effektiv och kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess är det nödvändigt att hälso- 
och sjukvårdens ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvali-
tet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), också omfattar sjukskrivnings-
processen. Detta innebär att vårdgivaren på både vårdgivare- och verksamhetsnivå måste utarbeta 
rutiner, fastställa mål som kontinuerligt följs upp och utvärderas för kvalitetsarbetet med sjuk-
skrivningsprocessen (Unge, 2010). Med anledning av detta utarbetade Västra Götalandsregionen 
år 2010 ett ledningssystem för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen (Västra Götalandsre-
gionen, 2010).  
 
För att omsätta Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem i verksamheten har Skaraborgs 
sjukhus (SkaS) utarbetat ett ledningssystem och beskriver det i SkaS-guiden (Lifvergren, 2008a). 
Där finns beskrivet olika principer och angreppssätt som företrädare för SkaS valt att medarbeta-
re ska följa. SkaS-guiden redogör för vad medarbetarna ska sträva mot och följa upp för att skapa 
största möjliga värde för patienter/ närstående (kunder i förekommande fall) till lägre resursåt-
gång (Lifvergren, 2008a). I SkaS processutvecklingsplan, som är en del av ledningssystemet, be-
skrivs under patientperspektivet, viktiga kriterier att kartlägga och vilka behov av vård processen 
ska tillgodose inom området hälsofrämjande och rehabiliteringsinriktade åtgärder. Där nämns 
sjukskrivning som en åtgärd att beakta (Lifvergren, 2010). 
 
I relation till sjukskrivningsprocessen innebär det att det är viktigt att finna tydliga, konkreta mål-
tal i patientperspektivet för hur sjukskrivning kan främja hälsa och rehabilitering. Inför 2012 be-
hövde SkaS utvidgade styrtal för att nå upp till de nationella kraven. 
 

Kvalitet i läkarintyg 
En nationell rapport visar att kvaliteten i läkarintygen behöver förbättras då ofullständiga/ felak-
tiga underlag hindrar en effektiv sjukskrivningsprocess och rättssäkerheten kan ifrågasättas. Enligt 
rapporten höll endast 26 % av granskade läkarintyg en tillräcklig kvalitet för beslut i sjukpenning-
ärenden. Förlängda handläggningstider på grund av att läkarintyget behöver kompletteras medför 
att sjukfrånvarotiden också förlängs i genomsnitt 22 dagar det vill säga omkring 30 %. Komplet-
tering av ett otillräckligt utfört läkarintyg tar ca 30 minuter för en läkare att utföra till en kostnad 
av 1000 kronor per intyg (Johansson & Nilsson, 2008).  
För bedömning kring rätten till sjukpenning är det inte tillräckligt att ha en sjukdom. Det är hur 
arbetsförmågan påverkas av aktivitetsbegränsningen som i sin tur orsakas av nedsättning av funk-
tion i kropp eller psyke som avgör rätten till sjukpenning. Denna kedja, Diagnos – Funktionsned-
sättning – Aktivitetsbegränsning (DFA-kedjan), ligger till grund för utformningen av läkarintyget 
och är grundläggande för sjukförsäkringens medicinska förankring. Vid en nationell genomgång 
av 500 slumpvis utvalda läkarintyg framkom att 43 % av läkarintygen saknade uppgifter om akti-
vitetsbegränsningar, för uppgifter om funktionsnedsättningar var motsvarande siffra 71 %. För-
ändringar i sjukförsäkringen kräver nya kunskaper i försäkringsmedicin av alla aktörer i sjukskriv-
ningsprocessen (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Vid en nationell studie av 10 000 svenska läkarintyg utförd av Försäkringskassan i december 2010 
- januari 2011 framkom att läkarna sjukskriver enligt beslutsstödets rekommenderade tider i 71 % 
av läkarintygen och att de motiverar avvikelser från beslutsstödet i 63 % av läkarintygen (Försäk-
ringskassan, 2011c). 
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Många läkare upplever problem med pressade arbetssituationer och att de inte hinner lägga ner 
den tid som en sjukskrivningsprocess av hög kvalitet kräver. De upplever brist på kunskap om 
bedömning av arbetsförmåga och sjukskrivningens effekter vilket lägger hinder för tidig och 
snabb rehabilitering (Sveriges läkarförbund, 2006).  
 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver vikten av att utfärda intyg om hälsotillstånd med nog-
grannhet och omsorg (Riksdagen, 2010). För att Försäkringskassan ska kunna besluta om rätten 
till sjukpenning och för att detta beslut ska vara rättssäkert behövs ett tillräckligt beslutsunderlag. 
Läkarintyget är en central del av underlaget (Försäkringskassan, 2011b). 
 
En bra kvalitet i sjukskrivningsprocessen omfattar också patientens perspektiv och behov. I Väst-
ra Götalandsregionen beskrivs detta bland annat så här: ”Hälso- och sjukvården skall bedrivas utifrån 
patientens perspektiv med den enskilde individens behov i fokus. I det ingår ett hälsofrämjande förhållningssätt och 
ett intensifierat arbete för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Utmaningarna ligger i att ändra attityder och 
öka medvetenhet bland medborgare, patienter och personal” (Västra Götalandsregionen, 2012, s. 39) 
 

Sex Sigma 
Sex Sigma initierades inom Motorola i samband med en ekonomisk kris i företaget. Förbättrings-
programmet gjorde att företaget tilldelades Malcolm Baldrige National Quality Award 1988.  Fo-
kus för förbättringsarbetet var att sätta kundernas behov i centrum, reducera fel och sätta utma-
nande kvalitetsmål. Sex Sigma är ett förbättringsprogram som stöder kontinuerliga förbättringar 
av verksamheters processer och produkter, det bygger på fakta och analytiskt problemlösnings-
förfarande. Stor vikt läggs vid kostnadseffektivitet och proaktivt arbete. Sex Sigma baseras på 
effektiva förbättringsverktyg, statistisk analys och en infrastruktur bestående av väldefinierade 
roller (Harry & Schröder, 2000). Denna infrastruktur med tydliga roller, ansvar och befogenheter 
är ett stöd för att kunna driva och förankra projekt i organisationen effektivt. Det ska finnas pro-
jektledare som driver projektet, projektdeltagare som är stöd och resurs och en styrgrupp som ger 
uppdrag och beslutar i avgörande frågor. Det kan även förekomma referensgrupp som ger syn-
punkter utifrån och metodstöd av person utbildad i Sex Sigma (Lifvergren, 2008b). De två bäran-
de principerna i Sex Sigma är att se processerna som det som åstadkommer resultatet som man 
vill förbättra och att basera beslut på fakta. Eftersom det är processen som skapar resultatet är 
det först och främst den som bör styras och förbättras. Målet är att reducera oönskad variation, 
hypotesen är att resultatet varierar så länge som det finns variation i processen (Harry & Schrö-
der, 2000). 
 
När problem eller fel uppstår är det ofta den bakomliggande processen som inte fungerar. Då 
krävs att processen studeras och förbättras utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv för att effek-
tivt kunna lösa problem. Att sätta utmanande mål för reduktion av variation inom betydelsefulla/ 
kritiska områden är en annan viktig del av förbättringsarbetet (Sörqvist & Höglund, 2007). 
 
Sex Sigma har mycket starkt kundfokus och kunder förekommer internt i den egna verksamhe-
tens processer och externt utanför den egna verksamheten. I Sex Sigma är det viktigt att fastställa 
vilka kunder som berörs, att förstå kunden och möta dennes behov och förväntningar. Betydelse 
för kunden och kundtillfredsställelse styr val av projekt och det är viktigt att ”kundens röst” lyfts 
fram (Sörqvist & Höglund, 2007).  
 
En review av DelliFrane, Langabeer och Nembhard (2010) beskriver Sex Sigma som ett relativt 
nytt och populärt förbättringsverktyg som använts i vården det senaste årtiondet och att många 
artiklar har skrivits kring detta. Enligt denna review hävdar många att det finns evidens för att Sex 
Sigma förbättrar kvalitet och minskar kostnader. Vilket stöds av Lifvergren, Gremyr, Hellström, 
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Chakhunashvili och Bergman, (2010) som visat på att Six Sigma sparar pengar in en hälso- och 
sjukvårdskontext i sin studie över framgångsrika förbättringsarbeten.  
 
DelliFrane et al (2010) konstaterar vidare att det finns de som kallar olika kvalitetsverktyg för 
modenycker och menar att det finns lite evidens för dem. De påvisar också att studiedesign och 
statistiska analyser har varit bristande samt att rapportering kring mindre lyckade projekt inte 
skett. Detta leder till att det är svag evidens för att Sex Sigma underlättar vid förbättringar av kva-
liteten i hälso- och sjukvården. Slutsatsen de drar blir ändå att det finns potential för förbättringar 
och kostnadsbesparingar genom att använda Sex Sigma men att det behövs forskning av högre 
kvalitet för att säkerställa resultatens giltighet (DelliFraine et al, 2010). 
Denna slutsats stöds av Glasgow, Scott-Caziewell och Kaboli (2010) som i sin review även be-
skriver vikten av att via studier presentera att uppnådda resultat står sig under minst 2 år genom 
upprepade mätningar för att bevisa att Sex Sigma har hög evidens.  
 
För att Sex Sigma ska fungera inom sjukhusorganisationer behöver programmet praktiseras med 
skärpa och tydligt stöd från ledningen. Då kommer frekvensen av felbehandlingar på sjukhus 
minska. Om ansvariga strävar efter att uppnå närmast perfekta resultat skapas kvalitet inifrån och 
ut i ett äkta patientperspektiv (Guinane & Davis, 2004). 
 
Polk (2011) hävdar att även om Sex Sigma i första hand var framtaget för att standardisera till-
verkningen så insåg användare snart att standardiseringen även var ett verktyg för att öka kvalitet 
med potential att spara pengar genom hela processen och inte bara för tillverkningen. Vidare 
skriver Polk att det i huvudsak är en kulturförändrande process som förlitar sig starkt på ledare i 
projektet och på kommunikation som leder till att medarbetare är med på banan. Motstånd mot 
förändring kan vara stor, framför allt hos läkare. Nyckeln till att användning av Sex Sigma blir 
framgångsrik är stödet från ledarskapsstrukturen och acceptans från de som skall implementera 
den. 
 
Ett tydligt patientperspektiv var i fokus när DuPree et al. (2009) genomförde en studie som syf-
tade till att öka patienttillfredsställelse i smärtbehandling med hjälp av Sex Sigmas problemlös-
ningsmodell Define, Measure, Analyze, Improve och Control (DMAIC). Resultatet visade att 
förbättringsarbete utfört med DMAIC modellen gav goda resultat på patienttillfredssällelse. Con-
trolfasen var nyckeln till att förbättringarna blev införlivade i vardagsarbetet och stod sig över tid. 

Mikrosystem 
Nelson et al (2002) beskriver mikrosystem som små funktionella enheter i vården där patienter, 
vårdpersonal, annan stödjande personal och information i processer regelbundet samverkar för 
att ge vård och möta hälsobehov till en bestämd patientgrupp. Systemet har gemensamma klinis-
ka och ekonomiska mål såväl som sammanlänkande processer. Dessutom delar mikrosystemen 
informationssystem och producerar vård som kan mätas. Mikrosystem är med andra ord sam-
mansatta, flexibla system som ofta ingår i större organisationer och utvecklas över tid. Enligt Nel-
son et al (2008) är det i mikrosystemet som verksamheten förbättras, förnyas och där värde och 
kvalitet skapas. Det patientcentrerade synsättet är styrande i utvecklingen av mikrosystemet. Det 
innebär att patientens bästa alltid är i fokus, att olika mikrosystem samverkar och ständigt förbätt-
ras tillsammans under patientens väg genom vården. Patientens egna åtgärder för att förbättra 
eller vidmakthålla hälsan är en viktig del i detta. 
 
Framgångsrika mikrosystem utnyttjar olika egenskaper för att samverka effektivt.  Dessa egen-
skaper är bra ledarskap, gemensam kultur, stöd från organisationen till mikrosystemet, patientfo-
kus, personalfokus, självständiga behandlingsteam, information och informationsteknologi, pro-
cessförbättringar och medvetenhet om processens resultat (Nelson et al, 2002). 
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En utvärdering av hur mikrosystem fungerar på olika vårdnivåer visade att arbete utifrån mikro-
systemperspektiv gav en djupare förståelse för teamet, dess strukturer och processer vilket gjorde 
det möjligt att identifiera områden för förbättringar och att bygga in ständiga förbättringar i det 
dagliga arbetet på alla nivåer i systemet. Arbetssättet gav bättre kommunikation, sammanhållning, 
ökad förståelse för deltagare i mikrosystemet samt att styrkor och följsamhet hos medarbetare 
lyftes fram. Genom att ha involverat alla deltagare i mikrosystemet vid problemidentifiering och 
framtagande av förbättringsåtgärder hade deltagarna fått göra sin röst hörd och fått en plattform 
där de kunde ta en aktiv roll i förbättringsarbetet. Detta ledde till en känsla av delaktighet, att vara 
med och äga processen samt att maktstrukturer planats ut. När förbättringsförslagen kom från 
mikrosystemdeltagarna hade de större framgång än om förslagen kom som en pålaga. Många 
deltagare uttryckte att de blivit mer lyhörda för patientens behov. Utvärderingen lyfter fram att 
för att nå bredare legitimitet för arbetssättet i framtida mikrosystemprogram, behövs tydligare 
patientdelaktighet och att process- och/resultatmått presenteras på ett vetenskapligt sätt (Willi-
ams, Dickinson & Robinson, 2009). 
 
Förbättringsarbete kan bedrivas med hjälp av många olika förbättringsverktyg och metoder. I 
detta förbättringsarbete ville vi pröva att kombinera Sex Sigmas problemlösningsmodell DMAIC 
och mikrosystemperspektivet för att utvärdera om kombinationen är framgångsrik vid förbätt-
ringar i sjukskrivningsprocessen. 
 

Det lokala problemet  
Försäkringskassans nationella mätning under december 2010 - januari 2011 visade att endast 30 
% av de granskade läkarintygen i Västra Götalandsregionen var av god kvalitet (Försäkringskas-
san, 2011c). Försäkringskassan lokalt genomförde en stickprovsmätning av 40 läkarintyg vid Or-
topedkliniken Kärnsjukhuset Skövde (KSS) under februari-mars 2010 vilken visade att endast tre 
läkarintyg d.v.s. 7,5 % av dessa läkarintyg höll godtagbar kvalitet (L. Ahlgren, personlig kommu-
nikation 100529). Detta gav anledning till att göra en intern journalgranskning och intervju av 
patienter. Inom ramen för befintlig verksamhet genomfördes en stickprovsundersökning med 
journalgranskning av 138 konsekutiva sjukskrivningsärenden på Ortopedkliniken under våren 
2010. Av dessa överskred 50 % tidsgränserna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. För att 
klargöra patientens perspektiv genomfördes 30 telefonintervjuer med fokus på hur patienterna 
upplevde att information och diskussion varit i samband med sjukskrivning vid deras besök vid 
ortopedkliniken KSS, v 34-35, 2010. Dessa intervjuer visade att 23 % av patienterna uttryckte ett 
direkt missnöjde med den diskussion de haft med läkaren runt sjukskrivning då de framför allt 
upplevt att läkaren inte lyssnade och tog reda på rätt saker kring deras arbete. Flera klagomål 
framkom kring att det tog för lång tid innan läkarintygen kom till patienten vilket fördröjde utbe-
talning av ersättning men även innebar en oro för patienten. Patienterna uttryckte det som; 
”Läkaren har ingen koll när det gäller vilket arbete jag har och hur det påverkar skadan” intervju 1 
”Det tar för lång tid innan läkarintyget kommer hem” intervju 5 
”Det är oroligt om man inte vet om man får pengar eller inte” intervju 13 
 

Avsedd förbättring  
Förbättringsarbetet syftar till att öka läkarintygens kvalitet vid ortopedkliniken KSS samt att skapa 
rutiner som kan implementeras i SkaS ledningssystem för kvalitet, patientsäkerhet och ökad pati-
entnöjdhet i sjukskrivningsprocessen. 
 
Regeringen har avsatt medel med avsikt att motverka långvarig sjukfrånvaro, men också för att 
sjukförsäkringen skall vara förutsägbar och för att stärka drivkrafterna för återgång i arbete. SKL 
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har tillsammans med regeringen gjort olika överenskommelser med tydliga måltal kring vad som 
ska uppnås. Västra Götalandregionen har givit tydliga riktlinjer för kvalitet i sjukskrivningsproces-
sen, vilket för de förvaltningar som klarar kvalitetskraven genererar ekonomiska medel. SkaS har 
under några år erhållit medel från sjukskrivningsmiljarden för att förbättra delprocessen ”att sjuk-
skriva och rehabilitera patienter” och har primärt bedrivit förbättringsarbetet inom ortopedi på 
KSS. Ledningen för SkaS har tydligt tagit ställning till att detta skall vara ett prioriterat arbete ge-
nom att tillsätta styrgrupp, processägare och processledare. I SkaS arbete med att utveckla sitt 
ledningssystem för att säkra patientnöjdhet, tillgänglighet, hög kvalitet och säkerhet i vårdproces-
sen ska detta arbete bidra till utveckling av sjukskrivningsprocessen och därutöver ska resultatet 
införas i ledningssystemet. 
 

Frågeställning  
Hur kan Sex Sigmas problemlösningsmodell DMAIC i kombination med mikrosystem-
perspektivet förbättra kvaliteten på läkarintygen och sjukskrivningsprocessen samt öka 
patientnöjdhet? 
Hur påverkas kvaliteten i läkarintygen? 
Vilka effekter har arbetssättet när det gäller att utarbeta rutiner, fastställa mål som kontinuerligt 
följs upp och utvärderas i sjukskrivningsprocessen på verksamhetsnivå? 
På vilket sätt påverkas antal patienter som behöver ringa till mottagningen på grund av att det 
blivit fel i sjukskrivningsprocessen? 
På vilket sätt påverkas det antal ”onödiga ärenden” som sekreterarna behöver hantera och som 
innebär förseningar i sjukskrivningsprocessen och kompletteringar av läkare?  
Vilka effekter har arbetssättet på patientnöjdhet med utgångspunkt i dialog kring sjukskrivning?  
 

Etiska aspekter 
Patienter inkluderade i studien deltar via telefonintervju och har blivit både muntligt och skriftligt 
informerade om att deltagandet är frivilligt och inte påverkar någon behandling, kan avbrytas när 
som helst och att redovisning sker på gruppnivå och därmed är konfidentialitet garanterad. Del-
tagarna i projektgruppen är informerade om att ingen enskild person kan identifieras i några re-
dovisningar utanför kliniken. Verksamhetschef och deltagare i projektgruppen tillåter att kliniken 
namnges. Etisk egengranskning har utförts enligt Hälsohögskolan mall och i enlighet med Hel-
singforsdeklarationen (World Medical Association, 2008).  

Forskningsmiljö 
SkaS tillhör Västra Götalandsregionen och består av fyra olika sjukhus belägna i Mariestad, Sköv-
de, Lidköping och Falköping. SkaS upptagningsområde betjänar 265 000 medborgare och har 
4 700 medarbetare (Lifvergren, 2008). Ca 400 patienter sjukskrivs varje vecka på SkaS. 
 
SkaS har tilldelats medel från sjukskrivningsmiljarden 2010-2012. De planerade åtgärderna har 
primärt bedrivits inom den lokala vårdprocessen ortopedi KSS för att utveckla delprocessen ”att 
sjukskriva och rehabilitera patienter”.  I SkaS arbete med att utveckla sitt ledningssystem för att 
säkra patientnöjdhet, tillgänglighet, hög kvalitet och säkerhet i vårdprocessen ska detta arbete 
bidra till utveckling av sjukskrivningsprocessen och införande i ledningssystemet. 
 
Förbättringsarbetet startade vid ortopedkliniken KSS, SkaS. I denna del av landet är det den kli-
nik som sjukskriver flest antal patienter längre än 60 dagar. Av samtliga sjukskrivna vid kartlägg-
ning den 15 januari 2010 hade 29 % av dem sjukdomar i rörelseorganen (L. Ahlgren, personlig 
kommunikation 100529). Från ortopedklinken KSS sjukskrivs ca 100 patienter per vecka varav ca 
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40 av dessa sker på ortopedmottagningen KSS. Under 2010 registrerades totalt ca 7000 patient-
besök på ortopedmottagningen KSS av patienter i yrkesverksam ålder.  
 
SkaS bedriver förbättringsarbete enligt Sex Sigma. Organisationens medarbetare utbildas konti-
nuerligt i metoden och har erfarenhet av den. De är vana vid vetenskapliga analyser och utred-
ningar samt har hög grundkompetens om Sex Sigma. 
De olika rollerna i processorganisationen representerades i processgruppen av områdeschef, 
verksamhetschefer för ortopedi, verksamhetschef för öppenvårdspsykiatri, verksamhetschefer för 
rehabilitering, chefläkare tillika processägare samt samordningsansvarig tjänsteman från Försäk-
ringskassan. Processorganisationen för förbättringsarbetet med sjukskrivningsprocessen beskrivs i 
figur 2. 

 
Figur 2.  Processorganisationen för förbättringsarbetet med sjukskrivningsprocessen vid Skara-
borgs sjukhus. 
 
Representanter till projektgruppen var utsedda av respektive chefer. Flera av representanterna 
utsågs på förslag av författarna. Dessa personer är aktiva i patientprocessen, mikrosystemet, på 
ortopedkliniken KSS. De yrkeskategorier som deltog var läkare, sjuksköterska, sekreterare, sjuk-
gymnast, arbetsterapeut, sjukskrivningskoordinator och kurator.  
Författarna ingår i både process- och projektgrupp. 
 

Planering av interventionen  
Innan start av förbättringsarbetet utfördes omvärldsanalys av författarna med studiebesök och 
informationsinhämtning kring hur framstående verksamheter arbetat med sjukskrivningsproces-
sen. Kartläggning och analys utfördes enligt Define-, Measure och Analysfasen i problemlös-
ningsmodellen för att ringa in problem och identifiera förbättringsområden. 

 

Processägare 
Chefsläkare 

 

Styrgrupp 

Sjukhusledning 

Processgrupp 
Verksamhetschef psykiatri 

Verksamhetschef Arbetsterapi/ sjukgymnastik 
Områdeschef ortopedi/ kirurgi 

Verksamhetschef ortopedi 
Samordningsansvarig från Försäkringskassan 
Projektledare : Jenny Berg och Yvonne Widell 

 
 

Processledare 
Yvonne Widell 

 

Projekt 
 Sjukskrivningsprocessen inom ortopedi KSS 
Projektledare 
Yvonne Widell 
Jenny Berg 
Projektdeltagare 

Projekt 
Rehabiliteringsgarantin 
Projektledare 
Yvonne Widell 

 



     Bilaga 6 

  9 
 

Sex Sigmas problemlösningsmodell  
Sex Sigmas problemlösningsmodell, DMAIC, är indelat i fem steg; Define, Measure, Analyze, 
Improve och Control. Det innebär i korthet att problem identifieras, data samlas för att kartlägga 
processen och statistiska metoder används för analys. Detta sker upprepade gånger för att kon-
trollera att förbättringar sker (Magnusson, Krosslid & Bergman, 2003). Figur 4 visar Six Sigmas 
problemlösningsmodell DMAIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. De olika faserna i Sex Sigma problemlösningsmodell är Define, Measure, Analyze, Im-
prove, Control (Magnusson, Krosslid & Bergman, 2003). 
 
Verktyg som ingår i Sex Sigma användes för att klargöra och visa på förbättringsbehov samt pla-
nera för när de olika faserna skulle vara genomförda. Dessa var till exempel Supplier, Input, Pro-
cess, Outputs (SIPOC), riskanalys, fiskbensdiagram och tidsplan.  
 

Intervju enligt 5 P med deltagare i projektgruppen 
I ett utvecklat mikrosystemperspektiv bör processens olika delar identifieras utifrån 5 P, vilket 
står för: Patient, People, Purpose, Patterns och Processes. Efter att ha klarlagt dessa P tillsam-
mans får mikrosystemet kunskap som är användbar för att göra bestående förbättringar i mikro-
systemet. Ett sätt att kartlägga dessa 5 områden är att fråga deltagarna i mikrosystemet hur de 
uppfattar att befintlig process fungerar. Genom att deltagarna i mikrosystemet får en djupare 
kunskap om processen kan de ta beslut som leder till bättre service och omhändertagande (Nel-
son et al, 2007).  
 
 

Vad finns det för 
belägg/data? 

Measure 

Vad beror pro-
blemet på? 

Analyze 

 

 

Hur kan vi lösa 
problemet? 

Improve 

Hur kan vi följa 
upp det? 

Control 

• Visa fakta (data) som belägger problemet. 
• Mäta och fastställa nuläget (hur stort pro-

blemet är i kvantitativa termer). 
• Sätta mål (hur mycket bättre det skall bli). 

• Utveckla orsak-verkan sambandet mellan 
problemet och dess påverkande orsaker. 

• Fastställa den/ de största orsaken/ orsa-
kerna. 

• Utifrån orsaksanalysen ta fram ett antal 
lösningsförslag, granska och prioritera 
dem. 

• Utveckla och fullfölja en handlingsplan  

• Bestämma uppföljningsmetoden (t.ex. 
styrdiagram, punktprevalensmätning mm). 

• Följa upp och se om lösningen har gett re-
sultat. 

Vad är kvalitetspro-
blemet? 

Define • Identifiera och formulera problemet. 
• Motivera varför det är angeläget att lösa 

problemet. 
• Göra projektplan (tidsplan). 
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Figur 3.  Frågor ställda med utgångspunkt i 5P; Patient, People, Purpose, Patterns , Process  (Nel-
son et al, 2007). 
 
Deltagarna i projektgruppen blev intervjuade enskilt utifrån 5 P med en intervjuguide som under-
lag (bilaga 1). En av författarna ställde frågorna och den andre antecknade svar på dator och 
ställde följdfrågor vid behov. Efter nedteckning av intervjun fick den intervjuade läsa igenom 
anteckningen och justera eventuella felaktigheter. 
 

Mätningar 
För att klargöra om identifierade problemområden i realiteten var problem gjordes olika mät-
ningar i processen. Vid intervjuerna av projektdeltagarna framkom att mycket tid gick åt till 
”onödiga” samtal från oroliga och ibland förtvivlade patienter som ringde till sjuksköterska i tele-
fonrådgivning. Patienterna var oroliga då det blivit fel i sjukskrivningsprocessen med att t.ex. lä-
karintyg inte kommit eller inte utfärdats alls vid besök på akuten eller att Försäkringskassan sak-
nade information i läkarintyget. På samma sätt upplevde sekreterarna att de fick hantera många 
”onödiga” ärenden som kom tillbaka från Försäkringskassan och via patienter som sökte upp 
mottagningen. Alla ”onödiga” samtal, ärenden och åtgärder som detta genererade hade kunnat 
undvikas om processen varit rätt från början. Mätformulär utformades tillsammans i projekt-
gruppen, bilaga 4 och 5, och mätningar genomfördes likadant vid upprepade tillfällen före, under 
och efter interventionerna.  
 
SkaS journalsystem gjorde att det initialt var ett tidskrävande arbete att få tillgång till att studera 
kvaliteten i läkarintygen. Det var svårt att hitta vilka patienter som fått ett läkarintyg utfärdat. Fö-
remätningarna baserades därför på det resultat som Försäkringskassan tillhandahöll.  
 

Vision och mål  
Vid första projektmötet formulerade projektgruppen gemensamt en vision och satte upp mål. 
Visionen löd: 
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En optimal process, snabbt och smidigt. Rätt från början. Rätt, säker, jämlik sjukskrivning för alla 
som behöver det. 
 
Målen för sjukskrivningsprocessen formulerades gemensamt till:  

 Effektiva rutiner som stöder målsättning och utvärdering utifrån kvalitetsområdena i God 
Vård   

 80 % av ortopedklinikens läkare ska beakta det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid 
utfärdande av läkarintyg 

 75 % av utfärdade läkarintyg skrivna av ortopedklinikens läkare ska hålla sådan kvalitet att 
de betraktas som bedömningsbara av Försäkringskassan  

 

Strukturerade möten  
Vid det första mötet gjordes gemensamt upp regler för vad som skulle gälla vid projektgruppens 
möten, det gällde bland annat att respektera mötestider, meddela om man inte kan närvara och 
att vid möten låta alla komma till tals. Regelbundna möten ägde rum under hela projekttiden med 
både process- och projektgrupp. Mötesstrukturen följde den som beskrivs av Nelson et al (2007) 
för produktiva och effektiva möten, den innehåller bland annat att tydlig agenda finns och följs, 
att minnesanteckning förs och att möten avslutades med utvärdering av mötet. All personal på 
ortopedmottagningen, såsom läkare, sjuksköterskor, sekreterare, undersköterskor, sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter fick information kring pågående förbättringsarbete. Deltagarna i projekt-
gruppen skulle rapportera vidare till sina kollegor kring processens fortskridande och vad som 
beslutades på process- och projektgruppsmöten. 
 

Slutsatser framkomna under Define-, Measure- och Analyzefasen 
De första delarna i DMAIC modellen, Define- , Measure- och Analyzefasen, visade på att det 
fanns stora brister i sjukskrivningsprocessen och i att skriva läkarintygen på rätt sätt. Ett stort 
missnöje fanns, hos medarbetare i processen, med att det inte fungerade på grund av att läkarna 
inte gjorde rätt från början. Utifrån framkomna resultat motiverades projektdeltagarna till att star-
ta ett förbättringsarbete. 
 
Ett flödesschema som beskriver önskat läge i processen skapades för att projektgruppen skulle ha 
en gemensam bild av vad som kunde uppnås om visionen infriades. Flödesschemat utformades 
utifrån 5 P intervjuerna för att förtydliga problemområden. Figur 5 visar baslinjen i sjukskriv-
ningsprocessen. 
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Figur 5. Flödesschema över sjukskrivningsprocessen vid ortopedkliniken Kärnsjukhuset Skövde. 
MU = läkarintyg, Melior = elektronisk datajournal  
 
Detta flödesschema visades och jämfördes med det som Västra Götalandsregionen presenterade i 
sitt ledningssystem (Västra Götalandsregionen, 2011).  
 
Resultat av initiala patientintervjuer och av 5P intervjuer med projektdeltagare delades in i 2 olika 
teman och analyserades. Temana var förbättringsförslag och hindrande faktorer för sjukskriv-
ningsprocessen. Analysen visade bland annat att det fanns brister i kommunikationen mellan per-
sonal samt mellan patient och personal i processen. Detta ledde till missnöje bland patienter och 
sämre arbetsmiljö för personal. Tillräcklig information fanns inte tillgänglig i journalsystemet. 
Analysen visade också att medarbetare i processen hade många förbättringsförslag för att komma 
tillrätta med dessa problem. 
 
Utifrån diskussioner i process- och projektgrupperna kring flödesschemat och analysen samman-
ställdes ett orsak-verkan diagram (fiskbensdiagram) där framkomna problemområden delades in i 
fyra olika teman utifrån de hindrande faktorer som kommit fram. Dessa var Människa, Manage-
ment, Metod och Material. Dessa problemområden bedömdes orsaka bristande kvalitet i sjuk-
skrivningsprocessen. Projektgruppens deltagare skattade enskilt de olika problemområden som 
framkommit för att få fram de problemområden som gruppen ansåg var högst prioriterade att 
arbeta med. Skattningssiffrorna räknades sedan samman. Rotorsaksanalys genomfördes genom 
att ställa frågan VARFÖR fem gånger för dessa tre områden för att utreda de bakomliggande 
orsakerna till problemet. 
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Orsaker till problem  
Figur 6 visar de problemområden, markerade med *, som projektgruppen ansåg vara högst priori-
terade att arbeta med för att förbättra processen. 
 
 

 
Figur 6. Fiskbensdiagram med * = högprioriterade förbättringsområden 
 
De områden som deltagarna valde som viktigast att starta med var nedanstående områden som 
beskrivs i prioriteringsordning med citat från analysen.  
 
Inom området management: 
 
*Ej följsamhet till gällande riktlinjer:  
”Läkare läser inte alltid journaler” 
”Läkare använder det Försäkringsmedicinska beslutsstödet otillräckligt” 
”Uppgifter saknas i journalen” 
”Ofullständigt ifyllda medicinska underlag” 
”Olika rutiner mellan olika behandlare kan leda till ojämlik vård” 
 
Inom området material: 
 
*Melior (journalföringssystemet) stödjer inte sjukskrivningsprocessen:  
”Läkarintygen går inte att spara i Melior” 
 
Inom området människa: 
 
*Olika värderingar:  
”Mycket stora variationer gällande värderingar och läkares arbetssätt” 
”Sjukskrivningsärenden prioriteras inte alltid” 
”Patienter upplever att de inte blir lyssnade på av läkaren när de berättar om sitt arbete” 
”Patienter är beroende av läkarens intresse kring sjukskrivning och rehabilitering” 
”Olika rutiner mellan olika behandlare kan leda till ojämlik vård”  
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”Patienterna missnöjda med läkarens bemötande och brister i informationen och kan söka sig till annan klinik”. 
 
Alla dessa områden sågs som hindrande faktorer för en väl fungerande sjukskrivningsprocess. 
 

Förbättringsåtgärder 
Med utgångspunkt i orsaksanalys och skattning fokuserades förbättringsarbetet, efter gemen-
samma beslut av projektgruppen, på ett antal förbättringsområden. Improvefasen tog då vid och 
projektgruppens förslag till förbättringsåtgärder godkändes av processgruppen. De förbättrings-
åtgärder som gruppen valde att fokusera på var information till läkare, patientinformation och 
skriftliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. 
 

Information till läkare 
Läkarna behövde kunskap om vilka uppgifter som bör finnas i läkarintyget framför allt när det 
gällde funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning, tidsgränserna i det Försäkringsmedicinska 
beslutsstödet och försäkringsmedicinska frågor. Denna kunskapsförmedling skedde i dialog med 
ortopedens sjukskrivningskoordinator vid ortopedläkarnas morgonmöten. Avidentifierade läkar-
intyg, skrivna av ortopedklinikens läkare under föregående vecka, av bra och mindre bra kvalitet 
presenterades. Dialog fördes kring hur de skulle vara utformade för att hålla god kvalitet och lä-
karna fick själva komma med förslag. Sjukskrivningskoordinatorn valde ut lämpliga läkarintyg 
tillsammans med försäkringskassehandläggare. Sjukskrivningskoordinatorn är arbetsterapeut, 
känd i organisationen och valdes ut av ortopedklinikens läkare på grund av sitt tidigare fram-
gångsrika engagemang. Olika teman som berörde försäkringsmedicinska frågor och det försäk-
ringsmedicinska beslutsstödet togs upp till diskussion utifrån behov. En lathund i fickformat 
kring hur läkarintyget ska fyllas i lämnades ut vid olika informationstillfällen av sjukskrivningsko-
ordinator. Där förklarades med exempel vad som ska stå i de olika fälten på läkarintygen. Extra 
tydlighet med exempel fanns för funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, vilket var de 
områden som visat sämst resultat vid granskning av kvalitet i sjukintygen.  
 
Sjukskrivningskoordinatorerna gav efter granskning av läkarintyg, i slutfasen av förbättringsarbe-
tet, personlig feedback på skrivna läkarintyg med tips om förbättringar. De rekommenderade vid 
behov patienter till olika former av rehabilitering, fördjupad funktions- och aktivitetsbedömning, 
teambedömning eller multimodalt team. 
 
Ortopedklinikens läkare valde att vara pilotklinik för det elektroniska läkarintyget vid införandet i 
Västra Götalandsregionen för att hjälpa till att förbättra informationen i datajournalen. 

Patientinformation 
Informationsbehovet både till och från patienten behövde förbättras och de åtgärder som syftade 
till förbättring av detta var följande:  
 

 Informationsmaterial som delades till patienterna av läkare, arbetsterapeut och sjukgym-
nast med träningsråd utifrån olika sjukdomstillstånd skulle kompletteras med text kring 
arbetsåtergång. 

 Försäkringskassans informationsmaterial kring vad som händer när man blir sjukskriven 
skulle finnas tillgänglig och vid behov lämnas ut till patienter på akuten och på ortoped-
mottagningen. 



     Bilaga 6 

  15 
 

 Dokumentation av sjukskrivningsfrågor i journalsystemet behövde förbättras vilket delvis 
kunde uppnås genom att systemet blev elektroniskt och genom att följa skriftliga rutiner 
som anger vilka uppgifter som är viktiga i anamnestagande. 

 

Skriftliga rutiner 
Skriftliga rutiner kring sjukskrivningsprocessen utarbetades av projektgruppen, godkändes i pro-
cessgruppen och av läkare på ortopedkliniken. Dessa rutiner skulle användas som ett informa-
tionsmaterial och läggas till ortopedklinikens information på intranätet och därmed finnas att 
hänvisas till i ledningssystemet. 
 

Metoder för utvärdering 

Utvärdering av effekt på läkarintygens kvalitet och följsamhet till 

uppsatta mål och rutiner 
För att mäta om det blivit några effekter på läkarintygens kvalitet genom följsamhet till uppsatta 
mål och utarbetade rutiner granskades läkarintyg regelbundet. Granskning fokuserade på om lä-
karna skrev rätt enligt DFA-kedjan och om de motiverade när de överskred beslutsstödet utför-
des med stöd av Försäkringskassans granskningsmall av särskilt utbildad sjukskrivningskoordina-
tor. Detta var kvalitetsindikatorn i processen. Patientuppgifter kring patienter i arbetsför ålder 
som varit på ortopedmottagningen identifierades via bokningssystemet. Genom dessa uppgifter 
söktes sjukskrivna ut genom journalgranskning. För att få en hanterbar arbetsbörda valdes ett 
slumpmässigt urval, med hjälp av slumptalsgenerator på 10 läkarintyg i veckan ut. Läkarintygen 
hämtades ur den arkiverade pappersjournalen och kvalitetsgranskades för hela perioden enligt 
granskningsmallen av en bestämd sjukskrivningskoordinator för att säkra reliabiliteten. 
 
Sjukskrivningskoordinatorn som granskade läkarintygens kvalitet har fått samma utbildning som 
handläggarna på Försäkringskassan får när de gör kvalitetsgranskningar.  
 
För att beskriva förändring av kvaliteten i läkarintygen och därmed följsamhet till mål och skrift-
liga rutiner valdes styrdiagram som gör det möjligt att koppla specifika förbättringsinsatser till 
förändringar i processen. Ett tidsseriediagram beskrivs av Carey (2003) som ett enkelt och eko-
nomiskt verktyg för att möjliggöra effektiv och valid utvärdering av förbättringar. Ett mer sofisti-
kerat verktyg för att uppnå samma syfte är ett styrdiagram vilket utvecklades av Walter Shewhart 
för att skilja olika typer av variation. 
 
Data som visualiseras genom ett styrdiagram kan visa om processen är stabil, valid och förutsäg-
bar. Det går att avläsa om de förbättringsåtgärder som sätts in har haft någon effekt eller om det 
beror på en slump att resultaten förändras (Carey, 2003). Genom att beräkna styrgränser går det 
att avgöra om processen är stabil. Avståndet mellan den övre och undre styrgränsen är ofta sex 
gånger standardavvikelsen för den bestämda kvalitetsindikatorn. En process som endast innehål-
ler slumpmässiga variationer är stabil och visar bästa möjliga resultat (Sörqvist & Höglund, 2007). 
”Common cause”, kan beskrivas som normal variation, ”special cause” variation är när en eller 
flera datapunkter varierar på ett oförutsägbart sätt. Typen av variation ska guida insatserna för att 
förbättra processen men även för att utvärdera effektiviteten av förbättringsinsatserna (Levett, 
1999). 
Enligt Benneyan, Loyd och Plesek (2003) är det lätt att sätta sig in i denna typ av data snabbt och 
den är lättförstådd vilket underlättar i kommunikationen kring förbättringsåtgärder. 
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Utvärdering av införandet av mål och rutiner i ledningssystemet 
Genom att följa kvaliteten i läkarintygen i ett styrdiagram går det att få en bild av om de skriftliga 
rutinerna följs och målen nås. 

Utvärdering av effekter på patientnöjdhet och antal patientären-

den där det inte blev rätt i sjukskrivningsprocessen. 

Intervjuer med patienter 

Patienter, vilka fått ett läkarintyg utskrivet av sekreterare, under v 12-13 2011 fick ett missiv (bila-
ga 3) hemsänt tillsammans med sitt läkarintyg. Sekreteraren som utfört detta sände ett meddelan-
de via journalsystemet till sjukskrivningskoordinator att ett läkarintyg var skrivet och ett missiv 
sänt. Patienten blev uppringd av en av författarna och tillfrågades om deltagande, fick återigen 
information om förbättringsarbetet, författarnas roll som oberoende utvärderare, syfte och etiska 
aspekter innan intervjuns genomförande. En halvstrukturerad frågeguide, utformad av författarna 
användes. Frågorna fokuserade på hur patienten uppfattat den information och diskussion de 
haft kring sjukskrivning och rehabilitering i samband med att de blev sjukskrivna. Efter test på ett 
mindre antal patienter, för att se om frågorna belyste det som avsågs, utfördes revidering till den 
slutgiltiga frågeguiden (bilaga 2). Denna frågeguide användes både innan förbättringsarbetet star-
tade och som utvärdering. Svaren antecknades och sammanställdes enligt metoden kvalitativ in-
nehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003) och presenteras som antalet patienter som var nöj-
da och hur många som var missnöjda med den information och diskussion de haft vid sjukskriv-
ningstillfället samt med citat. 
 
Vid studier på mikronivån är kvalitativa intervjuer vanliga för att fånga patientens perspektiv på 
vården. Kvalitativa intervjuer kan variera i grad av struktur. Vid strukturerade intervjuer med en 
utformad intervjuguide som avser att täcka in vissa områden och frågor kan det även finnas en 
öppenhet för att diskutera fritt (Murphy, 2001). 
 
Telefonintervjuer har de fördelarna att de till sin natur är kortare än en konventionell intervju 
ansikte mot ansikte. De är inte beroende av geografiska avstånd därför går det att intervjua män-
niskor där de för tillfället befinner sig. Telefonintervjuer tillåter olika grader av intervjustruktur 
(Gillham, 2008).  

”Onödiga” samtal och ärenden 

Antalet samtal till sjuksköterskor i telefonrådgivningen där det blivit fel i sjukskrivningsprocessen 
mättes under upprepade tillfällen både före, under och efter förbättringsarbetet. ”Onödiga” sam-
tal definierades som när patienter ringer och påminner om intyg, när patienten egentligen kunde 
få sin sjukskrivning tillgodosedd i primärvården, när patienten är missnöjd med sitt läkarintyg, när 
Försäkringskassan har hört av sig till patienten eller när någon från Försäkringskassan hör av sig 
kring sjukskrivning (bilaga 4). Mätformuläret utformades tillsammans i projektgruppen och de 
sjuksköterskor som skulle utföra mätningarna fick ha åsikter och komma med förbättringsförslag. 
De ansåg att mätformuläret fungerade bra. 
 
Antalet ”onödiga” ärenden som sekreterare fick hantera mättes vid tre tillfällen både under och 
efter förbättringsarbetet. ”Onödiga” ärenden definierades som när patienter ringer och påminner 
om att läkarintyg inte kommit, när patienten själv hört av sig och är missnöjd med sitt läkarintyg, 
när Försäkringskassan skickar tillbaks ofullständiga läkarintyg för komplettering.  ”Onödiga” 
ärenden innebär oftast att läkaren måste göra en komplettering av läkarintyget då det inte är kor-
rekt ifyllt (bilaga 5). Mätformuläret utformades tillsammans i projektgruppen och de sekreterare 
som skulle utföra mätningarna fick ha åsikter och komma med förbättringsförslag. 
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De var delaktiga i korrigeringar i mätformuläret. 

Utvärdering av förbättringsmetoden 
För att utvärdera vad projektgruppen ansåg om arbetssättet och dess effekter utfördes utvärde-
ring i form av muntlig reflektion kring hur projektgruppsdeltagarna upplevde arbetssättet vid 
projektgruppsmöten. Svaren antecknades i minnesanteckningar som projektgruppsdeltagarna 
korrigerade om feltolkningar skett. Vid analys användes metoden kvalitativ innehållsanalys (Gra-
neheim & Lundman, 2003)  
 

Analys  

Kvalitet i läkarintygen, följsamhet till rutiner och mål  
De 10 slumpvis utvalda intygen där alla delar i DFA-kedjan beskrivits och hänsyn tagits till det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet bedömdes som godkända enligt bedömningsmallen och är 
kvalitetsindikatorn. Var någon av ovan beskrivna delar av läkarintyget ofullständigt bedöms det 
som ej godkänt. Det antal som är rätt varje vecka är täljare och nämnare är alla 10. Data, antal rätt 
ifyllda läkarintyg, matades in i ett styrdiagram. För att se förändringar över tid kommer styrdia-
grammet utvisa om det är ”common cause” eller ”special cause” som orsakar variationen i förhål-
lande till utförda förbättringsåtgärder. 
 
För att ytterligare stärka evidensen genomfördes signifikanstestning av mätningar av 10 veckors 
resultat innan förbättringsarbetet startade och de sista 10 veckorna under förbättringsarbetet. 
  
Antal informationstillfällen och tidsåtgång för detta beskrivs i löpande text. 

”Onödiga” samtal och ärenden 
Resultat från mätning av antalet ”onödiga” telefonsamtal till sjuksköterskor i telefonrådgivningen 
från patienter som ringer då det blivit fel i sjuskrivningsprocessen jämförs före, under och efter 
förbättringsåtgärder och presenteras i stapeldiagram. 
 
Resultat från mätningar av antal ”onödiga” ärenden som hanteras av sekreterare kring läkarintyg 
som blivit fel jämförs under och efter förbättringsåtgärder och presenteras i stapeldiagram. 

Patientnöjdhet  
Utförda intervjuer sammanställdes till analysenheter utifrån frågorna i intervjuguiden och genom 
kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003) delades innehållet upp i meningsbäran-
de enheter som sedan skulle kategoriserades utifrån teman, nöjd eller missnöjd.  Därefter summe-
ras antal nöjda och antal missnöjda patienter utifrån de meningsenheter som beskriver detta. För 
att visa på förändringar i patientperspektivet presenteras resultatet av patientintervjuerna med 
antal nöjda i procent samt med beskrivande citat.  
 
Deltagande, bortfall och demografiska data presenteras i löpande text 

Förbättringsmetoden 
Analys gjordes genom metoden kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003) där 
citat från minnesanteckningar vid projektgruppstillfällen delades upp i olika analysenheter. Däref-
ter delades innehållet upp i meningsbärande enheter som sedan kategoriserades utifrån teman 
som presenteras med beskrivande citat 
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Resultatet från själva förbättringsarbetet blir indirekt en utvärdering av om förbättringsmetoden 
haft framgång och går då att utläsa i dessa resultat. 

Resultat 
För att åskådliggöra hur DMAIC faserna förhåller sig i tid i förbättringsarbetet och när insatser 
skett har en bild sammanställts i bilaga 6.  
Det går att utläsa att förändringar av kvalitet på läkarintygen sker kopplat till de förbättringsinsat-
ser som görs enligt styrdiagram figur 7 och tidslinje över förbättringsarbete bilaga 6. 

Kvalitet på läkarintygen, följsamhet till mål och rutiner 
Sjukskrivningskoordinator har genomfört 11 informationstillfällen á 10 minuter på ortopedläkar-
nas morgonmöten, där diskussioner kring läkarintyg och försäkringsmedicin skett. 
 
Skriftliga rutiner har utarbetats i projektgruppen, godkänts av processgrupp och av läkarna på 
ortopedkliniken. 
 
Granskning av kvaliteten på läkarintygen har utförts av en och samma sjukskrivningskoordinator 
under hela tiden. 
 
I samband med start av informationsinsatser till läkare inträffar en markant förbättring och 
centrallinjen justeras. Det uppsatta målet på minst 75 % bedömningsbara intyg har stadigvarande 
uppnåtts från v 12 2011. Se figur 7 nedan. 

 
Figur 7.  Styrdiagrammet visar antal rätt ifyllda intyg enligt DFA-kedjan av ett stickprov på 10 
intyg per vecka. Sö = övre styrgräns, CL = centrallinje, Su = undre styrgräns 
 
Vid signifikanstestning med data 10 veckor innan förbättringsarbete startade och förbättringsåt-
gärder satts in och de sista 10 veckorna under förbättringsarbetet visar på signifikant förbättring 
av antal rätt ifyllda läkarintyg, Chi2 P< 0,0001. 
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Införande i ledningssystem 
Mål i sjukskrivningsprocessen och skriftliga rutiner har införts i ortopedklinikens ledningssystem. 
Mål och skriftliga rutiner har kunnat anpassas och användas på samtliga sjukskrivande enheter 
inom SkaS efter mindre korrigeringar utifrån lokala variationer. Kontinuerlig uppföljning veck-
ovis, feedback på måluppfyllelse och kvalitet i läkarintygen sker, med ansvariga verksamhetsche-
fer, månadsvis under 2012.  

”Onödiga” telefonsamtal till sjuksköterskor 
En förändring har skett från 49 ”onödiga” telefonsamtal kring ärenden som inte blivit rätt i sjuk-
skrivningsprocessen innan förbättringsarbetets start till 18 samtal vid förbättringsarbetets avslut, 
mätperiod 2 veckor. Se figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Antal onödiga telefonsamtal till sjuksköterskor vid tre mättillfällen under förbättringsar-
betet v 48-49 2010, v 3-4 2011 och v 21-22 2011. 

”Onödiga” ärenden hanterade av sekreterare  
Första mättillfället v 48-49 blev bortfall på grund av att informationen till sekreterarna brustit. 
Från den första genomförda mätningen, mätperiod 2 veckor, då det var 15 ”onödiga” ärenden 
har förändringen vid mätning vid förbättringsarbetets slut sjunkit till 10 ”onödiga” ärenden. Se 
figur 9 nedan. 

 
Figur 9. Antal onödiga ärenden hanterade av sekreterare vid två mättillfällen under förbättrings-
arbetet v 3-4 2010 och v 21-22 2011.  
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Patientnöjdhet 
Urvalet i uppföljande telefonintervjuer var samtliga patienter sjukskrivna under vecka 12-13, 2011 
Av 70 konsekutiva patienter inkluderades 58 i studien. Tre av de 12 som utgjorde bortfallet hade 
inte träffat någon läkare utan fått intyget förlängt via telefonsamtal med mottagningssköterska, tre 
gick inte att identifiera något telefonnummer till och 6 gick inte att få kontakt med inom 2 veck-
or. Av de 58 inkluderade patienterna var 37 kvinnor och 21 män med blandade diagnoser i åldern 
25-65 år.  
 
Resultatet visar att alla patienter, det vill säga 100 %, var nöjda med den information de fått och 
diskussionen de haft med läkaren kring sjukskrivning. De poängterar hur bra det varit att läkaren 
tog sig tid, lyssnade och förklarade. Tre patienter uttryckte att det fanns förbättringspotential i 
form av mer tid till dialog med läkaren. Patienterna upplevde att de fått den informationen de 
behövde avseende vad de själva kan göra för att må bättre och samtliga uppger att de följt råden. 
Några beskrivande citat: 
 
”Jättebra, allt har varit positivt” patient 2 
”Jättebra, doktor som lyssnade och förklarade ingreppet” patient 8 
”Bra, då doktorn tog sig tid” patient 12 
”Jättebra, påläst läkare med alla papper framme som gjorde det enklare att prata” patient 18 
”Sketbra, pratade så vanligt folk förstår” patient 46 
”Jag frågade och fick bra svar” patient 52 

Förbättringsmetod 
Under förbättringsarbetet har 9 projektgruppsmöten à 1,5 h genomförts. 
 
De teman som utkristalliserade sig vid analysen var entusiasm, tidsåtgång, öppet diskussionsfo-
rum, ökad förståelse och genomslagskraft genom oss. 
 
Under första delen av förbättringsarbetet visade utvärderingen av projektgruppens arbete att pro-
jektdeltagarna var mycket angelägna om att förbättringar skulle ske snabbt och de ville vara delak-
tiga genom att ha uppgifter att arbeta med mellan mötestillfällena. Deltagare 1 i gruppen tyckte 
att det tog för lång tid redan vid starten och att det borde vara lättare att åstadkomma förbätt-
ringar ”det kan inte vara så svårt att göra rätt ska det behövas ett så omständigt arbetssätt?”  Efter tre måna-
der ansåg gruppen att det var ett bra diskussionsforum och att arbetet långsamt gick framåt. Efter 
4 månader uttryckte exempelvis deltagare 3” det börjar forma sig sakta och har blivit mer konkret nu”. 
Efter 5 månader uppmärksammas projektgruppens arbete som positivt från Försäkringskassan 
och Medicinska sektorsrådets ordförandekonferens vilket möttes med tillfredsställelse i gruppen. 
Vid avslut kommer synpunkter som att det varit bra diskussioner i gruppen då det var en lagom 
stor grupp och vilket uttrycktes som: ”det är ett bra och lärorikt diskussionsforum” deltagare 3 //”gör att 
man vågar säga vad man tycker” deltagare 6 ”det är ett bra forum att arbeta i” deltagare 5. 
 
 Förbättringsarbete med mikrosystemperspektiv tar tid vilket uppfattades som negativt av någon 
och av vissa deltagare som normalt. På utvärdering formulerades det: //”det tar tid och för många 
månader” deltagare 1// ”det var lite trögt i början men det var en bra dialog” deltagare 6//”tidsmässigt ändå 
normalt för ett förändringsarbete” deltagare 2. 
 
Arbetssättet har lett till vidgat synsätt och förståelse för både olika personalkategorier och för 
patienterna: ”vi har fått ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter” deltagare 3 //”bra med olika personal-
kategorier vilket ger ökad förståelse” deltagare 4//”man har olika syn och får med helheten” deltagare 7//” man 
ser problem som man inte visste fanns” deltagare 3. 
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Deltagarna uttryckte tillfredsställelse med att förslag har genomslagskraft när det kommer ifrån 
dem som arbetar i verksamheten: //”ett bra sätt att påverka genom oss som arbetar i verksamheten” delta-
gare 3//”arbetssättet är bottom up” deltagare 6 // ”vårt arbete har gett effekt vilket känns mycket bra” deltaga-
re 3 //”att se att arbetet haft effekt och att det inte bara är tidens gång” deltagare 5. 
 

Diskussion  

Sammanfattning 
Förbättringsarbete med stöd av Sex Sigma och mikrosystemperspektiv har visat sig vara en myck-
et framgångsrik metodik som har bidragit till att patienterna på ortopedkliniken är nöjda med den 
information de fått och de diskussioner de haft med behandlande läkare i samband med sjuk-
skrivning. Antalet patienter som ringer om fel och felaktiga ärenden har minskat i processen. Lä-
karintygen har fått en ökad kvalitet. Resultatet av kvaliteten på läkarintygen visar att målet 75 % 
godkända intyg har nåtts och överträffats inom den tid som förbättringsarbetet pågick. Rutiner 
och mål har utformats och implementerats i SkaS ledningssystem. Deltagarna i projektgruppen 
uttrycker att de är nöjda med arbetssättet då gruppen haft bra diskussioner som lett till ett vidgat 
synsätt med ökad förståelse för patienten och mellan olika personalkategorier. Arbetssättet har 
även haft genomslagskraft genom att förbättringsförslagen kom från dem som arbetar i verksam-
heten.  
 
Svårigheter är att förbättringsarbete tar tid. Tid går åt för möten och för att förändringar ska ske, 
från att förbättringsförslag implementeras till att de är hållbara över tid.  
 
Sex Sigmas problemlösningsmodell DMAIC och dess verktyg gav en mycket bra struktur till ar-
betet och gav stöd för att påvisa var insatser skulle sättas in då stort fokus läggs på define-, mea-
sure- och analyzefasen. Mikrosystemperspektivet lyfts fram av denna modell då det är självklart 
att alla berörda yrkeskategorier deltar i projektgrupper och att patientens röst blir hörd.  
 
Mikrosystemperspektivet hjälpte till att visa på betydelsen av att förändra rutiner och att försöka 
göra rätt från processens början. Både 5 P intervjuer och patientintervjuernas resultat före inter-
ventionerna visade på brister som inte var kända för alla inblandade. När dessa resultat blev pre-
senterade och det blev uppenbart att så många blev påverkade av att läkarintygen inte skrevs i rätt 
tid eller på rätt sätt ökade motivationen till att förbättra. 
 

Relation till annan evidens 
Både i arbete med Sex Sigma och genom att ha ett mikrosystemperspektiv sätts patientens bästa i 
fokus (Nelson et al, 2008; Sörqvist & Höglund, 2007) vilket i sin tur kan påverka värderingar och 
vilja till förändringar.  
Patientperspektivet prioriterades högt i denna studie och det tydligt positiva resultatet som upp-
nåddes vad det gällde patientnöjdhet kring information och diskussion med läkare i samband med 
sjukskrivning. Från 77 % till 100 % nöjda patienter, vilket blir ett p värde på 0.000 och visar på 
att förbättringsarbetet har haft effekt vilket styrker den studie DuPree et al (2009) genomförde 
med stöd av Sex Sigma avseende patienttillfredsställelse och smärtbehandling. 
 
Nelson et al (2007) har studerat framgångsrika mikrosystem vars resultat visar på vikten av att 
bygga kunskap om processen, vilket innebär att få vetskap om strukturen, mönstren och flödet i 
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processen. Vår kartläggning genom 5P är en del av vårt sätt att bygga kunskap och öka deltagar-
nas medvetenhet och därmed bli ett framgångsrikt mikrosystem.  
 
Deltagarna i projektgruppen uttryckte att de var nöjda med förbättringsarbetets metodik och re-
sultat samt resultatet från patientintervjuerna. Det sammanfaller väl med det Nelson et al (2008) 
skriver att det är i mikrosystemet som verksamhetens förbättras, förnyas och där värdefull kvalitet 
skapas. Då förbättringsåtgärderna kunde användas i olika grad inom hela SkaS visar det på att 
organisationen har de nödvändiga egenskaper som behövs för att samverka effektivt vilka Nelson 
et al (2002) kom fram till var nödvändigt för att framgångsrika mikrosystem ska utvecklas.  
 
Thor (2007) fann att det största hindret för förbättringsarbete inom sjukvården var bristen på tid 
för arbete med förbättringar, samtidigt som resultatet visade på en ökad möjlighet att se en större 
helhet som leder till förbättringar för både patienter och personal. Trots synpunkter från med-
lemmar i vår projektgrupp om att förbättringsarbetet tog för mycket tid följde vi strukturen i Sex 
Sigma för att kunna sätta in rätt förbättringsåtgärder vilka förbättrade processen och ska bidra till 
att den blir hållbar över tid.  
 
Resultatet från utvärderingarna i projektgruppen visade sig överensstämma med det som Williams 
et al (2009) kom fram till i sin studie kring mikrosystem. Det gav bra kommunikation, ett vidgat 
synsätt med ökad förståelse för både deltagarna i projektgruppen och patienter plus att förbätt-
ringsförslagen hade en större framgång när de kom från dem som arbetar i verksamheten.  
 
I Sex Sigma betonas vikten av att visa på variationer och förändringar i processen genom att 
bland annat använda styrdiagram (Sörqvist & Höglund, 2007). Levett (1999) pekar på att detta är 
viktigt eftersom sammanfattande statistik som för närvarande erbjuds köpare av vård och till-
synsmyndigheter inte säkerställer att de processer som utvärderas är stabila. Data över tid måste 
studeras med statistiskt validerade metoder som styrdiagram för att bättre övervaka processer för 
vård och därmed ge exakt statistik. I vårt styrdiagram går det att utläsa att genomförda åtgärder 
haft signifikant positiv effekt. Styrdiagrammet visar på att processen blir stabil under den tid pro-
jektet pågått. 
 
Utbildning och träning är viktiga komponenter i ett projekt som vill förändra processen men 
räcker inte till för hållbara resultat över tid. Endast de förbättringsprojekt som lägger vikt på att 
mäta processen och generera en patientsäkerhetskultur kan skapa bestående resultat enligt Glas-
gow et al (2010). 
För att skapa hållbara resultat med god patientsäkerhet, genom en effektiv och kvalitetssäkrad 
sjukskrivningsprocess, ville myndigheterna att sjukskrivningsprocessen skulle finnas med i led-
ningssystemen (Socialstyrelsen, 2012; Östbom & Unge, 2011). Ett resultat av detta projekt blev 
att skriftliga rutiner som kunde implementeras på alla sjukskrivande enheter inom SkaS. I SkaS 
styrkort för 2012 har sjukskrivningsprocessen ett mätetal vilket skall vara en garant för att resulta-
tet står sig över tid. 
 
Den kritik som Dellifrane et al (2010) och Glasgow et al (2010) framförde kring bristande evidens 
med Sex Sigma var att det behövdes bättre statistiska analyser för att påvisa att Sex Sigma är kva-
litetsförbättrande. Detta anser även Williams et al (2009) nödvändigt för att framtida mikrosy-
stemprogram ska få bredare berättigande. De påtalar även att en tydligare patientmedverkan be-
hövs.  
I denna studie har vi visat på effekter i styrdiagram och vi inkluderar patienterna genom intervju-
er och kombinerar således olika förbättringsmetoder. Walshe (2009) menar att användning av 
flera kompletterande förbättringsmetoder är mest effektivt och att förbättringsprogram behöver 
långsiktighet och hållbara satsningar och stöd från ledningen för att åstadkomma betydande för-
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bättringar. Genom att nu ha infört sjukskrivningsprocessen i SkaS ledningssystem, skriftliga ruti-
ner på verksamhetsnivå samt att kontinuerliga uppföljningar sker finns goda förutsättningar för 
att denna satsning ska vara hållbar. 

Studiens begränsningar 
Under förbättringsperioden fanns svårighet att få tillgång till skrivna läkarintyg eftersom data-
journalsystemen inte möjliggjorde detta på ett smidigt sätt och manuell hantering krävde resurser 
som inte fanns. Ett styrdiagram skapades inte från början, det hade kunnat vara en hjälp under 
tiden för att tolka om och när förbättringar skett samt som stöd i strävan mot en förbättrad pro-
cess. Enligt Benneyan et al. (2003) underlättar användande av styrdiagram kommunikationen 
kring förbättringsarbete. Om styrdiagram funnits under förbättringsarbetet hade denna informa-
tion kunnat sättas upp på klinikens förbättringstavla och blivit synligt för alla berörda. Trots detta 
visade sig positiva resultat snabbt i processen vilket visar att det var rätt åtgärder som sattes in. 
För att säkra att det goda resultatet står sig fortsätter kontinuerlig granskning av läkarintygens 
kvalitet och dialog kring sjukskrivningsprocessen.  
 
Det fanns en otydlighet i hur informationsspridning skulle ske och vilket ansvar och mandat som 
vilade på deltagarna i projektgruppen. Denna brist visade sig bland annat i att den första mätning-
en bland sekreterarna av onödiga ärenden inte blev utförd.  
 
Mätningen av ”onödiga” ärenden via sekreterare är beroende av hur många bristande läkarintyg 
Försäkringskassan bestämmer sig för att sända åter för komplettering. De återsänder bara en 
bråkdel av felaktiga läkarintyg. Periodvis har de satsat extra på att återsända läkarintyg. Således är 
denna mätning av ”onödiga” ärenden osäker som mått.  
 
Resultatet av utvärderingen av arbetet i projektgruppen kan ha påverkat validiteten eftersom pro-
jektledarna gjorde denna. Vissa synpunkter kanske inte uttrycktes trots att det var ett öppet klimat 
och både positiva och negativa åsikter uttrycktes. 
 
Inom olika organisationer och professioner råder olika kulturer vilket innebär att det inte går att 
generalisera och överföra förbättringsåtgärderna till andra liknande verksamheter utan att genom-
föra de olika stegen i förbättringsprogrammet. 
 

Tolkning 
Polk (2001) hävdar att förbättringsarbete i huvudsak är en kulturförändrande process vars tyngd 
ligger på att ledare kommunicerar för att snabbt få med medarbetare. Motstånd till förändring 
kan vara stor framför allt bland läkare. Han menar att framgångsrikt arbete, oavsett med vilket 
förbättringsverktyg som används, kräver stöd från ledningen och att det accepteras av de som 
skall implementera det.  I vår studie fanns stöd från ledningen genom att det fanns en process-
grupp med chefer i ledande befattning, det fanns även stöd i projektgruppen med alla olika pro-
fessioner som finns i processen dagligen. Den läkare som deltog i projektgruppen gav ett bra stöd 
vid presentation av resultat och olika förbättringsförslag på läkarmöten, det kan ha bidragit till att 
det gick lättare att få acceptans från läkarna.  
 
Guinane et al (2004) skriver att stöd från ledning vid tillämpning av Sex Sigma ger patientresultat. 
I detta arbete gav SkaS processorganisation, ledningsstrukturen, stöd till utförande av patientin-
tervjuer, redan innan själva förbättringsarbetet, för att tydliggöra vikten av patientens perspektiv. 
 
Det fanns olika värderingar som visade sig i variationer i hur läkare agerade i sjukskrivningspro-
cessen. De olika förbättringsåtgärderna syftade i olika grad till att påverka värderingarna. En stark 
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bidragande orsak till påverkan på processen tror vi var resultatet från patientintervjuer, de olika 
mätningarna som presenterades vid ortopedens läkarmöten och det tvärprofessionella arbetssättet 
där alla fick lika stort utrymme. I detta förbättringsarbete har vi lyckats med utmaningen att ändra 
attityder och ökat medvetenheten hos personalen. Västra Götalandsregionen hävdar att det är en 
utmaning vilket ska till för att hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas utifrån patientens per-
spektiv (Västra Götalandsregionen, 2012). 
 
En gemensam vision är viktigt för att människor skall få tillit till varandra och därmed är det ock-
så en grund för samverkan. Den gemensamma visionen är kraftfull för mänskligt engagemang 
Senge (2006). Vid vårt första projektgruppsmöte tog vi tillsammans fram en vision för vårt arbe-
te, visionen lyftes vid projektmöten för att alla skulle ha den med i det gemensamma arbetet för 
en kvalitetsförbättrad sjukskrivningsprocess.  
 
Senge (2006) menar att orsak och verkan är åtskilda i tid och rum i stora system. Eftersom de 
flesta av oss tar för givet att orsak och verkan ligger nära varandra i tid och rum kan detta vara ett 
problem. Arbete med förbättringar i en komplex organisation tar tid och för att få ett bestående 
resultat har control-fasen fortsatt med upprepade mätningar och feedback till verksamheten trots 
att goda resultat uppnåddes tidigt i förbättringsarbetet. Detta arbetssätt stöds av DuPree et al 
(2009) som beskriver att control-fasen är nyckeln till att få bestående resultat över tid. Glasgow et 
al (2010) menar på att upprepade mätningar under minst två år behövs för att stärka att Sex Sig-
ma har hög evidens. 
 
Då betydande förbättringar av kvaliteten i läkarintygen skett har patientsäkerheten ökat. Tio 
veckor innan förbättringsarbetets åtgärder startade var i genomsnitt 4,8 av 10 läkarintyg per vecka 
korrekta, de 10 sista veckorna var i genomsnitt 9,3 av 10 läkarintyg per vecka korrekta. Den öka-
de kvaliteten innebär att Försäkringskassan kan fatta rättsäkra beslut om patientens rätt till sjuk-
penning. 
 
Vi utförde intervjuer enligt mikrosystemperspektivets 5P och upplevde det värdefullt eftersom 
det gav bra och viktig information som kunde användas framför allt för att ringa in förbättrings-
områden och öka kunskapen kring hur de olika yrkeskategorierna uppfattade sjukskrivningspro-
cessen. Det var ett tidseffektivt sätt och många synpunkter kom fram som kanske inte kommit 
om kartläggningen skett gemensamt i gruppen. En gemensam kartläggning av sjukskrivningspro-
cessen hade möjligen gett ett annat resultat och grupprocessen varit annorlunda. 
 
För att framtida förbättringsarbete med Sex Sigma och mikrosystemperspektiv ska utvecklas ser 
vi att det är viktigt att förtydliga hur informationsspridningen från projektgruppen till de olika 
professionerna sker och att projektledarna är med vid informationstillfällen eller följer upp att 
informationen nått fram till berörda medarbetare. 
Trots viss informationsbrist går det att dra slutsatsen att Sex Sigmas tydliga struktur gav ett ut-
märkt stöd i att driva arbetet framåt. 
 
Lifvergren et al (2010) menar på att Sex Sigma har potential att spara pengar i en hälso- och sjuk-
vårdskontext vilket kan vara svårt att påvisa beroende på typ av förbättring. I denna studie har 
det sammanlagt åtgått ca 130 timmar till möten för projektgruppens deltagare och däremellan har 
deltagarna lagt tid på att justera rutiner, se över och korrigera patientinformation. Läkarna har fått 
information på sina ordinarie morgonmöten, ca två timmar har totalt åtgått till det. Detta kan 
jämföras med att varje läkarintyg som av Försäkringskassan bedömt som felaktigt och sänts till-
baka för komplettering tar 30 minuter att åtgärda till en kostnad av 1000 kr per intyg (Johansson 
& Nilsson, 2008). Det tar lång tid för sjuksköterskor och sekreterare att hantera samtal och ären-
den som har blivit fel. Tid som kunde läggas på rådgivning och hantering av andra ärenden.  
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Framför allt leder det förändrade arbetssättet till att patienterna får sina utbetalningar i tid och 
slipper vara oroliga, det resultatet är mycket svårt att värdera i pengar. 
 
Genom att mål finns i ledningssystemet och rutiner finns både för processen och för uppföljning, 
vilket motsvarar control-fasen i Sex Sigma, samt möjlighet att följa upp med styrdiagram när lä-
karintygen nu är elektroniska är förhoppningen att förbättringarna ökar och blir bestående. För-
bättringsåtgärderna, framtagna på ortopedkliniken KSS, har kunnat användas till andra sjukskri-
vande enheter framgångsrikt inom SkaS med en viss anpassning utifrån lokala variationer.  
 
Detta innebär inte att förbättringsåtgärderna går att överföra till andra organisationer men resulta-
tet av denna studie visar att arbetssättet med Sex Sigma och mikrosystemperspektiv var ett fram-
gångsrikt sätt att genomföra förbättringar på vilket kan användas i andra sjukvårdsorganisationer.  
 

Slutsatser 
Sex Sigma och den goda strukturen som DMAIC ger har tillsammans med mikrosystemperspek-
tivet visat sig vara ett mycket framgångsrikt förbättringskoncept och borde vara användbar i lik-
nande organisationer som har en utvecklad ledarskapsstruktur och personal utbildad i förbätt-
ringskunskap.  
Detta förbättringsarbete med Sex Sigma och mikrosystemperspektiv har resulterat i signifikant 
förbättrad kvalitet på läkarintygen. Det har bidragit till införande av mål samt rutiner i ledningssy-
stem vilket kunnat tillämpas av hela SkaS. Patientnöjdheten har förbättrats avsevärt genom att 
metodiken haft patientfokus. 
Metodiken har haft framgång på grund av att förbättringsförslagen och åtgärderna kom från dem 
som arbetar i organisationen. Detta har lett till en känsla av delaktighet och ökad förståelse för 
alla inblandade. 
För vidare användande av arbetssättet rekommenderas att representant för alla involverade per-
sonalkategorier finns med i projektgrupp, tydlighet finns gällande kommunikationsspridning och 
att patienternas åsikter inhämtas. 
 

Vidare studier 
Six Sigma med stöd av mikrosystemperspektiv har visat sig vara en framgångsrik kombination i 
detta förbättringsarbete. Ytterligare studier behövs för att stärka evidens för arbetssättets effekti-
vitet och påverkan på lokal kontext och för att studera om resultat står sig över längre tid.      
 

Finansiering 
Projektet har finansierats av Sjukskrivningsmiljarden, finansiären har inte haft någon påverkan på 
utformningen av projektet. Målen för projektet har påverkats av de krav som finansiären har an-
givit. 
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leg arbetsterapeut, för engagerad granskning och koordinering av sjukskrivningsärenden. 
Vår handledare Märtha Sund Levander, leg sjuksköterska, PhD, FoU-samordnare, för kloka 
kommentarer, snabba svar och entusiasmerande tillrop under arbetets gång. 
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Alexander Chakhunashvili, projektledare SkaS, Master Black Belt och PhD i statistisk processtyr-
ning, för vägledning i DMAIC och statistisk processtyrning. Svante Lifvergren, utvecklingschef 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide för intervju med vårdpersonal i sjukskriv-

ningsprocessen  
 
Samtal påbörjas med en kort beskrivning av varför vi vill intervjua XXX och vad vi skall använda 
resultatet till. 
 
1. Vilka personer tycker du ingår i sjukskrivningsprocessen? 
2. Vilket värde är det för patient med sjukskrivning? 
3. Vilka patienter är det som sjukskrivs på ortopeden? 
4. Hur tar du reda på patientens behov? 
5. Tror du att du får reda på deras behov?  
6. Hur kan man involvera patienten i sjukskrivning? 
7. Hur nyttjar ni i teamet varandras kompetens? 
8. Hur kan man involvera medarbetare mer? 
9. Tycker du att din kompetens utnyttjas? 
10. Hur kan man öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter? 
11. På vilket sätt involveras man i förbättringsarbete på mott? 
12. Hur arbetar man med att kartlägga processer på mott? 
13. Hur jobbar man efter mål/ mått? 
14. Hur använder ni er av resultatet? 
15. Finns variationer i processen, flödet och mellan professioner? 
16. Hur utvärderas detta? 
19. Hur ser processen ut för dig? 
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Bilaga 2. Intervjuguide till patientintervju 
 
Information och diskussion kring sjukskrivningen och arbetsåtergång hur har den varit med: 
läkaren? 
arbetsterapeuten? 
sjukgymnasten? 
försäkringskassan? 
Hur (tydligt) har du uppfattat den information du fått kring vad du kan göra själv för att må bätt-
re? 
Har du följt råden? 
Har uppföljningen fungerat? 
Finns det någon plan för din sjukskrivning? 
Var det något som kunde varit annorlunda?  
Var det något som kan förbättras? 
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Bilaga 3. Förbättringsarbete kring sjukskrivning 
 
Skaraborgs Sjukhus genomför just nu förbättringsarbete avseende den vård och behandling som 
inbegriper sjukskrivning. 
 
I förbättringsarbetet ingår att ta reda på hur Du som patient upplever den information Du fått 
om sjukskrivning och vilka rehabiliteringsåtgärder som vidtagits för återgång i arbete.  
 
Dina synpunkter är av stort intresse. 
 
Du kommer att bli uppringd någon av de närmaste dagarna av projektledarna. 
Vi kommer att ställa ett antal frågor som rör dina erfarenheter av vården gällande sjukskrivning 
och rehabilitering. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när du blir uppringd tacka nej till att besvara våra 
frågor. Din behandling kommer inte att påverkas av detta. Alla uppgifter som Du lämnar kom-
mer att behandlas konfidentiellt. När resultaten presenteras kommer ingen enskild person att 
kunna identifieras.  
 
Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss. 
 
Yvonne Widell och Jenny Berg   
Projektledare för förbättrad sjukskrivningsprocess Skaraborgs Sjukhus 
Kärnsjukhuset     
541 85 Skövde    
Tel: 0500-43 23 68 
       0500-43 22 42 
e-post: yvonne.widell@vgregion.se, jenny.berg@vgregion.se   
  
 
 

mailto:Yvonne.widell@vgregion.se
mailto:jenny.berg@vgregion.se
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Bilaga 4. ”Onödiga” sjukskrivningsärenden 
 
Vi behöver er hjälp med att kartlägga hur mycket tid ni lägger ner på att handlägga ”onödiga” 
sjukskrivningsärenden, i vårt arbete med att förbättra sjukskrivningsprocessen. Detta för att kun-
na se utgångsläget innan olika förbättringsåtgärder prövas. 
Definitionen på onödiga medicinska underlag är: när patienter ringer och påminner om läkarintyg 
inte kommit, när patienten själv hört av sig och är missnöjd med sitt intyg, när Försäkringskassan 
skickar tillbaks ofullständiga intyg för komplettering osv. 
Skriv i datum och sätt ett streck för antal ärenden, gör en ungefärlig beräkning kring tidsåtgången 
från det att du får ärendet i din hand tills du åtgärdat det i alla nödvändiga steg. 
 

Datum Ungefärlig tidsåt-
gång 

Typ av ärende/ev kommentar 
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Bilaga 5. ”Onödiga” telefonsamtal 
 
Vi behöver er hjälp med att kartlägga hur många ”onödiga” samtal ni tar emot rörande sjukskriv-
ningar i vårt arbete med att förbättra sjukskrivningsprocessen. Detta för att kunna se utgångsläget 
innan olika förbättringsåtgärder prövas. 
Definitionen på onödiga samtal är tex: när patienter ringer och påminner om intyg, när patienten 
egentligen kunde få sin sjukskrivning tillgodosedd i primärvården, när patienten är missnöjd med 
sitt intyg, när Försäkringskassan har hört av sig till patienten, när någon från Försäkringskassan 
hör av sig kring sjukskrivning. 
Skriv i datum och sätt ett streck för antal telefonsamtal, gör en ungefärlig beräkning kring tidsåt-
gången från det att du svarar i telefonen tills hela ärendet är färdigt med utlämnade lappar och 
eventuell dokumentation. 
 

Datum Antal Ungefärlig tidsåtgång 
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V 4-5 

Val av förbättringsområde  

Information på APT  

Arbete med information till patien-

ten 

Information till läkare 

Processgruppsmöte  

Projektgruppsmöten 

 

 

V 48-49  

Mätning av 

”onödiga” 

samtal till 

sjuksköterskor 

och ärenden 

till sekreterare 

V 43-45  

Projektgrupps-

deltagare utses 

5 p intervjuer 

Processkartläggning 

Processgruppsmöte  

 

Presentation av uppkomna resultat  

Utarbetande av skriftliga rutiner 

Målformulering i sjukskrivningsprocessen 

med ortopedläkarna 

Patientinformation färdig 

Uppföljande mätningar och intervjuer av 

patienter 

V 5-13 

Processkartläggning presente-

ras 

Information till läkare startar 

Vision och mål formuleras 

Fiskbensdiagram presenteras 

Påbörjad skattning om för-

bättringsområde  

V 49 

Nya mätningar av onödiga ärenden 

Information om resultat 

Projektgruppsmöte  

Processgruppsmöte  

Fortlöpande information till verksamhetsche-

fer kring kvalitetsresultat 

V 21-25 

 

V 14-20 

Information kring resultat från mätning-

ar och intervjuer på APT  

Rutiner presenteras, diskuteras och 

fastslås 

Projektgruppmöten  

Patientinformation börjar lämnas ut 

Processgruppsmöte 

Processgruppsmöte 

Sjukskrivningskoordinator fortsätter att 

ge feedback sporadiskt till enskild läkare 

och granskar kontinuerligt kvalitet på 

läkarintyg 

Uppföljande mätningar av onödiga ären-

den  

V 26 Projektgruppens avslut och firande 

V 26------till och med december 2012 

 

 V 2-4  

Projektgruppsmöte 

Mätning av onödiga 

ärenden, sköterskor 

och sekreterare 

Rotorsaksanalys 

Information till läka-

re 

Bilaga 6. Tidslinje över förbättringsarbetet 

Projektgruppsstart 

Planering av mätning-

ar 

Analys av hittills 

insamlad data  

V 46-47 

                 Define 

             Slutet oktober och           

november 2010 

 

              Measure  

              december 2010 

 

             Analyze  

              januari 2011 

 

         Improve    
        februari, mars, april, maj 2011 

 

    Control  

juni 2011 – december 2012 

 


