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Abstract 

 

Abstract 
Background: In connection with the restructuring that has been made in the 
Swedish health care in recent decades, the process-oriented approach from the 
industry with focus on reducing lead times has become a model for the health 
care. One step in shortening patients’ time in the healthcare system is to promote 
day surgery operations, which means that the patient can come to the hospital, get 
the surgery done and go home the same day. The alternative is that patients will 
stay in the hospital for more than one day which results in an increased cost for 
the health care and more time in the hospital for the patient. A study of  day 
surgery operations to increase throughput is therefore of  interest for both the 
patient and the society. 
 
Purpose: The purpose of  this study is to investigate how flows within day surgery 
can be improved to allow more surgeries per day. The purpose was achieved by 
answering two main questions: What constraint can exist in the flow of  a day surgery 
department, and How can flows be improved with knowledge about the constraint?  
 
Method: The work consisted largely of  making a case study in the day surgery 
department at Ryhov Hospital in Jönköping, Sweden, in order to fulfill the 
purpose. Through observations, interviews and document studies data could be 
collected to answer the main questions.  
 
Situation: A description of  the situation resulted in a flow chart in which the 
department's layout was presented. In addition the working routines of  the staff  
in the operating theaters were described more thoroughly. A value stream map 
pointed out that the operating theater was the process with the longest cycle time.  
 
Analysis: The cycle time analysis indicated that the surgery was the constraint in 
the flow of  the patient. This was confirmed through observations and interviews 
with the staff  of  the department. This answered the first main question. The 
second question meant to improve the constraint and to subordinate other 
processes to the constraint. The value stream map displayed that 41% of  the total 
time a patient is located in the department is value-adding time. By eliminating the 
wastes identified within the flows, opportunities are created to increase the value 
adding time. A suggestion to improve the flows is that the department works 
according to a working method called “3 operating theaters – 2 surgeons”.  
 
Conclusions: Finally, the study presents the importance of  short lead times in the 
flows to facilitate the transition to work according to “3 operating theaters - 2 
surgeons”, which allows more surgeries in one day. A method to reduce the lead 
times in the operating theaters is to make internal set to external by the SMED-
analysis that is presented in this study. The staffs understanding of  the flows as a 
whole and that all the processes before and after the constraint should be seen as 
support processes to the constraint resource is of  great importance. 
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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: I samband med de omstruktureringar som gjorts i svensk sjukvård de 
senaste decennierna har det processorienterade synsättet från näringslivet med 
fokus på reducering av ledtider blivit en förebild för sjukvården. Ett led i att 
reducera patienters tid i sjukvårdens system är att främja de dagkirurgiska 
operationerna, vilket innebär att patienten kan komma till sjukhuset, få 
operationen utförd och lämna sjukhuset samma dag. En studie av dagkirurgiska 
flöden för att öka genomflödet är således av intresse både för den enskilde 
patienten och för samhället. 

 
Syftet: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur flödena inom 
dagkirurgi kan förbättras för att möjliggöra fler operationer per dag. Syftet uppnås 
genom besvarandet av två frågeställningar: Vilken begränsning kan finnas i patientflödet 
på en dagkirurgisk avdelning? samt Hur kan flödena på en dagkirurgisk avdelning förbättras 
utifrån en identifierad begränsning?  
 
Metod: För att uppfylla syftet bestod arbetet till stor del av att göra en fallstudie 
på den Dagkirurgiska avdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Genom 
observationer, intervjuer och dokumentstudier kunde empiri insamlas för att 
besvara respektive frågeställning.  
 
Nulägesbeskrivning: Nulägesbeskrivningen resulterade i ett flödesschema där 
avdelningens layout presenterades. Dessutom beskrevs arbetssättet för personalen 
i operationssalarna mer ingående.  
 
Analys: Värdeflödeskartläggningen indikerade att operationsaktiviteten var 
patientflödets begränsning, vilket bekräftades genom observationer och intervjuer 
med avdelningens personal. Detta besvarade frågeställning [A]. Den andra fråge-
ställningen handlar om att effektivisera begränsningen samt att underordna övriga 
processer begränsningen. Värdeflödeskartläggningen visade att 41 % av den totala 
tiden en patient befinner sig i flödet är värdeskapande tid. Genom att eliminera 
slöserier som identifierats i flödena ges förutsättningar att öka den värdeskapande 
tiden. Ytterligare ett förslag till förbättrade flöden är att avdelningen övergår till ett 
arbetssätt kallat ”3 salar – 2 operatörer”.  
 
Slutsats: Avslutningsvis presenterar studien vikten av att reducera flödets ledtider 
för att underlätta en övergång till arbetssättet 3 salar – 2 operatörer, vilket skulle 
möjliggöra fler operationer per dag. Ett sätt att reducera ledtiderna i 
operationssalarna är att omvandla inre ställ till yttre med hjälp av den SMED-
analys som presenteras i rapporten. Vidare är personalens förståelse för flödet 
som helhet och att alla processer innan och efter begränsningen bör ses som 
stödprocesser till resursen, av central karaktär.  

 
Nyckelord 
Sjukvårdslogistik, Flöde, Dagkirurgi, Begränsning, Slöserier, Förbättringar
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till studien, vilket ger läsaren en grundläggande 
förståelse för arbetet. Studiens syfte och tre frågeställningar presenteras och ett avsnitt om 
avgränsningar klargör vad studien behandlar. Kapitlet avslutas med ett dispositionsavsnitt som 
förklarar hur innehållet i rapporten är upplagt.  

1.1 Bakgrund 

1980-talet var en förändringarnas tid för svensk sjukvård, som under kort tid hade 
expanderat till följd av bland annat nya medicinska metoder och ökad efterfrågan. 
Landstingens centraliserade styrning upplevdes som bristfällig och det började 
ställas krav på att främst sjukvården skulle bli mer ekonomiskt inriktad 
(Brorström, 2004). För att utveckla den offentliga sjukvården eftersträvades i 
högre utsträckning decentraliserade beslut och ansvar, så att lokala chefer skulle få 
större ansvar och prioriteringsbeslut skulle tas längre ned i verksamhetens hierarki. 
Sjukvårdens olika enheter skulle bli mer mål- och resultatstyrda då varje sjukhus, 
klinik och vårdcentral själva fick ansvara för sina över- och underskott (Karlberg, 
2011). Ytterligare ett steg mot att bli mer marknadsorienterad var att förhandlingar 
mellan köpare och säljare uppmuntrades, för att det skulle uppstå konkurrens 
mellan olika utförare (Brorström, 2004). 
 
Tankarna, som fanns inom sjukvården på framförallt 1980-talet, om 
decentralisering och att låta varje enhet själva ansvara för sin verksamhet innebar 
efter ett tag en risk för suboptimering. Fokus låg mer på den egna delen av 
verksamheten än på helheten vilket innebar att personalen på en avdelning kunde 
bli så kostnadsfokuserad och driven att utföra sina uppgifter till lägsta möjliga 
kostnad att hänsyn till andra vårdavdelningar hamnade längre ned i prioritet. Efter 
en tid med detta decentraliserade arbetssätt har sjukvården på senare år blivit mer 
processorienterad och intresset för att se till hela kedjans bästa har ökat (Åhgren, 
1999).  
 
Drivkraften för förbättringar inom sjukvården är även idag att öka kostnads-
effektiviteten, men diskussioner förs också i högre grad kring att ha patienten i 
fokus och att förstärka vårdkvaliteten. Förebilder i näringslivet, när det gäller 
metoder för att förbättra sin verksamhet, har mer och mer börjat ta plats inom 
sjukvården. Metoderna kännetecknas ofta av processorienterade synsätt där 
ledtider, framförallt i form av väntetider mellan olika moment, kan reduceras så 
långt som möjligt. Metoder från näringslivet inom ökad kostnadsfokusering och 
ett större resursutnyttjande har gett inspiration till att starta motsvarande projekt 
inom sjukvården (Brorström, 2004). 
 
Inom logistikens ämnesområde, vilket studien behandlar, finns många teorier för 
hur förbättringsåtgärder kan åstadkommas för att uppnå effektiva flöden. Något 
som kan ses som en trend inom svensk hälso- och sjukvård idag är att tillämpa den 
så kallade Lean-filosofin i verksamheten för att göra avdelningar och kliniker mer 
effektiva. Lean har sin bakgrund inom bilindustrin men fler och fler företag 
började på 1990-talet att ta efter dess principer och metoder, oavsett bransch. 
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Lean-filosofin handlar om att förbättra flöden och processer genom att identifiera 
slöserier och sedan eliminera dessa. Slöserier definieras som de aktiviteter i flödet 
som inte skapar kundvärde (Modig & Åhlström, 2011). 
 
Då Lean kommit att bli allt större inom den privata sektorn, började även den 
offentliga sektorn i början av 2000-talet att intressera sig för denna filosofi och 
den tar just nu allt mer mark inom sjukvården (Modig & Åhlström, 2011). Inom 
amerikansk forskning (Graban, 2012; Toussaint & Gerard, 2010) används 
begreppet 'Lean Healthcare' och det finns en uppsjö av exempel som beskriver 
hur kliniker landet över har förbättrat sina flöden genom att använda Lean. Den 
svenska organisationen Lean Forum har sedan ett antal år tillbaka anordnat så 
kallade Lean Healthcare-konferenser med syfte att öka kunskapen hos sjukvårdens 
beslutsfattare om hur Lean kan implementeras på sjukvårdens alla plan (Brandt, 
2013). 
 
Ytterligare en logistisk teori som använts med framgång är begränsningsteori, 
vilket på engelska kallas Theory of  Constraints (TOC). Denna teori är inte 
speciellt beprövad inom hälso- och sjukvården, men väl inom andra branscher 
(Srinivasan, 2012). Liksom i Lean-filosofin är målet att effektivisera och öka 
verksamheters genomflöde. TOC menar att detta bör utföras genom att identifiera 
och effektivisera flödens begränsning, vilket är den resurs som hindrar 
genomflödet att öka. Genom att göra övriga processer i flödet till stödprocesser 
för begränsningen förbättras hela flödet (Goldratt, 1984).  
 
Det som skiljer förbättring av flöden inom industrin från förbättring av flöden 
inom sjukvården är att den mänskliga faktorn påverkar arbetet mer. Tider kan 
sättas upp som riktlinjer för arbetet, men osäkerheten är stor då den exakta tiden 
för exempelvis en operation aldrig kan bestämmas i förväg. Variationer i ett flöde 
är aldrig förknippat med en fördel, utan försvårar exempelvis schemaläggningen 
för hur operatörerna ska verka. Detta är en viktig aspekt för en klinik att hantera 
(Åhgren, 1999; Brandt, 2013). 
 
Sjukvårdslogistik är ett område på god frammarsch, då den offentliga sektorn 
alltmer har anammat industrins synsätt i processorientering och 
kostnadsfokusering. Många stora reformationer inom sjukvården har gjorts under 
de senaste decennierna, såsom decentralisering och en större fokusering på 
intäkter och kostnader (Åhgren, 1999), men det finns fortfarande mycket att 
utforska. Varje enhet på ett sjukhus är unik och behöver sin speciella lösning för 
att fungera på bästa sätt. Exempelvis ser flödena på en akutmottagning och en 
långvårdsavdelning olika ut, och specifika aspekter för respektive avdelning bör tas 
i beaktning (Brorström, 2004).  
 

1.2 Problembeskrivning 

Denna studie kommer att behandla flöden på en avdelning för dagkirurgi. Anled-
ningen till detta fokus är de stora möjligheterna att utveckla denna del av 
sjukvården. Det främsta motivet till att utveckla dagkirurgin är att den både är 
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säkrare och totalt sett ger en bättre vård för patienten än övrig kirurgi. Genom att 
möjliggöra fler operationer per dag kan patientkön kortas. Förbättringar skulle 
innebära både ekonomiska vinningar och fördelar för patienter, personal och 
samhälle. Genom att en patient opereras inom dagkirurgin istället för på 
traditionellt vis undviks kostnaden som uppkommer när patienten behöver läggas 
in på sjukhuset över natten (International Association for Ambulatory, 2012). 
 
Den dagkirurgiska verksamheten kategoriseras under operationskliniken och är en 
del av den polikliniska vården som innebär att patienten skrivs in, opereras och 
skrivs ut under samma arbetsdag, vilket alltså medför att patienten inte behöver 
läggas in och stanna över natten (Castoro et al, 2007). Begreppet ”dagkirurgi” är 
fortfarande relativt nytt, men metoden har funnits länge och är väl beprövad. 
Inom barnkirurgi har denna metod varit framgångsrik sedan början av 1900-talet. 
Under 1970-talet började den dagkirurgiska verksamheten att utvecklas och idag 
anses den vara en viktig medicinsk reform i termer av resursutnyttjande, nöjdhet 
hos patienten och ekonomiskt värde (Berg, 2012).  
 
Ett flertal studier som jämfört dagkirurgi och övrig kirurgi som medför att 
patienten behöver läggas in, visar positiva resultat för de dagkirurgiska ingreppen 
bland annat när det gäller operation för ljumskbråck. I Sverige har flera typer av 
ingrepp övergått från att göras med traditionell kirurgi till dagkirurgi. Bland dem 
kan nämnas axeloperationer, bråck-reparationer och mindre gynekologiska 
ingrepp (Berg, 2012). Gränserna för vad som kan göras som dagkirurgiska ingrepp 
verkar ännu inte vara nådda tack vare medicinska och tekniska framsteg och 
finansiella resurser (Castoro et al, 2007). Den teknik som används vid dagkirurgi 
gör en minimal inverkan på vävnaden vilket innebär att blodförlusten och smärtan 
för patienten minskas avsevärt jämfört med annan kirurgi (Berg, 2012). 
 
Ett flertal tekniker när det gäller anestesi, som innefattar sövning och bedövning 
av patienten, finns numera tillgängliga. Utvecklingen av korttidsverkande medel 
har gjort det möjligt att söva en patient på kort tid och även få denne att vakna på 
så kort tid efter utförd operation att det är möjligt att skicka hem patienten samma 
dag. Detta faktum i kombination med att biverkningarna är få gör att tidig 
hemgång är möjlig, vilket är till stor fördel för dagkirurgin (Berg, 2012). 
 
Även från politiskt håll uttrycks önskemål om att utöka den dagkirurgiska 
verksamheten för att möta de behov som finns i långa vårdköer och brist på 
vårdplatser på sjukhusen (Berg, 2012). Utvecklingen av dagkirurgin är starkt 
påverkad av tillgången på antal sjukhusbäddar; en lägre tillgång på bäddar ökar 
behovet av operationer som utförs inom dagkirurgin (Castoro et al, 2007).  
Möjligheterna för att utveckla den dagkirurgiska verksamheten är stora. För att nå 
framgång är det viktigt att flödet av patienter och personal på en dagkirurgisk 
avdelning är så effektivt som möjligt och att arbetssättet fungerar väl för både 
läkare och sköterskor. Att jobba för att ha ett fullt utnyttjande av operationssalar 
och dessutom minimera väntetiden för patienter är viktigt. Det skulle innebära att 
fler operationer kan göras på en dag, vilket i sin tur skulle medföra att vårdköerna 
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kan kortas. Dessutom finns möjlighet att spara pengar genom att utnyttja lokaler 
och personal så mycket som möjligt. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår att dagkirurgisk verksamhet är en sjukvårdsform 
som gör det möjligt att reducera vårdköerna och minska behovet av sängplatser. 
Vidare framgår att dagkirurgin har stora utvecklingsmöjligheter och genom att 
effektivisera flödena på en dagkirurgisk avdelning kan genomflödet öka.  
 

Syftet med denna studie är således att undersöka hur flödena inom dagkirurgi kan 
förbättras för att möjliggöra fler operationer per dag. 

 
För att uppnå syftet besvaras två frågeställningar.  
 
Genom att identifiera patientflödets begränsning, erhålls kunskap om vilken resurs 
i flödet som hindrar att ett större genomflöde skapas.  
 
[A] Vilken begränsning kan finnas i patientflödet på en dagkirurgisk avdelning? 
 
Utifrån den begränsning som identifierats kan förbättringsförslag skapas. 
Förbättringsåtgärderna berör inte bara patientflödet utan även flödet av personal, 
material och information.   
 
[B] Hur kan flödena på en dagkirurgisk avdelning förbättras utifrån en identifierad 
begränsning? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

I problembeskrivningen beskrivs hur en effektivisering av dagkirurgiska flöden 
möjliggör ett ökat genomflöde. Även i syfte och frågeställningar används 
begreppet flöde. På en dagkirurgisk avdelning finns ett flertal flöden, såsom 
patientflöden, flöden av personal, material och information (Graban, 2012). I 
denna studie ligger fokus framförallt på patientflödet, som studeras från att 
patienten anländer till receptionen till dess att patienten lämnar sjukhuset senare 
samma dag, genom alla processer och aktiviteter, se Figur 1. 

 
Figur 1. Avgränsning. 
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Avgränsningen i Figur 1 symboliseras av den streckade linjen, vilken innefattar de 
aktiviteter som sker på en dagkirurgisk avdelning. Aktiviteter som patienten 
genomgår innan samt efter besöket på en dagkirurgisk avdelning berörs ej av 
denna studie. Flödet av personal, material samt information studeras i de fall de 
innefattas i det avgränsade området samt påverkar möjliggörandet av fler 
operationer per dag. 

 

1.5 Disposition 

Rapporten är indelad i sex kapitel som med underrubriker preciserar innehållet 
och gör strukturen enkel att följa. Rapportens inledande kapitel beskriver 
bakgrunden till problematiken samt studiens syfte och frågeställningar. I det 
efterföljande kapitlet, Teoretisk referensram, presenteras de teorier som ligger till 
grund för arbetet. Ett övergripande avsnitt om logistik i sjukvården inleder kapitlet 
och följs sedan av Lean-filosofin och avslutningsvis TOC. 
 
I kapitel 3, Metod och genomförande, förklaras de metodval som gjorts. 
Arbetsprocessen och det valda angreppssättet för studien beskrivs och följs 
därefter av en presentation av den fallstudie som gjorts. Varje metod för 
datainsamling och analys av data beskrivs ingående. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för rapportens giltighet i termer av validitet och reliabilitet. 
 
I det fjärde kapitlet, Nulägesbeskrivning, presenteras flödet genom ett flödesschema 
som beskriver patientflödet på en dagkirurgisk avdelning. Det femte kapitlet, 
Analys, innehåller svar på frågeställning [A] och [B] då insamlad empiri har analys-
erats utifrån de teorier och metoder som presenterats i tidigare kapitel. I kapitel 6, 
Diskussion och slutsatser, förs ett resonemang kring de resultat som erhållits och de 
metoder som använts. Praktiska och teoretiska implikationer samt författarnas 
egna tankar om studien lyfts fram och för- och nackdelar diskuteras, liksom vad 
som hade kunnat göras annorlunda. Kapitlet avslutas med att slutsatser redovisas 
och rekommendationer för framtida forskning ges.  
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en introduktion till de teorier som ligger till grund för arbetet. Som en 
övergripande teori finns i början av kapitlet ett avsnitt om logistik inom hälso- och sjukvård. 
Därefter presenteras två teorier som används för att förbättra flöden: Lean-filosofin och Theory 
of  Constraints.  

2.1 Introduktion till referensramen 

Rapportens teoretiska referensram har en genomgående röd tråd vilken handlar 
om logistiska begrepp som appliceras till hälso- och sjukvårdens kontext. Då 
teorierna om logistik uppkom inom industrin, är det av stor vikt att översätta 
teorierna till sjukvårdens komplexa miljö. Teorier om logistik inom sjukvården, se 
Figur 2, används som ett översättningsverktyg för att kunna applicera industrins 
tankesätt även inom sjukvården. De sjukvårdslogistiska teorierna har även legat 
som grund till studien för att se hur sjukvården redan positionerat sig inom 
logistiken. 
 

 
Figur 2. Teoretisk referensram. 

För att skapa en grundläggande förståelse för dagkirurgisk verksamhet behöver 
flödet, i synnerhet patientflödet, kartläggas. Nulägesbeskrivningen görs med hjälp 
av teorier om flödesscheman och då specifikt hur dessa ritas och tolkas. En 
värdeflödeskartläggning gjordes även för att grund till identifieringen av flödets 
flaskhals skulle erhållas. Både flödesschemat och värdeflödeskartläggningen 
användes så att empirin kunde bearbetas. Dessa är således teorier för att 
strukturera empiri. 
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Den första frågeställningen, om att hitta begränsningen i patientflödet, besvaras 
med hjälp av begränsningsteori (TOC). Det första steget i femstegsmodellen inom 
TOC används för att identifiera begränsningar. Nulägesbeskrivningen, mer 
specifikt cykeltiderna i värdflödeskartläggningen, ligger till grund för 
identifieringen av begränsningen. TOC användes för att jämföra insamlad empiri 
med teori om begränsningar. 
 
För att besvara den andra frågeställningen, om förbättring av flöden, används 
grundläggande teori om att utgå från flödets begränsning och utifrån det 
möjliggöra fler operationer. En mer ingående tidsstudie av flaskhalsen görs med 
hjälp av teorin om Single-digit Minute Exchange of  Dies (SMED). Eliminering av 
slöserier utgör grunden för de förbättringsförslag som presenteras. Dessutom 
används teorier om kontinuerligt flöde, 5S och standardisering för att förbättra 
flödena. De teorier som utgör referensram för arbetet visas i Figur 2. Teorierna 
nämnda ovan används således för att analysera och jämföra den insamlade empirin 
med teorin. 
 

2.2 Logistik inom sjukvården  

Trots att sjukhus inte är det allra vanligaste tillämpningsområdet för logistiska 
teorier, finns tillräckligt många likheter med näringslivet för att det ska vara möjligt 
att applicera dem även inom sjukvården (Arvidsson, 2007). Terminologin för 
näringslivet och den offentliga verksamheten, och då särskilt sjukvården, skiljer sig 
dock en aning. Inom industrin syftar logistiken på materialflödet och hur 
materialets väg genom företagets olika funktioner kan kortas ned och bli så 
effektiv som möjligt (Brandt, 2013). Inom sjukvården, däremot, talas det om en 
vårdkedja eller ett patientflöde (Arvidsson, 2007). I denna rapport används det 
övergripande begreppet ”flöde”, och mer ingående ”patientflöde” när det handlar 
om just patientens väg genom sjukvårdsavdelningen. Inom sjukvården används 
ofta termerna ”flöde” och ”process” synonymt (Petersson et al, 2009), men i 
denna rapport definieras process som en del eller aktivitet i ett flöde.  
 
Den huvudsakliga skillnaden mellan flödena i näringslivet och inom sjukvården är 
att istället för lager där artiklar väntar på sin tur att behandlas i ett materialflöde, 
finns patienter som väntar i vårdkedjan, se Figur 3. Den ständiga önskan att en 
process eller aktivitet aldrig ska stå stilla medför att väntetiderna i form av lager 
och väntan för patienter uppstår (Arvidsson, 2007). 

Figur 3. Materialflöde och vårdkedja (Arvidsson, 2007). 
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För ungefär 40 år sedan fick industrin upp ögonen för problematiken kring 
kapitalbehov. En oljekris drabbade världen varpå stor vikt lades vid att ha obundet 
kapital, alltså kontanter. Många företag insåg att mycket kapital var bundet i lager 
och förråd, vilket är kostsamt för ett företag då pengarna istället kunde investeras i 
exempelvis en räntefond för att få ett större värde (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Principen, att inte binda kapital i lagertillgångar, är densamma inom 
sjukvårdslogistik. De människor i vårdkedjan som blir sjukskrivna i väntan på 
behandling på ett sjukhus, blir en ekonomisk belastning för samhället i form av 
exempelvis den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Sjukvårdsgivaren, 
däremot, ser ofta patienten och dennes tid som en fri tillgång då sjukvårdsgivarens 
plånbok inte är densamma som statens. Det blir då enkelt för sjukvårdsgivaren att 
ha många patienter på väntetid, eftersom det till synes är kostnadsfritt. Det 
ekonomiska incitamentet för att ha färre antal patienter i kö, är nästan obefintligt 
(Arvidsson, 2007). 
 
Det är vanligt att förhållandet mellan kvalitet och kostnad nämns som faktorer 
som båda ökar proportionellt, d.v.s. att bättre kvalitet kostar mer. Detta skulle i 
sådana fall gälla såväl inom industrin som på en sjukhusavdelning (Graban, 2012). 
Sjukvården har dock stora möjligheter att förbättra sin kvalitet när det gäller vård 
på ett sådant sätt att kostnaderna också reduceras. Detta kan framförallt ske 
genom att förhindra att felaktigheter uppstår i arbetet. Graban (2012) nämner att 
den uppskattade kostnaden för behandling av biverkningar till följd av felaktig 
medicinering varje år är ca 4 miljarder dollar i USA. 
 
Sjukvården har många utmaningar framför sig; svenska folket blir allt äldre och 
sjukare och de ekonomiska resurserna ser inte ut att öka. Det är alltså av största 
vikt att lära sig använda tillgängliga resurser på allra bästa sätt för att åstadkomma 
mer med oförändrad resursmängd (Brandt, 2013). Att göra omstruktureringar på 
exempelvis en sjukhusavdelning kan dock ofta innebära motstånd från personalen 
(Berlin & Carlström, 2006). Olika människor har olika inställning och attityd till 
förändringar. Vissa individer uppvisar ett tydligt förändringsmotstånd, ofta till 
följd av rädsla för det nya, medan andra ser möjligheter och är positiva (Sörqvist, 
2004). Att sträva efter att ha en öppen atmosfär som främjar förändringsarbete är 
av stor vikt (Berlin & Carlström, 2006). 
 
Nedan presenteras Lean-filosofin och ett flertal av de teorier, som på senare år 
använts för förbättringsarbete inom sjukvården med stor framgång (Graban, 2012; 
Brandt, 2013). 
 

2.3 Lean 

Lean är en filosofi vars grundidé är att ständigt förbättra flöden genom att 
outtröttligt eliminera slöserier. Slöserierna i flödet är de aktiviteter som inte skapar 
värde för kunden. Målet är att skapa snabba och flexibla flöden där processerna 
tillför produkterna ett värde som kunden vill betala för (Duggan, 2002). Begreppet 
kund är vida känt och använt. I denna studie definieras kunder som de personer 
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som berörs av den dagkirurgiska verksamheten. Det finns dels en direkt kund 
vilken är patienten, men också en indirekt vilken är såväl sjukhusledningen som 
samhället (Sörqvist, 2004).  
 
Att arbeta enligt Lean-filosofin innebär att steg för steg eliminera allt fler slöserier 
i verksamheten och på så sätt öka andelen värdeskapande tid i förhållande till den 
totala tiden för en produkts väg genom flödet (Petersson et al, 2009; Srinivasan, 
2012). 

2.3.1 Eliminering av slöserier 

Alla de störningsmoment och problem som uppstår i det dagliga arbetet är 
slöserier. Arbetsdagarna på ett sjukhus är fulla av missförstånd, avbrott, onödiga 
förflyttningar och tillfälliga lösningar (Graban, 2012). Graban (2012) menar att 
personalen kan anpassa sig efter att arbetsplatsen har en dålig layout, att saker inte 
finns på angivna platser när de behövs eller att rutiner inte följs. I denna typ av 
situationer möts problemen med att personalen jobbar snabbare, ringer några 
extra samtal eller hittar någon annan ofullständig lösning, istället för att gå till 
botten med problemet och hitta en lösning som håller på lång sikt, så att denna 
typ av slöserier elimineras (Graban, 2012; Liker & Meier, 2005). 
 
En förutsättning för att förbättringsarbete ska fungera tillfredsställande på en 
arbetsplats är att personalen har förmåga att urskilja vad som är slöserier och vad 
som skapar värde. Det är viktigt att personalen är uppmärksam och medveten om 
detta i det dagliga arbetet, så att slöserier kan reduceras och elimineras 
kontinuerligt (Petersson et al, 2009). Inom Lean-filosofin särskiljs sju typer av 
slöserier, som bör vara i fokus i det vardagliga förbättringsarbetet.  

 Onödig väntan – Detta är en vanlig form av slöseri som förekommer i alla 

typer av verksamheter. Inom sjukvården skulle den kunna innebära väntetid 
för patienten, eller att personalen måste vänta på att en annan aktivitet i 
flödet ska utföras. 

 Onödig förflyttning av arbetare eller redskap – Inom sjukvården handlar detta 

oftast om att personalen behöver förflytta sig på avdelningen för att hämta 
material som behövs för att utföra värdeskapande aktiviteter för en patient. 
Förflyttningen är då inte värdeskapande. 

 Onödiga fel, omarbete – Detta handlar om att åtgärda sådant som inte blev 

korrekt från början. I sjukvården kan det vara oväntade komplikationer 
som uppstår som orsakar patienten onödigt lidande och merarbete för 
personalen. Hög patientsäkerhet är således viktigt även ur ett Lean-
perspektiv.  

 Onödiga transporter av material och produkter – Transport är i sig inte en 

värdeskapande aktivitet varför material som kan komma att behövas bör 
placeras så nära patienten som möjligt. Då patienten ofta är ”produkten” i 
sjukhusets flöden kan detta även handla om onödiga transporter av 
patienten.  
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 Onödigt arbete – Detta slöseri uppstår när en aktivitet utförs onödigt 

komplicerat eller flera gånger, exempelvis om samma frågor ställs till 
samma patient flera gånger.  

 Onödigt lager – På sjukhus finns lager av material och läkemedel som både 

är utrymmeskrävande och riskerar att bli för gamla. Lager kräver arbete och 
påverkar hur väl verksamheten kan prestera, och bör därför vara precis så 
stort som det krävs.  

 Onödig produktion – Detta brukar betraktas som den värsta typen av slöseri 

då den kan bidra till de andra formerna av slöseri. I sjukvården kan detta 
exempelvis handla om att en patient bokas in för ett personligt möte när 
det hade varit tillräckligt med ett telefonsamtal eller ett brev, vilket hade 
inneburit en mindre insats av sjukhuspersonalen (Brandt, 2013; Petersson 
et al, 2009).  

 
Enligt Brandt (2013) är idealet att skapa en sjukvård som gör precis det som är 
nödvändigt och bevisat värdeskapande för patienten. Detta bör göras så enkelt 
som möjligt med ett minimum av komplikationer och avvikelser. Väntetid bör 
undvikas för både patienter och personal och därutöver bör resurser och material 
samlas nära patienten för att undvika förflyttning och transport. 
 
Eliminering av slöserier i ett flöde börjar med att slöserierna identifieras och 
därefter elimineras med hjälp av någon av teorierna och metoderna som finns 
inom Lean. I följande avsnitt beskrivs de teorier som används för detta syfte i 
studien. Den första som presenteras är teorin om värdeflödeskartläggning. Genom 
att kartlägga flödet kan värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter tydligt 
urskiljas (Duggan, 2002). 

2.3.2 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartläggning är en lämplig metod att använda för att kartlägga 
verksamheters flöden och processer (Rother & Shook, 2004; Duggan, 2002). Det 
är en relevant metod att använda för denna studie då den bidrar till upprättandet 
av en nulägesanalys. Inom Lean-filosofin är värdeflödeskartläggning ett välanvänt 
verktyg som på ett överskådligt och tydligt sätt visualiserar vilka delar av flödet 
som står för värdeskapande tid och vilka som inte gör det samt hur aktiviteterna 
länkas samman (Duggan, 2002; Rahani & al-Ashraf, 2012). Brandt (2013) menar 
att värdeflödeskartläggning är det viktigaste verktyget för Lean i sjukvården då de 
aktiviteter som är värdefulla för patienten under ett vårdtillfälle kan identifieras. 
 
Värdeflödeskartläggningen skiljer sig från andra typer av processkartläggningar då 
den också innehåller tider; genomsnittstider för hur lång tid varje process tar och 
även hur lång väntetiden är mellan processerna (Graban, 2012). Tiden som går 
från att en process startar till att den är slutförd kallas cykeltid. Genom att jämföra 
cykeltider i de olika processerna, där de värdeskapande processerna skiljs från de 
icke värdeskapande, kan beräkningar göras som visar hur stor andelen 
värdeskapande tid är i flödet (Hadfield et al, 2010). 
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Även förflyttningarna som sker mellan processerna i flödet beskrivs i värdeflödes-
kartläggningen. Några av de vanligast förekommande förflyttningarna sker enligt 
FIFO-principen, pull- eller pushsystem. FIFO står för ”First In, First Out”, eller 
på svenska ”först in, först ut”. Det innebär att den produkt som kom till maskinen 
eller lagerplatsen först, också ska lämna först. Pullsystemet innebär att endast 
efterfrågade produkter tas till produktion, medan motsatsen – pushsystemet – 
innebär att produkter produceras oavsett efterfrågan (Duggan, 2002).  
 
En analys av värdeflödeskartan med cykeltider kan sedan vara till hjälp för att 
identifiera slöserier i flödet. En del av de problem som hittas kan lösas direkt efter 
att de är identifierade, medan andra kan behöva ingå i ett större förbättringsarbete 
som pågår under en längre tid (Hadfield et al, 2010). Med utgångspunkt i kartan 
över nuläget kan ett önskat läge ritas och därefter användas vid förbättringsarbete 
(Rahani & al-Ashraf, 2012). 
 
Nedan presenteras teorin kring SMED, som med samma grundläggande tanke 
skiljer på värdeskapande och icke värdeskapande tid när det gäller ställtider i 
processer. 

2.3.3 SMED 

För att analysera kapaciteten i flödets resurser används inom Lean metoden 
SMED (Single-digit Minute Exchange of  Dies). SMED behandlar huvudsakligen 
hur tillverkande maskiners ställtid kan reduceras (Liker, 2009). Ställtid definieras 
vanligtvis som tiden mellan att den sista produkten i ett parti färdigställs till att den 
första felfria produkten i nästa parti färdigställs. Ställtider bör vara så korta som 
möjligt för att skapa förutsättningar för att tillverka mindre partier. Inom 
sjukvården är ett exempel på ställtid i en operationssal tiden från att en patient är 
färdigsydd till att kniven sätts i nästa patient på samma sal (Petersson et al, 2009). 
 
Ställtiden kan delas in i yttre samt inre ställtid, där det yttre stället kan utföras 
medan maskinen är igång och det inre kräver att maskinen är avstängd och att 
produktionen står stilla. Det inre stället innebär alltså att det blir en väntetid för 
produkterna som ska bearbetas i maskinen. Det första steget i ett SMED-arbete är 
att identifiera verksamhetens yttre och inre ställ, för att sedan omvandla så mycket 
som möjligt av det inre stället till yttre. På så vis ökas andelen tid som maskinen 
kan vara igång och producera. Ett standardiserat arbetssätt bör också tas fram för 
varje aktivitet i både yttre och inre ställ (Shingo, 1985). 
 
Liksom de övriga Lean-teorierna i rapporten kan principerna om SMED användas 
inom sjukvården (Graban, 2012). Exempelvis kan operationssalen på en sjukhus-
avdelning vara ”maskinen” och SMED-arbetet innebär då att reducera tiden för 
förberedelser innan operation i salen samt städningen efteråt. Resultatet av ett väl 
utfört SMED-arbete skulle då vara att andelen värdeskapande tid blir större och 
icke värdeskapande blir mindre (Monden & Ohno, 2011). 
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Likt SMED handlar kontinuerliga flöden om att reducera ställtiderna och 
eliminera slöseri i flödet. Teorin om kontinuerliga flöden betonar vikten av 
produktens ständiga rörelse, vilket presenteras i nästa avsnitt. 

2.3.4 Kontinuerligt flöde 

Lean-teorin förespråkar kontinuerliga flöden, vilket handlar om att göra för-
flyttningar mellan olika processer med minimal eller ingen väntetid (Hadfield et al, 
2010). Strävan efter att skapa kontinuerliga flöden innebär att produkten ska vara i 
konstant rörelse. Detta är i praktiken omöjligt, men målet bör ändå vara att uppnå 
ett så kontinuerligt flöde som möjligt genom att antal stopp reduceras och stopp-
tiden förkortas (Petersson et al, 2009).  
 
Inom sjukvården är det, om möjligt, ännu svårare att uppnå ett flöde som är helt 
utan väntetider, då den mänskliga faktorn spelar en stor roll. Med hjälp av de 
verktyg Lean erbjuder bör målet ändå vara att ha kontinuerliga flöden på varje 
sjukhusavdelning (Hadfield et al, 2010). Något som kan vara till hjälp i ett arbete 
med att skapa kontinuerliga flöden är att förbättra arbetsplatsens fysiska layout. 
Genom att placera möbler och inredning på ett sådant sätt att onödiga 
förflyttningar och transporter minskar, blir flödet för både personal och 
information mer effektivt. Att ha en arbetsplats med en väl utformad fysisk layout 
uppmuntrar också till att organisera det övriga arbetet (Hadfield et al, 2010; 
Petersson et al, 2009). 
 
I sjukvårdens patientflöden har korta väntetider stor betydelse. Varje stopp i ett 
flöde innebär extra väntetid för patienten, vilket medför att hela ledtiden blir 
längre och slöseriet ökar. Längre väntetid kan bland annat innebära ökat lidande 
för patienten och minskad inkomst till följd av sjukskrivning. Patienten utsätts 
dessutom för en risk att hälsotillståndet förvärras under väntetiden. För sjukvårds-
personalen kan längre väntetid innebära ökad arbetsbelastning då patienten har tid 
att komma med extra frågor och klagomål under den långa väntetiden (Petersson 
et al, 2009). 
 
För att uppnå ett kontinuerligt flöde utan störande moment, kan en person i 
personalen få rollen som ”springare”. Denna arbetsuppgift gör att planerade tider 
på avdelningen lättare kan hållas, då springaren ger förutsättningar för övrig 
personal att helt fokusera på sina värdeskapande aktiviteter istället för att 
exempelvis gå för att hämta ett verktyg som fattas. Springaren bör se till att finnas 
till hands där en extra insats behövs (Hadfield et al, 2010).  
 
För att onödigt arbete ska elimineras så att flödena blir kontinuerliga, krävs en god 
kontroll över arbetsplatsens ytor. Enligt 5S, som presenteras i nästa avsnitt, bör 
ytorna enbart innehålla sådant som används frekvent.  
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2.3.5 5S 

5S är en metod som handlar om att arbetsytor ska hållas rena och organiserade, 
för att öka säkerheten för personalen och i sjukvårdens fall även för patienterna. 
5S anses vara grunden som övriga Lean-teorier bygger på. Alla verktyg, 
instrument och övriga ting som används i det dagliga arbetet ska ha sin egen plats 
och allt ska vara färdigt att brukas (Hadfield et al, 2010). Namnet 5S kommer av 
fem japanska ord med begynnelsebokstav S. På svenska översätts orden till fem 
ord med samma initial:  

 Sortera - Föremål som finns inom arbetsområdet ska sorteras. Föremål som 

används ofta ska placeras där de används och föremål som inte behövs ska 
slängas för att frigöra utrymme.   

 Strukturera - Varje föremål ska placeras på bästa ställe för att underlätta vid 

användning. En standarduppställning bör skapas för att personalen snabbt 
ska kunna se om något saknas.  

 Städa systematiskt - Detta handlar inte om att hålla rent, utan om att 

kontrollera att allt är i ordning och fungerar som det ska.  
 Standardisera - Medarbetarna bör komma överens om vad som ska gälla. 

Det kan handla om föremåls placering, städrutiner och övriga strukturer.  
 Självdisciplin – Denna sista punkt handlar om att få medarbetarna att följa 

den överenskomna standarden (Brandt, 2013; Petersson et al, 2009).  
 
Att arbetsplatsen är välstrukturerad och funktionell bidrar ofta till ett ökat engage-
mang hos medarbetarna. Dessutom medför ett standardiserat arbetssätt att av-
vikelser lättare upptäcks, vilket i sin tur leder till att slöserier lättare identifieras 
(Petersson et al, 2009). En viktig del av 5S är alltså att standardisera 
arbetsmoment. Teorin kring standardiseringar är viktig inom Lean-teorin och den 
presenteras ytterligare nedan. 

2.3.6 Standardisering 

Standardisering av ett flöde ökar förutsättningarna att upptäcka sådant som 
avviker från det normala i flödet. Det standardiserade arbetet skapas genom att 
berörd personal tillsammans kommer fram till vilket arbetssätt som är mest 
effektivt i de processer de gemensamt arbetar i. För att få ett enhetligt arbetssätt 
bör en noggrann specifikation fastläggas och skriftligen dokumenteras (Srinivasan, 
2004). Då ett standardiserat arbetssätt tydligt visar hur arbetet ska utföras, blir det 
således lättare att mäta resultatet av hur personal utför arbetet och samtliga 
medarbetare bedöms på så vis rättvist med det överenskomna ”måttbandet” 
(Srinivasan, 2004).  

En standard innebär det bästa sättet, som just nu är känt och överenskommet, att 
arbeta eller hantera föremål (Petersson et al, 2009). Standardisering kan av 
personalen upplevas som ett tvång att arbeta på ett visst sätt, men två aspekter är 
att medarbetarna själva kommer överens om vilken standard som ska gälla, samt 
att de kan ändra sin standard om de hittar ett bättre sätt att arbeta på (Brandt, 
2013). En annan fördel med standardisering är att nyrekryterad personal eller 
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personal som lånas in från andra avdelningar lättare kan lära sig det nya arbetet 
(Srinivasan, 2004). 

Sammanfattningsvis är Lean en teori som behandlar slöseriers påverkan på 
processer och flöden. Den har sin utgångspunkt i kundvärde och syftar till att öka 
andelen värdeskapande tid och därmed korta ledtider. Nedan presenteras TOC 
som är ytterligare en teori som tar upp problematiken kring att erhålla en effektiv 
produktion och reducera ledtiden. 

 

2.4 Theory of Constraints, TOC 

Företag och organisationer har som mål att gå med vinst, d.v.s. att intäkterna ska 
vara större än kostnaderna. För ett företag vars kärnverksamhet är att producera 
en vara eller en tjänst, är den stora utmaningen hur produkter kan produceras i 
takt med att företagets kostnader ska minska för att fördelar ska vinnas mot kon-
kurrenter (Petersson et al, 2009; Srinivasan, 2012). För att uppnå detta mål, att få 
produktionen att bli mer effektiv, ställs krav på beslutsfattande. Att ta beslut som 
är kopplade till en högre produktivitet är eftersträvansvärt (Srinivasan, 2012). Det 
är med detta som grund Goldratt (1984) har skapat the Theory of  Constraints, 
TOC. Teorin har sin grund i just produktion, varpå den huvudsakliga frågan är 
hur beslutsfattande bör ske så att målet att bli mer produktiv uppfylls (Goldratt, 
1984; Srinivasan, 2012). I en verksamhet, oavsett bransch, är det väsentliga hur 
genomflödet kan förbättras. Med genomflöde menas det mått på hur antalet 
producerade produkter står i förhållande till den producerande tiden (Srinivasan, 
2012; Srinivasan, 2004; Lumsden, 2006). 
 
TOC bygger på det som kallas ”systemtänkande”, vilket liknar processorienterade 
synsätt där helheten ska vara i fokus. Systemtänkande är fördelaktigt vid besluts-
fattande i produktionssammanhang (Srinivasan, 2012). För att undvika sub-
optimering, där enskilda enheter förbättras i tron att genomflödet i hela systemet 
skulle öka, bör därför fokus vara på helheten (Srinivasan, 2004; Srinivasan, 2012). 
 
Inom en verksamhet finns minst en begränsad resurs som förhindrar genomflödet 
att öka. Denna begränsning kallas för flaskhals. Flaskhalsen är den resurs som har 
längst cykeltid i ett flöde, vilket har en direkt påverkan på hur snabbt systemet kan 
mata ut en färdig produkt (Srinivasan, 2004; Srinivasan, 2012). Då flaskhalsen är 
styrande för systemets genomflöde, bör alla beslut tas med utgångspunkt från den 
resursen. Att förbättra övriga resurser i en verksamhet resulterar inte i ett högre 
genomflöde då det fortfarande är flaskhalsen som bestämmer hur stort eller litet 
genomflödet ska bli (Srinivasan, 2012). 
 
Inom TOC används en 5-stegsmodell för att få ett ökat genomflöde (Goldratt, 
1984; Rahman, 1998). De fem stegen är: 
 

1. Identifiera systemets begränsning – Det första steget handlar om att 
identifiera vilken begränsning systemet har. Om flaskhalsen finns i 
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produktionsenheten kan denna härröras i exempelvis material eller 
personal. 

2. Bestäm hur systemets begränsning ska utnyttjas – Det andra steget 
handlar om att göra flaskhalsresursen så effektiv som möjligt. Grundtanken 
är att denna resurs aldrig ska stå stilla och måste därför förses med material 
så fort det behövs.  

3. Underordna alla processer efter ovanstående beslut – Tredje steget 
handlar om att böja de processer i systemet som inte är begränsningar 
under flaskhalsen. Processerna som inte är flaskhalsar bör ses som en 
support till flaskhalsen och ha som mål att se till att flaskhalsresursen aldrig 
stannar. 

4. Höj upp systemets begränsning – Det fjärde steget handlar om att för-
bättra flaskhalsresursens effektivitet. Om resursen redan arbetar i snabbast 
möjliga takt bör en ytterligare resurs tas in som kan göra samma arbete 
som flaskhalsresursen. 

5. Om en begränsning eliminerats, börja om från steg 1 – Det sista och 
femte steget handlar om att upprepa processen. Då ett system alltid 
kommer ha en eller flera begränsningar, innebär sista steget att utvärdera 
om den tidigare flaskhalsen är eliminerad och var i så fall nästa begränsning 
finns. 

 
TOC är således ett hjälpmedel för att fatta rätt beslut i ett företag. Ledningen för 
verksamheten bör ta beslut efter hur den eventuella förbättringen kommer att 
påverka det totala genomflödet. Detta för att resurser ska användas på bästa sätt 
och suboptimeringars existens inte förekomma. Då denna studie handlar om att 
identifiera begränsningen i flöden, är det intressant och relevant att använda denna 
teori, för att se vilken som är flaskhalsresursen i de dagkirurgiska flödena och hur 
detta bör påverka förbättringsarbetet. 
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3 Metod och genomförande 

I metodkapitlet beskrivs de metodval som arbetet bygger på och som används för att uppnå syftet 
med studien. Inledningsvis presenteras studiens arbetsprocess som förklarar hur olika metoder 
har använts för att uppnå syftet med studien. Upplägget för den fallstudie som gjordes presenteras 
och en beskrivning av använda metoder för datainsamling och analys ges. Kapitlet avslutas med 
en redovisning av studiens kvalitet.  

3.1 Arbetsprocessen  

Arbetsprocessen för detta examensarbete, se Figur 4, inleddes med att området för 
studien fastställdes. Studiens inriktning valdes att vara sjukvårdslogistik med fokus 
på dagkirurgisk verksamhet. Syfte och frågeställningar formulerades och i 
samband med detta tydliggjordes studiens omfång och avgränsningar. Studiens 
syfte låg sedan till grund för hela arbetet.   
 
En lämplig plats för fallstudie hittades på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 
Flödena på den Dagkirurgiska avdelningen kunde studeras i enlighet med syftet. I 
samband med detta påbörjades även en litteratursökning för att hitta teori inom 
området. Litteraturstudien bestod först i att erhålla kännedom om 
sjukvårdslogistik och dagkirurgi och senare i att samla kunskap om de logistiska 
teorier som var aktuella för förbättringsarbete i dagkirurgiska flöden. Fallstudien 
inleddes med observationer på den Dagkirurgiska avdelningen samt intervjuer 
med personal och patienter. Till en början inriktades observationer och intervjuer 
på att erhålla förståelse för dagkirurgisk verksamhet, medan senare studier 
handlade om att identifiera en begränsning, slöserier samt förbättringsåtgärder. 
Från sjukhuset erhölls också dokument som var till nytta för att kartlägga nuläget 
och i kombination med studerade teorier identifiera patientflödets begränsning.   
 
Utifrån den insamlade empirin gjordes ett flödesschema som en del i en nuläges-
beskrivning. Utifrån ytterligare observationer samt kompletterande tidsstudier 
gjordes sedan en värdeflödeskartläggning som användes för att besvara den första 
frågeställningen om flödenas begränsning. Empirin analyserades sedan ytterligare 
utifrån teorierna och en SMED-analys gjordes för att mer ingående beskriva 
arbetet i operationssalarna.  
 
Genom dessa metoder för datainsamling och analys av data erhölls resultat på de 
båda frågeställningarna och därigenom kunde slutsatser dras och rekommen-
dationer ges.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod och genomförande 

17 
 

 

Utöver de metoder som presenterats i Figur 4 användes de tre första stegen i 
TOCs 5-stegsmodell för att besvara frågeställningarna [A] och [B]. Alla metoder 
som använts presenteras grundligt nedan.  
 

3.2 Angreppssätt 

En kombination av teori och empiri användes för att undersöka vilka förbättrings-
möjligheter som finns i flödena på en dagkirurgisk avdelning. Utgångspunkten var 
teori som erhållits via litteraturstudier, följt av insamlad empiri och därefter åter-
koppling till teorin. Denna process återupprepades sedan ett antal gånger 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Den teori som samlades in under de inledande 
litteraturstudierna handlade om sjukvårdslogistik i stort samt dagkirurgisk 
verksamhet. Empiri som erhölls genom observationer och intervjuer på 
avdelningen där fallstudien genomfördes, jämfördes sedan med den teori som 
tidigare insamlats. Därefter studerades litteratur om begränsningar och slöserier. 
Insamlad empiri från avdelningen jämfördes och analyserades utifrån dessa teorier 
och slutligen kunde resultat på frågeställningarna erhållas. Denna iterativa 
abduktiva metodansats gav en förståelse av dagkirurgisk verksamhet, så att 
studiens frågeställningar kunde besvaras (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 

Figur 4. Studiens arbetsprocess 
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Studiens inriktning var såväl kvalitativ som kvantitativ. Den kvalitativa metod-
ansatsen inrymde analyser och tolkningar av dagkirurgisk verksamhet, medan tids-
studier och kartläggningar stod för den kvantitativa delen av studien (Alvesson & 
Sköldeberg, 2008). Allwood (2004) menar att all forskning, oavsett ansats, 
innehåller betydelsefulla kvalitativa aspekter. Exempelvis måste resultaten av de 
kvantitativa dataanalyserna tolkas, vilket tillhör en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
delen har en stor fördel gentemot den kvantitativa då den bland annat beskriver 
social interaktion, alltså hur makt utövas, samt hur beslutsfattandet sker (Ahrne & 
Svensson, 2011). En integrering av olika inslag från kvantitativa och kvalitativa 
ansatser kan leda till en intressant fördjupning av studien (Allwood, 2004). 
 

3.3 Fallstudieupplägg 

Att studera ett fenomen i sin naturliga kontext ger insikt i såväl omständigheter 
som sammanhang, vilket också är syftet med en fallstudie (Yin, 2013). Då en av 
rapportens frågeställningar inleds med orden ”hur” var det lämpligt att genomföra 
en fallstudie (Yin, 2013). En fallstudie är även lämplig att genomföra om ett enskilt 
fall önskas förklaras med teoretiska verktyg och sedan tillämpas i verkligheten 
(DePoy & Gitlin, 2005). Genom att göra en fallstudie på en dagkirurgisk avdelning 
uppkom möjligheten att studera verksamheten i sin naturliga kontext. 
 
Fallstudien genomfördes på den Dagkirurgiska avdelningen på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping. Syftet med fallstudien var att få en tydlig bild av hur 
dagkirurgisk verksamhet kan fungera kopplat till de formulerade 
frågeställningarna. För att få en bättre inblick och även en kontinuitet i studien 
valdes att genomföra endast en fallstudie (Ahrne & Svensson, 2011; Yin, 2009). 
Detta gjorde det också möjligt att gå på djupet inom det område studien berör 
(Yin, 2009). Prioriteringen av djupgåendet i ett fall vägde således tyngre än att 
genomföra fallstudier på fler dagkirurgiska avdelningar, och på så vis erhålla ett 
resultat med högre generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2011).  
 
Studiens analysenhet var flödena på en dagkirurgisk avdelning. Patientflödet var 
studiens huvudsakliga fokus, men även personal-, informations-, samt material-
flödena studerades. I stort sett alla dagkirurgiska patienter följer flödet som 
studerats, men vissa undantag finns. Till en dagkirurgisk avdelning kommer olika 
typer av patienter; det kan exempelvis vara barn, som ska till en speciell 
uppvakningsavdelning för barn, eller vuxna patienter som ska göra en ögon-
operation och som då får det preoperativa arbetet utfört på en speciell avdelning. 
Dessa patienter har inte ingått i studien. När det gäller just studiens observationer, 
och därmed också kartläggningarna, har endast patienter som sövts studerats.  

Till den dagkirurgiska avdelningen på Ryhov hör tre operationssalar; 6, 7 och 9. 
Dagkirurgiska, polikliniska, operationer görs också på andra salar då de tre inte 
räcker till för att möta behovet. Alla patienter som opereras polikliniskt 
preopereras och vaknar dock på den Dagkirurgiska uppvakningsavdelningen. I 
detta arbete studeras bara de patientflöden som går genom Sal 6, 7 eller 9. 
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Fallstudien möjliggjorde insamlande av data genom olika verktyg. Nedan 
presenteras de verktyg som användes vid datainsamlingen. 
 

3.4 Datainsamling 

Data har i fallstudien erhållits genom intervjuer, observationer samt insamling och 
granskning av dokument (Yin, 2013). Dessutom har en litteraturstudie gjorts för 
att erhålla ytterligare data till studien. I detta avsnitt presenteras verktygen som 
vart och ett har som syfte att vara till hjälp för att besvara frågeställningarna. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens intervjuer. 

3.4.1  Intervjuer  

Intervjuer användes för att samla in empiriskt material som underlättade 
teoretisering (Alvesson & Kärreman, 2007). Intervjuerna gav också insikter om de 
förhållanden som råder på en dagkirurgisk avdelning, genom att ett antal individer 
som är delaktiga i flödena på avdelningen redogjorde för sina erfarenheter (Ahrne 
& Svensson, 2011). För detta arbete valdes en semistrukturerad intervjumetod 
(Kvale & Brinkmann, 2009) där intervjuerna utgick från ett tema och några större 
frågor. Denna typ av intervju gav möjlighet för respondenten att berätta fritt med 
egna ord om sina upplevelser, samtidigt som de förberedda frågorna gjorde att 
informationen blev samlad inom ett område. Detta underlättade vid analysen som 
följde (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Förarbetet, vilket innebär arbetet innan intervjuerna skulle genomföras, ansågs 
vara mycket viktigt för att relevant information skulle erhållas genom 
respondenternas svar. Av den anledningen begrundades intervjuernas olika teman 
noga innan beslut togs om genomförandet och intervjuguider skapades. Intervjuer 
bör planeras, genomföras, analyseras och återges skriftligt efter utförandet (Ahrne 
& Svensson, 2011).  
 
Intervjuerna på den Dagkirurgiska avdelningen gjordes med utvalda personer i 
samband med besök på Länssjukhuset Ryhov, och redovisas i Tabell 1. För att 
erhålla både djupa och breda insikter om den studerade miljön, intervjuades 
personer med kunskap och erfarenhet om de olika områdena på avdelningen; 
patienter, läkare, sköterskor i olika funktioner samt personer i chefspositioner. Till 
en början gjordes intervjuer utifrån temat ”Beskrivning av den dagkirurgiska 
avdelningen” med en härrörande intervjuguide (se Bilaga 1) för att ge författarna 
en tydlig bild av hur flödet på avdelningen såg ut. Denna guide användes vid 
intervjuer med sköterskor och läkare. Ett tema som senare i arbetet kom att 
användas vid intervjuer var vad respektive kategori av respondenter på den 
Dagkirurgiska avdelningen upplever som hinder för effektivare flöden. För dessa 
intervjuer användes en annan intervjuguide (se Bilaga 2). För patientintervjun 
användes en separat guide (se Bilaga 3).  
 
Intervjuer som inte kunde kategoriseras direkt under något av dessa teman 
genomfördes utan intervjuguide, se Tabell 1. De intervjuer det handlar om var ej 
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planerade, men resulterade i data som var till nytta för att beskriva verksamheten 
på avdelningen. Intervjuerna bestod av att respektive respondent beskrev den del 
av verksamheten som var deras ansvarsområde. Författarna ställde följdfrågor för 
att förtydliga och komplettera informationen som gavs.  
 
Tabell 1. Intervjuer genomförda i fallstudien. 

Datum Intervju Befattning Temafråga Tid 
(min) 

Intervju-
guide 

2013-01-10 Grupp: 
2 personer 

Bitr. 
Verksamhetschef  
och enhetschef 

Introduktion 70 (ingen) 

2013-01-18 Enskild Bitr. Verksam-
hetschef 

Beskrivning av 
avdelningen 

60 1 

2013-01-18 Enskild Enhetschef Beskrivning av 
avdelningen 

15 1 

2013-02-07 Enskild Receptions- 
sköterska 

Verksamheten i 
receptionen 

10 1 

2013-03-12 Enskild Bitr. 
Verksamhetschef 

Begränsning i 
flödena 

120 2 

2013-03-12 Enskild Administration Statistik över 
operationstider 

45 (ingen) 

2013-03-13 Grupp:  
4 personer 

Sjuk-, 
operations-, 
narkos- och 
undersköterskor 

Beskrivning av 
arbetet på 
avdelningen 

120 1 

2013-03-13 Grupp:  
3 personer 

Sjuk-, 
operations-, 
narkos- och 
undersköterskor 

Begränsning i 
flödena 

120 2 

2013-03-25 Enskild Patient Patientens 
perspektiv på 
flödena 

40 3 

2013-04-05 Enskild Operations-
koordinator 

Schemaläggning 
och planering 

30 (ingen) 

2013-04-05 Enskild Enhetschef Begränsning 
och förbättring 

80 2 

2013-04-18 Enskild Läkare inom 
ortopedi 

Beskrivning och 
begränsning 

70 1+2 

 
Intervjuerna med sköterskorna hade en informell struktur då författarna följde 
respondenten i deras arbete samtidigt som intervjun pågick. Intervjuerna genom-
fördes på uppvakningsavdelningen, i operationssalarna, i fikarummet och i 
korridorerna. Intervjun med läkaren genomfördes i ett undersökningsrum på en 
av sjukhusets mottagningar och patientintervjun gjordes i ett avskilt väntrum på 
den dagkirurgiska avdelningen två veckor efter patientens operation. Intervjuerna 
med biträdande verksamhetschef  och enhetschef  genomfördes på vederbörande 
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respondents kontor. Anteckningar fördes under tiden intervjuerna pågick och 
efter besöken sammanställdes svaren från intervjuerna med övriga intryck så att 
den relevanta informationen lyftes fram och bearbetades vidare.  
 
Utöver de genomförda intervjuerna har även observationer på den Dagkirurgiska 
avdelningen gjorts, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

3.4.2 Observationer 

Som en del i denna studie gjordes fem planerade observationer på avdelningen på 
Ryhov. Observationerna gjordes för att författarna med egna ögon och sinnen 
skulle samla in data som var fri från andras värderingar. Dessa värderingar är svåra 
att undgå vid intervjuer och genom att läsa andras texter (Yin, 2013). Vid 
observationerna var båda författarna närvarande, men i olika delar av 
rummet/avdelningen. Iakttagelserna och anteckningarna jämfördes sedan för att 
en korrekt bild skulle framstå. Den inhämtade informationen från observationerna 
utgjorde sedan en viktig del av arbetet. 
 
Observationerna som gjordes på den Dagkirurgiska avdelningen redovisas i Tabell 
2. De två första observationerna hade som syfte att ge en helhetsbild av flödena 
och därmed en nulägesbeskrivning. Observationerna utfördes med start i 
receptionen, och efterhand som patienter färdades genom de olika aktiviteterna i 
flödet följde författarna med och studerade. De tre efterföljande observationerna 
hade som syfte att gå djupare i flödenas olika processer. Detta för att se 
begränsningen och eventuella förbättringsmöjligheter vilket fråga [A] och [B] 
behandlar. Bland annat studerades operationsavdelningarna inifrån operations-
salarna när operation utfördes. Den sista observationen hade fokus på hur 
patientens förflyttningar mellan uppvakningsavdelning och operationssal utfördes. 
 
Tabell 2. Observationer genomförda i fallstudien.  

Datum Område studerat Tid 
(timmar) 

2013-01-18 Operationssal 6 & 7 5 

2013-02-07 Patientflöde från reception till 
hemgång 

4 

2013-03-13 Operationssal 6 & 9 3 

2013-04-05 Reception och uppvaknings-
avdelning 

5 

2013-04-11 Förflyttning av patient 5 

 
För att samla in ytterligare data, som komplement till den som insamlats under 
intervjuer och observationer, gjordes en dokumentstudie utifrån dokument som 
erhölls från biträdande verksamhetschef  och enhetschef  på avdelningen, tillika 
författarnas handledare. Dokumentstudien presenteras i nästkommande avsnitt. 
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3.4.3 Dokumentstudier 

Dokument från Ryhov erhölls via e-mail i form av PDF-filer och Excel-
dokument. En större mängd statistik blev för författarna presenterad, och fanns 
med hjälp av sjukhusets administrativa personal, att tillgå i sjukhusets datorsystem. 
För denna studie utvaldes, av handledare på sjukhuset i samförstånd med 
författarna, data som inhämtats från den dagkirurgiska verksamheten under två 
veckor år 2013; vecka 11 och vecka 15. Dokumenten behandlar tider som 
registrerats i samband med de operationer som utförts under dessa veckor. 
Exempelvis kan utläsas vilket klockslag en operation startade och vilken tid den 
slutade. Dessa tider låg till grund för SMED-analysen som bidrar till svaret på 
fråga [B]. 
 
Statistik över antal utförda operationer år 2010 och 2011 på den Dagkirurgiska 
avdelningen på Ryhov erhölls i PDF-dokument via e-mail. Statistiken användes 
som underlag för att besvara frågeställning [B]. Att använda redan existerande data 
på detta sätt var till stor fördel då det blev möjligt att studera verksamheten 
historiskt och över en längre tid (DePoy & Gitlin, 2005). 
 
Ytterligare en metod för datainsamling var litteraturstudier, som beskrivs i nästa 
avsnitt.  

3.4.4 Litteraturstudier 

För att få en övergripande bild och ett ännu tydligare fokus på det område som 
skulle studeras genomfördes en litteraturstudie (DePoy & Gitlin, 2005). Inför-
skaffandet av relevant litteratur skedde genom sökning på Högskolan i Jönköpings 
bibliotek och via databaser som finns att tillgå genom biblioteket. Huvudsakligen 
användes databasen Science Direct. En mindre betydande del av sökningen har 
skett genom sökmotorn Google. Sökord som användes för samtlig 
litteratursökning var framför allt ”sjukvårdslogistik”, ”Lean healthcare”, ”TOC 
healthcare” och ”dagkirurgi”. Litteratursökningen resulterade i en mängd böcker, 
artiklar, rapporter och webbkällor. Till att börja med analyserades litteratur om 
vårdlogistik och även utvalda områden inom produktionslogistik. En del av arbetet 
bestod av att läsa produktionslogistiska texter med ”sjukvårdens glasögon” för att 
hitta teorier som skulle kunna användas inom hälsosektorns ramar. När det gäller 
Lean-filosofin studerades flera böcker som behandlade just Lean inom sjukvården. 
Motsvarande litteratur fanns dock inte att tillgå vad gäller TOC. 
 
Utifrån data som insamlats gjordes sedan nya sökningar för att komplettera det 
som redan studerats. Några av de böcker och artiklar som hittats kunde också 
efter en mindre analys sorteras bort som irrelevanta för studien. Genom 
litteratursökningen skapades också en uppfattning kring hur denna studie passar in 
med det som redan finns skrivet i området, och vad den unikt kan bidra med 
(DePoy & Gitlin, 2005). Ett resonemang kring detta förs i rapportens 
diskussionskapitel.  
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Avsnittet om litteraturstudier sätter punkt för presentationen av metoder för data-
insamling. I nästa avsnitt beskrivs hur insamlad data har analyserats. 
 

3.5 Analys av data  

Metoden för analys av insamlad empiri och data var indelad i tre faser; beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombinering (Jacobsen, 2002).  Den första fasen 
handlade om att få en grundlig och samtidigt detaljerad beskrivning av data som 
insamlades vid besök på den Dagkirurgiska avdelningen. Vid samtliga 
observationer och intervjuer togs anteckningar med papper och penna av båda 
författarna. Syftet med beskrivningarna var att de skulle innehålla rika detaljer, 
analyser och variationer. Målet var att erhålla korrekta beskrivningar som var 
detaljerade men fortfarande fria från författarnas påverkan (Jacobsen, 2002). I den 
mån det var möjligt analyserades data under pågående insamling för att förändring 
av insamlingens inriktning skulle vara möjlig (Carlsson, 1991). 
 
Vidare i analysen av den insamlade empirin gjordes systematiseringar och 
kategoriseringar (Jacobsen, 2002). Insamlad data är som regel oöverskådlig vilket 
innebär att sållning, förenkling och systematisering av informationen behöver 
göras för att kunna analyseras. För författarna innebar det att gemensamt gå 
igenom varandras anteckningar och se vilka delar av textmassan som var relevant 
för studien och sålla bort den del som inte var relevant. Anteckningar som gjorts 
under observationer och intervjuer sammanställdes således och renskrevs 
(Jacobsen, 2002). Därefter kategoriserades empiri med hjälp av post-it-lappar på 
en whiteboardtavla, för att överskådligt se vilken insamlad information som 
härrörde till respektive frågeställning i studien. Tack vare de intervjuguider som 
använts för intervjuerna på sjukhuset var anteckningarna från dessa tillfällen redan 
från början någorlunda systematiserade och arbetet för att kategorisera blev inte 
alltför omfattande. Ett sätt att systematisera insamlad empiri var att göra ett 
flödesschema och en värdeflödeskartläggning. Detta gjorde att författarna kunde 
förmedla information om nuläget på avdelningen på ett överskådligt sätt 
(Jacobsen, 2002). Även den SMED-analys som gjordes var ett sätt att systematisera 
empiri som insamlats på den Dagkirurgiska avdelningen.  
 
Utifrån kategoriseringen av empirin söktes samband mellan olika data, vilket var 
den tredje fasen i metoden för analys. Tolkningar av orsakers uppkomst gjordes 
och samband mellan de olika orsakerna bestämdes och kopplades till 
frågeställningarna (Jacobsen, 2002). Genom denna kombinering av samband och 
tolkning kunde intressanta förhållanden, som ofta är dolda, göras synliga 
(Jacobsen, 2002). Genom analys av värdeflödeskartläggningen kunde 
begränsningen som härrörde till frågeställning [A] identifieras. Analys av insamlad 
empiri skedde också genom jämförelse med teori inom ämnet. 
Begränsningstänkande användes för att identifiera flödets begränsning genom att 
jämföra teorin med empiri från fallstudien. Teorierna om 5S, standardisering och 
kontinuerligt flöde användes för att jämföra insamlad empiri med teorierna, och 
på så sätt ta fram lämpliga förbättringsförslag som svar på frågeställning [B]. 
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Nedan beskrivs hur flödesschema, värdeflödeskartläggning och SMED användes 
för att analysera insamlad data genom strukturering och kategorisering (Jacobsen, 
2002). 

3.5.1 Flödesschema 

För att på ett strukturerat och metodiskt sätt studera var i flödena produkter är i 
lager eller i väntan är det lämpligt att genomföra en kartläggning i form av ett 
flödesschema. Detta skapar också underlag för att åtgärda och reducera väntetiden 
och därmed minska genomloppstiden (Jonsson & Mattsson, 2006). Att upprätta 
ett flödesschema är ett mycket effektivt sätt att dokumentera processer där de 
processer som utförs, men även de som inte utförs, tydligt visualiseras (Hadfield et 
al, 2010). Det är av största vikt att flödesschemat korrekt illustrerar i vilken 
ordning processerna sker för att kunskap om produktens väg genom flödet ska 
erhållas (IBM, 1969). 
 
Ett flödesschema som illustrerar en skalenlig skiss över verksamhetens lokaler kan 
vara ett bra fundament för förändringar i befintlig layout för att skapa mer 
rationella flöden och förbättrade interna transporter (Jonsson & Mattsson, 2006). 
Symbolerna som används i flödesschemat bör vara av sådan karaktär att de bär 
fram sitt budskap utan att förklarande text behövs till schemat (IBM, 1969). 
 
Utifrån de första observationerna och intervjuerna som gjordes på den Dag-
kirurgiska avdelningen skapades ett flödesschema som illustrerade patientens väg 
genom avdelningen. Alla aktiviteter som observerats vid besöken på Ryhov 
listades och placerades i den ordning patienten kommer till aktiviteterna, dvs. 
receptionen först och uppvakningsavdelningen sist. Därefter kategoriserades 
aktiviteterna som antingen operation - förädling, lagring - väntan, transport - förflyttning 
eller kontroll. Aktiviteterna kunde sedan ritas in i ett flödesschema med hjälp av 
symbolerna i Figur 5 (Jonsson & Mattsson, 2005).  

 

I flödesschemat ritades också hur layouten ser ut där det studerade flödet finns; 
hur olika rum är placerade i förhållande till varandra kan alltså utläsas av schemat 
(Jonsson & Mattsson, 2005).  
 

Operation - förädling 

Kontroll 

Lagring - väntan 
väntan  

Transport - förflyttning 

Figur 5. Symboler för kartläggning av flöden (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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Patientflödet beskrevs också genom en värdeflödeskartläggning där cykeltider för 
varje process redovisas. Tillvägagångssättet för värdeflödeskartläggningen presen-
teras i nästa avsnitt. 

3.5.2 Värdeflödeskartläggning 

Utifrån insamlad data gjordes en värdeflödeskartläggning med syfte att visa var 
flödenas begränsning finns. Kartläggningen beskriver också nuläget utifrån vilka 
processer som är värdeskapande och vilka som inte är värdeskapande för kunden, 
i detta fall patienten (Petersson et al, 2009). Utifrån flödesschemat som gjorts 
sedan tidigare bestämdes vilka aktiviteter som är värdeskapande för patienten och 
var i flödet väntan kan uppstå. Flödet ritades därefter upp på en whiteboardtavla 
med de specifika symbolerna för värdeflödeskartläggning, se Figur 6. Symbolerna 
som använts är de mest vanligt förekommande inom denna typ av kartläggning 
(Rother & Shook, 2004; Petersson et al, 2009; Duggan, 2002). Det uppritade 
flödet korrigerades sedan allt efterhand som fler observationer gjordes och 
slutligen kunde kartläggningen göras i dator och infogas i rapporten. 
 
För att se hur stor andel av den totala tiden som var värdeskapande respektive icke 
värdeskapande, mättes tiden för varje process (Petersson et al, 2009). Under två 
tillfällen följde författarna två patienter var och med hjälp av en klocka mättes 
tiderna för de olika aktiviteterna i flödet. Sammanlagt insamlades alltså tider från 
åtta olika patientflöden. Patienternas behov och tiden för att tillgodose dessa, 
skiljde sig mycket från varandra. Att detta är vanligt förekommande på den 
dagkirurgiska avdelningen bekräftades av personalen. För att till 
värdeflödeskartläggningen få tider som speglade verkligheten valde författarna att 
beräkna ett genomsnittsvärde utifrån de åtta patientflöden som klockats.  
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Figur 6. Förklaring av symboler inom värdeflödeskartläggning (Rother & Shook, 2004; 
Petersson et al, 2009; Duggan, 2002). 

 
 
 
 

 
Värdeflödeskartläggning är ett sätt att mer övergripande se flöden utifrån 
processer. SMED, däremot, har som syfte att djupare beskriva enskilda processer. 
Nedan presenteras hur SMED-analysen gjordes.                                                                                                                                               

Denna symbol representerar 
kunden eller patienten.   

I den översta rutan beskrivs vilken 
process som åsyftas. I rutan under 
noteras antal resurser i processen.  

Denna symbol beskriver en 
lagerpunkt. I en sjukhusmiljö 
innebär det väntetid för patienten 
eller personalen som studeras i 
flödet.  
 

Denna figur representerar resurser 
i form av personal.  
 
 

Pilen beskriver vilken väg 
produkten eller patienten tar in 
och ut ur flödet.  
 

Denna pil symboliserar ett push-
styrt flöde.  

FIFO beskriver att produkten eller 
patienten som kommer först in 
också kommer först ut. 

Denna pil symboliserar ett pull-
styrt flöde.    
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3.5.3 SMED  

I SMED-analysen bestämdes först vilka aktiviteter i operationssalen som var 
värdeskapande för patienten och vilka som inte var det (Shingo, 1985). Den enda 
aktiviteten som kan anses vara värdeskapande är knivtiden, d.v.s. tiden från att 
läkaren gör första snittet i patienten till att såret är ihopsytt. En tidsstudie gjordes 
över aktiviteterna i operationssalen för att se hur mycket tid som var förberedande 
tid innan patienten kom in till operationssalen, hur mycket förberedelse som 
gjordes med patienten i salen, hur lång tid operationen pågick och till sist tiden för 
uppvaknande och städning. Tiderna som användes kommer från datorsystemet 
Metavision som används av personalen på sjukhuset. Sköterskorna anger i realtid 
hur långt processen är gången, genom att trycka på en knapp i datorsystemet. Då 
registreras exempelvis vilken tid anestesiapparaten startades och vilken tid 
operationen satte igång.  

Författarna erhöll Excel-dokument med dessa tider insamlade under två veckor. 
De tider som var relevanta för studien sammanställdes i ett separat Excel-
dokument och användes som underlag för de stapeldiagram som skapades för att 
på ett överskådligt sätt visa hur tiden i operationssalarna fördelas mellan olika 
typer av aktiviteter.  En genomsnittstid beräknandes för varje veckodag, utifrån de 
två värdena från vecka 11 och vecka 15. SMED-analysen användes sedan också för 
att besvara fråga [B]. Utifrån nulägesbeskrivningen gällande yttre och inre ställ 
kunde förbättringsförslag tas fram där de inre ställen görs om till yttre ställ. 

För att analysera insamlad data har alltså ovanstående metoder använts. I nästa 
avsnitt behandlas rapportens validitet och reliabilitet som syftar till att undersöka 
studiens tillförlitlighet i olika avseenden. 

 

3.6 Kvalitet 

I detta avsnitt beskrivs författarnas metodval och tillvägagångssätt för att 
rapporten ska uppnå giltighet. Studiens totala giltighet grundar sig på den interna 
validiteten, den externa validiteten samt reliabiliteten (Jacobsen, 2002).  

3.6.1 Validitet 

Utifrån formuleringen av studiens syfte och frågeställningar utläses att det som 
avsågs att undersöka var de dagkirurgiska flödena; vilken begränsning som hindrar 
ökat genomflöde samt vilka förbättringar som kan göras för att möjliggöra fler 
operationer per dag. För att säkerställa att de studerade flödena och begränsningen 
på avdelningen är de mest relevanta att studera och således erhålla en högre 
validitet, användes flera verktyg för datainsamling och analys. Genom att 
information om flödena på avdelningen erhölls genom såväl intervjuer, 
observationer som dokumentstudier, kunde empirin sammanställas och jämföras, 
så att den relevanta informationen kunde sorteras ut. När det gäller att styrka data 
som samlats in i fallstudien gjordes så kallad uppgiftslämnarvalidering. Det innebar att 
slutsatser som dragits och resultat på frågeställningarna kontrollerades med 
personer som var inblandade i verksamheten på avdelningen (Jacobsen, 2002). 
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Identifieringen av flödenas begränsning i frågeställning [A] skedde med flera 
metoder för att styrka att korrekt begränsning var i fokus för studien. Insamlad 
data från observationer och intervjuer analyserades med hjälp av en värdeflödes-
kartläggning. Den begränsning som identifierades utifrån detta presenterades och 
diskuterades med avdelningens enhetschef  samt en läkare för att kontrollera om 
deras erfarenhet stämde med det resultat som studien visat. Under dessa intervjuer 
bekräftades att respondenterna upplever samma resurs som begränsningen i 
avdelningens flöden. Genom SMED-analysen studerades begränsningen närmare, 
för att ytterligare säkerställa att rätt resurs studerades, vilket talar för god validitet.  
 
Att intervjuerna genomfördes på rätt sätt var viktigt för att kunna använda de som 
ett verktyg för att uppnå god validitet. Att personer ur olika kategorier 
intervjuades oberoende av varandra, utifrån samma frågeställning ökar också 
validiteten (Jacobsen, 2002). Dessutom intervjuades förstahandskällor som 
upplever de dagkirurgiska flödena på nära håll, antingen som personal eller 
patient, vilket ökar trovärdigheten för deras svar (Jacobsen, 2002). Endast sådant 
som flera respondenter påpekade och bekräftade har lyfts fram som resultat i 
rapporten. Observationerna som genomfördes på den dagkirurgiska avdelningen 
höll sig inom de avgränsningar som sattes upp för arbetet, vilket medförde att 
endast det område som studien avsåg observerades. För att ytterligare stärka 
validiteten gjordes kontroller mot teori under studiens gång (Jacobsen, 2002). 
Gällande den interna validiteten kan sammanfattningsvis sägas att studien har 
undersökt hur flöden på en dagkirurgisk avdelning kan se ut, identifierat flödenas 
begränsning samt hittat möjliga förbättringar. Det som avsågs att undersöka har 
således undersökts.  
 
Vad gäller den externa validiteten berör den studiens generaliserbarhet. Då en stor 
del av arbetet bygger på den fallstudie som gjordes på Länssjukhuset Ryhov kan 
det diskuteras vilken grad av generaliserbarhet som kan uppnås. Genom att endast 
en dagkirurgisk avdelning studerades är det svårt att hävda att resultaten är 
generaliserbara. Med stöd från teori som påvisade samma fenomen som resultaten 
i denna studie kunde den externa validiteten ökas (Jacobsen, 2002). Ett exempel på 
detta var de slutsatser som kunde dras kring en verksamhets effektivitet (Sörqvist, 
2004). I en enkätstudie om dagkirurgi i Sverige presenterades att dagkirurgiska 
arbetsrutiner är påfallande homogena, d.v.s. de flesta kliniker, lasarett och sjukhus 
arbetar strukturerat och likartat vad gäller dagkirurgi (Brattwall et al, 2011). Det 
resultat som studien presenterar utifrån fallstudien på Länssjukhuset Ryhov kan 
därför antas vara aktuella även för andra dagkirurgiska avdelningar i landet. 

3.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet innebär att undersökningarna i studien ska göras på rätt sätt 
för att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet (Jacobsen, 2002). För 
att öka studiens reliabilitet besvarades frågeställningarna genom teorier vilka är 
framtagna för att kunna beskriva nulägen, identifiera begränsningar samt att lösa 
problem (Srinivasan, 2004). För att göra nulägesbeskrivningen användes teorier 
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om flödesschema. Teorin följde den arbetsgång som beskrivs i litteraturen, vilket 
talar för att undersökningarna gjordes på rätt sätt. För att besvara den första 
frågeställningen gjordes en värdeflödeskartläggning för att kunna identifiera 
flödets begränsning (Srinivasan, 2004). Kartläggningen bestod av erkända 
symboler och tillvägagångssätt (Rother & Shook, 2004). Den andra 
frågeställningen besvarades genom att eliminera slöserier för att se till att 
flaskhalsen skulle bli utnyttjad på bästa sätt (Srinivasan, 2004).  
 
Intervjuerna genomfördes enligt hänvisningar från litteratur inom ämnet. Dessa 
menar att intervjuer ska göras med rätt personer och med rätt struktur för att vara 
så effektiva som möjligt (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuerna utgick från en 
semistrukturerad hållning vilket enligt Yins (2009) teorier ansågs vara lämpligt för 
denna studie. Intervjustudien utgick från intervjuguider som specifikt hade skapats 
för att besvara frågeställningarna. Intervjuguidernas respektive teman för att knyta 
an till frågeställningarna gör att intervjuerna anses reliabla. Frågorna var tydliga 
men öppna för att inte leda respondenten in på ett svar. Intervjuerna genomfördes 
i miljöer som är bekanta för respondenten, vilket möjliggjorde en god interaktion 
mellan intervjuaren och uppgiftslämnaren (Jacobsen, 2002).  
 
Observationerna gjordes genom att författarna så diskret som möjligt iakttog 
verksamheten på avdelningen. Genom att inte påverka personalens arbete ökade 
reliabiliteten (Jacobsen, 2002). Vid tidsstudien som gjordes på avdelningen 
användes pålitliga klockor och noggrannhet vid antecknandet av tider vilket gjorde 
att tidsstudien kan anses vara reliabel. Även metoderna för analys av data anses 
reliabla då de är allmänt vedertagna metoder som genomförts enligt litteraturens 
anvisningar. 
 
För att tillvägagångssätten och metoderna som använts för datainsamling och 
analys ska kunna upprepas vid ytterligare studier och erhålla samma resultat har 
varje metod beskrivits väl i rapporten (Jacobsen, 2002). Detta ger studien god 
reliabilitet och förstärks ytterligare av att alla intervjuer, observationer och övrig 
datainsamling har dokumenterats löpande, så att läsaren lätt ska kunna följa 
studiens gång. Fakta som inhämtats från andra skrivna källor har refererats till på 
ett korrekt sätt (Yin, 2013). 
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4 Nulägesbeskrivning 

För att erhålla kunskap och förståelse för hur dagkirurgisk verksamhet kan se ut gjordes ett 
flödesschema utifrån insamlad data på den Dagkirurgiska avdelningen på Länssjukhuset 
Ryhov. En presentation av dagens arbetssätt och konceptet ”3 salar – 2 operatörer” 
kompletterar nulägesbeskrivningen. 

4.1  Flödesschema 

Flödesschemat som skapades utifrån verksamheten på den Dagkirurgiska 
avdelningen illustreras i Figur 7. Patientflödet åskådliggörs från ankomst till hem-
gång, och en ungefärlig ritning över den Dagkirurgiska avdelningens layout visas 
också. Flödet börjar med att patienter kommer till ett väntrum i anslutning till 
receptionen. Där sitter patienten ned och väntar på sin tur i receptionsluckan. Väl 
där blir patienten mottagen av en sköterska som skriver in patienten i 
datorsystemet, samt tar betalt. Vidare får patienten en kortare instruktion om 
vägen till den Dagkirurgiska uppvakningsavdelningen, DUVA, som patienten går 
utan någon personal till hjälp. Där ringer patienten på en klocka och en sköterska 
kommer och öppnar den låsta dörren in till avdelningen. Sköterskan visar 
patienten till en plats i ett väntrum där patienten får invänta sin tur att komma in 
till DUVA. 
 
Inne på DUVA blir patienten sedan tilldelad en egen säng där patienten får byta 
om till sjukhusets kläder. Patienten stannar sedan vid sin säng, där en 
sjuksköterska genomför preoperativt arbete på patienten inför operationen. Detta 
innebär bland annat att ställa frågor till patienten om fastande samt medicinering 
och föra in svaren i datorsystemet, ge patienten smärtstillande medicin och sätta 
en venkateter i armen eller handen inför operationen. Till det preoperativa arbetet 
hör också att läkaren besöker patienten på DUVA för en genomgång av 
operationen. Ofta ritar läkaren och gör markeringar på det område som ska 
opereras på patienten. Efter detta uppstår en väntetid för patienten innan tiden är 
inne för operation. Precis innan det är dags för förflyttning till operationssalen ska 
patienten göra ett toalettbesök för att tömma blåsan innan sövning.  
 
När operationssalen är redo för operation kommer personal därifrån till DUVA 
för att hämta patienten, som antingen får gå eller bli transporterad i sängen till 
operationssalen. Till den Dagkirurgiska verksamheten hör tre operationssalar; Sal 
6, 7 och 9, som används parallellt med full bemanning på respektive sal. I 
operationssalen gör sköterskorna patienten klar för operation. När patienten är 
placerad på operationsbordet startar anestesiarbetet som är anpassat efter 
patienten och ingreppet som ska göras; ibland bara lokalbedövning, ibland 
sövning och för de flesta patienter både sövning och bedövning. När detta är klart 
gör sköterskorna de sista förberedelserna och ringer därefter till läkaren. Här 
uppstår en väntetid. När läkaren kommer till salen sätts operationen igång. 
 
När operationen är klar stängs anestesiapparaten av och den sövde patienten 
vaknar efter en stund. Efter uppvaknandet lyfts patienten över från 
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Figur 7. Flödesschema, Dagkirurgiska avdelningen, Ryhov. 

operationsbordet till sängen och en transport till DUVA sker (denna aktivitet samt 
alla efterföljande illustreras i flödesschemat med röda pilar, se Figur 7). På DUVA 
sover ofta patienten ytterligare en tid, och sköterskorna finns till hands om 
smärtlindring eller liknande behövs. I flödesschemat betraktas denna tid som 
väntan, då det framförallt handlar om väntan på att narkosmedlet ska gå ur 
kroppen. När patienten är vaken och vid medvetande erbjuds denne lättare mat 
och dryck. Läkaren kommer sedan till patienten på DUVA för att berätta hur 
operationen gick och ge ytterligare information. Det är sedan sköterskornas 
uppgift att bedöma när patienten är tillräckligt vaken och smärtfri för att kunna gå 
hem, vilket i flödesschemat representeras av en kontrollsymbol, se Figur 7. Det 
studerade patientflödet avslutas då patienten lämnar avdelningen för hemgång. 
 

 
 
 
 

I stort sett alla patienter följer den beskrivna vägen genom flödet, men vissa 
undantag finns. För närmare avgränsning av fallstudien se avsnittet 3.3 Fallstudie-
upplägg. En studie av personalens arbetssätt i operationssalarna presenteras i 
följande avsnitt.  
 

4.2 Arbetssätt i operationssalarna 

De tre operationssalarna som tillhör den dagkirurgiska verksamheten, Sal 6, 7 och 
9, bemannas alltid av en narkossköterska, en operationssköterska och en under-
sköterska. Då möjlighet finns schemaläggs ytterligare en sköterska i salen, som då 
assisterar där det behövs. Varje dag finns två läkare som opererar på avdelningen. 
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Det arbetssätt som används i dagsläget innebär att en läkare arbetar i samma 
operationssal hela dagen, medan den andra läkaren växlar mellan de andra två 
salarna. För den läkare som är i samma sal hela dagen uppstår viss väntan mellan 
operationerna då den färdigopererade patienten ska vakna och köras tillbaka till 
DUVA, salen ska städas och näste patient ska hämtas, sövas och förberedas.  
 
Den dagkirurgiska avdelningen provade under åtta månader år 2010 och 2011 att 
jobba enligt ett annat arbetssätt för att se om fler operationer kunde utföras med 
samma mängd resurser. Detta arbetssätt kallas ”3 salar – 2 operatörer” och blev 
presenterat för författarna vid det första besöket på Ryhov. Arbetssättet eller 
konceptet benämns kortare ”3:2” och går ut på att de tre operationssalarna som 
tillhör avdelningen bemannas av två läkare (operatörer), som växelvis går mellan 
alla tre salar under samma arbetsdag.  
 
Statistik som jämför perioden då 3:2 användes dagligen, med dagens arbetssätt, 
visar att fler operationer kunde genomföras då personalen jobbade enligt 3:2, se 
Figur 8. De mörkblåa staplarna representerar år 2011, då 3:2-konceptet var det 
gällande, medan de ljusblåa staplarna visar statistik för år 2010 då avdelningen inte 
arbetade enligt 3:2. Antal operationer ökade med 20 % och operationstimmarna 
med 16 %. 
 

 
Figur 8. Statistik, 3:2-konceptet. Källa: Dagkirurgiska avdelningen, Länssjukhuset Ryhov.  

 
Av olika anledningar avslutades projektet 3:2 efter de åtta prov-månaderna. En av 
orsakerna var att ett nytt datorsystem skulle införas i hela verksamheten, vilket 
krävde extra tid och resurser. Det var då tryggare för personalen att arbeta efter 
gamla inarbetade metoder medan det nya datorsystemet implementerades. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras den empiri som insamlats under studiens gång. Empirin är huvud-
sakligen insamlad genom observationer och intervjuer på den dagkirurgiska avdelning som varit 
platsen för fallstudien. Empirin analyseras utifrån de teorier som beskrevs i den teoretiska 
referensramen i ett tidigare kapitel, och resultatet av analysen besvarar de båda 
frågeställningarna. 

5.1 Identifiering av flödenas begränsning 

Insamlad empiri från den Dagkirurgiska avdelningen jämfördes med teorin om 
begränsningar och TOC-teorins 5-stegsmodell användes för att besvara 
frågeställningarna. Enligt modellen bör varje förbättringsarbete börja med en 
identifiering av flödens begränsning eller flaskhals (Goldratt, 1984). Studiens 
frågeställning [A] handlar just om att identifiera begränsningen på en dagkirurgisk 
avdelning. Alla övriga processer bör underordnas flaskhalsen, för att det totala 
genomflödet ska förbättras (Goldratt, 1984). I denna studie identifierades flask-
halsen med hjälp av värdeflödeskartläggningen.  

5.1.1 Värdeflödeskartläggning 

Nedan, se Figur 9, presenteras den värdeflödeskartläggning som grundas på 
empiri från den Dagkirurgiska avdelningen. Empirin strukturerades genom att 
aktiviteter och cykeltider specificerades i kartläggningen. En analys av värdeflödes-
kartläggningen utifrån begränsningstänkande gjorde det möjligt att identifiera 
flödets begränsning. Enligt teorin om värdeflödeskartläggning separerades den 
värdeskapande tiden från den icke värdeskapande tiden, för att tydliggöra var 
kundvärde skapas för patienten (Duggan, 2002). Differentieringen gjordes ur 
patientens synvinkel: ”Skapar denna aktivitet värde för kunden?”. De aktiviteter 
som är värdeskapande visas med en symbol för processer och de aktiviteter som 
inte är värdeskapande för patienten presenteras som trianglar, då de således 
innebär väntan. På linjen under kartläggningen presenteras tiderna för varje 
aktivitet. Med hjälp av tiderna kunde flödets begränsning identifieras, som 
resursen med längst cykeltid. 

 
Värdeflödeskartläggningen, se Figur 9, beskriver samma flöde och aktiviteter som 
flödesschemat, se Figur 7, gör. Transporten mellan de olika processerna illustreras 
med hjälp av olika pilar. Mellan receptionen och DUVA används en FIFO-bana, 
som visar att den patient som kommer först från receptionen får komma först in 
till DUVA och därmed också preopereras först. Efter de preoperativa aktiviteterna 
på DUVA, när patienten hämtas av operationspersonalen är flödet pullstyrt, vilket 
betyder att patienten efterfrågas först när operationssalen är redo. Den förflyttning 
som sker efter operationen är pushstyrd då patienten skickas till nästa process, 
DUVA, utan att en efterfrågan har gjorts. 
 



 

 
 

 

Figur 9. Värdeflödeskartläggning, Dagkirurgiska avdelningen, Ryhov 
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Den totala värdeskapande tiden för patienten är 154 minuter och den icke värde-
skapande tiden är 222 minuter, vilket innebär att 41,0 % av den totala tiden 
definieras som värdeskapande för patienten. Med industrins mått mätt är detta en 
hög siffra för värdeskapande tid då det inte är ovanligt med tal under en procent. 
Genom att eliminera slöserierna, enligt Lean-teorin, kan andelen värdeskapande 
tid ökas.  
 
Definitionen av begreppet flaskhals säger att det är den process i flödet som har 
längst cykeltid (Srinivasan, 2004). Enligt värdeflödeskartläggningen är den genom-
snittliga cykeltiden för processen i operationssalen 114 minuter och därmed längst 
av alla cykeltider. Cykeltiden i receptionen och på DUVA är betydligt kortare än 
cykeltiden i operationssalen. Tiden i operationssalen kan variera mycket mellan 
olika patienter, vilket blev tydligt när insamlandet av tider gjordes till värdeflödes-
kartläggningen. Vissa operationer tog endast några få minuter, men den totala 
tiden patienten spenderade i salen översteg i samtliga fall tiden för processerna i 
receptionen och DUVA, varför operationssalen ändå måste anses vara flödets 
flaskhals utifrån kartläggningen.  
 
Då operationssalen identifierats som den begränsade resursen i flödet var det 
intressant att studera aktiviteterna i salen närmare.  

5.1.2 Aktiviteter i operationssalen 

De observationer och intervjuer som gjordes på den Dagkirurgiska avdelningen 
bekräftar att det är i operationssalen flödets flaskhals finns. Då flera aktiviteter 
sker i operationssalen var det av intresse att närmare försöka bestämma vilken 
aktivitet som är den begränsade resursen som hindrar en ökad beläggning. Vid 
studier i salen observerades de olika aktiviteter som sker, se Figur 10. De mörkblåa 
pilarna representerar förberedelser och städning som sker när patienten inte är i 
salen. De ljusblåa pilarna står för förberedelser som sker på patienten, sövning och 
bedövning samt tvättning och annan förberedelse på det område av kroppen som 
ska opereras. Den orangea pilen är väntan som sker då alla förberedelser är klara, 
men operationen inte kan sätta igång för att läkaren inte är på plats. Därefter 
genomförs operationen, som representeras av den grå pilen i Figur 10. Den gula 
pilen står för tiden det tar för patienten att vakna. 
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Figur 10. Aktiviteter i operationssalen 
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Ur patientens perspektiv upplevs alla aktiviteter fram till operationens start som 
väntan, trots att vissa processer i det totala patientflödet faktiskt är värdeskapande. 
Personalen jobbar mestadels utifrån samma perspektiv vilket innebär att 
sköterskorna på både DUVA och i operationssalarna jobbar för att operationerna 
ska kunna ske enligt planeringen, då det är denna process som internt ses som 
viktigast i flödet. Undantag från detta har dock observerats. I vissa situationer har 
personalen på DUVA visat lite förståelse för arbetet i operationssalen och istället 
valt att utföra det preoperativa arbetet på ett sådant sätt att operationer blivit 
försenade. I detta ligger okunskap eller ett bristande intresse att se till helheten. 
Övriga aktiviteter, före och efter operationsaktiviteten som är flaskhalsen, bör ses 
som stödprocesser, vilket kopplar an till teorin om begränsningar (Goldratt, 1984). 
 
Utifrån observationer och intervjuer bekräftades alltså resultatet av värdeflödes-
kartläggningen; att flödenas begränsning finns i operationssalen. Vid närmare 
studier av denna resurs konstaterades att själva operationsaktiviteten, alltså 
knivtiden, är den enda värdeskapande aktiviteten i salen vilket gör den till flödets 
begränsning. Sövning och liknande aktiviteter är helt nödvändiga för att 
operationen ska kunna genomföras och är på sätt och vis också värdeskapande för 
patienten, men för denna studie valdes att betrakta dem som stödprocesser till 
flaskhalsen. 
 
I och med att flaskhalsen är identifierad, är det första steget i 5-stegsmodellen 
avklarat (Goldratt, 1984). I nästa avsnitt ges förslag till förbättringar av flödena 
utifrån de efterföljande stegen i modellen. 
 

5.2 Förbättring av flödet 

Studiens andra frågeställning [B] handlar om hur de dagkirurgiska flödena kan 
förbättras så att fler operationer kan möjliggöras. Då flaskhalsen var identifierad 
som operationsaktiviteten i operationssalen, var nästa steg enligt 5-stegsmodellen 
inom TOC att effektivisera flaskhalsen och sedan underordna övriga processer 
(Goldratt, 1984). Insamlad empiri jämfördes och analyserades utifrån teorin i 
modellen.  

5.2.1 Effektivisering av flaskhals: ”3 salar – 2 operatörer” 

Enligt det andra steget i TOCs 5-stegsmodell bör flaskhalsen effektiviseras så 
mycket som möjligt (Goldratt, 1984). För att uppnå effektivitetshöjning i den 
identifierade flaskhalsen på den Dagkirurgiska avdelningen kan flera åtgärder 
göras. Författarnas förslag är att avdelningen återgår till det övergripande 
arbetssättet ”3 salar – 2 operatörer”. Tidigare presenterad statistik visade att detta 
arbetssätt innebar att fler operationer kunde genomföras per dag. Att två läkare 
går växelvis mellan tre salar ställer dock stora krav på kommunikation och 
schemaläggning. Kommunikation i den bemärkelsen att läkarna behöver ha 
kontakt med sköterskorna i alla tre salar för att klargöra upplägg och tid för start 
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av nästa operation. Detta kan jämföras med om läkaren bara opererar i en eller två 
salar, då det blir färre personer att kommunicera med.  
 
Schemaläggningen är också en viktig aspekt att hänsyn till. Koordinatorn, som 
lägger schemat, måste ha god kommunikation med läkaren och narkosläkaren så 
att operationerna planeras in på de olika salarna i en ordningsföljd som är 
gynnsam för alla inblandade. Bland annat måste hänsyn tas till att en del patienter 
måste opereras av vissa läkare och att somliga ingrepp bara görs av vissa läkare. 
Hänsyn måste också tas till att operationer tar olika lång tid. Läkarna gör alltid en 
uppskattning av tidsåtgången för varje planerad operation, vilket underlättar när 
koordinatorn lägger schemat. Det händer dock ibland att operationerna tar längre 
eller kortare tid än planerat, vilket påverkar planeringen för resten av dagen. Det är 
framförallt förseningar som påverkar negativt; om avdelningen jobbar enligt 3:2 
påverkas fler salar, och även den andra läkaren berörs av förseningen. Det 
alternativa arbetssättet där en läkare opererar i två salar och en läkare opererar i 
den tredje salen drabbas inte lika hårt av att operationer inte håller den planerade 
tiden. 
 
Det finns således ett antal risker med att arbeta enligt 3:2-konceptet. Statistiken 
visar dock att operationerna blev fler då avdelningen jobbade enligt 3:2. Dessutom 
visar undersökningen som gjordes på Ryhov efter provperioden att majoriteten i 
alla kategorier av personal var nöjda med arbetssättet. Detta talar för att återgå till 
detta koncept igen. Teorin säger att ju kortare ledtiden är i hela flödet desto mer 
flexibel blir kedjan av alla processer och därmed får förseningar och andra risker 
minskad konsekvens (Srinivasan, 2004). En ledtidsreducering i flödet skulle 
därmed lägga en god grund för en övergång till detta arbetssätt. I de dagkirurgiska 
flödena kan ledtider reduceras i samtliga processer. Med hjälp av SMED-analysen 
blir det möjligt att minska ledtiden i operationssalen, vilket skapar goda 
förutsättningar för 3:2 att lyckas.  

5.2.2 SMED-analys 

Det finns ett antal aktiviteter som sker i operationssalen fast patienten inte är där. 
Dessa aktiviteter hamnar utanför patientflödet, men påverkar det ändå då de 
mycket påtagligt har inverkan på flaskhalsen. En mer ingående tidsstudie kopplad 
till en SMED-analys genomfördes för att strukturera och analysera insamlad 
empiri från de tre operationssalar som hör till den Dagkirurgiska avdelningen. Inre 
ställ är förberedelser som inte kan göras medan operation pågår, medan yttre ställ 
definieras som det som kan göras under tiden operation pågår. Nedan presenteras 
tre diagram, se Figur 11, 12 och 13, som visar hur tiden i operationssalarna 6, 7 
och 9 fördelas mellan ställ, väntan och värdeskapande aktiviteter.  
 

 Den ljusblåa delen av diagrammet representerar tiden från det att patienten 
som ska opereras anländer till salen och förberedelser och anestesi 
påbörjas, till dess att patienten är nedsövd och klar för att opereras. Detta 
betraktas som inre ställ då det inte kan utföras medan operationen är igång.  
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 Den orangea delen är tiden från att patienten är redo att opereras till att 
läkaren kommer till salen och påbörjar operationen, detta är alltså en 
väntetid för den sövda patienten och personalen i salen.  

 

 Operationsaktiviteten i grå färg är den enda egentliga värdeskapande tiden i 
salen.  

 

 Den gula delen av diagrammet visar på en tid som i huvudsak är en väntan 
på att patienten ska vakna för att därefter kunna föra patienten ut ur 
operationssalen. Denna tid bedöms vara en form av inre ställ med tanke på 
att den till stor del går att påverka.  

 

 Den sista delen, som är mörkblå, är tiden då patienten inte är i salen. Tiden 
består av städning efter operationen och förberedelse av nästa operation. 
Den mörkblåa delen av stapeln innehåller också tid då salen är tom. En 
mindre andel av aktiviteterna som representeras av den mörkblå färgen 
anses vara yttre ställ då de genomförs medan operationen är igång. 
Städningen måste dock betraktas som inre ställ, då den inte kan göras 
medan patienten fortfarande ligger på operationsbordet.  

 
Den mörkblå delen av stapeln innehåller också den tid då salen står tom. Om den 
sista operationen och efterföljande städning exempelvis är klar kl. 15.30 en dag, 
står salen tom till 16.30, som är den egentliga sluttiden. Personalen är schemalagd 
fram till kl. 16.30 och tar en operation oväntat längre tid blir de tvungna att jobba 
övertid. På fredagar stänger avdelningen tidigare, redan kl. 13.30. Varje morgon 
börjar personalen arbetet i operationssalarna kl. 07.30, förutom på onsdagar då ett 
avdelningsmöte försenar starttiden till 08.15. Detta innebär att den tillgängliga 
tiden i operationssalarna på måndagar, tisdagar och torsdagar är 9,0 timmar, på 
onsdagar 8,25 timmar och på fredagar 6,0 timmar.  
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Figur 11. SMED-analys, Sal 6. 

 

Figur 12. SMED-analys, Sal 7. 
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Figur 13. SMED-analys, Sal 9. 

 
Värt att notera är att tiderna för respektive aktivitet skiljer sig mycket från dag till 
dag, samt i de olika salarna. Antalet operationer per dag och sal finns noterat 
under respektive dag. Även dessa varierade mycket, vilket kan ha betydelse för hur 
lång ställtiden och väntetiden blev. I sal 6 görs ofta längre, mer omfattande 
operationer, medan operationerna i sal 9 ofta är mindre ingrepp som inte tar så 
lång tid.  
 
Figur 14 visar ett cirkeldiagram över en genomsnittlig dag, utifrån tiderna från 
veckorna 11 och 15, i alla tre salar alla olika veckodagar.  
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Figur 14. Fördelning av tid i operationssalarna, en genomsnittlig dag.  

 
Här kan noteras att den mörkblå delen representerar tid då patienten inte är i 
salen. Det visar alltså att en patient befinner sig i salen 63 % av den totala 
tillgängliga tiden. Den värdeskapande tiden, operationstiden, är 29 %. 
 
Utifrån den kunskap som uppkom genom tidsstudien erhölls underlag till 
förbättringsförslagen för att möjliggöra fler operationer på den Dagkirurgiska 
avdelningen.  

Inre och yttre ställ 

SMED-analysen syftar inte enbart till att beskriva ett nuläge, hur en resurs 
används, utan också till att konsekvent omvandla de inre ställen till yttre ställ så att 
mer operationstid möjliggörs och att flaskhalsen därmed blir mer effektiv (Shingo, 
1985). Förbättringsförslagen bygger på jämförelse mellan empiri insamlad på 
avdelningen och de teorier som finns i rapportens teoretiska referensram.  
 
Under studier i operationssalen identifierades följande inre ställ som är möjliga att 
omvandla till yttre: 

 Patientens uppvaknande i salen.  
Då patienten måste vakna i operationssalen och börja andas själv, innan 
förflyttning till DUVA, är reducering av uppvakningstiden av stor betydelse 
för den totala ledtiden. Enligt Figur 14 går 11 % av den tillgängliga tiden i 
operationssalen till att vänta på patientens uppvaknande. I de fall det går att 
förkorta tiden genom att inte ge narkosmedel så länge bör detta 
uppmuntras. Om det även skulle vara möjligt att vänta på uppvaknandet på 
annan plats än i salen skulle tid till städning och förberedelse för nästa 
operation frigöras. Till varje sal finns ett förberedelserum och ett 
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avvecklingsrum, som skulle kunna användas som in-sluss och ut-sluss, se 
Figur 15.  
 

 
Figur 15. Layout operationssal med in- och ut-sluss. 

För närvarande tas patienten oftast både in och ut genom förberedelse-
rummet där också utrustning för narkos och liknande förvaras. 
Avvecklingsrummet används idag för diskning av instrument, förvaring av 
städmaterial samt sophantering. Genom att ta ut patienten till 
avvecklingsrummet direkt efter operationens slut skapas möjligheter att 
använda mer av tiden i operationssalen till värdeskapande aktiviteter. 
Patienten skulle då vakna och börja andas utan hjälpmedel, i 
avvecklingsrummet med en narkossköterska närvarande, som direkt kan 
köra patienten till DUVA. För att göra avvecklingsrummet mer anpassat till 
att fungera som ut-sluss bör ett 5S-arbete utföras där, så att förvaring av 
föremål struktureras och ytor frigörs.  

 

 Narkospersonalens hämtning av patient till nästa operation 
Om patienten som ska opereras härnäst kan hämtas från DUVA redan 
innan föregående patient har lämnat operationssalen skapas ett 
kontinuerligare flöde med mindre väntetid (Petersson et al, 2009). Detta 
förutsätter att narkossköterskan i operationssalen kan stanna hos patienten 
som fortfarande är sövd, medan en annan narkossköterska hämtar nästa 
patient som ska opereras. Detta fordrar antingen att varje sal är bemannad 
av två narkossköterskor eller att det finns en tillgänglig narkossköterska 
som har rollen som ”springare” (Hadfield et al, 2010) som har möjlighet att 
göra hämtningen. Om patienten förs in till operationssalen genom 
förberedelserummet och den andra patienten förs ut genom 
avvecklingsrummet behöver de aldrig mötas.  

 
Vissa inre ställ kan inte omvandlas till yttre. Exempel på detta är iordning-
ställande av operationsbord. Detta kan inte ske medan operation pågår i salen, 
utan måste ske då salen är tom på patienter. För att förhindra flaskhalsens 
värdeskapande arbete så lite som möjligt bör de inre ställ som inte kan 
omvandlas till yttre göras på så kort tid som möjligt. Följande 
förbättringsförslag har konstruerats utifrån studier i operationssalarna: 
 

Operationssal 

Förberedelse-
rum 
In-sluss 

Avvecklings-
rum 
Ut-sluss 



Analys 

43 
 

 

 Schemaläggning av operationer  
Genom att schemalägga operationer, där samma operationsbord ska 
användas, i följd, undviks bordbyte och ställtiden kortas därmed. 
Detsamma gäller andra typer av utrustning som då inte behöver 
transporteras ut och in i salarna mer än nödvändigt.  
 

Utanför detta ligger väntetiden på läkaren. Denna tid kan inte räknas som varken 
inre eller yttre ställ då det enbart handlar om just väntan. Oavsett vad som orsakar 
att läkaren inte kommer i tid till operationen bör väntetiden i möjligaste mån 
reduceras. 
 
Utöver detta kan sägas att tidsutnyttjandet i operationssalarna kan bli mer effektivt 
om så mycket som möjligt av tiden då operation pågår används till att förbereda 
inför nästa operation. Dessutom bör tiden mellan operationerna förkortas genom 
standardiserade arbetssätt för städning och förberedelser. Enligt SMED-analysen, 
se Figur 14, används över en tredjedel av den tillgängliga tiden i salen till dessa 
aktiviteter samt att salen står tom. Under denna tid borde fler operationer kunna 
hinnas med. 
 
Förbättring av flödet innebär inte bara effektivisering av flaskhalsen, utan även att 
övriga processer effektiviseras för att stödja flaskhalsresursen.  

5.2.3 Underordnande av övriga processer 

Det tredje steget i TOCs 5-stegsmodell handlar om att underordna alla processer 
som inte är begränsningar, under flaskhalsen för att denna aldrig ska behöva 
stanna (Goldratt, 1984). Ytterligare ett perspektiv på förbättring av flödet är att 
alla funktioner som inte är i direkt kontakt med det värdeskapande arbetet för 
patienten, bör vara stödfunktioner (Hellblom, 2005). På den Dagkirurgiska 
avdelningen studerades de processer som ligger före operationssalen i flödet för 
att hitta lämpliga förbättringsåtgärder. Utifrån de observationer och intervjuer 
som gjordes kunde slöserier identifieras enligt jämförelse med Lean-teorin om 
slöserier. Genom att eliminera slöserier effektiviseras hela flödet och en större 
flexibilitet för oförutsedda händelser uppnås. Att ledtiden reduceras underlättar 
för resurserna att serva flaskhalsen (Petersson et al, 2009).  
 
Förbättringsförslagen i detta avsnitt bygger på jämförelse mellan insamlad empiri 
och teorierna om begränsningar, slöserier, kontinuerliga flöden, 5S samt 
standardisering. För att få en tydlig struktur i avsnittet används underrubriker som 
förklarar vem eller vad förbättringsförslagen berör.  
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Patienter 

Det finns en problematik kring att patienter stryks från schemat samma dag, eller 
dagen innan, planerad operation. Slöserierna som är kopplade till strykningen av 
en patient är onödig väntan samt onödigt arbete. Detta har sin grund i olika anledningar 
och är mycket allvarligt för att en ökning av antalet operationer i operationssalarna 
ska vara möjlig. Orsaker till strykning kan dels vara att patienten missuppfattat 
kallelsen vad gäller intag av födoämne, dryck eller mediciner. Det kan också handla 
om att patienten är sjuk. Hosta och feber är två vanliga faktorer som hindrar 
operation.  

För att undvika att patienter stryks bör den Dagkirurgiska avdelningen se över 
vilken information som finns i kallelsen som skickas hem till patienten en tid 
innan operation. Kallelsen skickas inte från den Dagkirurgiska avdelningen utan 
från den beställande kliniken, exempelvis ortopedkliniken. Då dagkirurgin i hög 
grad ändå påverkas av vad som står i kallelsen bör detta ses över.  

I nuläget tar sjukhuset en telefonkontakt med patienten dagen före operationen. 
Om patienten då visar sig ha exempelvis feber, kan koordinatorn som ringt upp 
patienten stryka operationen och boka den längre fram. Koordinatorn kontaktar 
då patienter som egentligen var planerade för operation en annan dag, för att hitta 
någon som kan tänka sig att ta den strukna patientens plats. Detta lyckas dock 
sällan vilket resulterar i en lucka i operationsschemat. En lösning för att undvika 
detta skulle kunna vara att göra det tydligt i kallelsen att om patienten känner av 
förkylningssymptom ska sjukhuset kontaktas så fort som möjligt. Ju tidigare 
sjukhuset får reda på patientens hälsotillstånd, desto mindre blir risken för 
strykningar av denna typ.  

Slöseriet Onödigt fel, omarbete kan uppstå om patienten inte har följt alla föreskrifter 
i kallelsen som skickas hem till patienten innan operation. Det gäller exempelvis 
hur patienten ska duscha. Om detta inte gjorts på rätt sätt innebär det merarbete 
för sköterskorna i operationssalen, som efter att patienten är sövd måste tvätta 
området för operationen extra noga. Det kan också gälla om patienten inte tagit 
föreskriven medicin innan ankomst till sjukhuset, vilket medför extra arbete för 
personalen som måste ordna smärtlindring på annat sätt. Även detta problem kan 
undvikas genom att informationen i kallelsen förtydligas. I dagsläget består 
kallelsen av mellan fem och tio papper med information om bland annat datum 
för operationen, hur operationen ska gå till, varför operationen ska göras, 
anvisningar för mat- och dryckesintag samt hur narkosarbetet ska göras. En 
betydlig mängd av denna information berör ej den enskilde patienten, då kallelsen 
som skickas är likadan för samtliga patienter. Genom att göra en mer enhetlig text 
med tydliga punkter för vad patienten ska göra innan ankomst till sjukhuset 
undviks missförstånd.  

Sköterskor  

Sköterskorna på den Dagkirurgiska avdelningen har en viktig roll för att uppnå ett 
kontinuerligt flöde. I teorikapitlet beskrevs rollen springare (Hadfield et al, 2010). 
På den dagkirurgiska avdelningen på Ryhov finns denna funktion under namnet 
”korridorspersonal”. Som regel ska det finnas tre sköterskor i korridoren varje 
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dag; en operationssköterska, en narkossköterska samt en undersköterska. Deras 
uppgift är att serva personalen inne på sal; springa och hämta material som saknas, 
avlösa för raster, vara en extra resurs vid städning eller liknande.  Springaren 
skapar förutsättningar för övrig personal att fokusera mer på sina värdeskapande 
arbetsuppgifter, vilket möjliggör att jobba enligt kontinuerligt flöde (Hadfield et al, 
2010).  
 
I de fall då narkossköterskan inne i operationssalen ger patienten narkos för länge, 
vilket mynnar ut i att patienten sover onödigt länge, sker en form av Onödigt arbete 
vilket är ett av de sju slöserierna. Slöseriet handlar om att arbete utförs som 
kunden inte är villig att betala för, exempelvis om en uppgift utförs onödigt 
komplicerat (Petersson et al, 2009). Då patienten måste vakna innan förflyttning 
till DUVA leder detta till onödigt arbete då sköterskorna måste bevaka patienten 
och vänta på att denne ska vakna, istället för att sätta igång med städningen av 
salen, så att nästa patient kan komma in. Detsamma gäller om en patient sövs 
tidigare än nödvändigt, då en sövd patient alltid kräver övervakning av minst en 
sköterska. En lösning på detta problem kan vara att titta på privata kliniker och se 
hur dessa hanterar liknande frågor, eller ge sköterskorna utbildning och träning i 
att söva med kortare uppvakningstid (Castoro et al, 2007). 

Läkare  

Ytterligare ett exempel på slöseriet Onödigt arbete förekommer då läkaren har med 
sig en lärling som under handledning får lära sig att operera. Operationen tar då 
ofta längre tid än om läkaren själv skulle göra ingreppet, vilket måste anses som 
ett slöseri ur patientens perspektiv. För att undvika att operationer tar längre tid än 
planerat orsakat av att läkaren har med sig en lärling, bör kommunikationen 
mellan läkare och koordinatorn som schemalägger förbättras. När 
schemaläggningen görs är det viktigt att information finns angående om lärling 
ska vara med eller inte då detta påverkar tiden för operation och därmed hela 
dagsplaneringen.  
 
Läkaren gör Onödiga förflyttningar efter att en operation är avslutad. Läkaren går då 
från operationssalen och journalför genom diktering operationens 
händelseförlopp. Även annan rapportering görs på dator i samband med detta. I 
nuläget finns ingen utrustning för diktering och rapportering vid den 
Dagkirurgiska avdelningen utan läkaren är tvungen att gå till en annan avdelning 
för att uträtta arbetet. Detta är en form av slöseri då transporten inte är en 
värdeskapande aktivitet. Det är också ett hinder för att läkaren ska kunna gå direkt 
mellan operationerna i olika salar. Att korta tiden det tar att utföra denna 
arbetsuppgift är alltså relevant. För att bättre uppnå det önskade kontinuerliga 
flödet bör utrustning för diktering finnas vid den Dagkirurgiska avdelningen. 
 
En typ av Onödig väntan uppstår då allt är klart för operation i salen och läkaren 
inte har kommit. Personalen i salen kan då inte göra annat än att vänta på att 
läkaren kommer och sätter igång operationen. Det kan också vara tvärtom; att 
läkaren är redo, men får stå och vänta för att förberedelserna i operationssalen inte 
är klara. För att ytterligare uppmuntra till det kontinuerliga flödet bör läkarens 
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arbete med att träffa patienten både före och efter operation sammanfalla med 
övrigt arbete, så att det inte innebär att operationer blir försenade. När luckor 
mellan operationer skapas bör tiden utnyttjas så att så många patienter som 
möjligt besöks på DUVA. Dels för förberedande samtal innan operation men 
också för kontakt med patienter som vaknat efter operation och snart ska gå hem. 
De ovan nämnda förbättringsförslagen bidrar till att minska väntetiden som 
uppstår i operationssalen när allt är klart för operation, men läkaren inte är på 
plats. 

Material  

Varje gång oväntade komplikationer inträffar uppstår slöseriet onödiga fel, omarbete. 
Det är svårt att förutse vilka komplikationer som kan uppstå, men en viss 
beredskap bör finnas för att minska konsekvenserna (Brandt, 2013). Det händer 
exempelvis, både i det preoperativa arbetet på DUVA och under operation i sal, att 
instrument går sönder, varpå personalen behöver hämta nya instrument och göra 
om arbetet. Detta slöseri är bidragande till att patientens upplevelse av besöket på 
avdelningen blir sämre samtidigt som andelen värdeskapande arbete minskar. För 
att minska konsekvenserna av material och instrument som går sönder vid 
användning bör nya instrument, som kan ersätta de som gått sönder, finnas på en 
närliggande plats. Detta gör att onödig väntan samt onödiga förflyttningar 
undviks.  

Receptionen 

Slöseriet Onödig väntan uppkommer i receptionen i stort sett dagligen. På 
morgonen när receptionen öppnar, klockan 07:15, står vanligtvis mellan fem och 
tio patienter i kö för att anmäla sig. Dessa patienter har i och med kallelsen fått 
olika tider för när de ska vara på plats i receptionen för att anmäla sig. Då 
patienterna har en benägenhet att komma i god tid till receptionen, händer det att 
patienter som har fått en senare ankomsttid kommer före patienter med tidigare 
ankomsttid. Detta innebär en onödig väntan i kö för de patienter som fått en 
tidigare tid i kallelsen. Försening av de patienter som väntas först in till DUVA 
påverkar också resten av flödet negativt då den första operationen blir försenad, 
vilket i sin tur leder till att resten av dagens operationer riskerar att bli försenade. 

Denna studie kunde inte påvisa exakt hur ofta detta problem förekommer, vilket 
nämns i rapportens diskussionskapitel. Det finns flera sätt att lösa detta problem. 
Oavsett vilket sätt avdelningen väljer att arbeta enligt bör resultatet bli att 
patienterna kommer i ”rätt” ordning till DUVA. Det vill säga att den patient som 
ska opereras först kommer till DUVA och preopereras först. Två förslag på ett 
nytt tillvägagångssätt har tagits fram: 

 Sköterskan som tar emot patienterna i receptionsluckan gör ett upprop i 
väntrummet. Kösystemet skulle då försvinna och istället skulle patienterna 
ropas upp med förnamn, i tur och ordning. Därmed skulle patienten som 
ska opereras först anmälas först i systemet. Enligt detta system skulle 
patienterna komma i rätt ordning till DUVA.  
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 För att reducera den totala ledtiden i patientflödet kan receptionen 
uteslutas för de patienter som kommer tidigt på morgonen. Genom att 
istället släppa in dessa patienter direkt till väntrummet utanför DUVA ges 
möjlighet för ett upprop, så att patienten med första operationstid får 
komma in och bli preopererad först på DUVA. Anmälningen och 
incheckningen i datorsystemet som annars görs i receptionen bör då göras 
på DUVA. Då detta är en process som tar under en minut bör det inte 
medföra någon betydande arbetsbelastning för sköterskorna på DUVA. 
Betalningsfrågan kan lösas på två sätt. Antingen betalar patienten vid 
hemgång, alternativt skickas en faktura hem till patienten.  

Båda dessa förslag skulle alltså göra att patienter kommer till DUVA i rätt 
ordningsföljd, vilket i sin tur skulle medföra att patienterna kommer till 
flaskhalsen, operationssalen, i rätt tid. 

DUVA 

Slöseriet onödig förflyttning av arbetare förekommer då personalen behöver gå och 
hämta material och instrument. Detta sker på DUVA då sköterskor exempelvis 
behöver hämta nålar eller mediciner för det preoperativa arbetet. För att undvika 
denna typ av förflyttning används en liten vagn med hjul där de föremål som 
används ofta finns placerade. Användandet av vagnen kan förbättras ytterligare 
genom att standardisera vilka föremål som bör finnas på den, så att slöseriet helt 
kan elimineras.  

För att arbetet på DUVA ska underlättas och bli mer effektivt bör en sortering och 
strukturering enligt 5S göras på avdelningens arbetsytor. Framförallt bör detta 
göras på den bänk där listan över dagens patienter finns. Då sköterskor eller läkare 
kommer för att läsa en journal eller liknande måste allt finnas på sin bestämda 
plats. Under observationer noterades att både sköterskor och läkare får leta efter 
det de söker, vilket är en form av slöseri. En rensning bör också göras för att 
säkerställa att ingenting onödigt upptar plats på arbetsbänken. Genom att 
genomföra 5S på bänken och på hyllorna däromkring ges förutsättningar för det 
kontinuerliga flödet att fungera bättre. Dessutom medför en strukturerad 
placering av material att onödiga transporter undviks.  

Slöseriet onödig väntan förekommer också då olika personalgrupper väntar på 
varandra. Exempelvis händer det att sköterskor från operationssalen kommer till 
DUVA för att hämta nästa patient till operation, och att det preoperativa arbetet 
på patienten då inte är klart. I de situationerna får sköterskorna från 
operationssalarna vänta några minuter på att patienten görs klar. Den främsta 
orsaken till detta har visat sig vara att fel patient har prioriterats av personalen på 
DUVA när det gäller det preoperativa arbetet. Då sköterskorna på DUVA som 
regel preopererar patienterna i den ordning de kommer oberoende av när deras 
operation är planerad att genomföras, hör detta ofta ihop med problemet att 
patienterna kommer till DUVA i fel ordning från receptionen.  
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För att undvika att en patient med senare operationstid blir preopererad före en 
patient med tidigare operationstid behöver personalen på DUVA kunskap om 
vilka patienter som ska prioriteras. Problemet kan delvis lösas genom ett annat 
arbetssätt i receptionen, som tidigare nämnts, men genom att även göra 
prioriterings-ordningen tydlig för DUVAs sköterskor kan problemet elimineras 
helt också under resten av dagen. Det finns tillräckligt med tid för att hinna göra 
det preoperativa arbetet innan operationssalen är klar, så länge rätt patient 
prioriteras och det inte uppstår några oväntade komplikationer. Den lista över 
patienter som i dagsläget används på avdelningen klipps och tejpas för att visa 
endast relevant information. Detta system behöver en uppdatering, så att listan är 
sorterad efter operationstid istället för efter salar som det ser ut idag. 

Slöseri i form av onödiga transporter av patienten uppstår då patientens placering på 
DUVA inte sammanfaller med placeringen av den operationssal patienten ska 
opereras i. Vid förflyttning mellan DUVA och operationssal sker då en transport 
som är onödigt lång och som kan korsa andras transportväg. Hur patienter 
placeras på avdelningen sker till synes utan strategi. Platsbrist förekommer också 
varpå patienter placeras ”där det finns plats”. 

Placeringen av patienter i de olika salarna på DUVA upplevs som ostrukturerad 
varför en standardisering vore lämplig. Avdelningen består idag av tre 
huvudsakliga salar, 2, 3 och 4, där sal 4 används endast vid platsbrist, se Figur 16. 
Det finns också en sal 1 som används för patienter med speciella behov. Sal 2 och 
3 har sex platser var, där varje plats är numrerad enligt 2:1, 2:2 osv. Genom att 
bestämma att de patienter som ska opereras i salar till höger, enligt denna figur, 
ska placeras till höger i DUVAs sal 3 skapas en struktur som förhindrar onödiga 
transporter av patient. Patienterna bör sedan fyllas på från höger i DUVAs salar, i 
enlighet med placeringen av de salar de ska opereras i. Förflyttningen mellan 
DUVA och operationssalarna bör alltid ske genom den dörr som innebär kortast 
transportsträcka, Dörr 1 eller Dörr 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Planskiss över DUVA. 
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Ytterligare ett förekommande problem på DUVA är patientens toalettbesök. 
Toalettbesöket ska ske så kort tid innan operationen som möjligt. I vissa fall har 
inte patienten hunnit besöka toaletten när personalen från operationssalen 
kommer för att hämta patienten. Toalettbesöket är nödvändigt då blåsan behöver 
vara tom inför operationen. En undersökning bör göras för hur toalettbesök innan 
operation kan standardiseras för att undvika att operationer försenas på grund av 
denna aktivitet. Toalettbesöken bör i samtliga fall vara en del av det preoperativa 
arbetet på DUVA och bör således vara klart då operationspersonalen kommer för 
att hämta patienten. Ytterligare en lösning på detta är en förbättrad 
kommunikation mellan personalen på DUVA och i operationssalarna så att 
personalen på DUVA vet när operations-personalen tänker komma och hämta, 
vilket skulle underlätta planeringen (Graban, 2012). 

5.2.4 Helhetssyn 

Övergripande för allt förbättringsarbete på den Dagkirurgiska avdelningen gäller 
att personal i samtliga funktioner behöver få ett bättre helhetsperspektiv på 
verksamheten (Graban, 2012). Utifrån denna studie bör synen på begränsningen i 
flödet implementeras, så att alla processer som är innan flaskhalsen arbetar som 
stödprocesser till just flaskhalsen. Brister i detta avseende har observerats bland 
personalen både i receptionen och på DUVA. Även de sköterskor som jobbar 
närmast flaskhalsen, i operationssalarna, har ibland en otillräcklig helhetssyn. Det 
är av stor vikt att samtlig personal har kunskap om hela patientflödet samt om var 
flödets begränsning finns. Prioriteringar bör ständigt göras bland 
arbetsuppgifterna för att se till att arbetet i flaskhalsen kan ske så obehindrat som 
möjligt. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de analyserade resultat som redogjordes i föregående kapitel. 
Resultaten utvärderas också utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessutom förs en 
diskussion kring de metoder som användes för att uppnå syftet. Slutligen presenteras slutsatser 
och rekommendationer för fortsatt arbete.  

6.1 Resultat 

I rapportens inledande kapitel presenterades studiens syfte: Syftet med detta examens-
arbete är att undersöka hur flödena inom dagkirurgi kan förbättras för att möjliggöra fler 
operationer per dag. Utifrån detta syfte besvarades de två frågeställningarna. Nedan, 
se Tabell 3, presenteras ett kortfattat svar till respektive frågeställning.  
 
Tabell 3. Resultat av frågeställningarna 

Frågeställning Resultat 

[A] Vilken begränsning kan finnas i 
patientflödet på en dagkirurgisk avdelning? 

 
Operationsaktiviteten kan vara 
flödets begränsning.  

 
[B] Hur kan flödena på en dagkirurgisk 
avdelning förbättras utifrån en identifierad 
begränsning? 

 
Förbättringar bör ta utgångspunkt i 
effektivisering av flödets 
begränsning samt underordnande 
av övriga processer. 
 

 
 
Nedan diskuteras resultaten under rubriker för respektive frågeställning. 

6.1.1 Vilken begränsning kan finnas i patientflödet på en dag-
kirurgisk avdelning? 

En nulägesbeskrivning låg till grund för att besvara frågeställningarna. Den 
gjordes med hjälp av ett flödesschema för att ge läsaren en bild av flödena på en 
dagkirurgisk avdelning.  En beskrivning av personalens arbetssätt i 
operationssalarna presenterades också.  
 
Utifrån observationerna som gjordes på den Dagkirurgiska avdelningen skapades 
en förståelse för verksamheten. Ju fler observationer som gjordes desto mer insikt 
erhölls om verksamhetens komplexitet. Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn 
till när det handlar om att planera och styra de polikliniska operationerna. Det är 
många instanser som är inblandade i schemaläggning av patienter och läkare, och 
mycket ska tas hänsyn till. Med detta som bakgrund gjordes kartläggningarna av 
avdelningen med patientflödet i fokus. För att få ett tydligt flödesschema valdes att 
bortse från en del av de variationer som kan förekomma, och istället fokuserades 
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på det flöde som en majoritet av patienterna följer. Variationerna har tidigare 
beskrivits som exempelvis barn- eller ögonpatienter.  
 
Inom alla verksamheter ska kunden sättas i fokus, och kanske speciellt inom sjuk-
vården då patientsäkerhet är en viktig del av arbetet (Graban, 2012). I rapportens 
inledande kapitel förklarades att sjukhusets kunder inte bara är patienter utan 
också sjukhusledningen och andra intressenter (Sörqvist, 2004). Studiens syfte, att 
möjliggöra fler operationer per dag, är intressant för patienten i det avseende att 
vårdköerna kan kortas. Det är också av intresse för sjukhusets ledning och 
samhället i stort om en sådan satsning skulle lyckas. För denna studie valdes att 
betrakta patienten som den huvudsakliga kunden, varför flödena studerades ur 
patientens perspektiv. Genom att flödesschemat illustrerar hur planlösningen ser 
ut på den Dagkirurgiska avdelningen på Ryhov blir det även möjligt för andra 
sjukhus att se skillnader och likheter med sina egna avdelningar.  
 
Flödesschemat var en bra grund för värdeflödeskartläggningen som gjordes för att 
besvara den första frågeställningen. Samma processer och aktiviteter ingår, men i 
den senare kartläggningen har cykeltider lagts till. Tiderna som uppmättes var 
väldigt varierande, vilket skapar en osäkerhet. Att detta är ett vanligt scenario inom 
dagkirurgin bekräftades genom intervjuer med både sköterskor och annan 
personal på avdelningen. Genomsnittsvärdet hade självklart blivit mer rättvisande 
om fler tider hade klockats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Trots att variationer i 
flödet har bortsetts ifrån samt att genomsnittstiderna hade kunnat grundas på fler 
uppmätta tider anses ändå flödesschemat och värdeflödeskartläggningen 
representera verkligheten på ett bra sätt. Vad som ytterligare kan sägas om den 
värdeskapande tiden är att den kan variera beroende på faktorer som patienten 
själv orsakar. Det kan exempelvis handla om tiden då patienten kommer till 
receptionen. Även om patienten kommer 30 minuter innan den planerade 
ankomsttiden blir den insläppt till DUVA, och således blir väntetiden innan 
operationen längre. Detta minskar andelen värdeskapande tid, förutsatt att 
operationen inte kan genomföras tidigare. 
 
Frågeställning [A] besvarades med hjälp av det första steget i TOCs 5-stegsmodell. 
Genom att hitta och effektivisera den resurs som begränsar flödet att öka 
produktiviteten kan hela flödet förbättras. Genom värdeflödeskartläggningen 
identifierades operationsaktiviteten i operationssalen som flödets flaskhalsresurs 
då den hade längst cykeltid av alla processerna. Genom närmare studier i 
operationssalen identifierades själva operationen som den enda egentligt 
värdeskapande processen i salen. Att den identifierade flaskhalsen var 
operationsaktiviteten i flödet kan upplevas som självklart. Däremot är 
identifieringen viktig för det fortsatta arbetet med förbättringar då 
suboptimeringar ej ska förekomma. 
 
Om ytterligare kartläggningar hade gjorts av exempelvis sköterskors och läkares 
flöden samt om fler aspekter hade tagits in, bör operationsaktiviteten kvarstått 
som flaskhals då det är den enda aktiviteten i flödet som är direkt värdeskapande 
och den egentliga anledningen till att kunden är där. 
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En annan intressant aspekt rör vikten vid att identifiera den ”rätta” flaskhalsen. 
Författarna, med stöd från Lean-teorin, menar att oavsett vad flaskhalsen är bör 
fokuseringen och inriktningen vara på ständiga förbättringar; att hela tiden ha 
fokus på att processer och aktiviteter utvärderas samt att problem löses så fort de 
infinner sig. Detta resonemang tar fokus från en absolut korrekt 
flaskhalsidentifiering och kan vara ett bra komplement så att en balanserad 
diskussion förs kring flaskhalsen och fokus på den resursen. 

6.1.2 Hur kan flödena på en dagkirurgisk avdelning förbättras 
utifrån en identifierad begränsning? 

Det andra steget i TOCs fem steg om flödeseffektivitet, användes för att besvara 
den andra frågeställningen. Förslag på hur flaskhalsen kunde effektiviseras togs 
fram och det övergripande arbetssättet 3:2 introducerades. Nästa steg i modellen 
innebar att underordna alla andra processer under flaskhalsresursen. Förbättrings-
möjligheter gällande patienter, personal samt de olika processerna i flödena 
presenterades. Bland de viktigare förbättringarna som föreslås är att personalen på 
avdelningen måste förstå vikten av att ha fokus på flaskhalsresursen. 
 
Anledningen till att den första frågeställningen hade ett tydligt TOC-fokus, var att 
identifieringen av flaskhalsen visar tydligt var förbättringar bör fokuseras. TOC 
har med andra ord inte bidragit till förbättringsförslag i konkreta ändrade 
arbetsrutiner, utan endast visat var förbättringarna ska göras. Ett resonemang 
kring ett undantag kan dock vara relevant. Den viktigaste förbättringen i studien 
skulle kunna vara personalens vetskap om var flaskhalsen är, så att processerna 
innan och efter ses som stödprocesser. Vad gäller just ändrade arbetsrutiner har 
dessa huvudsakligen hämtats från Lean-teorin. Vidare bör även nämnas att den 
Dagkirurgiska avdelningen på Ryhov genomgår en rad förändringar. Bland dessa 
återfinns en kompetenshöjning av personalen på DUVA, för att bland annat få 
flera narkossköterskor, vilket skulle göra personalstyrkan mer flexibel. 
 
Samtliga förbättringsförslag som presenterats i rapporten grundar sig i att 
begränsningen ska effektiviseras och övriga processer ska underordnas genom att 
eliminera identifierade slöserier. Då författarna inte är utbildade inom sjukvård bör 
alla förbättringsförslag granskas av sjukhusets personal som har kunskap och god 
kännedom om hur förbättringsförslagen påverkar patientsäkerheten. Av denna 
anledning är det tänkbart att vissa av de presenterade förbättringsförslagen inte är 
möjliga att implementera. För att undvika att detta händer har författarna försökt 
att kontinuerligt ställa frågor till personalen om de förbättringsförslag som kommit 
upp i samband med observationer och intervjuer. 
 
3 salar - 2 operatörer är ett koncept för att öka flaskhalsens effektivitet. Det finns 
god anledning att implementera detta arbetssätt då den värdeskapande tiden i 
flaskhalsen ökas och tiden då salen står tom kan minskas. Genom SMED-analysen 
erhölls en konkret bild av hur tiden fördelas mellan olika aktiviteter i salen. Här 
identifierades också stora förbättringsmöjligheter då det bland annat blev tydligt 
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att salen står tom en hel del av den tillgängliga tiden. Det visade sig också att 
mycket av förberedelserna inför en operation sker som inre ställ, vilket bör 
undvikas. Detta ledde till försök att omvandla inre till yttre ställ, för att minska 
ledtiden.  
 
De förbättringar som syftar till att minska den inre ställtiden resulterar i en 
reducerad ledtid samt möjliggör minskat användande av resurser i form av 
operationssal och sköterskor i operationssal. Däremot bör vissa av förbättrings-
förslagen endast användas när de behövs så att resursen inte binds upp i onödan. 
Ett exempel på detta är punkten ”Narkospersonalens hämtning av patient till nästa 
operation”. Detta förslag bör endast genomföras då tiden till nästa operation är 
kortare än vad tiden för städning och förberedelser är, så att inte patienten tas in 
onödigt tidigt och resurser då låses upp.  
 
När det gäller patientens väntetider på DUVA, som omnämns bland slöserierna i 
flödet, bör flera aspekter tas i beaktning. Ur patientens perspektiv är väntan aldrig 
värdeskapande och av den anledningen bör all form av väntan undvikas (Graban, 
2012). Ur sjukhusets perspektiv, däremot, är väntande patienter en form av 
buffert, ett ”säkerhetslager” för att använda industrins termer. Då det relativt ofta 
händer att patienter stryks från operationsschemat samma morgon som de ska 
opereras är det fördelaktigt att det finns väntande patienter på DUVA, som kan ta 
den strukna patientens plats. Detta gör att det kan försvaras att den värdeskapande 
tiden i det totala patientflödet inte är högre än 41,0 %, samtidigt som 
målsättningen ändå bör vara att höja denna siffra så mycket som möjligt och 
fortfarande undvika att strukna patienter orsakar ”hål” i schemat. Andelen 
värdeskapande tid kan inte jämföras med industrin som ofta kan ha mycket låg 
andel värdeskapande tid (Srinivasan, 2004). Med tanke på att det är människor 
som är den väntande produkten kan aldrig så låga procenttal vara acceptabla på en 
sjukhusavdelning.  
 
Problemet med att patienterna hamnar i fel ordning i kön vid receptionen på 
morgonen anses vara av stor vikt att lösa, då det ger följdproblem i hela flödet och 
ofta kan innebära försenad starttid för den första operationen. Det kan tyckas att 
problemet inte är så stort då cykeltiden i receptionen enligt värdeflödes-
kartläggningen endast är två minuter. Problemet blir dock tydligt när det 
exempelvis är sju patienter i kö och den som borde komma till DUVA först 
hamnar sist i kön. Detta innebär att patienten har anmält sig och betalat i 
receptionen 14 minuter efter att receptionen öppnade. Om patienten hade varit 
först i kön hade de 14 minuterna kunnat användas till det preoperativa arbetet som 
i genomsnitt tar 16 minuter enligt kartläggningen. På morgonen är varje minut 
viktig för att den första operationen ska kunna starta enligt planen. Detta är i sin 
tur viktigt, inte bara för att det ger goda förutsättningar att hålla tiderna resten av 
dagen, utan minst lika mycket för personalens positiva känsla av att komma igång i 
tid.  
 
Under observationerna var vissa slöserier lätta att se, medan andra var svårare att 
identifiera. Exempelvis identifierades inget onödigt lager, vilket kan vara orsakat av 
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att det studerade flödet var för begränsat för att detta skulle förekomma. Inte 
heller någon onödig produktion identifierades i flödet. Anledningen till detta är att 
djupare studier inte gjordes i flödenas processer. Vad gäller slöseriet ”onödiga 
transporter av material och produkter” som rör patientens väg mellan DUVA och 
operationssal bör nämnas att detta i dagsläget inte upplevs som något betydande 
problem. Det är ändock ett slöseri och bör därför elimineras genom att patienter 
aldrig förflyttas längre sträckor än nödvändigt.  
 
Slöseriet ”onödigt arbete” som handlar om att läkare har med sig en lärling under 
operationerna bör ses ur flera synvinklar. Ur patientens perspektiv är detta ett 
tydligt slöseri då operationen tar onödigt lång tid, men ur sjukhusets perspektiv är 
det en nödvändighet att nya läkare tränas och erhåller kunskap. Av den 
anledningen särskiljs detta slöseri från de andra, då det inte bör elimineras. Vidare 
bör nämnas att slöseriet som behandlar patientens uppvaknande i operationssalen 
är en komplex fråga som bör behandlas med stor försiktighet. Det handlar både 
om att respektera det yrkeskunnande som narkossköterskan besitter men också till 
stor del om patientsäkerhet. Om det är så att tiden det tar för patienten att vakna 
efter operationen kan reduceras genom att narkossköterskan stänger av anestesi-
apparaturen tidigare bör detta betraktas som ett slöseri som bör minimeras och 
elimineras.  
 
Samtlig ledtidsreducering som kan åstadkommas gör flödet mer flexibelt så att 
oförutsedda händelser lättare kan hanteras, vilket ger förutsättningar för 3:2 att 
implementeras med goda resultat. Ytterligare en aspekt som bör beaktas vid 
implementeringen av förbättringarna är de mjuka värdena, alltså hur 
förbättringarna framförs och tas emot av berörd personal. Sjukhuset bör således ta 
stor hänsyn till dessa, mjuka värden, vid eventuella införanden av 
förbättringsförslagen.  

6.2 Implikationer 

De praktiska implikationerna handlar om vad resultatet av detta arbete betyder för 
den Dagkirurgiska avdelningen på Länssjukhuset Ryhov och för andra 
dagkirurgiska verksamheter. Kunskapen om den identifierade begränsningen samt 
de föreslagna förbättringsåtgärderna kan vara till hjälp för både avdelningen på 
Ryhov och andra dagkirurgiska avdelningar för att utveckla och effektivisera sin 
verksamhet. Förståelsen för vilken resurs i flödet som förhindrar ökad beläggning 
skapar goda möjligheter för vidare förbättringsarbete. Genom en övergång till 
arbetssättet 3:2 ökar förutsättningarna att kunna göra fler operationer per dag.  

När det gäller de teoretiska implikationerna menar författarna att denna rapport 
bidrar till befintlig litteratur som behandlar dagkirurgisk verksamhet. Det finns 
förhållandevis lite skrivet inom ämnet samtidigt som dagkirurgi som 
sjukvårdsform blir allt mer vanligt. Denna rapport bidrar då den ger en tydlig 
nulägesbeskrivning av en dagkirurgisk avdelning och samtidigt beskriver 
begränsningar och slöserier som kan förekomma. Rapporten behandlar också 
tillvägagångssätt för hur logistiska teorier kan användas i sjukvårdens miljö, vilket 
ger ett intressant bidrag till befintlig litteratur.   
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6.3 Begränsningar 

Nedan diskuteras rapportens metoder vilken syftar till att utvärdera hur 
frågeställningarna har besvarats av de valda metoderna. 

Att göra en fallstudie möjliggör att studera ett specifikt fall i sin naturliga kontext 
(Yin, 2013). Detta var nödvändigt då författarna inte hade någon kännedom sedan 
tidigare av denna typ av verksamhet. Om fler fallstudier hade gjorts hade studiens 
generaliserbarhet ökats. Däremot hade inte samma grundliga beskrivning av 
miljön kunnat erhållas (Ahrne & Svensson, 2011). Att använda den Dagkirurgiska 
avdelningen på Ryhov som fallstudie visade sig vara ett bra val då personalen 
visade stort intresse för studien. Detta underlättade arbetet då det alltid fanns 
möjlighet att observera flödet eller att intervjua personal. Verksamheten på Ryhov 
hade även en ambition att bli effektivare och var därmed beredda att göra 
förändringar för att förbättra sina flöden. 

Intervjuerna som genomfördes på den Dagkirurgiska avdelningen hade en semi-
strukturell karaktär vilket visade sig vara lämpligt då författarna hade begränsad 
kunskap om verksamheten och därmed inte hade kunnat formulera relevanta 
frågor som passar vid strukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Genom den valda typen av intervjuer fick respondenten fritt berätta om 
problemen på avdelningen utan att författarnas ögon färgade de identifierade 
problemen. Då studien innefattade intervjuer med många olika personer med 
olika ansvarsområden, exempelvis enhetschef, läkare och sköterskor, erhölls en 
bred bild av avdelningen då den innefattade många personers åsikter. Dessa 
personer kunde även bekräfta varandras upplevelser av hur verksamheten fungerar 
(Jacobsen, 2002). Hade fler läkare och sköterskor intervjuats hade en bättre bild 
över aktiviteterna under en operation samt mellan operationer erhållits. Platserna 
där intervjuerna genomfördes var i miljöer där respondenterna kände sig trygga. 
Ingen av intervjuerna spelades in, istället antecknades vad respondenten sade 
under tiden intervjun pågick. Författarna kunde således inte gå tillbaka i efterhand 
och lyssna på vad respondenten hade sagt.  

Studiens observationer genomfördes för att se hur verksamheten verkligen 
fungerar (Yin, 2013). Observationerna tillsammans med intervjuerna låg till grund 
för att svara på de två första frågeställningarna vilket visade sig vara en bra metod 
då svaren på frågorna kunde bekräftas av personalen på den Dagkirurgiska 
avdelningen. Under observationerna försökte författarna att inte vara i vägen för 
personalen då detta kunde påverka personalens sätt att arbeta. Observationerna 
gjordes på flera platser på den Dagkirurgiska avdelningen. Dels följdes 
patientflödet från början till slut men specifika studier gjordes också på enskilda 
områden. Antalet observationer hade kunnat vara fler för att ännu mer noggrant 
studera specifika delar av flödet, men de som gjordes var tillräckliga för att 
beskriva det dagkirurgiska patientflödet. 
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De dokumentstudier som gjordes i studien innefattade tider för operationer och 
olika tider för när patienten genomgick flödets olika delar. Dokumentstudierna har 
utgjort en viktig del för de tidsstudier som gjorts. Inom sjukvården är sekretess en 
central fråga. På grund av detta, att information om patientens identitet inte skulle 
lämna sjukhuset, var det svårt för författarna att få tillgång till dokument från 
sjukhuset. Denna information var således begränsad och detta var också 
anledningen till att endast två veckor kunde användas för att göra tidsstudien. För 
att kunna gör mer noggranna tidsstudier hade underlag från fler veckor behövts, 
för att kunna undersöka vilka uppkomna händelser som var engångsföreteelser 
samt vilka som var vanligt förekommande. SMED-analysen hade kunnat göras 
mer detaljerad om mer specificerade tider hade erhållits. Utifrån de tider som 
fanns i erhållna dokument kunde exempelvis inte utläsas hur långa städtiderna 
efter varje operation var, utan denna tid sammanföll med förberedelserna inför 
nästa operation samt tiden för när operationssalen stod tom efter den sista 
operationen för dagen.  

Flödesschemat som gjordes innehåller en del förenklingar i ritningen över 
avdelningens layout, vilka inte stämmer överens med verkligheten. Denna 
förenkling godkändes dock av författarna då förenklingarna inte hade haft någon 
inverkan på studerandet av flödets förbättringar. Värdeflödeskartläggningen som 
gjordes genomfördes för att bestämma vilka processer som var värdeskapande och 
vilka som var icke värdeskapande. Denna kartläggning innehöll också förenklingar 
då det gäller huruvida processer innebar väntan eller var en värdeskapande 
aktivitet för patienten. Kartläggningen kunde ha innefattat fler tider än de åtta 
som hade uppmätts, så att en mer noggranna cykeltider kunnat erhållas.  

De två teorierna som legat till grund för arbetet, Lean-filosofin och TOC, valdes 
utifrån att de är välkända logistiska teorier som vanligtvis används vid förbättring 
och effektivisering av flöden. Lean handlar om att ständigt eliminera slöserier och 
förbättra alla delar i flödet (Duggan, 2002), medan TOC menar att det är just 
flaskhalsen som bör vara i fokus när det gäller effektivisering (Goldratt, 1984), 
vilket kan upplevas som en motsättning mellan teorierna. I denna studie har dock 
kombinationen av Lean och TOC lyckats väl och gynnat studien. Genom att 
utnyttja de båda teoriernas styrkor erhölls en metod som på flera sätt främjar 
förbättringsarbetet i flödena på den dagkirurgiska avdelningen. 
 
Vad gäller 5-stegsmodellen inom TOC har studien endast behandlat de tre första 
stegen. Anledningen till att det fjärde steget inte genomfördes, vilket innebär att 
utöka flaskhalsresursen, var för att personalen på den Dagkirurgiska avdelningen 
gjorde tydligt att det inte var möjligt. Då det fjärde steget således inte kunde 
genomföras, var inte heller det femte steget aktuellt som innebär att upprepa 
processen med de fem stegen. 
 
Slutligen kan sägas att arbetets validitet och reliabilitet anses vara god. Det som 
avsågs att undersökas har undersökts och metoderna som använts anses vara 
tillförlitliga. Enligt presentationen av tillvägagångssätten för att uppnå validitet och 
reliabilitet i kapitlet Metod och genomförande anses rapportens giltighet vara god.  
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6.4 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur flödet på en dagkirurgisk avdelning kan 
förbättras. För att uppfylla syftet besvarades två frågeställningar. Som svar på den 
första frågeställningen identifierades flödenas begränsning som operations-
aktiviteten. Den andra frågeställningen resulterade i ett antal förbättringsförslag 
med utgångspunkt i arbetssättet ”3 salar – 2 operatörer”.  

Förbättringsarbetet på den Dagkirurgiska avdelningen bör fokuseras på att korta 
cykeltiderna för varje aktivitet så att flödets totala ledtid reduceras. Detta ger 
förutsättningar för arbetssättet 3:2 att lyckas. Enligt den statistik som presenterats 
utfördes fler operationer under den tid avdelningen jobbade enligt 3:2-konceptet, 
vilket är en god anledning att återgå till detta. Genom att uppmuntra samtlig 
personal till ett bättre helhetsperspektiv med en medföljande ”vi-känsla” på hela 
avdelningen underlättas allt förbättringsarbete. Arbetssättet 3:2 kräver att all 
personal i receptionen, på DUVA samt i operationssalarna är fullt medvetna om 
det schema som ska hållas, så att prioriteringar hela tiden görs för att stödja 
operationssalens arbete.  

Författarna anser att studiens syfte har uppnåtts. Studien har resulterat i en 
nulägesbeskrivning som skildrar verksamhetens flöden, och då särskilt 
patientflödet. Flödenas begränsning har identifierats som operationsaktiviteten i 
operationssalen och förslag till effektivisering av denna har presenterats. Idéer om 
hur övriga processer bör arbeta för att serva flaskhalsen har också beskrivits. 
Genom att implementera föreslagna åtgärder förbättras de dagkirurgiska flödena 
vilket möjliggör fler operationer per dag. 

 

6.5 Vidare forskning 

Det finns ett flertal områden som hade varit intressanta att studera närmare och 
än mer fördjupat. För att mer konkret hitta orsaken till de identifierade slöserierna 
kan avvikelsescheman upprättas. Där kan personalen göra noteringar varje gång 
arbetet avviker från det normala. Exempelvis kan en markering göras varje gång 
personalen från operationssalarna vill hämta en patient på DUVA, men patienten 
inte är klar. Detta ger konkreta siffror på hur ofta det händer att det preoperativa 
arbetet på DUVA förhindrar en operation att starta som planerat. Det hade också 
varit intressant att göra ett avvikelseschema över hur ofta det händer att en patient 
som ska opereras först på morgonen blir försenad från receptionen och därmed 
försenar operationens starttid. 

Schemaläggningen av operationer spelar en viktig roll för flödets effektivisering, 
varför detta bör studeras närmare. Hur dagarna är uppdelade mellan olika kliniker 
samt hur varje dags operationer planeras påverkar hur jämnt arbetsflödet blir. Det 
bör säkerställas att en optimal schemaläggning av operationer alltid görs; speciellt 
om 3:2-konceptet ska användas. 
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En lösning som innebär att utöka flaskhalsens resurs, vilket är det fjärde steget i 
TOC-modellen, har bortsetts ifrån i denna studie men skulle vara intressant att 
studera vidare. En resursökning skulle exempelvis kunna innebära en utökning av 
antalet salar, eller fler opererande läkare. Ytterligare ett område som kan vara 
intressant för vidare studier är den tid då operationssalarna står tomma, trots att 
personalen är i tjänst. Hur kommer det sig att denna tid är så pass lång? Och på 
vilket sätt kan den minskas? 
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Bilaga 1 

 
 

Bilaga 1: Intervju-guide, beskrivning av den 

dagkirurgiska avdelningen 

 
  
Hur upplever du... 

 

1 … patientens ankomst i receptionen? Hur är det tänkt att fungera? 

 
 
 
2 … väntrummet mellan receptionen och DUVA? Hur är det tänkt att fungera? 

 

 
 

3 … det preoperativa arbetet på DUVA? Hur är det tänkt att fungera? 

 

 

 

4 … överlämningen av patienten mellan DUVA och operationssal? 

 

 

 
5 … det förberedande arbetet i operationssalen innan patientens ankomst? 

  Hur är det tänkt att fungera? 

 

 

 

 

6 … det förberedande arbetet i operationssalen efter patientens ankomst?  
 Hur är det tänkt att fungera? 

 
 
 
 
7 … patientens uppvakningstid på DUVA? Hur är det tänkt att fungera?  

 

 

 

 

 

 

 

Guiden anpassas efter vilken typ av befattning respondenten har.  För vissa personer 

kan vissa frågor uteslutas då de behandlar något som inte innefattas i personens 

arbetsområde



Bilaga 2 

 
 

Bilaga 2: Intervju-guide, begränsningar på 

avdelningen 

 

 
Upplever du att det finns några begränsningar på följande områden...? 

Ange i så fall vilka.  

 

1. Patientens anmälan i receptionen. 

 

 

2. Patientens väntan i väntrummet och ankomst till DUVA. 

 

 

3. Det preoperativa arbetet på DUVA. 

 

 

4. Patientens väntetid på DUVA. 

 

 

5. Operationspersonalens hämtning av patienten. 

 

 

6. Sövningen och det övriga förberedande arbetet i operationssalen. 

 

 

7. Operationen. 

 

 

8. Patientens uppvaknande i operationssalen. 

 

 

9. Överlämnandet av patienten till DUVA. 

 

 

10. Patientens uppvaknande på DUVA. 

 

 

 

 

 

 
Guiden anpassas efter vilken typ av befattning respondenten har.  För vissa personer 

kan vissa frågor uteslutas då de behandlar något som inte innefattas i personens 

arbetsområde.



Bilaga 3 

 
 

Bilaga 3: Intervju-guide, patient   

 
 

1. Under vilken vecka blev du opererad?  

 

2. Vilken vecka fick du kallelsen till dagkirurgen? 

 

3. Vad tycker du om informationen som du fick skickad hem till dig innan 

operationen? 

 

4. Vilken tid skulle du anmäla dig i receptionen på dagkirurgiska 

avdelningen? 

 

Hur upplevde du... 

 
5. … besöket i receptionen? 

 
 
 
6. … väntrummet mellan receptionen och DUVA? 

 

 

 

7. … tiden på DUVA innan operationen? 

 
 

 

 
8. … det som hände under din vakna tid i operationssalen? 

 
 
 
 
9. … uppvaknandet på DUVA?  

 
 
 
10. Fick du träffa doktorn innan du gick hem? 

 
 
 
 
11. Hur har återhämtningen varit efter operationen? 

 


