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Abstract 

I 

Abstract 

Aim - The purpose of this report is to examine why the queues for re-visits occur and 
how they can be reduced in a clinic within health care. 
Method - To answer the question, the authors have chosen to do a case study on Ryhov 
Hospital in Jönköping together with literature studies to develop a theoretical framework 
for queuing linked to re-visits in the Swedish health care system. The approach has been 
abductive as the collected data was continuously compared with theory, developed 
through literature reviews. Interviews were carried out with several people, with different 
positions at Ryhov Hospital, in order to cover different perspectives and opinions. The 
collected data was then analyzed using herringbone- and tree-diagrams in order to, in a 
structured way identify the problem, its root causes and improvement proposals. 
Results - This report presents six main reasons why queues occur at a specialist clinic 
during re-visits. These six causes are variation, non-standardized practices, poor 
communication, laws, not fully exploited resources and process flow. The authors then 
made proposals for improvements to three of the priority root causes. The causes to be 
considered further were variations, non-standardized practices and not fully utilized 
resources. The cause of variation was improvement suggestions to smooth the patient 
logs and optimize doctors’ schedule. Suggestions for improvement to non-standardized 
practices was to standardize administrative activities, control of patient lists, how the out 
remittance of patients should be done and to create a comprehensive view of the 
activities of the staff. For not fully utilized resources, suggestions for improvement were 
developed to facilitate planning, optimize the schedule and use of resources at the cardiac 
section. 
Limitations – This report is based on a case study on the cardiac clinic in Sweden and 
the report also focuses on queue emergence and queue reduction at re-visits and not new 
patients. The causes and improvement proposals developed is the result of the report 
and it is limited to this focus. If the report had been made on several case studies at 
several departments, sections, hospitals in Sweden or abroad had the potential to 
produce more causes and improvement proposals. The report is limited to the 
observations of the authors and the personnel from several positions at the cardiac 
section and doesn’t involve the patient’s angle. 
Implications – Improvement proposals given to the hospital are both large and small. 
Minor improvement proposals are standardizing administrative activities and practices 
such as out remittance, patient lists control and ensuring the continuity of follow-ups. 
Major improvement proposals for the cardiac clinic are to make sure the personnel 
understands their actions and their consequences. Further improvement proposals are to 
create a larger patient focus such as scheduling should be based on the patient and also 
create continuity in follow-ups and updates in the schedule. The authors want to see that 
the community and other hospitals make sure all patients are entitled to care at the right 
time and not only new patients. The healthcare guarantee for new patients should be 
available for re-visits as well, so that no patients are given lower priority.  
Keywords - Care Logistics Swedish healthcare, queue emergence, reducing queues, Lean 
Healthcare. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med rapporten är att undersöka varför köer i samband med återbesök 
uppstår på en specialistklinik och hur de kan reduceras inom hälso- och sjukvården. 
Metod – I denna rapport har en fallstudie och litteraturstudie använts för att utveckla ett 
ramverk om köbildning inriktat på den svenska hälso- och sjukvården fokuserat på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Författarnas valde att använda sig utav ett abduktivt 
angreppssätt när syfte och problemfrågor togs fram samt när rapportens två 
frågeställningar besvarades. Datainsamlingen grundar sig i intervjuer och kompletterades 
med litteraturstudier för att stödja den data som framtagits i fallstudien. Intervjuerna har 
gjorts med flera personer som besitter olika befattningar på Länssjukhuset Ryhov för att 
täcka in olika synvinklar och åsikter. Författarna analyserade sedan insamlad data med 
hjälp av fiskbens- och träddiagram för att på ett strukturerat sätt få fram problem, dess 
orsaker samt förbättringsförslag.  
Resultat – Denna rapport visar sex grundorsaker till varför köer uppkommer på en 
specialistklinik vid återbesök. Dessa sex orsaker är variation, ostandardiserat arbetssätt, 
bristande kommunikation, lagar, inte fullt utnyttjade resurser samt processer. Författarna 
prioriterade sedan tillsammans med flera personer med olika befattningar inom hälso- 
och sjukvården fram förbättringsförslag till tre grundorsaker. De orsaker som skulle 
beaktas ytterligare var variationer, inte fullt utnyttjade resurser samt ostandardiserat 
arbetssätt. För att lösa köernas variationer presenterar denna rapport förbättringsförslag 
att jämna ut patientstockarna och optimera läkarschemat. Förbättringsförslag som togs 
fram för ostandardiserat arbetssätt var att standardisera administrativa aktiviteter och 
arbetsmetoder samt att skapa en helhetssyn hos personalen. För orsaken inte fullt 
utnyttjade resurser togs det fram ett förbättringsförslag om att skapa bättre planering, 
optimera schemat och utnyttjandet av resurserna på hjärtsektionen.  
Begränsningar – Rapporten bygger på en fallstudie som är gjord på hjärtmottagningen 
på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Rapportens fokus är köuppkomst och 
köreducering vid återbesök och täcker därav inte in nybesök. De orsaker och 
förbättringsförslag som tagits fram och är rapportens resultat är begränsade till denna 
fokusering. Hade rapporten istället byggt på att fokusera på flera avdelningar, sektioner, 
sjukhus i Sverige eller utomlands hade möjligeten att finna och analysera fram fler orsaker 
och förbättringsförslag funnits. Rapportens resultat begränsas även av att patientens 
synvinkel inte har beaktats utan enbart data från författarnas observationer samt personal 
från flera olika positioner på hjärtsektionen har analyserats.  
Implikationer – Det ges både stora och små förbättringsförslag till sjukhuset som då 
innebär olika stora förändringar vid införandet av förslagen. Ett mindre 
förbättringsförslag är att standardisera arbetsuppgifter såsom utremittering, kontrollering 
av patientlistor och att skapa kontinuitet i uppföljning. Större förbättringsförslag för 
hjärtmottagningen är att personalen skall skapa en förståelse för sina handlingar och dess 
konsekvenser. Ytterligare förbättringsförslag är att skapa ett större patientfokus där till 
exempel schemaläggning ska göras med utgångspunkt från patienten och även här skapa 
kontinuitet i uppföljning av uppdateringar i schemat. För samhället och såväl andra 
sjukhus ser författarna att det är viktigt att alla patienter har rätt till vård i rätt tid och inte 
enbart nybesöken ska bli prioriterade. Vårdgaranti, som idag finns för nybesök, borde 
även finnas för återbesök för att patienter inte ska bli bortprioriterade.  
Nyckelord – Vårdlogistik, svensk hälso- och sjukvård, köuppkomst, köreducering, Lean 
Healthcare. 
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1 Inledning 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden och problembeskrivningen till rapporten. Baserat på dessa två 
avsnitt tas sedan syfte och frågeställningar fram. Avsnittet kompletteras med omfång, avgränsningar och 
dispositionen av rapporten.  

1.1 Bakgrund  
Logistik och dess betydelse har länge varit viktigt inom tillverkningsindustrin men har 
under senare år även blivit mer tillämpat inom svensk hälso- och sjukvård, då kallat 
vårdlogistik (Arvidsson, 2007; Jonsson & Larsson, 2008). Skillnaden mellan traditionell 
logistik och vårdlogistik är att patientflödet ska planeras, genomföras och kontrolleras på 
ett mer rationellt sätt för att tillfredsställa patienternas behov och önskemål. Att skilja på 
patient och produkt är viktigt då varje patient är unik, har speciella och personliga behov 
och känslor. Patienter bör därför inte behandlas som produkter som produceras i stora 
volymer eller mer standardiserade produkter, vilket gör flödet mer komplext. En annan 
stor skillnad mellan vårdsektorn och näringslivet är att vården är behovs- och inte 
marknadsstyrd. Producenterna/vårdgivarna skall således inte marknadsföra och sälja vård 
till varje medborgare. Uppdraget är istället att erbjuda vård i enlighet med befolkningens 
vårdbehov. Att systematiskt tillämpa vårdlogiskt inom hälso- och sjukvård kan bidra till 
att förbättra kända problem såsom tillgänglighet, kvalitet och effektivitet (Arvidsson, 
2007).   Hälso- och sjukvården arbetar idag med att effektivisera sin verksamhet och 
processer för att hantera det ökade kravet på tryggare, säkrare, snabbare, effektivare och 
mer kostnadseffektiv vård. I och med dessa krav finns det ett behov av att inte endast 
fokusera på de medicinska resultaten utan även effektivisering i form av tidsutnyttjande, 
god planering och arbete med berörda aktiviteter i processen (Arvidsson, 2007).    

Den svenska hälso- och sjukvården är uppdelad i tre nivåer: primärvård, länssjukvård och 
regionsjukvård. Primärvården är basen för den svenska hälso- och sjukvården och är 
indelad i vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar och andra husläkar- och familje-
läkarmottagningar runt om i landet. Det är till primärvården som människor vars besvär 
inte är akut eller livshotande, som inte kräver omedelbar vård på sjukhus, vänder sig till. 
Svensk hälso- och sjukvård arbetar utefter en patientcentrerad vård vilket betyder att 
patienter, i den mån de kan, ska få vara delaktiga i sin behandling och tillfrisknande. 
Patienter ska ta ställning till olika behandlingsalternativ samt val av vårdgivare. Ett led i 
denna patientcentrerade vård har alla Sveriges invånare rätt att själva välja en valfri 
vårdcentral, läkarmottagning eller specialistklinik (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 
1982). Om patienten är i behov av specialistvård förs patienten vidare via remiss från 
primärvården till andra specialistkliniker på olika läns- och regionssjukhus. Läns- och 
regionssjukvårdens sjukhus innehar specialistkompetens och medicinsk utrustning som 
täcker i stort sett alla sjukdomsområden.  

Verksamhetsområdena på ett sjukhus är oftast funktionellt uppdelade efter medicinsk 
specialitet eller allvårdsavdelning i en linjestabsorganisation (Nilsson, Norén-Winsell, & 
Djärv, 1999). Exempel på olika vårdenheter kan vara akut-, röntgen- eller medicinklinik. 
Varje verksamhetsområde består i sin tur av flera olika processer och aktiviteter. En 
process involverar flera aktiviteter, flera aktörer och tenderar att involvera flera 
funktioner (Brattström, 2012). Patientprocessen på en specialistklinik omfattar de 
aktiviteter som är värdeskapande för patienten och som gör att en diagnos ställs eller 
utesluts och behandling sker vid behov. Eftersom specialistkliniker oftast är uppbyggt på 
liknande grundkoncept är det därför av intresse att få en förstålse för hur det även ser ut 
visuellt.  
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För att dessutom dra paralleller från tillverkningsindustrin och olika materialflöden med 
den svenska hälso- och sjukvården och vårdlogistik visas en överblick av en generell 
patientprocess på en specialistklinik kan se ut nedan med illustrationer från 
tillverkningsindustrin (Figur 1).  

Direkt flöde markeras med heldragna pilar. De olika processerna beskrivs med en enkel 
rektangel och en rektangel med två streck beskriver en subprocess. En subprocess 
involverar flera aktiviteter och väntan i flödet betecknas med en triangel. Inom alla 
processer finns det varor eller patienter som väntar mellan varje aktivitet och de har båda 
som uppgift att agera som en buffert för att på så sätt skapa ett flöde och undvika stopp. 
Däremot bör dessa buffertar inte vara för stora utan anpassade efter verksamhetens 
behov (Arvidsson, 2007). De streckade linjerna illustrerar informationsflöde. 
Patientprocessen är uppbyggd av två olika flöden, en för patienten väg genom flödet 
samt en för läkarnas tillvägagångssätt. Läkarnas tillvägagångssätt som till exempel beslut 
och återkoppling av patienten finns i subprocessen planering. Planeringsprocessen 
förklaras mer ingående i kapitel 4.  

Remiss

Akut 
vårdsökande 

patient

Vård
Friskförklarad 

patient
Återbesök

Planering

 

Figur 1: Generell patientprocess inom en specialistklinik 

Akut vårdsökande patienter ankommer till läns- eller regionssjukhusens akutvårds-
mottagningar för akutvård. Vårdsökande patienter kan även inkomma i processen via en 
remiss från en extern vårdcentral, distriktsläkare eller från ett annat sjukhus. Inkommer 
en remiss till sjukhuset tas ett beslut, som beskrivs mer i planeringsprocessen, av en 
specialistläkare ifall patienten ska erbjudas specialistvård inom en specialistklinik på 
sjukhuset eller att patienten ska få vidare vård på en extern vårdenhet inom 
primärvården. Därefter får patienten vård på en specialistklinik då kallat ett nybesök. 
Efter patienten fått vård på sjukhuset beslutar en specialistläkare om hur patientens 
vidare vård ska se ut. Specialistläkaren beslutar även ifall patienten ska utremitteras för 
vidare vård på en extern vårdenhet inom primärvården, behov av återbesök eller bli 
friskförklarad och få åka hem utan vidare vård. Efter patientens återbesök beslutar en 
specialistläkare som tidigare hur patientens vidare vård skall hanteras. Generellt kan 
patienten bli utskriven från processen efter antingen sitt nybesök eller något av 
återbesöken. Detta beror dock på patientens vårdbehov och sjukdomshistoria.  
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1.2 Problembeskrivning 
Sjukhus och dess personal skall vara tillgänglig för vård av patienter dygnet runt, årets alla 
dagar och de arbetar med policyn att ständigt förbättras för att ge patienter högre kvalitet 
på svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att alla patienterna får den vård de behöver i 
just den stund de behöver det, ofta oavsett tidpunkt, kostnad och resursåtgång. Kan inte 
patienten i fråga få adekvat vård kan detta leda till katastrofala följder för patienten och i 
värsta fall dödlig utgång (Gilboy et al, 2005).  

I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården ingår tillgång till vård i rimlig tid och vid behov som ett utav de sex 
kvalitetsområdena (Socialstyrelsen, 2005). Hög tillgänglighet och minskade vårdköer är 
något som eftersträvas inom hälso- och sjukvården och fördelarna med denna vision är 
nöjdare och friskare patienter som kan lämna vårdprocessen snabbare. Patienterna inom 
svensk hälso- och sjukvård är oftast nöjda med de rent medicinska insatserna men 
mindre nöjda med bemötande, långa väntetider och andra serviceaspekter 
(Landstingsförbundet, 1998).  

Den svenska hälso- och sjukvården har haft problem med att erbjuda vård inom rimlig 
tid för patienten och har haft brister i sin tillgänglighet. På grund av de långa väntetiderna 
inom sjukvården togs år 2005 ett politiskt beslut angående vårdgaranti inom specialist-
vården, som är en del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgaranti betyder att alla patienter, 
vid behov, har rätt till specialistvård inom 90 dagar. Kan inte patientens landsting erbjuda 
vård inom denna tidsram har patienten rätt till kostnadsfri vård i ett annat landsting 
(HSL, 1982). Vårdgarantin har lett till att tillgängligheten för vård har ökat och patienten 
behöver därför inte vänta lika länge för sitt första patientbesök även kallat nybesök. 
Studier visar dock att vårdgarantin kan leda till att nybesök prioriteras och återbesöken då 
blir bortprioriterade. Återbesöken trängs undan för att nybesöken på så sätt ska uppnå de 
uppställda målen som är kopplade till vårdgarantin. Vårdgarantin är en del av vad som 
genererar interna köer inom hälso- och sjukvården och specialistkliniker. De interna 
köerna kan få allvarliga konsekvenser för patienter med kroniska och långvariga 
sjukdomstillstånd eller för de patienter som tar mediciner med starka biverkningar och 
behöver regelbundna återbesök. Om sjukdomen och hälsotillståndet förändras för 
patienten kan detta få allvarliga konsekvenser (Arvidsson, 2007).  

Förseningar och väntetider inom sjukvården orsakas oftast inte på grund av icke 
tillgängliga resurser. Utan främst på grund av att resurserna inte används på ett effektivt 
sätt och att de inte anpassas till de variationer som finns som tillsammans skapar en ökad 
köuppkomst (Silvester et al, 2004; Eriksson et al, 2011). Processer inom sjukvården 
skapar även variationer som oftast inte hanteras eller uppmärksammas, vilket leder till ett 
ojämnt patientflöde (Walley, Silvester & Steyn, 2006). Hälso- och sjukvården står inför en 
stor utmaning när processer ska standardiseras samtidigt som viss grad av flexibilitet ska 
bibehållas för att möta patienternas behov. För att lyckas med detta krävs bland annat 
god planering och att utnyttja resurserna på mest optimala sätt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Svensk hälso- och sjukvård strävar efter att effektivisera och minska oönskade variationer 
i verksamheten och processer för att hantera det ökade kravet på tryggare, effektivare, 
säkrare och mer kostnadseffektiv vård. Vårdgarantin är ett försök att minska vårdköerna 
men enligt olika studier har det visat sig att vårdgarantin kan leda till att ny- och återbe-
sök av patienter prioriteras olika.  
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En konsekvens av detta är att vårdgarantin blir en del av det som genererar till 
uppkomsten av interna köer vilket främst drabbar patienter med kroniska eller långvariga 
sjukdomstillstånd vilka behöver regelbundna återbesök. Därför är syftet med detta arbete:  

Att undersöka varför köer för återbesök uppstår på en specialistklinik och hur de kan reduceras.  

Ovanstående syfte är nerbrutit i två frågeställningar, detta för att skapa en bättre struktur 
och förståelse för arbetet. Det finns många olika faktorer som kan påverka hanteringen 
av vårdköer och patienter inom svensk hälso- och sjukvård och dess specialistvård.  

Det är först när grundorsakerna till långa köer i samband med återbesök tydliggörs som 
relevanta förbättringsförslag kan läggas fram. Detta leder fram till den första 
frågeställningen:  

1. Varför uppstår köer i samband med återbesök på en specialistklinik?   

Vårdlogistiken kan förbättras genom att beskriva processerna och hur de fungerar, 
därefter kan olika förbättringsförslag läggas fram. Det är först när det finns en klar bild 
över hur nuläget ser ut som åtgärder kan vidtas. Detta för att nå en effektiv vårdprocess 
som reducerar kostnader, resurser utnyttjas effektivt och patienter får ut mer av sin 
vårdtid. Detta leder fram till den andra och sista frågeställningen: 

2. Hur kan köerna i samband med återbesök reduceras på en specialistklinik? 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av litteraturstudier och en fallstudie på 
en specialistklinik.  

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Detta arbete kommer att behandla vårdlogistik inom specialistkliniker på sjukhus och 
dess processer. Författarna har valt att avgränsa sig till att undersöka uppkomst och 
eventuellt reducering av vårdköer för återbesök av patienter. 
 

Remiss

Akut 
vårdsökande 

patient

Vård
Friskförklarad 

patient
Återbesök

Planering

 

Figur 2: Rapportens omfång och avgränsningar. 
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Hela hälso- och sjukvårdsprocessen kommer att beaktas då bland annat patienterna 
påverkas och berörs av hela systemet och dess processer. Det är däremot återbesöks- och 
planeringsprocessen som kommer att undersökas och analyseras mer ingående. Det 
avgränsade området och även fokus i rapporten illustreras genom att vara markerat med 
grått (Figur 2) 

Tyngdpunkten i denna studie har varit att kartlägga och analysera nuläget och finna 
eventuella förbättringsmöjligheter. Kartläggningen har skett genom analys av insamlad 
data, dokument samt intervjuer. I denna rapport har författarna valt att avgränsa sina 
intervjuer till berörd personal och inte patienterna. Författarna har även valt att begränsa 
sig till att analysera och bearbeta insamlad data, patienthistorik och dokument till det 
senaste året eftersom den är mest relevant för studien. I detta arbete har inte heller de 
ekonomiska aspekterna och hantering av akuta och oplanerade fall analyserats. 

 

1.5  Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex olika kapitel där det i det första kapitel ges en introduktion 
till den svenska hälso- och sjukvården och problematiken kring köer i vården som sedan 
bryts ner till ett syfte. Syftet bryts i sin tur ner till rapportens två frågeställningar. Därefter 
beskrivs rapportens omfång och avgränsningar.  

Rapportens andra kapitel innehåller relevant teori kopplat till uppkomst och reducering 
av köer inom vården. Författarna har valt att ta med teorier som ska hjälpa läsarna att få 
en förståelse för hälso- och sjukvården, vilka bidragande faktorer som skapar köer i 
samband med återbesök samt teorier kopplat till förbättringsarbeten. I det tredje kapitlet, 
metod och genomförande, beskrivs rapportens metodval och utförande för att beskriva 
hur de två frågeställningarna ska besvaras. Det beskrivs och argumenteras där varför 
metodvalen som valts är relevanta för rapporten, både vid datainsamling samt 
dataanalysen.   

Inledningsvis, i det fjärde kapitlet, beskrivs företaget, där fallstudien och datainsamlingen 
i rapporten har genomförts. Därefter kompletteras kapitel fyra med att beskriva dess 
nuläge med fokus på de faktorer som behövs tas i beaktning för att besvara rapportens 
två frågeställningar. I det femte kapitlet, nulägesanalys, besvaras rapportens två 
frågeställningar med hjälp av fiskbensdiagram och träddiagram. Rapporten avslutas med 
att i kapitel sex ha en diskussion kring metoden för genomförandet och framtaget 
resultat. Det sista kapitlet görs fullständig med implikationer, en slutsats och vidare 
forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer relevant teori som kan i samband med identifiering av variationer tas upp för att 
sedan slutligen få fram förbättringsverktyg på hur köer kan reduceras. Teorin som tas upp i detta kapitel 
har kontinuerligt utvecklats under arbetets gång för att besvara rapportens två frågeställningarna.  

 

2.1 Komponenter i ramverket 
Arbetet fokuserar på de köer som uppkommer inom sjukvården vid återbesök samt hur 
dessa köer kan reduceras. Kopplingen mellan frågeställningarna och teorin som används 
under studien för att besvara dem visas nedan (Figur 3).  

1.
Varför uppstår köer i samband med 
återbesök på en specialistavdelning?

2.
Hur kan köer i samband med 
återbesk reduceras på en 

specialistavdelning?

• Svensk hälso- och sjukvård
• Processer

• Koordination
• Variationer
• Standardisering
• Kommunikation
• Kapacitetsplanering
• Processer

• Optimering
• Lean healthcare
• Sex Sigma
• Kapacitetsplanering
• Standardisering
• Kommunikation 
• Processer

 
Figur 3: Teoretiskt ramverk. 

Arbetets teoretiska ramverk delas upp i tre olika block där det första blocket ligger som 
grund och används för att skapa en förståelse för att sedan besvara de två frågeställningar 
som rapporten bygger på. Två avsnitt tas upp i block ett som är svensk hälso- och 
sjukvård med dess struktur och organisation samt processer. För att besvara frågeställ-
ning ett innehåller det andra blocket teorier kring varför köer uppkommer i samband 
med återbesök. Dessa teorier är koordinering, variationer, standardisering, 
kommunikation, kapacitetsplanering samt processer.. Det tredje och sista blocket 
innehåller relevanta teorier för att besvara den andra frågeställningen om reducering av 
köer i samband med återbesök. I block tre beskrivs teorier inom optimering, Lean 
Healthcare, Sex Sigma, kapacitetsplanering, standardisering, kommunikation och 
processer. 
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2.2 Teori för att skapa förståelse  
De teorier som tas upp i detta avsnitt finns för att skapa ett underlag för studien men 
även för att skapa en generell förståelse för läsaren kring hur svensk hälso- och sjukvård 
är uppbyggd och hur den styrs samt dess processer.  

2.2.1 Svensk hälso- och sjukvård 

Svensk hälso- och sjukvård är indelad i två olika huvudområden, hälsovård och sjukvård. 
Hälsovården handlar om att förebygga och motverka olika typer av sjukdomar medan 
sjukvård handlar om att vårda personer som redan har blivit sjuka eller skadade (Berlin & 
Kastberg, 2011). Det är riksdagen och regeringen som har det övergripande ansvaret för 
styrning av hälso- och sjukvård och det är även de som anger mål och riktlinjer för 
verksamheten (Berlin & Kastberg, 2011). Det politiska ansvaret har sedan delegerats till 
landsting och regioner vilket innebär att även svensk hälso- och sjukvårds produktion 
och finansiering har decentraliserats (Figur 4) (Blomqvist, 2007). Det bör dock noteras 
att flera olika landsting samverkar regionalt när det gäller den specialiserade vården, vilket 
innebär att vissa sjukhus har ett upptagningsområde som täcker flera landsting.  

 

Riksdag/regering

Socialdepartementet

Socialstyrelsen

Landsting/region

Sjukhus/primärvård

Nationell
nivå

Regional
nivå

Lokal
 nivå

 
Figur 4: Organisation svensk hälso- och sjukvård. 

Det är landstingen som ansvarar för sjukvården och kommunerna sköter bland annat 
skolorna, äldrevården, räddningstjänsten och stöd till personer med funktionshinder.  Att 
sjukvården rent praktiskt administreras och styrs på en lokal nivå är vanligt även 
internationellt. Mindre vanligt är däremot att de lokala politiska företrädarna har stor 
frihet gällande självbestämmande och själva kan fatta beslut angående vårdtjänsters 
sammansättning, patientavgifters storlek samt graden av konkurrens inom produktionen. 
Svensk hälso- och sjukvård är till största del offentligt styrd och finansieras främst av 
skatteintäkter, stadsbidrag och en liten del patientavgifter (Blomqvist, 2007). 
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Den viktigaste lagen som styr svensk hälso- och sjukvård är 1982 års Hälso- och 
sjukvårdslag (HSL, 1982). Den är en så kallad ramlag och består av mer eller mindre 
allmänt hållna politiska målsättningar. Däremot är det sällan beskrivet hur dessa lagar ska 
uppfyllas (Blomqvist, 2007). Inom flera områden finns speciallagstiftning som 
tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter är styrande för verksamheten. 
Socialstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården och 
är ett viktigt stöd vid tolkning och implementeringar av nationella lagar, regler och 
riktlinjer (Blomqvist, 2007). 

Enligt HSL (1982) är det övergripande målet för svensk hälso- och sjukvård att ge alla 
medborgare tillgång till vård av god kvalitet och att vården ska ges på lika villkor. Exakt 
vad som avses med god kvalitet specificeras inte. Även vad som avses med lika villkor 
beskrivs inte annat än hur fördelningen av sjukvårdstjänster ska baseras på medicinska 
behov och ges med respekt för alla människors lika värde (Johnsson, 2010). I HSL 
fastställs också ansvaret att erbjuda god sjukvård av landstingen. HSL är en så kallad 
skyldighetslag som reglerar landstingen och sjukvårdspersonalens skyldigheter snarare än 
medborgarnas rättigheter (Berlin & Kastberg, 2011). Många landsting arbetar efter en 
organisationsmodell som utgår från olika verksamhetsområden (Figur 5). 

 

Ledning

Sjukhusdirektör

Stab

Vård-
enhet

Vård-
enhet

Vård-
enhet

Vård-
enhet

 
 

Figur 5: Hälso- och sjukvårdens organisation (Nilsson, Norén-Winsell, & Djärv, 1999).  

Varje verksamhetsområde sköts likt ett företag inom organisationen med tydliga 
avgränsningar, har en egen chef samt egen budget och personalansvar. Varje 
enhet/område leds av en verksamhetschef som är direkt underställd sjukhusdirektören 
(Nilsson, Norén-Winsell, & Djärv, 1999).  

2.2.2 Processer 

En process kan definieras som en begränsad mängd av samordnande aktiviteter som 
tillsammans har ett bestämt syfte. Kännetecken för processer är att de har en bestämd 
början och ett bestämt slut och att de är repetitiva (Bergman och Klefsjö, 2007). De 
flesta förekommande flöden i en verksamhet kan ses som processer och beskrivs då 
oftast som sekvenser, nätverk, och flöden av aktiviteter och arbetsmoment.  
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Vidare kännetecknas processer av att de har bestämda mål och syften och skapar 
kundvärde (Sörqvist, 2004). Bergman och Klevsjö, (2007) beskriver även att producenten 
ska tillfredsställa processens kunder med minsta möjliga resursåtgång.   

ProducentLeverantör Kund

 
Figur 6: Roller i processer (Sörqvist, 2004). 
  
Sörqvist (2004) beskriver att i processen finns det tre roller bestående av leverantör, 
producent och kund (Figur 6). Arbetet utförs av producenten. Leverantören arbetar 
utifrån kundens uppställda mål och önskningar för att färdigställa och leverera en 
produkt eller tjänst. I detta skede är det leverantören som tar emot underlag från kunden 
för att sedan utföra uppgiften. Leverantören är då producent. När resultatet är utfört 
levereras det till kunden. Rollerna kan skifta beroende på vilken del av kedjan som 
granskas. När leverantören och producenten beställer varor från en annan leverantör är 
den istället kund. Både kunden och leverantören kan antingen vara interna och finnas 
inom verksamheten eller externa (Sörqvist, 2004). 

Verksamhetsområdena på ett sjukhus är oftast funktionellt uppdelade efter medicinsk 
specialitet eller allvårdsavdelning i en linjestabsorganisation (Nilsson, Norén-Winsell, & 
Djärv, 1999). Exempel på olika vårdenheter kan vara till exempel akut-, röntgen- eller 
medicinklinik.  

 

2.3 Teori för att besvara första frågeställningen 
Det andra blocket tar upp teorier som påverkar köer negativt och skapar köer. Alla 
teorier som finns i detta block kopplas där med tillsammans till att lägga grunden för att 
besvara den första frågeställningen i rapporten.   

2.3.1 Koordination 

Köer definieras som väntan. Väntan kan vara allt från en order som väntar på att börja 
produceras eller som i hälso- och sjukvården en patient som väntar på behandling 
(Arvidsson. 2007). Birjandi och Bragg (2009) menar att så fort en vara inte förflyttas eller 
bearbetas uppkommer väntan. Inom sjukvården uppgår över 90 % av patientens ledtid av 
väntan inför exempelvis den kommande processen. Reducering av väntetider och 
förseningar kan ske om förmågan att sammanlänka processer ökar så att varje del är 
direkt ansluten till nästkommande del.   

Litteratur betonar ofta vikten av koordination och integration för att styra de logiska 
processerna i en försörjningskedja (Romano, 2003). Genom att koordinera aktiviteter och 
processer inom verksamheten kan integration inom försörjningskedjan uppnås 
(Christopher, 2005). En koordinerings- eller samordningsmekanism består av den 
informationsstruktur som bestämmer vem som får vilken information från omgivningen, 
hur information bearbetas och därefter fördelas till olika medlemmar som deltar i själva 
mekanismen. Koordinering inkluderar även den beslutsprocess som bidrar till att 
lämpliga och möjliga åtgärder vidtas vid behov.  
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Vid koordinering av flera flöden i en försörjningskedja kan det handla om att styra 
material, resurser, information samt finansiella flöden på ett lämpligt sätt. Genom god 
koordinering av flöden kan förbättringar och vinster uppstå i hela försörjningskedjan 
(Romano, 2003).  

Dagens hälso- och sjukvård präglas överlag av en hög grad av differentiering vilket leder 
till att höga krav ställs på koordineringsmekanismerna för att på ett effektivt och lönsamt 
sätt styra verksamheten (Glouberman & Mintzberg, 2001). Hall (2006) beskriver hur 
hälso- och sjukvården karaktäriseras av ett silotänk indelade i funktioner och avdelningar 
vilket kan leda till suboptimering. Traditionellt har hälso- och sjukvården fokuserat på 
varje funktion för sig i vårdkedjan men vid införandet av mer patientcentrerad vård 
ökade behovet av god koordinering. Det är mycket personal och olika yrkeskategorier 
som rör sig runt en patient och därför är behovet av god koordinering stort för att spara 
tid, säkerställa att rätt person är på rätt plats, utför rätt uppgifter och får rätt information. 
Köer inom hälso- och sjukvården beror oftast inte på medicinska problem utan på grund 
av att bristande koordinering av resurser och informationsflöde uppstår i vårdkedjan. Det 
medicinska synsättet på vård av patienten måste därför kompletteras med ett logistiskt.  

2.3.2 Variationer  

Variationer förekommer överallt både mellan dagar, människor, länder, varor och tjänster 
och kan enkelt påverka systemets prestanda (Bergman & Klevsjö, 2007). Det är vanligt 
att fel och brister uppstår just på grund av variationer (Schmenner & Swink, 1998). Det 
finns två övergripande grupper av variationer: slumpmässiga och systematiska variationer 
(Bergman & Klevsjö, 2007). Slumpmässiga variationer består av egenskaper som varierar 
på ett slumpmässigt sätt. Dessa variationer är ett resultat av flera olika orsaker och 
händelser. Detta innebär att en enskild orsak har en okänd inverkan på resultatet och 
eliminering av denna orsak kan ha en liten inverkan på slutresultatet. En process som 
endast innehåller slumpmässiga variationer benämns vara i statistisk kontroll eller stabil. 
När en process beskrivs som stabil och endast uppvisar slumpmässiga variationer kan det 
kommande resultatet förutsägas inom vissa gränser eftersom slumpmässiga variationer 
fördelas enligt ett mönster. Systematiska variationer beror ofta på ett fåtal orsaker som 
kan ha stor negativ inverkan på kvalitetsmåttet och slutresultatet. Därför är det viktigt att 
lokalisera grundkällan till variationerna och eliminera den snabbt (Sörqvist 2004). Av det 
som konstaterats ovan kan sedan kopplingar till köbildningen dras då de påverkas i stor 
grad av systematiska variationer som har en negativ effekt på resultatet som i detta fall är 
en frisk och nöjd patient.  

2.3.3 Standardisering 

Metodfel uppstår på grund av att olika individer utför samma arbete på olika sätt. 
Människor använder ofta olika tekniker, metoder och knep för att utföra samma 
uppgifter vilket leder till skillnader i utfall och resultat mellan olika individer. Det kan 
finnas stora skillnader mellan bästa och sämsta resultat (Sörqvist, 2004). Metodfel är 
oftast oönskade av individen men är svåra att undvika eftersom de grundar sig på 
individernas nuvarande kunskaper och erfarenheter (Bergman och Klefsjö, 2007). 
Schmenner och Swink, (1998) menar att ostandardiserat arbetssätt och variationer leder 
till mindre produktiva processer. Ibland kan arbetsfördelningen inom de olika yrkes-
grupperna inom hälso- och sjukvården vara oklar. Bristen av rutiner och uppföljning kan 
leda till onödigt dubbelarbete och missförstånd bland personalen.  
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Detta bidrar till ökade vårdköer vilket leder till att färre patienter får vård i rätt tid och 
befinner sig i vårdkedjan under en längre tid än planerat. Däremot är det viktigt att hitta 
en balans mellan flexibilitet och standardisering eftersom en för hög grad av 
standardisering kommer att minska graden av patientfokus och på så sätt göra mer skada 
än nytta (Boyer och Pronovost, 2012). Icke värdeskapande aktiviteter inom 
vårdprocesserna bidrar till att flödet försämras och därför befinner sig patienterna längre 
tid i vårdkedjan och köerna blir längre (Liker & Meier, 2006). 

2.3.4  Kommunikation 

Kommunikation handlar om att sprida och dela kunskap, information, idéer och känslor 
från en person eller en grupp till en annan. Kommunikation är dubbelriktat medan 
information är enkelriktad. All kommunikation har ett syfte. Alltifrån att informera ett 
resultat, en fråga eller ge en order. Detta budskap måste därför formuleras och utformas 
på det sätt som avses för att undvika missförstånd (Tonnquist, 2012). Det gäller att både 
sändare och mottagare kommunicerar på ett sätt som de båda förstår. Återkoppling är 
sändarens kvitto på att budskapet gått fram (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Olika kommunikationskanaler lämpar sig bättre än andra för att uppfylla syftet och för 
att nå olika målgrupper. Ofta kan flera olika kanaler behöva användas för att sprida 
samma budskap (Tonnquist, 2012). Exempel på kommunikationskanaler kan vara: 

• Skriftligen – rapporter, broschyrer, nyhetsbrev 

• Elektroniskt – mail, telefon, sms 

• Fysiskt – möten, konferenser, utbildningar 

Kommunikationsplanen är ett verktyg som används för att säkerhetsställa att rätt mål-
grupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt (Tonnquist, 2012). 

Goda kommunikationskanaler är avgörande för att skapa och bibehålla en lärande 
organisation. Det är därför viktigt att information och lärdommar sprids från individ till 
individ angående olika beslut, händelser, uppföljningsarbeten samt kommande händelser. 
Denna information och informationsspridning ligger sedan som grund vi beslutstagande.  
Brister informationsspridningen och kommunikationen mellan olika yrkesutövare som 
deltar i vårdprocessen kring en patient kan detta leda till växande köer samt felaktig eller 
utebliven vård. Sett ur ett ledningsperspektiv blir kommunikation en viktig funktion för 
styrning, kontroll och samordning (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Bristande kommunika-
tion inom hälso- och sjukvården kan leda till att patienter drabbas eller riskerar att 
drabbas av vårdskador (Clark. et al., 2009). 

2.3.5 Kapacitetsplanering  

Det är viktigt att skapa en överrensstämmelse mellan behov och tillgänglig kapacitet för 
en period till exempel per vecka. För att göra detta jämförs det beräknade behovet med 
den beräknade tillgängliga kapaciteten för perioden. Det behövs även göras en 
ackumulerad beräkning för de sammanlagda perioderna. Är överensstämmelsen korrekt 
finns det en balans mellan behov och kapacitet för varje planeringsperiod (Jonsson & 
Mattson, 2005). Utefter det Jonsson & Mattson (2005) beskrivit kan det dras en koppling 
till köer och dess uppkomst med tillgänglig kapacitet inom hälso- och sjukvård. Köer i 
samband med återbesök kan påverkas negativt om behovet är större än den tillgängliga 
kapaciteten. I detta fall är behovet vårdsökande patienter och tillgänglig kapacitet läkare 
som kan ta emot för mottagningsbesök.  
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Ifall den tillgängliga kapaciteten inte kan bemöta efterfrågan av patienternas behov av 
vård bildas köer. Flexibiliteten i patientflödet minskas även av begränsad kapacitet 
efterson hälso- och sjukvården då inte kan gardera sig mot plötsliga händelser och 
variationer i behov. Detta påverkar köuppkomst genom att hanteringen av plötsliga 
händelser inte kan ske på ett effektivit sätt. Den begränsade kapaciteten leder även till att 
läkarna har mindre tid att lägga på till exempel förbättringsarbeten och utbildning av att 
utveckla och effektivisera patientens flöde för att minska köerna. 

2.3.6 Processer 

Den medicinska utvecklingen har under de senaste årtiondena utvecklats och har haft en 
stor inverkan på hälso- och sjukvårdens förmåga att behandla och förebygga sjukdomar 
och skador. I takt med denna utveckling har hälso- och sjukvården blivit mer 
specialiserad och uppdelad i funktioner (Edgren & Stenberg, 2003). För en vårdsökande 
patient innebär detta en resa där behandling kan ske inom flera olika funktioner och av 
flera olika yrkesgrupper. De funktionella avdelningarna och dess processer, rutiner och 
internfokuserande förbättringsarbeten har även fått mer fokus än hälso- och sjukvårdens 
huvudsakliga syfte; att förebygga, lindra och om möjligt bota vårdsökande patienter. 
Denna funktionsuppdelning minskar tillgängligheten till vård inom rätt tid och resurser 
med rätt kompetens vilket i längden minskar den medicinska kvaliteten och orsakar 
växande köer. Uppdelningen av funktioner inom hälso- och sjukvårdsverksamhet gör att 
det blir svårare att tillgodose helhetens behov samt att den berörda personalens 
handlingsutrymme begränsas (Nilsson, Norén-Winsell, & Djärv, 1999). 

Ur ett vårdrelaterat produktionsperspektiv, finns det flera fördelar med processperspektiv 
men då tas det inte hänsyn till individers olika behov och dess komplexitet som hälso- 
och sjukvården hanterar dagligen.  

 

2.4 Teori för att besvara andra frågeställningen 
I det tredje och sista avsnittet i teorikapitlet redovisas teorier som påverkar köer positivt 
och gör att de ska reduceras. Detta avsnitt och dess teorier kopplas ihop genom att dessa 
sju avsnitt har den gemensamma nämnaren att kunna besvara rapportens andra 
frågeställning om att reducera köer, kopplade till återbesök inom en specialistklinik.  

2.4.1 Optimering  

Optimera betyder att med de förutsättningar som finns ta fram den mest optimala 
lösningen på ett problem (Sörqvist, 2004). Lösningen behöver inte vara den mest 
optimala men den kan vara ideal för de förutsättningar som ges. Det finns ett flertal olika 
metoder för att finna det värde som är mest optimalt. Värdet tas fram genom en funktion 
där förutsättningar samt vissa restriktioner tas med i beaktning (Bergman & Klevsjö, 
2007). Dessa metoder och verktyg har används i flera år i andra branscher för att 
optimera effektiviteten i förändringen, kunna spara tid och pengar samt att öka 
effektiviteten i utförandet av uppgifter. Det vanligaste verktyget i sjukvården är en 
kombination av Sex Sigma och Lean, då kallat Lean Sex Sigma (Birjandi & Bragg, 2008). 
Utefter det som författarna ovan nämnt kan en koppling till reducering av köer dras. 
Köreducering har en direkt relation till att optimera en verksamhet och på så sätt spara 
tid men även att skapa ett mer effektivt arbete.  
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Genom att utföra arbetsuppgifter mer effektivt och optimera användandet av tillgängliga 
resurser kortas den totala arbetstiden ner vilket leder till att patienten befinner sig kortare 
tid i vårdkedjan. Därmed har läkarna mer tid till att ta emot fler patienter vilket leder till 
köreducering.  

Optimering har även inverkan på köreducering genom att ifall onödiga aktiviteter utförs 
eller de inte genomförs på rätt sätt uppstår slöserier. Dessa slöserier leder i sin tur till att 
tid läggs på fel saker och påverkar patientflödet och arbetsbördan för personalen. Hade 
aktiviter optimerats och rätt saker skulle utföras på rätt sätt skulle tid besparas som 
istället kan läggas på att ta emot patienter.  

2.4.2 Lean Healthcare  

Lean Healthcare är en tillämpning av Lean eller även kallat Lean Production, som är ett 
förbättringsverktyg inom tillverkningsindustrin (Birjandi & Bragg, 2008). Leans koncept 
kommer från första början från bilindustrin i Japan. År 1970 implementerade bilföretaget 
Toyota Lean och tog därmed ledningen på bilmarknaden med den nya grundtanken att 
eliminera förekommande slöserier. Lean är inte enbart ett förbättringsverktyg utan även 
en arbetsfilosofi där verksamheten kontinuerligt ska sträva efter ständiga förbättringar 
(Lumsden, 2006).  

Ordet Kaizen betyder ”ständiga förbättringar till det bättre” som bygger på en filosofi, 
och ett nytt sätt att se på verksamheten. Förbättringsarbeten skall vara en naturlig del av 
det dagliga arbetet och ske kontinuerligt. Kaizen bygger på förbättringsarbeten inom 
både lednings-, grupp- och individnivå. De tvärfunktionella projekten leds på 
ledningsnivå, kontinuerliga förbättringsgrupper på gruppnivå och förslagsverksamhet på 
individnivå. Inom Kaizen arbetas det med att göra små förbättringar som tillsammans ger 
stora resultat och genombrott. Målet med Kaizen är att minska slöserier som inte tillför 
värde i en verksamhet (Sörqvist, 2004). Detta betyder i samband med reducering av köer 
att ständigt arbeta med att förbättra patientens flöde. Genom att göra större förbättringar 
i små steg är det enklare att eliminera slöserier som inte tillför något värde för patienten.  

Tillverkningsindustrin skiljer sig från sjukvården till största del genom att produkterna i 
sjukvården är människor med individuella behov vilket gör processerna mer komplexa. 
Lean kan därför inte appliceras direkt till sjukvården men många grundtankar kan 
tillämpas. Lean Healthcare innebär att ett flödesinriktat tankesätt ska implementeras där 
patientens processer ska sammankopplas, utan onödiga väntetider mellan dessa. Istället 
för att fokusera på att varje enskild aktivitet ska gå så snabbt som möjligt ska fokus 
istället ligga på att tiden patienten befinner sig i flödet minimeras (Arvidsson, 2007).  

Lean består av fem grundprinciper, som används för att eliminera slöserier och hur 
övergången till en Lean-verksamheten ska gå till. De fem principerna är värde, 
värdeflöde, flöde, drag och perfektion (Lumsden, 2006). Den första principen innebär att 
identifiera patientens värde. Värdeflöde är den andra principen där patiens flöde ska ses 
över från början till slut för att finna de aktiviteter som inte skapar värde för patienten. 
Flöde är den tredje principen och handlar om att sätta ihop patientens värdeskapande 
aktiviteter till en process och gruppera de patienter med liknande behov för att på så sätt 
bearbeta med varje grupp mer effektivt. Den fjärde principen är drag och handlar om att 
patientens behov ska forma vården och skapa processen.  

Perfektion är den sista principen som innebär att ständigt utveckla och att ändra 
processen för att nå perfektion, för patienten innebär detta att få bästa resultatet av ens 
vård på sjukhuset (Birjandi & Bragg, 2008). Att undvika och eliminera slöserier är en 
grundtanke inom Lean. Inom hälso- och sjukvården innebär detta att alla aktiviteter och 
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resurser som inte tillför värde för patienten ska undvikas. Det finns sju olika sorters 
slöserier inom Lean vilka är överarbeten, överproduktion, väntan, lager, omarbete, 
rörelse och transport.  

Överarbete uppstår vid administrativt arbete såsom blanketter och journaler som inte 
tillför direkt värde för patienten. 

Överproduktion i sjukvården innebär att överflödiga prover och undersökningar 
genomförs.  

Väntan som patienten får uppleva är till exempel vid väntan på provresultat och 
mediciner. 

Lager är de slöseri som innebär att patienten får vänta eftersom flera aktiviteter är igång 
parallellt.  

Omarbete innebär att fel information har getts vid första provtagningen och att fel 
diagnos har ställts vilket leder till nya tester och prover måste tas.  

Rörselse innebär att material inte har förvarats centralt eller inte finns på sin plats och 
detta leder till den anställde måste utföra onödiga förflyttningar.  

Transport inom sjukvården betyder att patienten måste förflyttas onödigt mycket till 
exempel då de ska förflyttas från en avdelning till en annan (Birjandi & Bragg, 2008).  

För att relatera dessa slöserier till reducering av köer kan det dras paralleller och slutsatser 
att köerna påverkas av överarbete genom att läkaren behöver lägga ner vissa delar av sin 
tid på administrativa uppgifter som istället borde läggas på att ta emot fler patienter och 
på så sätt minska köerna. Överproduktion leder till att patienten behöver ta fler prover 
och utföra fler undersökningar än vad som egentligen hade behövts vilket leder till längre 
ledtid och mer väntan. Slöseriet väntan blir en direkt koppling till reducering av köer där 
patienten behöver vänta mellan provsvar och medicinering vilket förlänger patientens 
ledtid i flödet. Lager relaterar till köer på det sättet att det uppstår köer mellan olika 
aktiviteter och patienten behöver då vänta. Väntande patienter mellan varje aktivitet kan 
beskrivas som lager eller buffertar. Dessa buffertar kan finnas där avsiktligen för att 
gardera sig mot oförutsedda händelser och öka flexibiliteten eller för att det inte finns en 
balans mellan behov och tillgänglig kapacitet. Att patienten fått fel diagnos vid första 
besöket leder till omarbete och behöver börja om från första steget i processen vilket får 
som följd att patienten behöver utföra nya tester och komma på nya besök. Detta i sin 
tur leder till att läkaren behöver utföra omarbete istället för att ta emot en ny patient 
vilket ger resultatet längre köer. Att läkaren behöver förflytta sig för att materialet inte 
finns på rätt plats får som följd att patientens besök tar längre tid vilket leder till 
förseningar, minskar antalet mottagningsbesök som bildar köer. Sista slöseriet transport 
skapar köer då patienten måste förflyttas mellan olika avdelningar vilket även här bidrar 
till att patientens vistelse och ledtid förlängs som leder till bieffekten kö. Därav har alla de 
olika sju slöserier en direkt koppling till reducering av köer.  

Lean Healthcare är ännu inte lika utvecklat i Sverige som det är utomlands men på senare 
år har även Lean börjar implementeras på allt fler sjukhus runt om i Sverige (Arvidsson, 
2007). Inom Lean finns det ett flertal verktyg som kan tillämpas inom hälso- och 
sjukvården och oftast kan flera olika verktyg komplettera varandra  (Ballé & Régnier, 
2007).  



Teoretiskt ramverk 

 

15 

2.4.3 Sex Sigma  

Sex Sigma är idag ett välkänt förbättringskoncept i världen. Det vanligaste problemet 
inom en verksamhet är oftast variationer. Det är svårt att producera en exakt likadan 
produkt eller tjänst flera gånger. Därför är det viktigt att identifiera dessa variationer och 
eliminera eller lyckas hantera dem hos verksamhetens processer eller produkter.  

Syftet med Sex Sigma är att mäta, analysera och minska processernas variationer för att 
effektivare producera varor och tjänster utan variationer för att på så sätt få nöjdare 
kunder och i detta fall patienter. Detta förbättringskoncept går att anpassa och använda 
både inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Ett vanligt sätt att studera en process nytta är att bestämma dess duglighet, vilket kan 
definieras som förhållandet mellan processens toleransvidd och dess spridning. Enligt 
denna ska avståndet mellan specifikationerna vara minst ±6 standardavvikelser och 
samtidigt får inte medelvärdet skifta mer än 1,5 standardavvikelse åt något håll. Detta 
motsvarar att maximalt 3,4 ppm fel kan uppstå. Sex sigma innebär inte att verksam-
heterna måste ha mindre än 3,4 ppm fel i en process utan det är mer ett riktmärke för att 
verksamheten kontinuerligt ska följa upp, mäta, analysera och minska processernas 
variationer. Ofta ger en satsning på Sex Sigmas spridningseffekter önskevärda effekter då 
organisationen uppmärksammar ytterligare utvecklingsbehov av processer och 
kvalitetssystem (Sörqvist, 2004). 

Sex Sigma är därför ett bra förbättringsverktyg att använda sig av där oönskade 
variationer existerar. Detta även variationer som uppkommer vid patientens flöde som 
påverkar köbildning. Efter identifiering av variationer som i samband med köer har 
uppstått ska dessa elimineras eller hanteras på ett effektivt sätt. Vid identifiering och 
eliminering av variationer är det viktigt att fokusera på rätt variationer. I avsnitt 2.3.2 om 
variationer beskrivs två sorters variationer, där de systematiska variationerna är de som 
bör ligga i fokus vid förbättringsarbete. Fel fokus kan leda till att förbättringsarbeten 
utförs för att eliminera eller minska variationer som påverkar slutresultatet i liten grad  

2.4.4 Kapacitetsplanering  

Stämmer inte överenstämmelsen mellan behov och tillgänglig kapacitet finns det fyra 
olika handlingsalternativ för att åstadkomma balans. Dessa är öka/minska tillgången på 
kapacitet, omfördela aktuella kapaciteten, öka/minska behovet på kapaciteten samt 
omfördela kapacitetbehovet mellan olika perioder. Av dessa fyra alternativ är enbart en 
av alternativen aktuell för denna rapport vilken är att omfördela den aktuella kapaciteten 
vilken kan användas både på kort och lång sikt (Jonsson & Mattson, 2005). Detta 
eftersom avgränsningarna i rapporten inte tar hänsyn till att anställa eller avskeda 
personal samt att styrning av efterfrågan av vård i detta fall inte kan förändras.  

Att omfördela den aktuella kapaciteten innebär att läkarnas tillgängliga kapacitet ska 
överrensstämma med vårdsökandes behov. För att skapa balans behöver läkarnas 
tillgängliga kapacitet täcka upp den efterfrågade patientvård, som kan göras på såväl kort 
och lång sikt. På kort sikt innebär det att göra någon form av nödlösning, till exempel 
övertid, för att täcka upp det uppkomna behovet vid till exempel plötslig sjukdom av 
läkare och minskad tillgänglig kapacitet. På längre sikt kan det istället innebära att till 
exempel efterfrågan av patientvård har ökat och läkarna får omfördela deras 
gemensamma resurser. 
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2.4.5 Standardisering 

Genom att systematiskt genomföra studier och jämföra olika arbetssätt inom hälso- och 
sjukvården kan stora förbättringar uppnås inom både kvalitet och effektivitet (Sörqvist, 
2004). Metodfel kan hanteras genom att de bästa arbetssätten identifieras och senare 
sprids, tas efter och används av samtliga som ska utföra arbetet. Därför finns det mycket 
att lära av att analysera prestationer och utförande för vidare utveckling (Bergman och 
Klefsjö, 2007). Standardisering av arbetsprocesser är viktigt men det måste göras en 
avvägning för hur mycket standardisering kan begränsa fokus på patienten och för lite 
standardisering kan leda till sämre patientsäkerhet. Utmaningen är att designa flexibla 
processer men att samtidigt standardisera aktiviteter för att skapa enhetlighet (Meredith 
et al, 2011). Det är viktigt att olika arbetsmetoder och processer anpassas till det 
sammanhang och de problem som finns (Eriksson et al, 2011). Det är också viktigt att se 
till hela systemet och att inte optimera varje arbetsprocess för sig (Walley, Silvester & 
Steyn, 2006).  

2.4.6 Kommunikation 

Dagens verksamheter inom hälso- och sjukvård är i stort behov av effektiv kommuni-
kation mellan vårdpersonal och patienter eftersom flera aktörer är inblandade i samma 
vårdprocess, växande informationsflöde och allt kortare beslutstider (Bergman och 
Klefsjö, 2007). Kommunikationsbrister kan hanteras på flera olika sätt inom hälso- och 
sjukvården. Några viktiga åtgärder är bland annat att fastställa informationsbehovet, 
studera och tydliggör olika informationsflöden, standardisera och säkra språket, välja 
lämpliga informationskanaler, säkerhetsställa mottagande och förståelse (Sörqvist, 2004). 
Det är även viktigt att identifiera vilken information och kommunikation som behövs för 
att uppnå resultat, undvika missförstånd och omarbete. Omarbete tar lång tid och leder 
till att patienten befinner sig längre i patientflödet. För att säkerhetsställa att information 
når rätt person är det lämpligt att skapa standardiserade informationsvägar samt 
kommunikationskanaler. Framgångsrik kommunikation kräver ett gemensamt, tydligt och 
lättbegripligt språk. Bristande språkbruk och bristande informationsflöden kan leda till att 
budskapet feltolkas eller förlorar sin innebörd vilket kommer att påverka beslut och vård 
av patienten och i längden köer kopplade till återbesök negativt (Sörqvist, 2004).  

2.4.7 Processer 

Processer består utav de naturliga arbetsflödena som finns i verksamheten och därav har 
processerna en central roll vid förbättringsarbeten. För att förbättringsarbeten ska bli så 
effektiva som möjligt är det viktigt att se till helheten. Patientcentrerad vård skulle inne-
bära:  

• En förbättrad helhetsförståelse av verksamheten hos medarbetarna 

• Förbättrat kundfokus 

• Bra grund för förbättringsarbete 

• Ökad förändringsstabilitet  

Många funktioner inom hälso- och sjukvården arbetar idag effektivt var för sig medan 
om istället dess helhet analyseras är den  oftast långt ifrån lika effektiv som de enskilda 
aktiviteterna. Det finns brister samordningen och likaså brister i förståelsen för varandra 
(Sörqvist, 2004).  
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Kvalitetsförbättringsprogram inom hälso- och sjukvården uppnår ofta inte uppställda mål 
då de riktas mot en isolerad process eller en specifik patientgrupp och tar ingen hänsyn 
till interaktionen mellan processer, resurser eller helheten (Hall, 2006). Införandet av en 
mer patientcentrerad vård hade lett till optimering av produktionen och flödet inom den 
interna verksamheten genom att eliminera onödiga aktiviteter och variationer i rutiner. På 
detta sätt är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt diagnostisera, behandla och följa 
upp så många patienter som möjligt. Detta för att maximera patientflödet och minska 
köer i samband med återbesök.
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3 Metod och genomförande 
I det tredje kapitlet ska läsaren få en förståelse för hur arbetets gång i rapporten sett ut, vilka angrepssätt 
som använts samt vilken datainsamlingsmetod som valts. I kapitlet beskriver även författarna hur 
analysen av data gått till och ger läsaren en insyn i tillförlitligheten i rapporten.  

 

3.1 Arbetsprocessen 
Arbetsgången under utförandet av denna rapport kan beskrivas i sju olika faser: 
problemformulering, metodval, datainsamling/litteraturstudie, sammanställning av 
rapport, analys och slutsats/diskussion av resultat för att sedan mynna ut i framläggning 
och presentation av rapportens resultat (Figur 7).  

 

Problem-
formulering
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studie

Samman-
ställning

Analys
Slutsats &
diskussion

 

Figur 7: Arbetsprocessen. 

Arbetet inleddes med ett möte med överläkare Dawid Kusiak på hjärtmottagningen, 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för att diskutera och analysera behov och problem-
frågor inom avdelningen. Därefter formulerades problemfrågor och arbetsupplägg för 
denna rapport. Metodval handlade om att välja lämpligt tillvägagångssätt för att uppfylla 
rapportens syfte och besvara de två framtagna frågeställningarna. En tillämpning av 
fallstudie ansågs vara ett lämpligt för att få djupgående kunskaper inom undersök-
ningsområdet. Vidare beslutades vilka metoder som skulle användas vid datainsamling 
respektive dataanalys.  

Litteraturstudien utfördes parallellt med datainsamlingen för att kontinuerligt jämföra 
insamlad data med teori. Både litteraturstudien och datainsamlingen har haft en 
betydande del kring skapandet av det teoretiska ramverket. Fallstudien handlade 
inledningsvis om att utifrån ett verkligt fall samla in data och få en djupare förståelse för 
det problem som skulle undersökas. Datainsamlingen och litteraturstudier utfördes 
parallellt för att samla in och välja ut relevant information inom ämnet samt styrka olika 
teorier som sedan kom att användas i resultatet. Då all data var insamlad skedde en 
sammanställning och med hjälp av verktyg som fiskbensdiagram och träddiagram 
utfördes analyser kopplade till teorier och egna erfarenheter från fallstudien. Efter 
färdigställandet av analysen skedde en diskussion kring arbetets gång, valda metoder, 
resultat, implikationer och vidare forskning. Arbetet avslutades med en färdigställd 
rapport.  
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3.2 Angreppssätt 
Under arbetets gång har ett abduktivt angreppssätt använts. Ett abduktivt angreppssätt är 
en kombination av både induktivt och deduktivt angreppssätt och beskrivs som att 
utifrån ett enskilt fall formulera ett teoretiskt mönster som kan förklara fallet (Patel & 
Davidsson, 2003).  

Det första steget i datainsamlingsprocessen kännetecknades i denna rapport som 
induktivt och bestod av att samla in data i form av intervjuer och undersökning av 
dokument från fallet. Insamlad data sammanställdes och analyserades sedan för att finna 
olika orsakssamband och mönster för att därefter härleda fram relevanta teorier. I nästa 
steg, beskrivet som deduktivt, prövades teorierna och jämfördes på fallet för att utvidgas 
och utvecklas för att bli mer generella. Vid detta abduktiva arbetssätt har både teori och 
insamlad data kontinuerligt jämförts med varandra.  

Detta arbete har haft en kvalitativ inriktat forskning med både kvalitativ och kvantitativ 
data eftersom datainsamlingen fokuserade på mjuk data såsom kvalitativa intervjuer men 
även tolkande analyser av dokument och statistik. Den kvalitativa forskningsmetoden 
passade även eftersom problemfrågorna handlar om att förstå människors upplevelser 
och författarna vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta?” ”Vilka är de underliggande 
mönstren?” (Patel och Davidsson, 2003).  

 

3.3 Fallstudie 
En fallstudie har använts i detta arbete för att besvara de två uppställda 
frågeställningarna. En fallstudie innebär att undersöka ett fall och därifrån samla in 
information av olika karaktär för att på så sätt få en bra överblick, helhetsperspektiv samt 
en förståelse av hur komponenter i fallet fungerar och samspelar. Ett fall kan både vara 
en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel och Davidsson, 
2003).  

Tillämpning av en fallstudie lämpar sig, precis som i detta arbete, när arbetssättet utgår 
från en mixad metodansats i form av både en kvantitativ och kvalitativ undersökning. 
Det är även lämpligt när frågeställningarna för studien är av typen ”hur” eller ”varför” 
precis som i de uppställda problemfrågeställningarna i detta arbete (Yin, 2009; 
Denscombe, M. 2000). Fallstudiens design grundar sig på antalet fall och antalet 
analysenheter. Fallstudien har genomförts på hjärtmottagningen på Länssjukhuset Ryhov 
i Jönköping (benämns härefter för hjärtmottagningen). Eftersom studien genomfördes på 
en mottagning och inte med flera fall beskrivs studien som en enfallsstudie. En 
analysenhet, nämligen återbesöksprocessen undersöktes. Författarna valde att utföra sin 
fallstudie på hjärtmottagningen bland annat på grund av att mottagningen uttryckte ett 
behov av hjälp. Författarna såg även en chans att få tillämpa och bredda sina kunskaper 
inom logistik och hälso- och sjukvård. Ett urval gjordes även baserat på författarnas 
geografiska närhet till fallet. Författarna ville skapa en djupare förståelse för aktiviter och 
processer inom fallet och hur de samverkar för att besvara de båda problemfrågorna. 
Detta ledde till flera besök och intervjuer med personer av olika befattningar på 
mottagningen. Författarna ville ge utrymme för flexibilitet för sina 
datainsamlingsmetoder och vilka aktiviteter och processer som undersöktes. 
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3.4  Datainsamling 
Datainsamlingen har främst skett genom analys av statistik och dokumentation från 
sjukhuset samt intervjuer. Datainsamling har legat till grund för den utförda 
litteraturstudien. Genom litteraturstudier har det teoretiska ramverket skapats.  

3.4.1 Dokument 

För att finna underlag till orsaker för uppkomst av långa vårdköer kopplade till återbesök 
har dokumentation relaterat till hjärtmottagningens patientprocesser, arbetssätt samt 
historisk statistik över vårdköer på avdelningen studerats och analyserats. Detta för att 
hitta orsakssamband och dataunderlag. Statistik ha analyserats, från sjukhusets 
tidsbokningssystem Cosmic gällande data för vårdköer och inte patienters 
sjukdomshistoria. Denna statistik inkluderade när patienten gick hem från sitt första 
vårdbesök på mottagningen, planerad tidpunkt för besök, verklig tidpunkt för återbesök. 
Genom att studera denna typ av dokumentation skapades en förståelse för vad 
utgångsläget var och hjärtmottagningens önskade mål.  

3.4.2 Intervjuer 

Intervjuer har använts för att skapa en helhetsuppfattning av situationen. Insamlad data 
har bidragit till att ge mer förståelse kring det undersökta området och därmed bidra till 
att komplettera det teoretiska ramverket. Enligt Yin (2009) är intervjuer en av de 
viktigaste informationskällorna vid en fallstudie. Intervjuerna har  skett med personer 
med olika yrkesbakgrund och har varit både personliga (skett öga mot öga) och med hjälp 
av mejl och telefonkontakt. Intervjuerna har varit av kvalitativ natur med både halvöppen 
och semistrukturerad karaktär vilket betyder att intervjuerna har skett med en låg grad av 
standardisering. Den intervjuade personen har då fått chans att beskriva och svara med 
egna ord på givna frågor men det fanns även utrymme för följdfrågor och uppföljning av 
sidospår (Patel & Davidsson 2003).  
 
Tabell 1: Antal intervjuer och strukturerade samtal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje person blev intervjuad enskilt för att undvika påverkan av andra eller inte våga 
prata fritt. Istället genomfördes flera intervjuer.  

Datum Befattning Tidsåtgång 

2013-01-14 Överläkare 2h 
2013-01-29 Presentation Länssjukhuset Ryhov 3h 
2013-02-19 Vårdutvecklare 1,5h 
2013-02-21 Undersköterska 2h 
2013-02-28 Överläkare 1h 
2013-03-07 Sekreterare 1h 
2013-03-07 Undersköterska 1h 
2013-03-07 Vårdadministratör 0,5h 
2013-03-08 Hjärtspecialist 0,5h 
2013-03-08 Hjärtspecialist 0,5h 
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Samtliga intervjuer spelades in för att säkerhetsställa att ingen viktig information skulle 
förloras och för att placera den intervjuade personens svar och reaktioner i fokus. Efter 
varje möte sammanställdes och analyserades intervjun. För att få en helhetsbild av 
verksamheten och för att få fram ett relevant och trovärdigt resultat inom ämnet har 
personer inom olika befattningar och ansvarsområden inom hälso- och sjukvården 
intervjuats. I intervjuerna med varje person diskuterades deras arbetsuppgifter, hur en 
vanlig arbetsdag såg ut för dem, eventuell problematik kring patienthantering och långa 
köer kopplade till återbesök och  möjliga förbättringsförslag utifrån deras perspektiv. En 
sammanställning av de genomförda intervjuer och dess tidsåtgång finns i Tabell 1.  

3.4.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien för rapporten har grundat sig på analys av insamlad data och därefter 
har väsentlig litteratur använts för att förklara fallet och skapa ett teoretiskt ramverk. Det 
teoretiska underlaget för att besvara problemfrågorna samt komplettera och stödja 
dataunderlag började med att studera litteratur inom hälso- och sjukvård och vårdlogistik. 
Det framtagna ramverket har sedan legat som grund för kommande resultat. Fördelen 
med detta arbetssätt är att den insamlade data har analyserats utan att påverkas av 
befintliga teorier och hypoteser. Därav har författarna skapat sig en egen bild av nuläget.   
Vetenskapliga artiklar togs i stor utsträckning fram genom sökmotorn Google Scholar. 
Databaser som använts i detta arbete är bland annat Emerald, Science Direct, 
ABI/INFORM och Diva. Genom Diva hade författarna fått tillgångar till tidigare 
uppsatser från C- och D-nivå vilka kunde ge information och inspiration för vidare 
litteratursökningar. Genom övriga databaser fick författarna tillgång till publicerade 
vetenskapliga artiklar. Biblioteket på Högskolan i Jönköping erbjöd ett stort utbud av 
litteratur som har använts under arbetet. De sökord som har använts under arbetet har 
varit svensk hälso- och sjukvård, vårdlogistik, Lean Healtchcare, variationer, standardi-
sering, förbättrings- och kvalitetsarbete, köreducering, optimering, processkartläggning. 
Dessa sökord har även kombinerats med varandra samt tillsammans med hälso- och 
sjukvård. 

 

3.5 Dataanalys 
Första stadiet av litteraturstudien i detta arbete skapade en generell förståelse för hur 
svensk hälso- och sjukvård samt vårdlogistik är uppbyggd och fungerar. Parallellt 
utfördes även en fallstudie på en specialistklinik, på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 
Datainsamlingen från fallstudien lade grunden för ytterligare litteraturstudier och dess 
inriktning. De verktyg som författarna har använt för att analysera data, insamlad från 
fallstudien och på så sätt finna grundorsaker till långa köer i samband med återbesök och 
eventuella förbättringsförslag för att reducera dessa visas nedan (Figur 9-11). 

I takt med att datainsamlingen blev bredare och mer djupgående kunde författarna få en 
bättre förståelse för hur specialistkliniken och dess processer är uppbyggda, samverkar 
med varandra, dess problemområden samt grundorsakerna till dessa. I takt med att data 
samlades in från fallstudien studerades litteratur kring orsaker till långa köer i samband 
med återbesök inom specialistkliniker samt förbättringsmöjligheter. Data från fallstudien 
och det teoretiska ramverket framtagen från litteraturstudien analyserades och jämfördes 
sedan i en mönsterpassning. Mönsterpassning även kallat analytisk jämförelse är hur väl 
den teori som tillämpas i studien stämmer överens med det empiriska resultatet (Yin, 
2003). Enligt Yin (2003) är mönsterpassning att föredra vid genomförande av fallstudier. 
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I takt med att teorier växte fram utfördes mer specifika intervjuer och undersökningar 
inom fallstudien för att utveckla och utvidga teorierna. Resultatet från denna studie har 
utgått från dessa jämförande analyser. Författarna har rört sig mellan teori och empiri 
under hela detta arbete vilket är ett abduktivt arbetssätt (Figur 8).  
Hur insamlad data från fallstudien påverkade litteraturstudien illustreras med de streckade 
pilarna. Cylindrarna i figuren illusterar det teoretiska ramverket samt datainsamling från 
fallstudien. 
 

Fallstudie

Länssjukhust Ryhov, hjärtmottagningen.

Återbesöksprocessen

Teori
1.Sjukvårdskontext

2. Orsaker till köer

3. Reducering av köer

Data

Orsaker till 
långa köer

Resultat

Datainsamling

Datainsamling

Litteraturstudie

Jämförelse-Analys
(Mönsterpassning)

Dataanalys
Fiskbensdiagram
Träddiagram

 
Figur 8: Dataanalys. 

 
Problemområdena i arbetet har utformats i samråd med ledningen för sjukhuset samt 
med personer av olika befattningar på den berörda avdelningen. För att finna 
grundorsaken till de framtagna problemområdena har bland annat analysmetoden 5 Why-
analysis, skapad av Taiichi Ohno (1988) tillämpats (Figur 9). Analysmetoden 
praktiserades genom att författarna upprepade gånger fråga ”varför uppstår detta 
problem?”. Detta för att på så sätt skapa en analytisk och undersökande dialog för att få 
fram grundorsaken till långa köer i samband med återbesök inom en specialistklinik.  
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Varför?       Varför?       Varför?       Varför?       Varför?

Vad? Var? När? Vem? Hur?

Aktivitet

 
Figur 9: Analysmodell för systematiskt ifrågasättande.  

 

För att strukturera upp och visa på ett pedagogiskt sätt resultatet av 5-Why analysen 
används ett Ishikawadiagram även kallat fiskbensdiagram. Diagrammets stomme 
illustrerar problemfrågan och huvudorsakerna och dess orsaker till problemet och dess 
svar grenar ut sig likt fiskben från ryggraden (Figur 10).  

 

Problem

Orsak

Detaljerad 
orsak

 
Figur 10: Exempel fiskbensdiagram. 

Träddiagram är likt ett fiskbensdiagram gällande både framtagning och användning. 
Skillnaden är att de är enklare att bryta ner ett centralt problem, en idé eller 
kundönskemål i olika nivåer när ett träddiagram används (Bergman och Klefsjö, 2007). 
Författarna har använt diagrammet för att strukturera lämpliga åtgärdsförslag på 
framtagna orsaker i fiskbensdiagrammet (Figur 11).  
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Orsak

Förbättrings-
förslag 1

Förbättrings-
förslag 1.1

Förbättrings-
förslag 1.2

Förbättrings-
förslag 2

Förbättrings-
förslag 2.1

Förbättrings-
förslag 2.2

 
Figur 11: Exempel träddiagram. 

Träddiagrammen och åtgärsförslagen uppkom genom att utgå från frågorna ”Hur ska det 
förbättras/utformas?”, ”Hur kan…lösas/undvikas?”. Varje åtgärdsförslag med liknande 
syfte grupperades tillsammans. 

Ibland kan det vara enkelt att finna lämpliga lösningar för olika problemområden, 
framtagna från fiskbensdiagram och träddiagram, medans det i andra fall finns det flera 
alternativa lösningar att välja mellan. Därför måste ibland de alternativa förbättrings-
förslagen analyseras och prioriteras beroende på uppställda faktorer (Bergman & 
Klevfsjö, 2004).  

 

3.6 Validitet och Reliabilitet  
Att ha en hög intern validitet bygger på att fallstudien drar hållbara slutsatser där till 
exempel händelse x leder till händelse y (Yin, 2007). Redan från det första steget i 
rapportens arbetsprocess har författarna bearbetat information och eftertänksamt 
formulerat bakgrunden och beskrivit problemområdet för att sedan tydligt formulera 
fram syftet. Utefter rapporetens syfte har frågeställningar och avgränsningar blivit väl 
beskrivna för att ge läsaren en tydlig uppfattning om vad rapporten skall innefatta. 
Insamlade data från fallstudien och det teoretiska ramverk har analyserats och jämförts i 
en mönsterpassning. Mönsterpassning ökar såväl den interna valditeten och lämpar sig 
som analysmetod vid en fallstudie (Yin, 2003). Inför intervjuer och observationerna på 
fallföretaget har författarna varit väl förberedda och med hjälp av handledning under hela 
arbetets gång på Tekniska Högskolan i Jönköping samt på fallföretaget vilket har bidragit 
till en hög intern validitet säkerställts.  

För att en rapport ska ha hög extern validitet innebär det att resultatet som framkommit 
från fallstudien är generaliserbar  och kan användas även utanför den aktuella fallstudien 
(Yin, 2007). Författarna anser att de grundorsaker samt förbättringsförslag som 
framtagits utefter denna fallstudie även kan identifieras och införas på andra 
specialistkliniker i Sverige. Detta eftersom sjukhus i Sverige är uppbyggda och styrs på 
liknande sätt som leder till att resultatet kan generaliseras. Rapportens resultat har 
kontinuerligt sammankopplats och jämförts med det teoretiska ramverket vilket även 
höjer generaliserbarheten i rapporten och därmed tillför en hög extern validitet. Att en 
rapport har en hög reliabilitet innebär att en annan forskare ska ha möjlighet att 
formulera och genomföra en liknande fallstudie. För att detta ska verkställas behöver 
rapportens tillvägagångssätt dokumenteras noggrant (Yin, 2007).   
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Reliabiliteten i denna rapport förstärks då metoder kring datainsamling och analys 
beskrivs på ett tydligt sätt samt ger förklaringar till varför metoderna är kvalificerade. 
Författarna har valt olika sorters datainsamlingsmetoder för att problematiken skall ses 
från olika synvinklar. Datainsamlingen bestod både av litteraturstudier, analys av 
dokument samt intervjuer med flera olika personer med olika befattning vilket 
gemensamt höjer reliabiliteten i rapporten då tillförlitligheten i de intervjuades svar höjs. 
Det är viktigt att den information som ges vid intervjuer tolkas korrekt. Därför har 
författarna valt att spela in varje intervju för att i lugn och ro kunna analysera given 
information i efterhand samt kunna kontrollera given information och utföra korrekta 
analyser. Vid dataanalysen har bland annat författarna valt att använda sig av ”5 why” för 
att på så sätt fördjupa och se problematiken från olika synsätt som tillför hög reabilitet i 
rapportens resultat.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel börjar med att beskriva rapportens fallföretag Länssjukhuset Ryhov. Därefter beskrivs 
både återbesöksprocessen samt planeringsprocessen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
problematiken kring läkarens schema.  

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Länssjukhuset Ryhov är ett modernt länssjukhus beläget i Jönköping. Sjukhuset invigdes 
år 1934 där staten var huvudman men landstinget tog sedan över år 1967. Länssjukhuset 
Ryhov invigdes sedan år 1988. Länssjukhuset Ryhovs övergripande strategiska mål är: 

• Bra folkhälsa 

• God vård 

• Regional utveckling 

• Kostnadseffektivitet 

• Systemsyn och förbättring/förnyelse 

• Långsiktlig och uthållig finansiering 

Deras verksamhetsidé lyder ”Vi erbjuder den hälso- och sjukvård som våra medborgare 
har behov av och bidrar därigenom till ett bra liv. Vi skapar hälsa och trygghet i vardagen 
samt bot och lindring vid vårdbehov” (Petersson, 2013). Här bedrivs planerad och akut 
specialistvård dygnet runt, årets alla dagar. Sjukhuset har flera olika kliniker, hjälpmedels-
central, medicinteknisk och allmän service. Många kliniker har ett länsövergripande 
ansvar och inom varje klinik ryms ett stort antal specialistmottagningar.  

Det bor ungefär 145 000 personer inom sjukvårdsområdet och 337 000 personer i länet 
(Landstinget i Jönköping län, 2013). På Länssjukhuset Ryhov opereras det 60 patienter, 
föds 6 barn och görs 300 röntgenundersökningar varje dag. Det arbetar cirka 3300 
personer, som är uppdelat på 81 % kvinnor och 19 % män. De största yrkeskategorierna 
är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, läkarsekreterare och vårdare. På Länssjukhuset 
Ryhov sker utbildning av vårdpersonal och sjukhuset har samarbete med Hälsohögskolan 
i Jönköping, Hälsouniversitetet i Linköping, grundskolor och gymnasieskolor. Några av 
de yrken de utbildar personal inom är läkare, sjuksköterskor, vårdadministratörer samt 
biomedicinska analytiker. Länssjukhuset Ryhov arbetar med jämställdhetsfrågor vilket 
innebär att få fler kvinnor till högre chefspositioner, att alla anställda ska ha möjlighet att 
kombinera arbete och föräldraansvar samt jämställdhetsplan för sjukvårdsområdet 
(Petersson, 2013) 

Länssjukhuset Ryhov är uppbyggt av flera olika kliniker som till exempel infektions-, 
kirurg-, ortoped-, hud- och medicinkliniken. Medicinklinik är sedan uppdelad i ett flertal 
sektioner såsom till exempel njur-, lung-, neurolog- och hjärtsektionen som är den största 
sektionen på medicinkliniken. Hjärtsektionen är sedan uppdelad i ett flertal olika 
avdelningar och rapportens fallstudie är gjord på hjärtsektionens hjärtmottagning. 
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4.2 Patientdata på hjärtmottagningen 
Fördelning av läkarbesök på hjärtmottagningen mellan år 2006-2012 illustreras nedan 
(Figur 12). Utflödet av patienter under 2012 har minskat och detta illustreras genom att 
nybesöken bibehållit samma nivå i kontrast med mängden återbesök, som har ökat. 

 
Figur 12: Hjärtmottagningen läkarbesök. 

Illustrering av antalet patienter som inte har fått vård i rätt tid mellan år 2006-2012 visas 
nedan (Figur 13). Sedan införandet av vårdgarantin, 2005 har hjärtmottagningen arbetat 
med att minska vårdköerna för att uppnå gällande mål. Dessa förbättringar ledde till 
succesivt minskade köer. År 2009 fanns en jämnare balans mellan tillgänglig kapacitet och 
efterfrågat behov än något av de andra åren. 

 

 
Figur 13: Antal patienter som ej fått vård inom förväntad tid till hjärtmottagningen vid återbesök. 

År 2010 skedde en förändring och tillgången av resurser minskade vilket bidrog till långa 
köer i samband med återbesök ökade. Denna förändring berodde främst på att tillgången 
av tjänstgörande specialister inom allmänmedicin minskade och därför minskade antalet 
extra resurser som kunde ta emot mottagningsbesök. Arbetet med att minska köerna 
fortsatte och år 2011-2012 anställdes nya heltidsanställda läkare vilket kunde bidra till de 
minskade köerna.   
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4.3 Återbesöksprocessen 
Detta arbete är avgränsat till återbesöksprocessen (Figur 14). Det första steget i 
processen är ett beslut, taget av en specialistläkare, ifall patienten ska utremitteras eller 
bokas in på ett återbesök. Beslutet grundar sig på om patienten är i fortsatt behov av 
specialistvård eller inte. Planeras ett återbesök in på specialistkliniken skapar läkaren en 
behandlingsplan samt bestämmer vilka prover som patienten behöver ta inför kommande 
besök. Patienten får sedan en kallelse hemskickad med avsedd tid för återbesök samt 
vilka prover såsom till exempel EKG eller ultraljud, som behöver tas innan dess Det är 
viktigt att läkaren har så bra underlag som möjligt vid besöket för att bedöma sin patient 
rätt vid själva undersökningen. Det är patienten själv som ansvarar för att proverna blir 
tagna i tid inför återbesöket.  

 

Provtagning
Under-
sökning

Behandling

Planering

 
Figur 14: Återbesöksprocessen. 

Vid återbesöket blir patienten undersökt av en specialistläkare eller i vissa fall en 
underläkare eller allmänläkare, som specialiserar sig inom allmänmedicin. En underläkare 
är antingen en AT- eller ST-läkare. En AT-läkare är en person med läkarexamen men för 
att få en läkarlegitimation krävs en så kallad AT eller allmäntjänstgöring. Denna 
tjänstgöring kan utföras på antingen ett sjukhus, inom psykiatrin eller inom 
primärvården. En ST-läkare är en person som är legitimerad läkare men vill specialisera 
sig inom ett område och utför därför en specialisttjänstgöring. En allmänläkare är 
specialist inom allmänmedicin och arbetar ofta på vårdcentraler. De är experter på att ta 
emot patienter med olika symtom och bedöma vilka som behöver vård av någon annan 
specialist eller på ett sjukhus. Dessa extra resurser handleds under hela sin tjänstgöring av 
en specialistläkare och det är denna handledare som avgör vilka uppgifter denna person 
kan utföra. Patienter kan undersökas av dessa extra resurser ifall denna person besitter 
den kompetens som krävs för att behandla patienten. Detta är individuellt och 
kunskapen varierar för varje individ  

Efter undersökningen dikterar läkaren besöket och gör upp en behandlingsplan samt 
beslutar ifall ett återbesök på specialistkliniken är aktuellt eller vidare vård på en extern 
vårdenhet inom primärvården. Behandling av patienten skiljer sig från patient till patient 
och kan vara allt från medicinering till operativa ingrepp som till exempel att en 
pacemaker skall opereras in.  
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Patientens status och planerade aktiviteter följs ständigt upp i en planeringsprocess, 
innehållande flera olika aktiviter. Det är där information samlas för att sedan användas 
som beslutsunderlag vid kallelse och tidpunkt för provtagning, undersökning samt vilka 
resurser som finns tillgängliga. De streckade pilarna illustrerar detta informationsflöde 
och trianglarna visar vart i processen det uppstår väntan för patienten. Denna process 
och informationsflöde beskrivs mer ingående i avsnitt 4.4. Det är denna 
planeringsprocess som författarna valt att fördjupa sig inom i detta arbete.  

 

4.4 Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen börjar på samma sätt som återbesöksprocessen med att en specialist-
läkare tar ett beslut om ifall patienten ska utremiteras efter ett mottagningsbesök på 
specialistkliniken och få vidare vård på en extern vårdenhet om primärvården eller om 
patienten ska bokas in på ett återbesök inom specialistkliniken (Figur 15). Detta beslut 
illustreras med en romb och den inringade romben illustrerar vård på en extern 
vårdenhet inom primärvården.  
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Figur 15: Planeringsprocessen. 

Ifall det beslutas om ett återbesök för patienten startar läkaren med att, i samband med 
dikteringen, preliminärboka ett datum för när patienten ska komma på återbesök samt 
besluta om patienten är en prio1- eller prio2- patient. Prio1-patienter är de patienter som 
är i extra behov av att få sin vård i rätt tid då det kan få allvarliga konsekvenser för 
patienten ifall dess besök blir försenat eller uteblir. Tiden till ett återbesök beror på den 
enskilde patienten behov och kan variera mellan 2 till 12 månader.  

Omkring 4 veckor innan önskat datum för återbesök stämmer sekreteraren av med 
läkarnas schema och möjliga mottagningstider och bokar in planerade patientbesök. Om 
möjligt försöker sekreteraren alltid boka in samma läkare, som behandlade patienten vid 
det första mottagningsbesöket, även ska undersöka patienten vid dess återbesök. 
Sekreteraren har som tumregel att ha fyra veckors inplanerade patienter i taget medan det 
finns ett bestämt schemaunderlag för läkarna sex veckor framåt. Antalet mottagnings-
tider, som finns tillgängliga varierar från vecka till vecka då läkarna använder sig av 
rullande schema och befinner sig på olika avdelningar inom hjärtkliniken och har olika 
stor sysselsättningsgrad se bilaga 1.  

Det finns inga mottagningstider som endast är avsedda för återbesök. Först prioriterars 
nybesök och därefter prio1- och sist prio2-patienter. Som underlag för bokning sorterar 
sekreteraren ut patienter efter läkarens prioriteringar och de patienter som har väntat 
längst eller störst behov av vård.  
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Det ska alltid finnas luft i schemat för patienter som behöver komma in på mottagningen 
med kort varsel, på så kallade akuta mottagningstider. Efter patienten har fått en bestämd 
mottagningstid skickas det ut en kallelse till patienten med datum och tid för återbesöket. 
I kallelsen, som ovan nämnt, finns även en blankett som beskriver vilka prover som 
patienten behöver ta inför besöket. Sista steget i planeringsprocessen är att läkaren tar 
emot patienten på mottagningen. Efter patienten varit på besöket skapar läkaren en 
behandlingsplan, beslutar om framtida vård inom specialistkliniken eller på en extern 
vårdenhet inom primärvården. 

 

4.5 Läkarens schema 
Läkarnas schema är svårplanerat, komplext och varierar från vecka till vecka. Som 
tidigare nämnts planeras läkarnas scheman sex veckor framåt och patienterna bokas in 
fyra veckor framåt. Det finns 15 läkare på hjärtsektionen där fem av läkarana arbetar 
50%, en 30 % och resterande läkare arbetar heltid se bilaga 1. De läkare som arbetar 
deltid arbetar återstående delen av tiden med till exempel undervisning och forskning. 
Läkarna arbetar enligt ett rullande schema på olika avdelningar på hjärtsektionen. De 
olika avdelningarna på hjärtsektionen är avdelning röd, avdelning blå, HIA, Coronar, 
MAVA, mottagning och KK-konsult se Tabell 2.  

 

Tabell 2 Beskrivning av avdelningar på hjärtsektionen 

Avdelning Beskrivning 

Blå Inlagda patienter 

Röd Inlagda patienter 

HIA Hjärtintensiven 

Coronar Poliklinisk kranskärlsröntgen 

MAVA Medicinsk akutvårdsavdelning 

Hjärtmottagning Mottagning ny- och återbesök 

KK-konsult Kardiologkonsult 

 

På avdelning röd och blå ligger inlagda patienter, som inkommit från akuten och behöver 
vård under en längre tid. HIA är hjärtintensiven där de sjukaste patienterna vårdas. På 
avdelning Coronar utförs poliklinisk kranskärlsröntgen. MAVA är medicinsk 
akutvårdsavdelningen, som är en del av Medicinkliniken. Mottagningen tar emot 
planerade nybesök och återbesök av patienter. KK-konsult betyder kardiologkonsult och 
är den tjänst där läkaren sköter till exempel remisshantering som inkommit från externa 
vårdenheter. KK-konsult hoppar även in som en extra resurs vid behov. När läkaren 
arbetar på mottagningen fokuserar läkaren på att ta emot planerade patientbesök. Arbetar 
läkaren som KK-konsult eller på avdelning röd/blå finns det tid utöver dess ordinarie 
arbetsuppgifter, om inga hinder uppstår, till att ta emot extra patienter för mottagning.  
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Vid arbete på avdelning röd/blå finns det en dag per vecka där läkaren kan ta emot extra 
patienter för mottagning. Då är det däremot viktigt att det finns extra resurser i form av 
underläkare och tjänstgörande specialister inom allmänmedicin på avdelning röd/blå som 
kan hålla ställningarna medan ordinarie läkare har mottagning. Graden av ansvarstagande 
och utförandet av uppgifter för dessa extra resurser varierar däremot från vem personen 
är, dess kunskaper, grad av erfarenhet samt vilken läkare de har som handledare.  

Medicinkliniken får under perioder tillgång till ett antal AT-, ST eller tjänstgörande läkare 
inom allmänmedicin. Därefter fördelas dessa personer på alla sektioner tillhörande 
medicinkliniken. Hjärtsektionen är en av dem. Beslutsorgan inom Medicinkliniken 
fördelar dessa personer utefter deras personliga kunskapsinriktning samt mer eller mindre 
prognostiserat resursbehov på de olika avdelningarna. Antalet tjänstgörande resurser 
varierar från period till period. Andra aspekter att ta hänsyn till när det gäller 
schemaläggning av läkare är semester, föräldraledighet, vård av sjukt barn eller oväntad 
sjukdom. Då måste det finnas resurser som kan täcka upp för detta bortfall. KK-konsult 
används i första hand men därefter är det de icke akuta avdelningarna som 
bortprioriteras. Hjärtmottagningen är en sådan avdelning som prioriteras bort vid behov. 
Därför är det svårt att skapa ett standardiserat och permanent schema för läkarna 
eftersom det är för många faktorer som påverka eller påverkas varje vecka vilket leder till 
att upplägget av varje veckoschema varierar i stor utsträckning. 
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5 Nulägesanalys 
I det femte kapitlet kommer de två frågeställningarna att besvaras. Detta med hjälp av 
nulägesbeskrivning från föregående kapitel och teorin från det andra kapitlet.  

 

5.1 Varför uppstår köer i samband med återbesök på 
en specialistklinik? 
För att besvara frågeställning ett används i nulägesanalysen ett fiskbensdiagram för att på 
så sätt få fram grundorsakerna till långa köer för återbesök. I bilaga 2 visas de sex 
grundorsaker som tagits fram i denna analys.  

5.1.1 Variationer 

Variationer i systemet skapar både kapacitetsförluster och långa köer för patienter som är 
i behov av vård. Effekterna av variationer förlänger tiden som patienten befinner sig i 
systemet (Goldratt & Cox, 2000). Det finns stora variationer i både antalet resurser som 
finns tillgängliga på kliniken, sysselsättningsgrad per läkare och storleken på varje läkares 
patientstock och hur läkarnas schema ser ut från vecka till vecka (Figur 16). 
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Figur 16: Grundorsaker till variationer. 

Läkarnas schema är svårplanerat bland annat på grund av variationerna i 
sysselsättningsgrad per läkare på hjärtmottagningen. Några läkare arbetar vid sidan av 
med så väl forskning, utbildning, har föräldraledigt men kan även arbeta deltid på andra 
sjukhus runt om i Sverige. Antalet tillgängliga mottagningstider och schemaläggningen av 
resurser påverkas även av tillgången tjänstgörande AT-, ST-läkare samt allmänläkare, som 
ska bli specialister inom allmänmedicin.  
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Om det i ett tidigt stadie funnits information om när och hur många läkare samt hur 
många extra resurser som kommer att finnas tillgängliga tidigt hade det vart möjligt att 
boka in fler mottagningstider. Ibland finns det däremot lediga mottagningstider men 
patienterna hinner inte ta sina prover innan besöket. Därför ställs besöket in. Har 
schemaläggaren, i god tid, information om dessa uppgifter kan alla resurserna användas 
mer optimalt och eventuellt slippa planera in extra besök utanför varje läkares 
mottagningsvecka. Förmågan att erbjuda god och effektiv vård beror på in-, genom- och 
utflödet av patienter (Asplin et. al. 2006). Är inte dessa flöden i balans skapas köer 
(Haraden & Resar, 2004).  

En anledning till att variationer uppstår kopplade till antalet tillgängliga extra resurser, 
under olika perioder, beror på att det inte är hjärtsektionen som bestämmer antalet 
tillgängliga extra resurser utan medicinkliniken. Blir kliniken tilldelad för få eller inga extra 
resurser påverkar detta köerna kopplade till återbesök negativ eftersom dessa extra 
resurser kan användas till att ta emot extra patienter på hjärtmottagningen. Hade schemat 
varit mer lättplanerat och tillgången på antalet extra resurser och dess kompetens alltid 
varit den samma hade det varit lättare att planera in mottagningstider och även gardera 
sig mot oväntade händelser 

Variationerna i läkarnas storlek på patientstockar är stor. Detta beror på att det finns 
önskemål från läkare och patienter att den läkare som vårdar och behandlar patienten 
under nybesöket även ska undersöka och behandla patienten vid dess återbesök. Detta är 
inte reglerat med lagar utan är ett önskemål både från läkare och även patienter.  Detta 
leder till att de läkare som har arbetat på avdelningen under en längre tid, kanske flera år, 
har samlat på sig många patienter och därför en stor patientstock. Denna patientsstock 
fortsätter att växa om läkaren inte utremitterar sina patienter i den takt patienterna 
kommer in. Alternativet hade varit att fördela patienter till andra läkare med korta 
patientstockar. Många läkare behandlar däremot samma patient under många år och 
bygger därför upp en personlig relation med patienten. Därför kan det vara extra svårt att 
låta någon annan läkare ta över ansvaret. Variationer i patientstockarna påverkar köerna 
till återbesök på det sättet att läkare med större patientstock ibland inte hinner ge sina 
patienter vård i rätt tid. Deras patienter får därför vänta längre på sitt återbesök. Däremot 
kan de läkarna med mindre patientstock enklare ge sina patienter vård i rätt tid samt ta 
emot fler nybesök.  

5.1.2 Ostandardiserat arbetssätt 

Många läns- och regionssjukhus består av flera olika avdelningar, flöden, samt behandlar 
patienter med olika behov. Flödena kan beskrivas som komplexa, innehåller många 
aktiviteter, innehåller mycket variationer och är i dagsläget mer eller mindre strukturerade 
och standardiserade (Ronen & Pliskin, 2006). Däremot är behovet av flexibilitet inom 
processerna och hälso- och sjukvården mycket stort (McLaughlin, 1996; Frei 2006). Ut-
maningen är att utforma processer med utrymme för flexibilitet men styrs av 
standardiserade riktlinjer (Walley, 2007). Inom fallstudien visade det sig att läkarna har ett 
mer eller mindre standardiserat arbetssätt när de gäller utförandet av olika administrativa 
aktiviteter såsom diktering, remisshantering, granskning av patientlistor, sortering av 
patienter och hur och när patienter ska utremitteras (Figur 17). Standardisering av 
processer kan öka produktiviteten för en process som påvisar stor variation i praktiken 
(Sylvester, 2004). 
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Figur 17: Grundorsaker till ostandardiserat arbetssätt. 

Läkarna ska, i mån av tid, sammanställa patientbesöket och diktera efter varje utfört 
mottagningsbesök men om ett besök drar över tiden prioriterar läkaren att ta emot nästa 
patient och dikteringarna får vänta till senare under dagen. Då ska läkaren istället 
sammanställa och diktera flera patientbesök efter varandra, kanske flera timmar efter 
besöken. Detta gör att det är lätt att glömma beskrivande detaljer kring besöket. Läkarna 
har var och en olika uppfattning om hur utförligt varje diktering ska utföras samt dess 
betydelse. Anledning till detta kan vara för det inte finns någon förståelse eller 
motiverande faktor för varför det ska utföras ordentligt.  

Att läkarna inte granskar sina patientlistor och sorterar ut patienter, vilka patienter som 
ska prioriteras eller kan vårdas av en annan läkare kan bero på att läkarna prioriterar sin 
arbetstid olika. En orsak till bortprioriteringen kan även vara bristen på förståelse för hela 
patientflödet och konsekvenserna om läkarna inte granskar och sorterar sina patientlistor. 
När läkarna kontinuerligt granskar sina patientlistor kan de se ifall någon av patienterna 
kan få vård av en annan läkare, tjänstgörande läkare eller utremitteseras. Ifall läkarna inte 
granskar sina patientlistor får det samma biverkningar som ovan nämnt att chansen att 
patienten ska få vård i rätt tid minskar eftersom patienten har färre valmöjligheter att få 
vård från flera olika resurser.  
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5.1.3 Bristande kommunikation 

Inom fallstudien var en orsak till långa köer bristande kommunikation inom 
organisationen. Den bristande kommunikationen grundade sig i att det inte finns någon 
kommunikationsplan samt bristande förståelse för helheten bland personalen (Figur 18). 
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samband med återbesök 
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Bristande 
kommunikationsplan

 
Figur 18: Grundorsaker bristande kommunikation. 

Länssjukhuset Ryhov bidrar med resurser för att vårda tusentals människor och en 
patient i en sjukvårdsprocess möter och involverar flera personer i sin vårdprocess både 
innanför och utanför sjukhusets väggar. Dessa personer träffas kanske inte ansikte mot 
ansikte och ett beslut som fattas angående patienten påverkar flera individer och 
aktiviteter på flera olika ställen samtidigt. Det är därför ingen självklarhet att viktig 
information förs vidare muntligt som i en mindre organisation. Sprids inte rätt 
information i rätt tid från person till person är risken stor att missförstånd uppstår, fel 
beslut tas och omarbete sker. Detta leder till att patienten kommer att befinna sig i längre 
i patientflödet vilket leder till längre vårdköer kopplade både till ny- och återbesök. 
Därför är det viktigt att bygga upp en kommunikationsplan. En kommunikationsplan ska 
visa de kommunikationsvägar som finns inom en organisation, hur information sprids, 
vem som rapporterar till vem och hur (Tonnquist, 2012). 

Köerna till återbesök påverkas även av bristen av att se till helhetens behov samt att den 
berörda personalens handlingsutrymme begränsas på grund av bland annat bristande 
kommunikation (Nilsson, Norén-Winsell, & Djärv, 1999). Finns det en förståelse av 
personalen för vad ens handlingar ger för biverkningar samt vikten av att resurserna på 
avdelningen strävar mot ett gemensamt mål och finner det naturligt med god 
kommunikation leder det till en bra grund för att börja arbeta med förbättringar.  
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5.1.4 Lagar 

Hälso- och sjukvården är som tidigare nämnt i rapporten styrd av lagar. Vårdgarantin 
finns bland annat för att rädda liv, standardisera aktiviteter inom vården samt 
säkerhetsställa att patienter får vård vid rätt tid (HSL, 1982). Däremot gäller endast 
vårdgarantin nybesök och inte återbesök. Detta gör att återbesöken försummas och 
bortprioriteras. 

Prioriterings- och förturssystemet i hälso- och sjukvården skapar ibland en onödig 
komplexitet vilket ställer högre krav på schemaläggnings- och bokningssystemet (Figur 
19) (Silvester, 2004). Planeringen blir svårare och patienterna befinner sig längre tid än 
nödvändigt i systemet. Konsekvenserna blir att högre krav på samordning av resurser 
krävs på sjukhuset (Arvidsson, 2007).  
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samband med återbesök 
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Figur 19: Grundorsak lagar. 

När resurserna blir begränsade och nybesöken prioriteras först får återbesöken dela på de 
få platserna som är kvar vilket leder till långa köer kopplade till återbesök. Här borde 
istället läkarna/sjukhusen behöva en motiverande faktor för att prioritera återbesöken 
istället för bortprioritera dem. 

5.1.5 Inte fullt utnyttjade resurser 

En faktor som påverkar köerna och framkom i fallstudien är att resurserna inom kliniken 
inte utnyttjas optimalt. Läkarna har ett rullande schema på de olika avdelningarna inom 
hjärtsektionen, där alla läkarna har varierande sysselsättningsgrad och det finns periodvis 
extra tjänstgörande läkare inom allmänmedicin samt underläkare (Figur 20). Dessa 
faktorer gör att schema- och bokningsprocessen blir mer komplex.  
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Underläkarna är under utbildning och har olika grad av kunskap och erfarenhet och de 
arbetar endast på avdelningen under en kort period. Att läkarna inte arbetar heltid beror 
på att de har andra arbetsuppgifter vid sidan av såsom forskning och utbildning.  
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Figur 20: Grundorsak ej ordentligt utnyttjade resurser. 

Det rullande schemat hos läkarna gör att de inte kan få ut maximalt av sin kapacitet på 
varje avdelning även om det är mer stimulerande för läkarna med varierande 
arbetsuppgifter. Har läkarna liknande arbetsuppgifter varje dag blir läkarna bättre på just 
den specifika uppgiften. Däremot breddas och sprids kompetensen för varje läkare vid 
arbete med varierande arbetsuppgifter (Jonsson och Mattsson, 2005). För att utnyttja sina 
resurser fullt ut behövs variation i arbetsuppgifterna för att inte brister i motivation skall 
uppstå. Trots de positiva effekterna med att använda sina resurser på detta sätt blir det en 
bidragande faktor till köuppkomst på grund av att läkarna inte arbetar med samma 
uppgifter varje dag eller erbjuder mottagningstid periodvis.  

5.1.6 Processflödestänk  

Sjukhuset är uppdelat i olika klinker och varje klinik är avskilda från varandra och har 
olika förutsättningar. Detta visade sig både i fallstudien och beskrevs ingående i olika 
litterära verk. Främsta anledningen är att de är uppdelade i dessa funktionella funktioner 
beror bland annat på att varje klinik besitter olika specialistkompetens. Detta arbetssätt är 
läkarna vana att arbeta efter. Allt oftare behöver däremot patienter vård från flera olika 
kliniker vilket skapar interna köer eftersom fokus inte ligger på patientens flöde utan 
avdelnings- och processflöde (Arvidsson, 2007). Problematiken blir då att i samma flöde 
vårda patienter med olika sjukdomstillstånd och vårdbehov (Figur 21).  
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Figur 21: Grundorsak processflöde istället för patientflöde. 

En nackdel med funktionella avdelningar, likt inom en sjukhusverksamhet, kan vara att 
det blir svårare att tillgodose helhetens behov samt att den berörda personalens 
handlingsutrymme begränsas (Nilsson, Norén-Winsell, & Djärv, 1999). Att istället 
fokusera på patientens flöde skulle minska patientens kötid samt ge patienten en bättre 
sjukhusupplevelse. Dock blir det mer komplicerat eftersom varje patient har olika behov 
och behöver olika sorters vård vilket leder till att varje patienten kommer besöka olika 
kliniker i olika ordning. Denna orsak har inte en direkt koppling till köer till återbesök 
men blir en bieffekt av att när läkarna tar emot patienter på de övriga avdelningar som de 
arbetar på förutom hjärtmottagningen. Hade patientens vårdtid minskats på grund av 
effektivare arbetssätt hade detta bidragit till att läkaren får mer tid över till övriga 
arbetsuppgifter eller extra mottagningstider för patienter.  
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5.2 Hur kan köer i samband med återbesök reduceras 
på en specialistklinik? 
Med hjälp av fiskbensdiagram, ”varför”-metoden och litteraturstudier analyserades de 
framtagna grundorsakerna av köer i samband med återbesök. Analysen resulterade i att 
förbättringsförslag togs fram till tre grundorsaker. De tre grundorsakerna som 
förbättringsförslagen togs fram för valdes ut via en  grupp individer som oberoende och 
individuellt prioriterade orsaker. Valen gjordes utifrån personens egna erfarenheter och 
uppfattning kring köer inom en specialistklinik i samband med återbesök.  Var och en av 
de högst prioriterade orsakerna sattes därefter in i ett träddiagram där förbättringsförslag 
per orsak analyserades och avslutningsvis jämfördes med befintliga teorier. Gruppen 
bestod av en överläkare, specialistläkare, undersköterska och en sekreterare från 
hjärtmottagningen. Förbättringsförslagen visas i varsitt träddiagram. 

5.2.1  Variationer 

Alla processer innehåller variationer och därför gäller det vid förbättringsarbete att 
fokusera på den variation som går att påverka och har högst påverkan på resultatet. För 
att göra detta är det nödvändigt att veta vad som är slumpmässig och systematiska 
variationer (Sörqvist, 2004).  
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Figur 22: Träddiagram förbättringsförslag variationer. 

Framtagna förbättringsförslag, för att minimera eller eliminera variationer och därmed 
minska köer inom hälso- och sjukvård kopplade till återbesök är att jämna ut 
patientstockarna, optimera läkarschemat samt jämna ut och förenkla schemaläggningen 
av läkare och säkerställa att tillgänglig kapacitet i form av extra resurser alltid är den 
samma (Figur 22).  
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Dessa förbättringsförslag togs fram för att jämna ut flödet av patienter och optimera 
användandet av tillgängliga resurser samt säkerhetsställa en jämn och hög kvalité på den 
medicinska vården och bemötande av patienter. För att jämna ut patientsockarna bör 
varje läkares storlek på patientstock anpassas till dess sysselsättningsgrad. En läkare med 
sysselsättningsgrad 50 procent bör alltså ha hälften så stor patientstock som en läkare 
som arbetar heltid. Denna fördelning kan göras på två olika sätt. Antingen genom att 
någon fördelar patienterna jämnt, utan hänsyn till tidigare patient-läkarrelation samt vilka 
patienterna eller blivande läkare är. Läkaren kan också själv gå igenom sin patientlista och 
avgöra vilka patienter som kan utremitteras och få vård på en extern vårdenhet eller kan 
vårdas av en annan läkare. Det är också viktigt att sortera ut de patienter som kan få 
vidare vård av en underläkare eller en läkare som specialiserar sig inom allmänmedicin. 
Det är viktigt att dessa sorteringar av patienter sker på lika sätt av alla läkare för att 
undvika variationer.  

Enligt Jonsson och Mattson (2005) är det viktigt att skapa en överensstämmelse mellan 
behov av kapacitet och tillgång av kapacitet för en period. När alla läkare har samma 
utgångsläge är det viktigt att med jämna tidsintervall mäta storleken på patientstockarna 
och vid behov omfördela patienterna. Det bör finnas fasta och schemalagda tider för 
läkarna att gå igenom sina patientlistor för att fortlöpande se ifall deras patienter, som i 
ett tidigare stadie inte kunde utremitteras eller förflyttas till en annan läkare nu har 
potential till att flyttas. För att optimera schemat och på så sätt undvika 
kapacitetsvariationer samt göra det mer lättplanerat finns det två viktiga faktorer att ta 
hänsyn till för att kunna lyckas med det. Det är att i ett tidigt stadie planera in i schemat 
när underläkare och läkare som vill specialisera sig inom allmänmedicin kommer att 
finnas tillgängliga samt att kontinuerligt stämma av i schemat för se ifall förändringar i 
schemat uppkommit eller kommer att utvecklas. Förändringar i schemat kan vara 
avbokningar av besök, patienter som behöver vård tidigare än planerat eller att en läkare 
plötsligt inte kan ta emot patienter enligt plan. Det är medicinkliniken som beslutar om 
hur många underläkare samt läkare som vill specialisera sig inom allmänmedicin som 
kommer vara tillgängliga vid den bestämda perioden samt vilken klinik, inom 
medicinkliniken de kommer utföra sin tjänstgöring på. Varje specifik klinik behöver 
därför prognostisera och motivera sitt behov för att skapa förståelse och bevis för behov 
av resurser till beslutande organ för att möta kommande behov. Finns det kännedom, i 
förtid, om tillgängliga resurser är det lättare att planera in mottagningstider. Arbetas det 
dessutom med att kontinuerligt se över schemat för att finna luckor kan fler patienter 
kallas in, som kan få sina mottagningsbesök i rätt tid. I dagsläget bokas patienter in fyra 
veckor i förtid men skulle schemat även stämmas av kontinuerligt skulle fler patienter 
kunna bokas in om förändringar i schemat uppstår, som resulterar i lediga 
mottagningstider.  

Lean består av fem grundprinciper där den sista principen strävar efter att ge patienten 
det bästa resultatet av sin vård och behandling genom att kontinuerligt utveckla 
processen för nå perfektion (Birjandi & Bragg, 2008). För hjärtmottagningen går 
principen perfektion ut på att ständigt se över förbättringar som kan göras i processen. 
Det finns alltid aktiviteter, processer som kan utföras bättre och kan då skapa en grund 
till kontinuerligt förbättringsarbete. Sex Sigma är ett välkänt förbättringskoncept vilket 
strävar efter att ha minimala variationer i sin verksamhet. Konceptet går inte ut på att ha 
näst intill minimalt med variationer i en process utan det är mer ett riktmärke för hur 
verksamheten kontinuerligt ska följa upp, mäta, analysera och minska processernas 
variationer (Bergman och Klefsjö, 2007). Ofta ger en satsning på Sex Sigma 
spridningseffekter då organisationen uppmärksammar ytterligare utvecklingsbehov av 
processer och kvalitetssystem (Sörqvist, 2004). 
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5.2.2 Ostandardiserat arbetssätt 

I fallstudien uppmärksammades behovet av standardisering av processer och arbetssätt. 
Därför togs tre förbättringsförslag fram vilka är att standardisera olika administrativa 
aktiviteter såsom till exempel granskning och sortering av patientlistor, standardisera 
enkla flöden samt att skapa en helhetssyn där personalen förstår vilka konsekvenser ens 
handlingar får för organisationen som helhet (Figur 23). 
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Figur 23: Träddiagram förbättringsförslag ostandardiserat arbetssätt. 

Vid standardisering av administrativa aktiviteter berörs bland annat innehållet i diktering 
av patienters sjukdomstillstånd och vårdplan.  Därför är det lämpligt att skapa en mall för 
hur dikteringen ska gå till för att alla läkare ska göra på liknande sätt. Den information 
som ska tas med ska vara tillräckligt beskrivande för att alla som arbetar kring patienten 
ska förstå och ha möjlighet ta rätt beslut angående behandling och övriga aktiviteter. En 
fullständig diktering bör beröra hur besöket gick, en behandlingsplan och patientens 
prioritering vid nästa besök samt val av patientens andrahandsläkare. Dessutom bör det 
nämnas, i samband med diktering, riktlinjer och råd för utremitteringen av patienten. Det 
är även viktigt att det kontinuerligt undersöks om dessa dokument utförs enligt 
framtagna riktlinjer och standarder. 

Den läkare som har tagit emot patienten vid dess nybesök blir automatiskt patientens 
förstahandsläkare och ska i mån av tid ta emot samma patient vid dess nästa återbesök. 
Det är däremot viktigt att denna förstahandsläkare väljer en annan läkare, som har 
utrymme i sin patientstock, som också kan ta emot patienten om förstaläkaren får 
förhinder. Detta för att underlätta att patienten får vård i rätt tid, ifall läkaren tar ett 
beslut om ett återbesök. Får patienten även vård av läkare som de redan är bekant med 
slipper patienten ingående återupprepa hela sin sjukdomshistoria igen och 
förhoppningsvis känna viss trygghet med att vårdas av samma läkare vid varje vårdbesök. 
Läkarna ser fördelen med att vårda samma patient om och om igen då de kan skapa en 
relation med patienten och slipper läsa på tidigare journaler lika ingående vid ett besök. 
Detta skulle på så sätt spara värdefull tid vid mottagningsbesöket som istället kan 
användas för att undersöka och behandla patienten. Själva undersökningen kan då bli 
mer effektivt och både patienten och läkaren ska förhoppningsvis känna sig mer bekväm. 
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Ifall personalen använder sig utav standardiserade arbetsmetoder kan detta leda till 
säkrare patientvård (Jacobsson, et al, 2009). Om läkarna på hjärtmottagningen arbetar 
efter standardiserade arbetsmetoder säkrar det att alla patienter får liknande bemötande 
och vård. 

För att skapa rutiner och standardiserade arbetsmetoder angående hur och när läkarna 
ska kontrollera sina patientlistor behövs det skapas riktlinjer för vilka patienter som 
verkligen behöver vidare vård, återbesök, på specialistkliniken och vilka som kan få 
vidare vård på en extern vårdenhet. Läkarna behöver även få en förståelse för varför 
denna sortering behöver göras samt vilka positiva effekter det blir för både patienten och 
klinikens helhet om detta utförs korrekt samt vilka konsekvenser som uppstår om det 
inte görs. Enligt Jacobsson et al (2009a) skapas det en grund till ständiga förbättringar 
genom standardisering. Standardiseringen av rutiner och arbetssätt ska ständigt utmanas 
till att förbättras. En motiverande faktor behöver även införas för att motivera läkarana 
att kontrollera dessa listor. Eftersom läkare i nuläget har ett stramt schema bör det till 
exempel schemaläggas tid för kontrollering av patientlistor för att säkerhetsställa att det 
utförs samt att läkarna inte ska behöva prioritera bort andra arbetsuppgifter. Det kan ske 
förbättringar inom både kvalitet och effektivitet vid förbättringar och utförande av 
standardiserat arbetssätt (Sörqvist, 2004). Genom att skapa en helhetsförståelse för 
personalen på hjärtsektionen uppstår en förståelse för vilka konsekvenser som 
uppkommer av ens handlingar samt att förbättra patientens sjukvårdsupplevelse. Enligt 
Sörqvist (2004) är det viktigt att se helheten för att lyckas med förbättringsarbeten. Det är 
viktigt att förstå varför dessa förändringar bör göras, vilka följder det blir om det inte 
genomförs samt vilka förbättringar som kommer uppstå av dem. Ifall förbättringsarbeten 
inte görs utefter att förbättra helheten kan det leda till att förbättringsförslagen missunnar 
en annan del av flödet (Sörqvist, 2004).  

För att skapa denna förståelse för helheten behöver information utbytas mellan all berörd 
personal. Informationen kan flöda genom till exempel muntliga samtal, mail, dokument, 
kurser eller manualer. Enligt Jacobsson et al (2009) skapar informationen 
arbetstillfredställelse och motivation till personalen. För hjärtsektionen skulle detta 
innebära att inte enbart en förståelse för helheten skulle infinna sig utan att 
informationsutbytet dessutom skulle motivera och skapa arbetstillfredsställese för 
personalen. Ju större och mer komplex en verksamhet är desto mindre kan informell 
kommunikation utnyttjas som enda sätt för koordinering av vårdarbete och inblandande 
aktörer och desto större är behovet av överenskomna arbetssätt då det gäller 
informationshantering. Därför är det viktigt att kommunikations- och beslutsvägar 
standardiseras. Framtagna och standardiserade kommunikationsplaner är ett verktyg för 
att säkerhetsställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt 
(Tonnquist, 2012). För att utbilda berörd personal i betydelsen av att se till helheten och 
inte enskillda aktiviteter kan det vara lämpligt att få utbildningar i form av föreläsningar, 
förbättringsarbeten, interna utbildningar eller ett begränsat antal personer utbildas som 
sedan kan sprida kunskapen vidare. Filosofier som Kaizen bygger på är att skapa 
förbättringsarbeten som sker som en naturlig del av det dagliga arbetet för att det sedan 
ska ske kontinuerligt (Sörqvist, 2004). För hjärtmottagningen innebär det att skapa 
förbättringsarbeten för att behålla helhetssynen och att det sker med kontinuitet. För att 
lyckas med det behövs det skapas rutiner och det kan till exempel vara gemensamma 
möten som sker med bestämd intervall. 
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5.2.3 Inte fullt utnyttjade resurser 

För problemområdet inte fullt utnyttjade resurser togs det fram förbättringsförslag 
angående optimering och koordinering av resurserna på hjärtsektionen (Figur 24). Bättre 
planeringen kan sedan delas upp till optimering av användandet av resurser samt 
schemaplanering av läkare, underläkare och läkare som specialiserar sig till specialister 
inom allmänmedicin. Detta kan göras genom att jämna ut patientstockarna och anpassa 
dess storlek till varje läkares sysselsättningsgrad. Schemaläggningen av läkare och bokning 
av patienter kan förenklas avsevärt om kravet att patienter ska vårdas av samma läkare 
vid varje mottagningsbesök på kliniken togs bort. Alternativt kan patienter delas in i olika 
grupper där patienter som har långvariga sjukdomsbesvär och behov av regelbunden 
kontroll placeras i en grupp och övriga patienter i en annan grupp. I första gruppen skulle 
en läkare-patientrelation eftersträvas och i den andra skulle valet av läkare ha mindre 
betydelse. Detta så länge denna läkare har rätt kompetens för att vårda patienten. 

För att planera schemat och utnyttja de resurser som finns tillgängliga optimalt behövs 
det även ta hänsyn till varje läkares individuella sysselsättningsgrad och kommande 
behov. En god prognos skapar även underlag och bevis för behov av extra resurser av 
underläkare och läkare som specialiserar sig till specialister inom allmänmedicin.  
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Figur 24: Träddiagram förbättringsförslag ej utnyttjade resurser. 

Det behövs då göras en grundlig prognostisering av behovet för resurser och patienter 
för att därefter göra en preliminär och långsiktig plan som är gjord för att bemöta 
framtida vårdbehov. Med hjälp av prognoser kan en bättre schemaplanering göras då 
informationen kring hur mycket resurser som behövs finns tillgänglig. Jacobsson et al 
(2009) anser att det är viktigt att tillgänglig kapacitet och behov stämmer. Prognostisering 
av kommande resursbehov kan ske med hjälp av analys av historisk data, erfarenhet samt 
kommande preliminära bokningar (Jonsson och Matsson, 2009).  
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Genom att lägga tid för på forskning och utbildning under perioder där behovet är 
mindre lämnas utrymme för fler mottagningstider när behovet är större. Enligt Silvester, 
Kate et al (2004) kan vårdköerna minskas genom att bland annat förstå orsakerna till 
variationerna som påverkar kapacitet och efterfrågan i schemat samt att skapa kontinuitet 
i att mäta kapaciteten och efterfrågan över tid. Variationerna förändras över tid så det är 
viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp dessa förändringar och agera därefter.  

Läkarna behöver dessutom, som tidigare nämnt kontinuerligt se över sina patientlistor. 
Att göra små förändringar kontinuerligt som sedan tillsammans bör ge stora resultat och 
genombrott är vad filosofin Kaizen bygger på (Sörqvist, 2004). Det innebär att som till 
exempel för hjärtsektionen att läkaren skapar kontinuitet i att kontrollera sina 
patientlistor.  
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6 Diskussion och slutsats 
I det sista kapitlet kommer resultat, implikationer, metodkritik, slutsats och vidare forskning behandlas. 
Resultatdiskussionen är bemött med utgångspunkt i författarnas åsikter, perspektiv och baseras på 
rapportens två frågeställningar. Under avsnittet implikationer ges förslag och rekommendationer för 
hjärtmottagningen och Länssjukhuset Ryhov. Diskussioner kring metoden bygger på rubrikerna från 
metodkapitlet där både positiva och negativa synpunkter tas fram för varje enskilt avsnitt. Under 
kapitlet slutsatser tas det upp tyngdpunkterna i rapporten. Kapitlet avslutas med att ge förslag på vidare 
studier. 

6.1 Resultat 
Varför uppstår köer i samband med återbesök på en specialistklinik? 

Författarna identifierade sex grundorsaker till köuppkomst kopplat till återbesök på en 
specialistklinik på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. De sex grundorsakerna är 
variationer, ostandardiserat arbetssätt, bristande kommunikation, vårdgaranti, inte fullt 
utnyttjade resurser samt processflödestänk. Grundorsakerna identifierades utifrån 
fallstudien på Länssjukhuset Ryhov tillsammans med litteraturstudien som redovisas i 
kapitel två. Variationer finns både i läkarschemat och i läkarens patientstockar. 
Variationerna i läkarensschema består både av varierande sysselsättningsgrad hos läkarna 
samt varierande antal extra resurser i form tjänstgörande läkare varje 6 månadsperiod. 
Dessa faktorer påverkar tillsammans schemat negativt och gör schemaläggningen 
komplex svårplanerad. En bieffekt av detta blir att möjliga mottagningstider minskar 
vilket bidrar till köuppkomst. Variationer i patientstockarna påverkar köuppkomsten 
genom att läkare med en stor patientstock inte hinner ge sina patienter vård i rätt tid. 
Ostandardiserat arbetssätt finns både vid diktering, granskning av patientlistor samt vid 
utförandet av administrativa aktiviter. Att det inte finns ett standardiserat arbetssätt och 
uppföljning av diktering kan leda till att mängden av information om patienterna som 
finns tillgänglig varierar och därav försvårar planeringen av patientens vård. Ifall läkarna 
inte granskar sina patientlistor påverkar det köerna då patientens chans att få vård i rätt 
tid minskas i takt med att patientens valmöjligheter till fler läkare som kan ge vård 
minskas. Bristande kommunikation påverkar köerna då bristen av att se helheten och 
arbeta emot ett gemensamt mål leder till att ständigt arbeta på samma sätt som det alltid 
har gjorts, istället för att utveckla och förbättras kontinuerligt. Vårdgaranti påverkar 
köuppkomsten negativt för återbesök då nybesöken blir prioriterade över återbesöken. 
Inte fullt utnyttjade resurser påverkar köuppkomsten i samband med återbesök på en 
specialistklinik då de resurser som finns inte utnyttjas på ett effektivt sätt vilket leder till 
att färre patienter kan tas emot. Den sista orsaken; processflödestänk påverkar 
köuppkomsten och skulle vid ett patientflödestänk minska och effektivisera patientens 
totala sjukvårdsupplevelse och vårdtid, vilket skulle ge mer tid över till att ta emot fler 
patienter. Mer ingående beskrivit om grundorsakerna finns i kapitel 5.1.  

Författarna anser att den första frågeställningen om att identifiera grundorsaker till 
köuppkomst är tydligt besvarad på ett analytiskt sätt med hjälp av en djup datainsamling 
samt litteraturstudie. Att inte fler orsaker identifierats beror till största del på att 
rapporten är avgränsad till att enbart se till återbesöken.  
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Hur kan köer kopplat till återbesök reduceras på en specialistklinik?  

Efter att första frågeställningen besvarats prioriterades tre grundorsaker fram av ett flertal 
personer från hjärtmottagningen med olika befattningar som sedan förbättringsförslag 
togs fram till. De tre grundorsakerna som skulle beaktas ytterligare är variationer, 
ostandardiserat arbetssätt samt inte fullt utnyttjade resurser.  

Tre förbättringsförslag togs fram till variationer vilket det första är att jämna ut 
patientstockarna så de motsvarar läkarens sysselsättningsgrad och optimera läkarschemat 
så att resurserna utnyttjas effektivt. Det andra förbättringsförslaget är att skapa en 
kontinuitet i att följa upp förändringar i läkarschemat för att boka in nya patienter. Det 
tredje förbättringsförslaget är att samma antal underläkare och tjänstgörande specialister 
skall finnas tillgängliga varje period. Detta ska göra det lättare att planera för kommande 
behov samt boka in fler mottagningstider. För ostandardiserat arbetssätt togs det fram tre 
förbättringsförslag vilka är att standardisera administrativa aktiviteter som till exempel 
granskning av patientlistor och skapa en standardiserad mall för diktering. Det andra 
förbättringsförslaget var att skapa en standardisering för enkla flöden och det sista 
förbättringsförslaget att skapa en helhetssyn hos personalen för att förstå konsekvenserna 
av ens handlingar. För inte fullt utnyttjade resurser togs det fram ett förbättringsförslag 
om bättre planering, optimering och utnyttjandet av resurserna på hjärtsektionen.  
Förbättringsförslagen kopplas till varje enskild grundorsak som finns beskrivit mer 
ingående i varsitt avsnitt i kapitel 5.2 där analys, teoretiska aspekter samt konkreta 
exempel tas upp. Det framgår i kapitel 5.2 att resultatet av flera förbättringsförslag 
påverkar inte enbart en grundorsak utan att nämnda förslag även kan påverka flera olika 
grundorsaker och därav minska köerna i samband med återbesök.  

Författarna anser att rapportens syfte uppnåtts och dess efterföljande två frågeställningar 
blivit besvarade. Hjärtmottagningen hade vid rapportens start förståelse för att det fanns 
olika orsaker som ledde till köuppkomst i samband med återbesök inom en 
specialistklinik men hade svårt för att hitta grundorsakerna. Resultatet av rapporten och 
fallstudien ger hjärtmottagningen en bredare bild och djupare förståelse för hur flera 
komponenter tillsammans skapar köer vid återbesök. Det har identifierats såväl 
komplicerade orsaker som kräver stora förändringsåtgärder men likaså små förbättringar 
som leder till att köer kopplade till återbesöken minskas. Det är högst önskevärt att 
hjärtmottagningen tar till sig resultatet av rapporten och inser hur de olika 
grundorsakerna påverkar patienternas flöde och köuppkomsten i samband med 
återbesök. Förbättringsförslagen borde implementeras av hjärtmottagningen såväl både 
de mindre och större förbättringarna för att effektivisera patientens vård, minska köerna 
samt förbättra patientens vårdupplevelse. Att införa förbättringsarbete i den dagliga 
rutinen leder till ständiga förbättringar, bättre patientvård  samt bättre arbetssituation för 
de anställda på sjukhuset.  

 

6.2 Implikationer 
Syftet för rapporten var att identifiera grundorsaker till varför det uppstår köer i samband 
med återbesök inom en specialistklinik på ett sjukhus. Det har således både tagit fram 
stora som små förbättringsförslag för att minska köerna. Därav rekommenderar 
författarna att hjärtmottagningen själva analyserar framtagna orsaker och dess 
förbättringsförslag och prioriterar möjliga förbättringsarbeten. De kan lämpligen börja 
arbeta med de små förbättringsförslagen för att sedan parallellt arbeta vidare med de 
större.  
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Små förbättringar för hjärtmottagningen är till exempel att standardisera arbetsuppgifter 
såsom diktering, utremittering och kontrollering av patientlistor samt skapa rutiner för 
uppföljning. Andra förslag kan vara att få personalen att förstå helheten och hur alla delar 
hänger ihop samt förstå vilka konsekvenser ens handlingar får.  

Det är viktigt att personalen får utbildning i att kontinuerligt arbeta med ständiga 
förbättringar samt att förstå innebörden och vikten av att deras arbete. Ett mer komplext 
och större förbättringsförslag som även andra sjukhus kan ta sig till är att skapa ett större 
patientfokus. När det till exempel görs en schemaläggning ska utgångspunkten vara 
patienten och hur efterfrågan ser ut. Med det menas till exempel att inte styra 
schemaläggning efter när läkarna vill ha semester utan istället planera in semester när 
efterfrågan av patientvård är lägre. Vid schemaläggningen är det även viktigt att 
kontinuerligt uppdatera schemat för att se efter om förändringar har gjorts och till 
exempel boka in fler patienter om nya mottagningstider dykt upp. För hjärtmottagningen 
är det viktigt att hela tiden se till patientens bästa och att effektivisera patientens flöde 
därefter. Därför är det viktigt att vid förbättringsarbeten studera hela patientens flöde så 
inte en förbättring försämrar någon annan del av flödet. För samhället men även för 
andra sjukhus är det viktigt att inse att det inte enbart ska finnas lagar som täcker vården 
för nybesöken utan även för återbesöken. Alla patienter har rätt till vård i rätt tid och 
ingen ska bli bortprioriterad.  

Författarna anser att sjukhus runt om i Sverige och även sjukhus utomlands borde se 
över patienternas flöde och identifiera de slöserier som finns. Detta för att sedan 
implementera förbättringsarbeten eller förslag för att kunna eliminera slöserier och 
förbättra dess situation. Denna rapport och dess resultat bidrar mer eller mindre till både 
tillverkningsindustrin och hälso- och sjukvården eftersom framtagna teorier kan 
implementeras inom såväl företag som levererar produkter eller tjänster. Detta eftersom 
en koppling sker mellan de vanligaste teorier inom logistisk och tillverkning i en relativt 
ny och outvecklad miljö som hälso- och sjukvården. Både hälso- sjukvården och 
tillverkningsindustrin kan lära sig av varandra och det är något författarna vill visa med 
framtaget resultat. 

 

6.3 Metodkritik 
Tillvägagångssättet för att uppfylla syftet och problemfrågorna med ett abduktivt 
angreppssätt anser författarna var ett lyckat metodval. Detta angreppssätt öppnade upp 
för flexibilitet gällande datainsamlingsmetoder och urval av ämnessökning i litteratur-
studien. Alternativt hade författarna kunnat använda sig av ett induktivt eller deduktivt 
angreppssätt. Författarna anser ändå att öppenheten och flexibiliteten för det abduktiva 
angreppssättet skapade förutsättningar att fördjupa sig i de framtagna orsakerna och 
finna möjliga förbättringsförslag. Analysen av dokumentation och statistik insamlad data 
på hjärtmottagningen skapade en bra grund till utformning av syfte och därefter 
inriktningen på litteraturstudien. Författarna förhöll sig däremot källkritiska till 
dokumenten och statistiken eftersom det är sekundärkällor. Därför undersöktes noggrant 
varifrån uppgifterna kom, vem som utfärdat dem och vid vilken tidpunkt de utfärdades. 
Detta för att fastställa att informationen var sannolik och relevant. Dessutom fanns det 
litteratur som stödde uppgifterna vilket gjorde att uppgifterna bedömdes trovärdiga.  

För att finna orsaker till uppkomst av köer relaterade till återbesök inom en specialist-
klinik har mestadels intervjuer genomförts med olika personer och befattningar. 
Eftersom datainsamlingen grundade sig på intervjuer kunde fler personer på avdelningen 
ha intervjuats för att få tillgång till mer information och reflektioner.  
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Det är inte säkert att en intervjuad person innehar relevant information eftersom den 
personen utgår från egna erfarenheter och upplevelser. Däremot anser författarna att 
genom att vara väl förberedda inför varje intervju samt intervjuat flera personer med 
olika befattningar ändå fått ett tillförlitligt dataunderlag. Enkäter med givna svars-
alternativ hade kunnat lämnas till en större grupp människor för att få ett bredare 
dataunderlag men då hade djupet i undersökningen förlorats.   

En plan för datainsamling och det analytiska ramverket framtogs i ett tidigt stadium av 
arbetet. Detta ramverk beskrev hur insamlad data skulle analyseras. Datainsamlingen, 
litteraturstudien och analysen utfördes därför på ett strukturerat sätt vilket författarna 
anser ökar trovärdigheten för arbetet. Användandet av fiskbens- och träddiagram gjorde 
det enklare att synliggöra och strukturera upp problem, dess grundorsaker samt 
förbättringsförslag. Författarna ställer sig däremot frågan om alla orsaker till köer inom 
vården och dess möjliga förbättringsförslag lyfts fram i rapporten. Alla sjukhus och dess 
specialistkliniker har olika förutsättningar och behov och skulle kanske därför ha 
prioriterat olika orsaker och förbättringsarbeten.  

Hade fler analysenheter såsom andra kliniker på Länssjukhuset Ryhov, kliniker på andra 
sjukhus i Sverige och i andra länder hade trovärdigheten och generaliserbarheten för 
rapporten blivit högre.  

 

6.4 Slutsats 
Svensk hälso- och sjukvård strävar efter att skapa en balans mellan tillgänglig kapacitet 
och behov för att hantera det ökade kravet på tryggare, effektivare, säkrare och mer 
kostnadseffektiv vård. Detta är ingen lätt uppgift men med hjälp av olika 
förbättringsarbeten är detta möjligt. Detta arbete lyfter fram flera olika orsaker, som i 
längden bidrar till långa vårdköer kopplade till återbesök inom hälso- och sjukvården. 
Bristande patientcentrerad vård, ostandardiserat arbetssätt, variationer, lagar, bristande 
kommunikation och inte fullt utnyttjande resurser är de orsaker som togs fram i denna 
rapport. Det är däremot viktigt att ta hänsyn till att alla hälso- och sjukvårdsverksamheter 
är olika och har sina egna förutsättningar och mål. Det kan därför finnas fler aspektera att 
uppmärksamma än vad som framkommit i denna rapport. Det är följaktligen nödvändigt 
att varje hälso- och sjukvårdsverksamhet som vill minska sina köer kopplade till 
återbesök själva identifierar de aspekter som för dem är mest kritiska.  

Genom att skapa en balans mellan in- och utflöde av patienter samt jämna ut varje 
läkares patientstock baserat på dess sysselsättningsgrad skulle arbetsfördelningen bli 
jämnare och chansen att patienten skulle få vård i rätt tid öka. Skulle det även 
kontinuerligt finnas samma antal tillgängliga läkare skulle osäkerheten kring schema-
läggningen och planering minska och fler mottagningstider kunna planeras in.  Planering 
och optimering är viktigt för att uppnå en högre resurseffektivitet. För att lyckas med 
detta är god kommunikation grundläggande för att planerade aktiviteter och 
bestämmelser ska distribueras ut till berörd personal för att bibehålla och utveckla arbetes 
utveckling. Genom att arbeta med standardiserade och överenskomna arbetsmetoder 
gällande bland annat beslutsfattande, utrednings- och behandlingsarbete samt 
administrativa uppgifter skulle variationer minska och patientflödet förenklas. Detta 
skulle leda till högre patientsäkerhet och högre medicinsk kvalité. De förbättringsförslag 
som har presenterats detta arbete kommer inte endast påverka köerna kopplade till 
återbesök utan även andra aspekter inom vårdkvalitet såsom medicinskt resultat och 
övrig vårdupplevelse för patienterna. Även andra delar av organisationen skulle påverkas 
såsom personalens trivsel, kompetens samt helhetsförståelse för verksamheten. 
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6.5 Vidare forskning 
Författarna anser att vårdlogistik i Sverige fortfarande är, i jämförelse med hälso- och 
sjukvård utomlands, inte lika utbrett. När det handlar om något så viktigt som 
människors vård borde det prioriteras mer och forskning inom området ske. 

Denna rapport bygger, som tidigare nämnt, på en fallstudie och det finns därav potential 
att implementera liknande studier på flera avdelningar på Länssjukhuset Ryhov men även 
på andra sjukhus i Sverige. Denna fallstudie är även fokuserad på återbesök och det 
skulle även behöva göras en fallstudie i samband med nybesök eller en mix av nybesök 
och återbesök för att se hur de påverkar varandra.  

Författarna vill påpeka vikten av att sjukhus ska ha en mer patientfokuserad vård där 
patienten är i centrum för såväl schemaläggning för personalen samt utformningen av 
patientflöden. Dessa förslagsområden är något ett flertal studier skulle kunna arbeta 
vidare med, fördjupa sig inom och utveckla.
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Bilaga 2 Fiskbensdiagram 
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