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Abstract 
Background – The last 20 years healthcare has been facing increased demands on 
efficiency and increased customer satisfaction. This despite reduced resources and 
increasing demand. These demands are presents in all departments within 
healthcare organisations, including medical laboratories that currently receive an 
ever-increasing number of remittances. Laboratory flows are quickly becoming 
overloaded with samples and related materials. According to research, this can be 
facilitated by the means of a logistic approach. 

Purpose – The purpose of this study is to facilitate the work of medical 
laboratories by:  

Analysing how medical laboratory flows can improve efficiency with the help of a logistic 
approach.  

To fulfill the purpose were two issues presented, these are as follows:  

1. How can medical laboratory flows be smoothened out, when the inflow is uncertain?  

2. What types of waste can be identified in medical laboratory flows, and how can these be 
addressed?  

Method – A case study was performed at the pathology laboratory at 
Länssjukhuset Ryhov in Jönköping to facilitate the collection of empirical data for 
the study. The empirical data were analysed using the theory of improved 
efficiency according to logistics, this theory was obtained through a literature 
review. 

Results and conclusions – The results demonstrate that by using a logistic 
approach can multiple improvement opportunities and wastage be identified and 
addressed. With the help of tools and philosophies in logistics laboratory flows 
can be smoothened out and get an increased capacity by minimizing the variation 
of the internal processes. The identified wastes are addressed by applying already 
developed methods from the industrial field. The previously developed methods 
were adapted to fit medical laboratories and were the basis for the study's 
proposed actions. 

Recommendations – The authors' recommended actions for medical 
laboratories follows below. However, it should be taken into consideration of that 
the recommendations is case-specific, but are also generalisable to the extent that 
the conditions in medical laboratories are similar.  

• Increase communication between the laboratory and other healthcare units.  

• Redistribute the human resources between stations to optimize the flow capacity 
and reduce internal variations.  

• Increase work with 5S and improvement activities to facilitate the daily work.  

• Utilize performance goals by using visual control together with creating 
involvement and participation.  

  



 

 
 

II 

Sammanfattning 
Bakgrund – Sjukvården har de senaste 20 åren fått ökade krav på effektivisering 
och ökad kundtillfredsställelse. Detta trots minskade resurser och en ökande 
efterfrågan. Dessa krav ställs på alla avdelningar inom sjukvården, däribland 
medicinska laboratorier som idag får ta emot ett ständigt ökande antal remisser. 
Laboratorieflödena blir snabbt överbelastade med prover och provrelaterat 
material. Enligt forskning kan detta underlättas med hjälp av ett logistiskt synsätt. 

Syfte – Syftet med studien är att effektivisera arbetet för medicinska laboratorier 
genom att: 

Analysera hur medicinska laboratorieflöden kan effektiviseras med hjälp av ett logistiskt synsätt. 

För att uppfylla syftet togs två frågeställningar fram, dessa lyder enligt följande: 

1. Hur kan medicinska laboratorieflöden jämnas ut, när inflödet är osäkert? 

2. Vilka slöserier kan identifieras i medicinska laboratorieflöden, och hur kan dessa 
åtgärdas? 

Metod och genomförande – En fallstudie utfördes på patologilaboratoriet på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för att möjliggöra insamlandet av empiri till 
studien. Empirin har analyserats med hjälp av teori kring effektivisering inom 
logistik, denna teori anskaffades genom en litteraturstudie.  

Resultat och slutsatser – Studiens resultat visar att med hjälp av ett logistiskt 
synsätt kan flertalet förbättringsmöjligheter och slöserier identifieras och åtgärdas. 
Med hjälp av verktyg och filosofier inom logistik kan flödet jämnas ut och få en 
ökad kapacitet genom minimering av variation i de interna processerna. Även de 
identifierade slöserierna åtgärdas genom att applicera redan framtagna metoder 
inom industriella verksamheter. De tidigare framtagna metoderna anpassades till 
medicinska laboratorier och var grunden till studiens rekommendationer. 

Rekommendationer – Författarnas rekommendationer till medicinska 
laboratorier följer nedan. Det bör dock tas i akt att dessa rekommendationer är 
fallspecifika, men är även generaliserbara i den mån att förutsättningarna på 
medicinska laboratorier är likartade.  

• Förbättra kommunikationen mellan laboratoriet och övriga vårdenheter. 

• Fördela om personalresurser mellan stationerna för att optimera flödets 
kapacitet och minska interna variationer. 

• Införa arbete med 5S- och förbättringsaktiviteter för att underlätta arbetet. 

• Utnyttja resultatmål genom visuell styrning samt skapa engagemang och 
delaktighet. 

 

Nyckelord – Logistik, Hälso- och sjukvård, Slöserireducering, Flödesffektivisering, 
Flödeskapacitet, Lean och Medicinska laboratorier. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och de problem som agerat motiv till studien. Därefter 
introduceras studiens syfte och dess tillhörande frågeställningar presenteras. I omfång och 
avgränsningar beskrivs studiens fokus och omfattning. Avslutningsvis visas rapportens 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den svenska sjukvården har sedan slutet av 90-talet behövt ta ställning till hur 
lägre kostnader, kortare ledtid och högre värde för kunden skall uppnås samtidigt 
som resurserna att tillgå blir mindre och efterfrågan ökar (Aronsson, 
Abrahamsson & Spens, 2011). Eftersom sjukvården inte är vinstdriven krävs dock 
att effektiviseringen sker utan bekostnad av kundtillfredsställelse, (i detta fall är det 
patienten som är kund och kommer därför hädanefter benämnas som kund) 
(Anell, 2005; Sveriges läkarförbund, 2004). Sjukvården ser inte heller 
kostnadsbesparing som ett viktigt fokus, utan värnar om kundens 
sjukvårdsupplevelse och ser istället kvalitet och tid som mer vitala fokusområden 
(Kollberg, Dahlgaard & Brehmer, 2006). Enligt Kollberg et al. (2006) anses det 
vara högre prioriterat att öka kvalitet och ledtid till samma kostnad än att erhålla 
samma kvalitet och ledtid till en lägre kostnad. 

Begreppet sjukvårdslogistik har myntats för att beskriva den ökade konkurrensen 
mellan sjukvårdsorganisationer och hur konkurrenskraft erhålls inom sjukvården 
(Bakka et al., 2006). Sjukvården skall kunna möta behovet av kostnadsbesparingar, 
men även samhällets ökande population och utbredning av nya sjukdomar 
(Landry & Philippe, 2004). Detta ökade vårdbehov sätter framförallt hög press på 
de avdelningarna inom sjukvården som har hög genomströmning av kunder och 
kundrelaterat material. Denna press går enligt Bakka et al. (2006) att underlätta 
med hjälp av ett logistiskt synsätt och genom att applicera logistiska teorier inom 
sjukvården, däribland Lean. Lean är ett centralt begrepp inom logistikläran och 
belyser värdet av att organisera, planera och förbättra en organisation (Jonsson & 
Mattson, 2005). Genom att enligt Lean eliminera slöserier inom verksamheten 
uppnås en högre effektivitet då ingen onödig tid läggs på icke värdeadderande 
aktiviteter (Jonsson & Mattson, 2005). En av de avdelningar som berörs av den 
ökade efterfrågan inom sjukvården är medicinska laboratorier. 



Inledning 

 
 
2 

Medicinska laboratorier har ställts inför stora förändringar och måste anpassas till 
nya kund- och leverantörsbehov baserat på utvecklingsmönstren för 
sjukdomsutbredning, medicinsk praxis och demografi. Ett medicinskt 
laboratorium har idag större geografiskt upptagningsområde, samtidigt som antalet 
invånare i upptagningsområdet ökar och därför blir det fler kunder att ta emot. 
Dessa förändringar har tvingat berörda inom vården att samarbeta för att utveckla 
en fullständig bild av kundens vård (Plebani, 1999). Detta har påverkat de kliniska 
målen inom medicinska laboratorier, vars fokus nu blir att förbättra 
laboratorieprocessen och resultatets (provsvarets) kvalitet, för att kompensera den 
ökade volymen av inkommande remisser. Plebani (1999) hävdar vidare att värdet 
av ett laboratorietest fastställs, inte bara på grund av resultatets kvalitet, utan även 
av dess inverkan på patientbehandlingen. Bedömningen bör vara kopplad till 
kvaliteten på behandlingsresultatet och den behandling kunden upplever. Dagens 
samhälle efterfrågar att det skall finnas resultat i realtid, att testerna skall vara mer 
specifika och att sjukdomar skall förebyggas snarare än att botas (Landry & 
Philippe, 2004). För att det ska vara möjligt krävs det att laboratorieanalyserna 
skall vara klara i tid för att besked skall kunna lämnas till ansvarig läkare inför 
återbesök av kund, men även att diagnosen håller god kvalitet. I takt med den 
ökande genomströmningen av prover, ökar samtidigt kravet på att processen skall 
ha en högre hastighet för att förebygga möjligheten av att diagnoser blir försenade. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet i dagens medicinska laboratorier är det varierande antalet prover som 
kommer in och den hastighet i vilken dessa skall analyseras. Det är dock svårt att 
applicera traditionell effektivitetsstyrning inom denna typ av verksamhet då vissa 
aspekter inte går att förbise, till exempel kundens hälsotillstånd, eftersom det 
handlar om människor och inte produkter. Sveriges läkarförbund (2004) hävdar 
att kvaliteten alltid kommer vara det största fokusområdet inom hela sjukvården, 
vilket medför att både ledtid och kvalitet måste prioriteras (Anell, 2005).   

I takt med det ökande antalet prover, ökar också behovet av specialister som kan 
analysera dessa. Ett behov som den svenska sjukvården inte kan täcka idag. Enligt 
en bemanningsundersökning från Läkarförbundet saknas idag 1400 
specialistläkare inom primärvården (Agerberg, 2013). Detta medför att även om 
proverna är färdigpreparerade för analys i tid, så finns inte kapaciteten hos 
specialisterna att analysera alla prover snabbt nog. Om prover inte är 
färdiganalyserade i tid, till exempel vid återbesök från patient, måste dessa besök 
ombokas eller utföras utan att tillförlitlig diagnos ställs från läkare. 

Kopplat till den ökade mängden av sjukhusbesök och därav antalet prover blir 
idag många laboratorieflöden snabbt överbelastade med prover och provrelaterat 
material (Landry & Philippe, 2004). Detta leder till långa genomloppstider och på 
så vis minskat kundvärde, vilket ses som de största problemområdena i dagsläget, 
och därför behöver medicinska laboratorier effektiviseras. 
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Det går, enligt författarna,  inte att hitta några utredningar kring hur effektivisering 
av medicinska laboratorier utförs eller hur de logistiska problem som finns i dessa 
kan åtgärdas. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
De medicinska laboratorierna inom sjukvården är i behov av effektivisering för att 
uppfylla de krav som ställs i dagens samhälle. Detta kan göras genom att jämna ut 
laboratorieflödet och eliminera slöserier med hjälp av ett logistiskt synsätt. Detta 
innebär att det idag etablerade medicinska synsättet i medicinska laboratorier 
nyanseras med hjälp av logistiska teorier för att observera problem på ett 
annorlunda sätt än i det dagliga arbetet. Därmed är studiens syfte följande: 

Att analysera hur medicinska laboratorieflöden kan effektiviseras med hjälp av ett logistiskt 
synsätt.  

För att de medicinska laboratorierna skall kunna effektiviseras krävs det en 
utjämning av flödet. Flödet i medicinska laboratorier är ojämnt genom hela 
laboratorieprocessen, vilket skapar svängningar i ledtid. Detta är kopplat till det 
ojämna inflödet som är svårt att förutsäga, då inga tydliga trender finns, men det 
beror också på variation i processkapacitet. Detta leder till studiens första 
frågeställning: 

1. Hur kan medicinska laboratorieflöden jämnas ut, när inflödet är osäkert? 

Utöver en eventuell utjämning kan det finnas delmoment i laboratorieflödet som 
utförs på ett felaktigt eller onödigt sätt. Studiens andra frågeställning blir därför: 

2. Vilka slöserier kan identifieras i medicinska laboratorieflöden, och hur kan dessa 
åtgärdas? 

Genom att besvara dessa frågeställningar uppfylls studiens syfte.  
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1.4 Omfång och avgränsningar 
För att begränsa den omfattning som arbetet kring studien medför kommer vissa 
områden att prioriteras bort. Detta för att området ligger utanför författarnas 
område eller för att området ej går att undersöka till önskad grad under den 
tidsperiod författarna fått tillgänglig. Ett av dessa områden är bristen på 
specialister då det handlar mer om kompetensförsörjning och rekrytering inom 
sjukvården. 

Vidare kommer studien endast att avse laboratorieprocessen och inte den del som 
innehåller specialisternas analysering av färdigpreparerade prover. Detta är kopplat 
till bristen på specialistkompetens inom sjukvården och därför kommer inte detta 
steg i processen att tas i beaktande Författarna kommer därför enbart analysera de 
steg som en remiss går igenom från inkomst- till utlämning i laboratorieprocessen. 
Detta ses i Figur 1 nedan.  

Inte heller det medicinska arbetet kommer att avses i denna studie, detta är det 
arbete som kräver speciell medicinsk utbildning och inte bör förändras. Istället 
kommer författarna enbart fokusera på det arbete och väntan som sker mellan de 
medicinska processerna. 

 

 
Figur 1 - Studiens omfång 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd av sex huvudkapitel för att skapa struktur för läsaren och 
knyta ihop studiens slutsats. Rapportens uppbyggnad kan ses i Figur 2 nedan. I 
kapitel ett presenteras rapportens bakgrund och inledande problembeskrivning. 
Problembeskrivningen utgör grunden till studiens syfte, vilket har mynnat ut i två 
frågeställningar. Dessa två frågeställningar blir studiens avsikt att besvara och hur 
detta gjorts redovisas i kapitel två, Metod och genomförande. 

I kapitel tre finns rapportens teoretiska ramverk som innefattar den teori som 
använts i studien. I detta kapitel förklaras de bakomliggande filosofier och verktyg 
som författarna använt sig av under arbetet med fallstudieobjektet för studien. 
Fallstudieobjektet presenteras och beskrivs i studiens fjärde kapitel, Empiri. Här 
förklaras fallstudieobjektets verksamhet och aspekter som tillsammans med det 
teoretiska ramverket skall bearbetas och analyseras. Studiens frågeställningar 
redovisas slutligen i turordning, för att bibehålla rapportens struktur, i det femte 
kapitlet. 
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Rapporten avslutas med ett diskussionskapitel där aspekter kring rapporten 
framläggs och förklaras med författarnas egna resonemang. Studiens slutsats, 
metodval, teori samt praktiska implikationer diskuteras och utvärderas för att 
knyta ihop studiens syfte. Som avslut ges förbättringsförslag till studiens 
fallstudieobjekt i avsnittet, rekommendationer. 

 

1.	  Inledning
-‐Bakgrund -‐Omfång	  och	  avgränsningar
-‐Problembeskrivning -‐Disposition
-‐Syfte	  och	  frågeställningar

2.	  Metod	  och	  genomförande
-‐Arbetsprocessen -‐Datainsamling
-‐Ansats -‐Dataanalys
-‐Fallstudie -‐Reliabilitet	  och	  validitet

5.	  Analys	  och	  resultat
-‐Frågeställning	  1
-‐Frågeställning	  2

3.	  Teoretiskt	  ramverk
-‐Ramverkets	  omfattning
-‐Lean
-‐Prognostisering
-‐Leveransserviceelement
-‐Transparent	  kommunikation

4.	  Empiri
-‐Processbeskrivning
-‐Personal
-‐Lager
-‐Processtid

6.	  Diskussion	  och	  slutsatser
-‐Resultatdiskussion -‐Slutsatser
-‐Metoddiskussion -‐Rekommendationer
-‐Implikationer

 
Figur 2 - Rapportens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att uppfylla studiens syfte. Inledningsvis beskrivs 
studiens arbetsprocess och dess huvudsakliga aktiviteter, vilket följs av studiens ansats samt 
metoder för datainsamling och dataanalys. Avslutningsvis presenteras studiens kvalitet utifrån 
kriterierna reliabilitet och validitet. 

2.1 Arbetsprocessen 
Studien kan delas upp i ett antal faser. Från en inledande problemdefinition till 
analys av data och resultat som framkommit av studien. Tidsplanering och 
fasindelning är illustrerat i nedanstående Gantt-schema, med start i januari 2014 
(se Figur 3).  

 
Figur 3 - Studiens arbetsprocess 

Problemdefinitionsfasen var till för att sätta grunden för studiens utformning och 
för att upprätta en struktur för studien. Den var därför utgångspunkten till val av 
ansats och metod för att kunna stödja studiens struktur och underlätta studiens 
konklusion. Problemdefinitionsfasen pågick under perioden januari-februari.  

Strategier och metoder valdes ut för att bestämma det tillvägagångssätt som skulle 
tillämpas för att uppfylla studiens syfte. Detta gjordes delvis parallellt med 
problemdefinitionsfasen. Eftersom studiens syfte till största del byggde på att 
tillämpa tillgänglig teori inom ett nytt område, valde författarna att i så stor 
utsträckning som möjligt bedriva studien på plats på fallstudieobjektet; 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Detta för att både undersöka möjlig 
teoriapplicering, men även för att ha närhet till empirisk data. Detta skapade en 
närmare relation till problemet och underlättade insamlandet av empiri. 
Författarna tilldelades ett arbetsrum där arbetet kunde utföras.  

Litteraturstudien var den mest tidsomfattande fasen i arbetsprocessen då den 
pågick från början av januari till slutet av april. Mest tid lades på att hitta och 
undersöka de teorier som ansågs relevanta för studien, dessa utgjorde sedan 
grunden för studiens teoretiska ramverk. 

Fallstudiefasen påbörjades med ett möte på fallstudieobjektet för kort genomgång 
och introduktion i mitten av januari och fortskred under perioden fram till mitten 
av april, med högre intensitet mot fasens slutskede.  

Data som samlats in har analyserats kontinuerligt under arbetets gång, med ökad 
intensitet mot studiens slutskede. Dataanalysen har framförallt legat till grund för 
besvarandet av studiens två frågeställningar.      

januari	   februari	   mars	   april	   maj	   juni	  

Problemdefini3on	  	  

Val	  av	  strategier	  och	  metod	  

Li;eraturstudie	  

Fallstudie	  

Dataanalys	  	  
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2.2 Ansats 
Denna studie bygger på att teori inom logistik, som tidigare bevisats effektiv inom 
andra verksamheter, har applicerats i en sjukhusmiljö. Sjukvården ger författarna 
möjlighet att testa teorin i en ny, relativt obearbetad, miljö för att hitta 
förbättringar inom medicinska laboratorier. Genom att kontinuerligt jämföra det 
uppsatta ramverket för teori med empirin och försöka finna samband mellan 
dessa möjliggörs komplettering av befintlig teori. Detta kännetecknas som en 
abduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011). Detta gjorde att författarna kunde 
säkerställa och komplettera det teoretiska ramverkets omfattning.  

Studien är framförallt av kvantitativ karaktär då den största delen data genererats 
från databaser och historik samt att den är kvantifierbar (Patel & Davidsson, 
2011). Utöver detta kommer vissa moment som, enligt Patel och Davidsson 
(2011), kan anses vara kvalitativa utföras, till exempel intervjuer. Att blanda de 
båda ansatserna kallas för metodtriangulering och anses tillföra värde till studien 
då den kvalitativa datan utgör en bra grund för den kvantitativa datan (Holme & 
Solvang, 1997).   

Kopplat till studiens problemområde och frågeställningar går det att fastställa 
studiens karaktär i förhållande till tidigare forskning (Patel & Davidsson, 2011). 
Frågeställningarna anses vara av deskriptiv karaktär eftersom dessa innefattar fasta 
teorier från tidigare forskning som implementeras och undersöks i ett nytt fall.  

 

2.3 Fallstudie 
Fallstudien bedrevs på patologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
som fallstudieobjekt. Fallstudieobjektet kontaktade författarna för att få hjälp att 
utföra en studie för att effektivisera patologilaboratoriets verksamhet. Önskemål 
och problemsituationer har framlagts av fallstudieobjektet och låg till grund för 
författarnas val av syfte och frågeställningar. Fallstudien har därför varit 
grundpelaren till denna studie vars uppdrag var att effektivisera verksamheten 
utifrån ett logistiskt synsätt, vilket normalt inte används i fallstudieobjektets 
vardagliga arbete. Utöver att hjälpa fallstudieobjektet ansågs den utförda studien 
även kunna gagna andra medicinska laboratorier då patologilaboratoriet på 
Länssjukhuset Ryhov bedömdes representativt för de problem som beskrivits i 
rapportens inledning. 

En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen för hur till 
exempel en individ eller en grupp fungerar utefter en specifik miljö eller kriterier. 
Detta används i forskningssammanhang för att nyansera, fördjupa och utveckla 
begrepp och teorier (Eisenhardt, 1989). Med denna metod är det vanligt att 
datainsamling från det aktuella forskningsområdet sker via intervjuer, 
observationer och manuella mätningar, enligt Eisenhardt (1989), vilket därför har 
utförts i arbetet kring denna studie.    
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Då utbudet av verksamhetsspecifik litteratur är ganska smalt, anser Yin (2007) att 
fallstudie är det bästa sättet att komplettera det teoretiska ramverket och hävdar 
även att det ter sig bra vid en abduktiv ansats. Detta styrker författarnas val av att 
använda en fallstudie för studien. Författarna valde att använda sig en 
fallstudiestruktur med ett fallstudieobjekt för att kunna vara mer specifika. Detta 
bidrar, enligt Yin (2007), till att skapa en bättre helhetsbild av fallet, samt att det är 
lättare att erhålla fördjupad kunskap än med flera studieobjekt.  

2.3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Länssjukhuset Ryhov är styrt av landstinget som leder, utvecklar och förbättrar 
sjukvården på alla dess kliniker i området. Jämfört med sjukhusområden i Eksjö 
och Värnamo, är Länssjukhuset Ryhov det största i länet och det är även här den 
största andelen av patienter och besökare anländer dagligen. På området finns 
vårdavdelningar som bland annat akutklinik, barn- och ungdomsklinik, geriatrisk 
klinik, hudklinik, kirurgklinik, kvinnoklinik och medicinklinik. Avdelningar för 
övrig verksamhet på området är Medicinsk diagnostik, Qulturum, Futurum, 
Sjukhuskyrkan och smittskyddsenheten (Landstinget i Jönköping, 2013). 

Länssjukhuset Ryhovs verksamhetsidé enligt Schaffrath (2014) lyder: ”Vi erbjuder 
den hälso- och sjukvård som medborgarna har behov av och bidrar därigenom till 
ett bra liv. I samverkan med patient och närstående möjliggör vi hälsa och 
trygghet i vardagen samt bot och lindring vid vårdbehov”. Med denna 
verksamhetsidé utsågs länssjukhuset i Jönköping till ”Bästa mellanstora sjukhus” i 
Sverige två år i rad (2012 och 2013) (Dagens Medicin, 2014). 

Medicinsk diagnostik är en av de övriga verksamheterna på området som inte 
klassas som sjukvårdsenheter utan som stödresurser. Inom området Medicinsk 
diagnostik finns avdelningen Patologi. Denna avdelning ansvarar för analys och 
diagnostisering av samtliga vävnadsprover som inkommer från hela länet och står 
för en stor del av väntetiden av en kunds sammanlagda behandlingstid. 
Verksamheten utgörs utav en laboratorieprocess med mottag, provberedning och 
utlämning. Efter denna sker analys och diagnostisering (Landstinget i Jönköping, 
2014). 

Patologilaboratoriet mottar ungefär 23 400 provremisser totalt under hela året, 
varav ungefär 5400 stycken (23 %) är av provtyp 10PXCOL, 103PXCOL och 
20EXC som författarna har blivit ombedda att undersöka närmare. Dessa 
provtyper är tjocktarms-(10PXCOL, 103PXCOL) och hudprover (20EXC) som 
för patologilaboratoriet var mest relevanta. Detta kan anses som tre analysenheter 
i fallstudien, men författarna väljer att benämna hela laboratorieprocessen som 
analysenhet och således används bara en analysenhet i fallstudien. De 5400 
remisserna är de som författarna använder vid uträkningar, då de ansetts 
representera hela flödet. 
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2.4 Datainsamling 
För att samla in data till studien användes ett flertal insamlingsmetoder. Dessa 
presenteras nedan. 

2.4.1 Litteraturstudie 

Det teoretiska underlaget för studien samlades initialt in från berörda områden 
(Lean, prognostisering, leveransserviceelementen och transparent kommunikation) 
som var aktuella utifrån studiens syfte. Genom att bedöma inriktning för studien 
och involvera fallstudieobjektets önskemål om frågeställningar, valdes ett relevant 
ramverk för teori ut. Det som studerades var teori för materialflöden och 
effektivisering inom produktion, Lean och sjukvårdslogistik och ett ramverk 
skapades från teori som hämtats från tryckt litteratur och digitala artiklar. 

Litteratursökningen har till stor utsträckning genomförts med Google Scholar och 
DIVA som sökmotorer. Genom dessa sökningar har rapporter och artiklar kunnat 
erhållas från databaser såsom Emerald och Science direct. Sökord som använts är 
bland annat; materialflöden, processflöde, sjukvårdslogistik, effektivisering, optimering, 
flödesutjämning, prognostisering och Lean. Dessa sökord har även ersatts med dess 
respektive engelska sökord, såsom healthcare och optimisation, för att kunna stärka 
relevansen. Sökorden har även kombinerats med varandra för att specificera 
sökningarna. 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuer har utförts genom hela studien, först för insamling av grundinformation 
för att sedan övergå till fördjupning och frågeställningar i samband med studiens 
utveckling.  

Vid genomförande av en fallstudie är intervjuer en av de viktigaste källorna till 
information, då det är lätt att fokusera på studiens syfte och mål genom att ställa 
de frågor som behöver besvaras (Ejvegård, 2009). Intervjuer kan enligt Saunders 
(2007) utföras på tre olika sätt; strukturerat, semistrukturerat och ostrukturerat. I 
studien har intervjuer av ostrukturerad karaktär utförts. Detta för att undvika 
ledande frågor samt för att möjliggöra en lugn och trygg miljö för respondenterna 
(Ejvegård, 2009). Detta medförde att respondenterna gav mer öppna och ärliga 
svar och det blev lättare en generell bild av verksamheten fastställas utifrån 
medicinskt oinvigda ögon. En annan fördel med en öppen intervjukaraktär är 
möjligheten för spontana följdfrågor då förtydligande krävts eller områden där nya 
insikter väckts om processflödets karaktär.  Intervjuerna har utförts med en eller 
två respondenter vid varje tillfälle. 
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För att få vägledning inom den medicinska processen och skapa en ökad förståelse 
för problemsituationen har personer med olika befattningar på 
patologilaboratoriet intervjuats. Områdeschef har intervjuats i ostrukturerad 
karaktär för att få en första inblick i helheten och övriga befattningar har 
intervjuats med semistrukturerad karaktär i syfte att få fördjupad förståelse för ett 
specifikt område eller process. För de ostrukturerade intervjuerna användes inget 
intervjuunderlag utan områdeschefen fick öppet berätta om verksamheten, varpå 
författarna ställde följdfrågor baserat på dennes svar. De semistrukturerade 
intervjuerna bestod framförallt av de följdfrågor som områdeschefen inte kunde 
besvara. 

Syftet med intervjuerna var att identifiera nyckelprocesser i flödet och att skapa en 
faktagrund för hur arbetet på avdelningen fungerar dagligen, informationen 
fungerade sedan som utgångspunkt och nulägesrapport för verksamheten. Detta 
för att ha en referenspunkt för vidare arbete och förbättringsförslag som 
uppkommit under tiden som denna studie utförts. 

Intervjumaterialet gav författarna en grund av empirisk data till studiens 
frågeställningar. I Tabell 1 redovisas en sammanställning av de genomförda 
intervjuerna.   

Tabell 1 - Utförda intervjuer 

Befattning Tidsperiod (Månad) Tidsåtgång (min) Ämne 
Områdeschef & 

BMA1 Januari 90 Introduktion 

BMA Januari 90 Rundvandring 
Områdeschef Februari 40 Datainsamling 

BMA Februari 40 Flödesspecifika 
IT-utvecklare Mars 30 Databasintro 

IT-ansvarig/BMA Mars 90 Databassökning 
Områdeschef Mars 60 Komplettering 

BMA Mars 60 Uppföljning 
Områdeschef April 60 Avstämning 

 
Intervjuer med områdeschef har varit löpande under hela studieförloppet och 
denne har även fungerat som en handledare på avdelningen. Samtliga intervjuer 
utfördes med båda författarna närvarande, anteckningar fördes utav en av 
författarna då den andra ställde frågor. Frågorna fördelades dock mellan 
författarna. 

                                                
1 Biomedicinsk analytiker 
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2.4.3 Observationer 

Observationer har skett löpande under större delen av fallstudien. Det som 
huvudsakligen observerats är det faktiska flödet och dess processer. Tidmätning 
av processer har utförts och sammanställts för att lokalisera problemområden eller 
andra störningar i flödet. Detta har gjorts genom att författarna använt sig av 
tidtagarur för att mäta hur lång tid processerna tog. Detta har utförts två gånger på 
varje process för att säkerställa att tiden stämmer. 

Observationerna har utförts främst i syfte att besvara studiens andra frågeställning, 
att identifiera vilka slöserier som finns i laboratorieflödet. De observationer som 
gjorts finns dokumenterade i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 - Utförda observationer 

Tidsperiod (Månad) Tidsåtgång (min) Ämne 
Januari 90 Första rundvandring 

Februari 40 Flödesspecifika observationer 

Mars 60 Komplettering och tidtagning av 
processer 

Mars 60 Uppföljning och tidtagning av 
processer 

April 60 Tidtagning av processer 

2.4.4 Databasstudie 

För att få fram data ur avdelningens databas har IT-ansvarig intervjuats för 
befogenhet och vägledning vad gäller vårdjournaler. 

I patologilaboratoriets databas har data kopplat till genomloppstid, cykeltider, 
väntetider, antal prover och datum för in- och utleverans hämtats. Eftersom 
vårdjournaler, statistik och databaser lyder under sekretesslag har detta genomförts 
under observation av sjukhuspersonal och efter att sekretessavtal skrivits under.  

Data som extraherats från databasen har använts för att skapa underlag för 
studiens båda frågeställningar, genom att skapa bland annat diagram över 
genomloppstid. 

 

2.5 Dataanalys 
Information har insamlats både genom litteraturstudier och empirisk data från 
fallstudien. Empirin har samlats in löpande genom studien och har sedan 
analyserats mot det teoretiska ramverket (som utgjordes av litteraturstudien), så 
kallad mönsterpassning (Yin, 2007). Denna metod är enligt Yin (2007) lämplig att 
använda tillsammans med den abduktiva ansatsen, eftersom det teoretiska 
ramverket vid vissa tillfällen kan vara för bristfälligt för att analysera med hjälp av 
mönsterpassning. Det abduktiva förhållningssättet försäkrade att ramverket var 
uppdaterat och innehöll den information som ansågs vara nödvändig för att uppnå 
studiens syfte. Författarna använde sig dock av en alternativ version av Yins 
(2007) mönsterpassning. Eftersom det inte fanns någon tidigare teori kring 
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effektivisering av medicinska laboratorier fanns inte heller något perfekt mönster 
inom teorin att passa empirin emot. Författarna valde då att jämföra den 
insamlade empirin mot den teori som fungerat effektivt inom andra verksamheter, 
för att sedan identifiera likheter som möjliggjorde en alternativ version av 
mönsterpassning. 
 
Information från både litteraturstudie och fallstudie har dokumenterats för att 
underlätta analysarbetet. Information som samlats in under intervjuer kom i de 
flesta fall att användas för att validera de observationer som utförts och för att 
besvara frågor som författarna haft. Den empiriska data som samlats in från 
fallstudien har sedan analyserats mot det teoretiska ramverket för att slutligen 
generera studiens resultat. Kvantitativ data som insamlades från framförallt 
observationer och databas har legat till grund för en stor del av studiens 
analysarbete. Med hjälp av historik från databasen och tidtagningsobservationer 
skapade författarna en värdeflödesanalys för att det skulle vara möjligt att kunna 
överblicka flödet och de aktiviteter som var i behov av effektivisering. 
Information från databas har även använts för att upprätta diagram över t.ex. 
genomloppstid och tid i lager, som både utgjorde grund för värdeflödesanalysen 
och visade flödets nuläge samt övriga beräkningar. Vilka metoder författarna 
använde för frågeställningarna finns dokumenterat i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 - Dataanalysmetoder per frågeställning 

Frågeställning Dataanalysmetoder 

Frågeställning 1 
• Diagramskapande 
• Tidtagning 
• Beräkningar 

Frågeställning 2 

• Diagramskapande 
• Tidtagning 
• Beräkningar 
• Värdeflödesanalys 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 
För att studien genomgående skulle hålla en hög kvalitet har det kontinuerligt 
vidtagits åtgärder för att säkerställa studiens reliabilitet och validitet. Att vid ett 
annat tillfälle kunna upprepa studiens resultat vid en annan, liknande, verksamhet 
kallas reliabilitet (Merriam, 1994). Enligt Yin (2003) är målet med reliabilitet att se 
till att studien är objektiv. Detta har försäkrats genom att författarna använde sig 
av det som kallas triangulering, då flera olika metoder för datainsamling utnyttjats 
för att få ett större perspektiv inom problemområdet. Även genom att tydligt visa 
författarnas tillvägagångsätt i studiens, vilket finns beskrivet i hela kapitel 2, är det 
lättare för någon utomstående att återskapa denna studies resultat.  
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Validitet kan utvärderas på två sätt, intern och extern. Intern validitet visar hur bra 
studiens resultat stämmer överens med studiens syfte och i vilken utsträckning det 
som avsetts mätas faktiskt har mätts (Merriam, 1994). Rapportens bakgrund, syfte 
och frågeställningar ger en tydlig bild av det som skall undersökas och de 
avgränsningar som satts upp har ytterligare framhävt de relevanta områdena. Som 
tidigare beskrivit användes triangulering vid datainsamlingen, vilket även stärker 
den interna validiteten (Yin, 2003). Genom att intervjua olika personer, med olika 
arbetsbefattning, har den interna validiteten stärkts ytterligare. Att vissa intervjuer 
skett på ett semistrukturerat sätt har säkerställt att den information författarna var 
ute efter har kommit fram vid intervjutillfällena. 

Den externa validiteten visar huruvida rapportens resultat går att generalisera och 
på så sätt tillämpas i andra liknande situationer än den valda (Merriam, 1994; Yin, 
2003). Eftersom många medicinska laboratorier har liknande problem idag 
(Suurküla, 2012) går det att förutsätta att det, i större utsträckning, spelar mindre 
roll vilket laboratorium som valts, vilket stödjer författarnas val att använda sig av 
en enfallsstudie. Detta betyder att resultatet av studien kan appliceras i andra 
laboratorier, vilket är en förutsättning för att studien skall ha hög extern validitet. 
Även författarnas användande av befintliga och etablerade teorier stärker den 
externa validiteten. Författarna har haft kontinuerlig kontakt med områdeschefen 
på avdelningen och lagt fram en del av de idéer som funnits. Eftersom dessa idéer 
har blivit accepterade av områdeschefen tyder detta på att det författarna föreslår 
är relevant.
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel innehåller studiens teoretiska ramverk. Först presenteras de underliggande 
teoriområdena i förhållande till studiens uppsatta frågeställningar. Därefter beskrivs de teorier 
som valts ut för att besvara frågeställningarna mer ingående. 

3.1 Ramverkets omfattning 
För att besvara studiens två frågeställningar och uppfylla dess syfte upprättades ett 
teoretiskt ramverk. Olika teorier kopplas till de olika frågeställningarna och detta 
har visualiserats i Figur 4 nedan. 

 

Figur 4 - Ramverkets omfattning 

Inför studiens första frågeställning ”Hur kan medicinska laboratorieflöden jämnas ut, när 
inflödet är osäkert?”, krävs en grundläggande teori kring hur ett flöde fungerar och 
vilka positiva effekter en utjämning medför. För att sedan kunna besvara och 
utreda frågeställningen följer teori för olika metoder av prognostisering. Detta för 
att identifiera mönster i efterfrågehistorik samt att hitta en förväntad efterfrågan 
för framtiden där eventuella förberedelser kan vidtas. Användningsområden och 
fördelar med kommunikation presenteras även för att senare kunna behandla 
frågeställningen.  
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Studiens andra frågeställning ”Vilka slöserier kan identifieras i medicinska 
laboratorieflöden, och hur kan dessa åtgärdas?” kräver en definition för vad ett slöseri 
kännetecknas av och vad innebörden att eliminera dessa skulle betyda. 
Grundläggande principer för slöserier beskrivs därför enligt Lean-filosofi och 
Lean Healthcare. Med dessa antaganden för slöserier kan därefter läsaren enkelt 
följa med i rapporten. Efter att en definition har etablerats övergår ramverket till 
att hitta metoder för att identifiera och åtgärda dessa. Detta beskrivs enligt 
standardiserat arbete, Kaizen, värdeflödesanalys och perspektivet för 
leveransservice samt transparent kommunikation.   

 

3.2 Lean 
Lean är att det inte är ett verktyg för verksamhetseffektivisering, Lean är en kultur 
och filosofi som införs i verksamheten och resultatet av hur väl denna 
implementeras är vad som effektiviserar verksamheten (Liker & Meier, 2006). 
Detta är ett vanligt misstag som görs av verksamheter idag, de implementerar 
enskilda verktyg ur Lean-verktygslådan och anser sig ha implementerat Lean. Men 
följs sedan av besvikelse för att ”Lean” inte fungerar som väntat. Målet med Lean 
kan kort sagt förklaras som att bli en lärande organisation, att lära sig av misstag 
under vägens gång, och ständigt säkra upp, för att inte göra om samma misstag två 
gånger (Liker & Meier, 2006). 

3.2.1 8 slöserier 

Lean är en filosofi som strävar efter perfektion i verksamhetsutförandet genom 
eliminering av slöserier. Genom att eliminera samtliga slöserier betyder det att allt 
arbete som genomförs enbart är värdeadderande och verksamheten arbetar 
effektivt. Dessa slöserier kan enligt Liker och Meier (2006) kategoriseras: 

1. Överproduktion – Produktion av varor som inte kommer säljas. Detta 
medför extra arbete, kostnader och tid och anses vara den värsta av alla 
slöserier.  

2. Väntan – Personal som spenderar tid genom att vänta på föregående 
station eller endast har ansvar för en automatisk process. 

3. Transporter – Onödiga förflyttningar internt och externt, omplacering 
mellan stationer och lagerpunkter. 

4. Lager – Onödig lagerhållning som medför ökad kapitalbindning, 
lagerkostnad och produkter-i-arbete (PIA). 

5. Rörelse – All onödig rörelse en arbetare måste göra som inte är 
värdeadderande för slutprodukt.  

6. Överarbete – Utförandet av arbete som inte tillför värde till slutprodukt 

7. Defekter – Reparationer av defekta produkter, omarbete, onödig tid till 
extra inspektioner. 
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8. Outnyttjad personalkreativitet – Arbete som personalen skulle kunna 
göra istället för att hantera slöserier. Denna punkt kan även fungera som en 
resultatrapport. Vid implementering av föregående sju punkter skall denna 
punkts innehåll bli större eftersom tid frigörs från andra slöserier. 
Utmaningen blir då att hitta nya värdeskapande aktiviteter för personalen. 

3.2.2 Lean Healthcare 

Lean Healthcare är sjukvårdens översättning av Lean och ser till att minska 
ledtider och minimera misstag i flödet, vilket ge ett ökat värde för kunden (Brandt, 
2013). De 8 slöserier inom Lean (som beskrivits ovan) finns också översatta för att 
passa bättre in i sjukvården. De 8 slöserierna inom Lean Healthcare, enligt Brandt 
(2013), är: 

1. Överproduktion – Onödiga undersökningar eller behandlingar. 

2. Väntan – Kötider för patienter eller tid som personal inte kan utnyttja. 

3. Transport – Förflyttning av material eller patienter. 

4. Lager – Otillräcklig kontroll för hur stort lager organisationen behöver. 

5. Rörelse – Sträckor som personal måste tillryggalägga för att kunna utföra 
sitt arbete. 

6. Överarbete – Arbetsmoment som utförs när det inte behövs. Information 
som måste tillhandahållas ett flertal gånger för att utföra arbetet. 

7. Defekter – Medicinska komplikationer eller misstag som utförs och sedan 
måste rättas till. 

8. Outnyttjad personalkreativitet – Önskemål och idéer från personal som 
inte tas tillvara på eller används. 

Precis som i ursprunget av Lean ger eliminering av de 8 slöserierna inom Lean 
Healthcare ett flöde som enbart utför värdeadderande arbetsuppgifter (Brandt, 
2013). 

 

3.2.3 The Toyota way 

The Toyota way är grunden till Lean och är ett logistiskt begrepp som grundar sig 
i 14 grundprinciper för uppbyggandet av en verksamhet. En samling heltäckande 
principer som ska underlätta bedömningar i olika situationer för att driva 
verksamheten framåt oavsett hinder. De 14 punkterna är (Liker & Meier, 2006): 

1. Filosofi i grunden – Basera beslut på långsiktigt tänkande, även om detta 
medför kortsiktiga förluster. 

2. Skapa ett kontinuerligt processflöde som för upp problem till ytan – 
Enstycksflöde medför lättare identifiering av slöserier. 

3. Låt efterfrågan styra produktionen för att undvika överproduktion – 
Producera endast vad som behövs. 
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4. Jämna ut arbetsbelastningar – Skapa gemensam takttid i hela flödet. 

5. Stoppa processer vid problem för att kvalitetssäkra från början – Undvik 
omarbete. 

6. Standardiserade processer skapar grunden till ständiga förbättringar – 
Använd det mest optimala sättet varje gång. 

7. Visualisera verksamheten så att problem blir synliga – Visa och identifiera 
problemområden. 

8. Använd endast beprövad utrustning och tekniker – Lägg inte för stor tillit i 
tekniker, utan stabilisera och utveckla efterhand. 

9. Skapa goda ledare som känner verksamheten väl och lever företagets 
filosofi och lär ut via gott exempel – Säg inte en sak och gör en annan. 

10.  Utveckla enastående människor och arbetsgrupper – Investera i 
personalen. 

11.  Respektera partners och leverantörer genom att utmana och hjälpa dem bli 
bättre – Långsiktiga relationer ger bäst resultat. 

12.  Gå och se med egna ögon för att förstå problemet från grunden – Förstå 
flödet av egen erfarenhet, inte från andra hands beskrivning. 

13.  Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt – Gör inte 
förhastade beslut, undersök och analysera innan verkan. 

14. Bli en lärande organisation genom hela tiden reflektera och ständigt 
förbättra – Fastna inte i mönster utan utveckla ständigt. 

Med hjälp av dessa punkter underlättas beslutsfattande inom verksamheten och ett 
klart och tydligt mål kan sättas.  

3.2.4 Standardiserat arbetssätt 

I grundprinciperna av Liker och Meier (2006) ovan, dikterar princip sex att 
standardiserade processer utgör grunden för ständiga förbättringar. Detta är en 
viktig del av arbetet mot ständiga förbättringar och fungerar som ett 
säkerhetsskydd vid förbättringsarbete för att processer inte ska gå tillbaka till sitt 
ursprung. I många fall efter ett förbättringsarbete kvarstår frågeställningar hos den 
operativa personalen vilket resulterar i att arbetssättet går tillbaka till ”så som det 
alltid har varit”, vilket alltid medför en viss trygghet. På så sätt kommer 
förbättringsarbeten aldrig att bidra till ett förbättrat scenario utan alltid vara dömt 
att misslyckas (Sörqvist, 2004). 
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Standardiserat arbetssätt innebär att utförandet av produkter i flödet skall 
behandlas och utföras på samma sätt varje gång (Liker & Meier, 2006). Om varje 
enskild enhet i processen utförs på olika sätt finns ingen referenspunkt till vad 
eller var ett eventuellt fel har uppstått. Genom att ha tydliga visuella processguider 
vid arbetsstationen minimeras frågeställningar och oklarheter och gör det även lätt 
att snabbt uppdatera processen vid en förbättring. Utan en referenspunkt för 
arbetet går processer aldrig att utvärderas eller mätas och då heller aldrig att 
fastställa som problemorsak (Liker & Meier, 2006).  

Standardiserat arbetssätt bidrar även till en utjämning av processen eftersom 
samtliga enheter som går in i flödet behandlas på samma sätt, vilket då betyder att 
tidsåtgången för var enskild enhet blir den samma. Det är även ett 
förbättringsarbete i sig, eftersom att eliminera chanserna att felet uppstår resulterar 
i att processen arbetar mer effektivt (Sörqvist, 2004). 

3.2.5 Kaizen 

Begreppet Kaizen kommer ursprungligen från Japan och betyder ”ständiga 
förbättringar till det bättre”, den västerländska översättningen har förkortats till 
”ständiga förbättringar” (Sörqvist, 2004). Kaizen baseras på en mängd filosofier 
och nya sätt att se på verksamheter. Grundtanken med förbättringsarbeten är att 
det ska ses som en naturlig del av det vardagliga arbetet. En strävan att identifiera 
och förbättra verksamhetens processer skall genomsyra allt som görs.  

En grundläggande filosofi inom Kaizen är att operatörer aldrig kan göra fel, utan 
om fel uppstår är det på grund av ett bristande system. Detta är en viktig aspekt 
att bibehålla på en arbetsplats eftersom det höjer de anställdas värde och känsla av 
angelägenhet för verksamheten. En anställd som hittar brister i systemet skall 
endast tänka på hur denna process skulle kunna utföras på ett bättre sätt, istället 
för att inta försvarsställning för att dennes station ej fungerar optimalt. Det är 
även den anställda närmast problemet som har det huvudsakliga ansvaret för att 
identifiera problemet. Det är därför viktigt att vid införande av Kaizen att även 
implementera ett belöningssystem till personalen som upptäcker 
förbättringsmöjligheten. Detta ses som en win-win situation eftersom det skapar 
en angelägenhet för den anställda att söka efter möjligheter samtidigt som flödet 
ständigt förbättras och blir mer effektiv (Liker & Meier, 2006). 
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3.2.6 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys definierar flödets start och stopp med samtliga aktiviteter i 
flödet utifrån ett kundperspektiv. Genom att sammanställa total genomloppstid 
mot total värdeadderande tid till kund skapas en bild av flödets huvudaktiviteter 
och delaktiviteter. En värdeflödesanalys gör det lätt för åskådaren att hitta 
tidstjuvar, flaskhalsar och övriga problemområden i flödet och kan enkelt skapa en 
prioriteringsordning för processens inverkan i hela flödet (Srinivasan, 2012). Det 
är identifieringen av slöseri som är den stora utmaningen, när problemområdet väl 
har identifierats är det beroende på enskild situation för hur problemet bäst skall 
lösas. Värdeflödesanalysen hjälper utövaren att se flödet som helhet. Ofta väljer 
företag att optimera processer var för sig, istället för att lokalisera grundorsaken till 
dess uppkomst. Genom att se flödet i sin helhet är det lättare att prioritera 
förbättringsarbeten och hitta synergier av förbättringar och på så sätt optimera 
flödets kapacitet istället för enskild stations kapacitet (Rother & Shook, 2003). 

För att arbetet med värdeflödesanalyser skall utföras på bäst sätt är det viktigt att 
illustrera två stycken analyser, en nulägesanalys och en önskat läge-analys. Genom 
att måla fram en tydlig bild av hur det önskade flödet ska se ut, så underlättas 
arbetet för utövaren att identifiera förändringsmöjligheter utifrån nuläget (Rother 
& Shook, 2003).  

3.2.7 Takttid och utjämning 

Takttid, ledtid och cykeltid 

För att underlätta för läsaren inleds detta stycke med en förklaring till de tre 
begreppen takttid, ledtid och cykeltid som används i rapporten. 

• Takttid – den maximala tiden ett arbetsmoment får ta (tillgänglig 
tid/efterfrågan). 

• Ledtid – tiden det tar att utföra ett arbetsmoment vid en, eller flera, 
stationer eller igenom hela flödet. 

• Cykeltid – hur ofta en station blir färdig med ett arbetsmoment 
(ledtid/antalet parallella arbetsstationer). 

Takttid är ett koncept för att fördela arbete inom ett flöde och baseras på 
efterfrågetakten från kund. Räknemässigt betyder detta att det är tillgänglig tid för 
att utföra arbetet inom specifikt tidsintervall dividerat med total efterfråga inom 
det intervallet. Exempel: Om tiden för ett intervall är 100 minuter och efterfrågan 
för det intervallet är 100st produkter, måste takttiden per produkt vara en minut 
eller lägre för att arbetet skall hinnas klart. Det betyder att cykeltiden för varje 
enskild station i flödet får vara max en minut (Srinivasan, 2012). 
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Takttid fungerar som en referenspunkt för flödet och används därför för att jämna 
ut arbete vid enskilda stationer för att produktionen skall vara så jämn som möjligt 
(Liker & Meier, 2006). Vid skillnader i flödets cykeltider skapas oönskade 
lagerpunkter och väntetider vilket resulterar i längre genomloppstider. Cykeltider 
som varar längre än takttiden skapar en flaskhals, som fungerar som en 
fördröjande kraft i flödet. Exempel på detta ses i Figur 5 nedan. Detta åtgärdas 
genom att bryta ner operationsprocesserna och flytta över moment eller personal i 
processen till andra stationer för att få en utjämning. Personal går endast att flytta 
vid produktionslinor som är parallella eller tillåter att arbetsuppgifter kan göras 
parallellt med standardsättet. Det kan även utföras genom att effektivisera 
metoderna för processen. Detta kan även kopplas till punkt 4 i the Toyota way 
enligt Liker och Meier (2006). 

 
Figur 5 – Takttidsdiagram inspirerat av Liker och Meier (2006) 

Detta betyder att utmaningen med takttid är att hitta en bra nivå som håller 
efterfrågan i en rimlig majoritet av fallen. Att sätta för höga krav på detta resulterar 
ofta i stora investeringar och resurskrav som är större än vinningen. Att till 
exempel samtliga stationer måste reducera sina cykeltider alltför markant (Liker & 
Meier, 2006). 

3.2.8 5S 

5S är ett Lean-verktyg som i huvudsak innebär att hålla rent och städat på 
arbetsplatsen. Det är ett verktyg som sorterar, organiserar och upprätthåller en 
god ordning på arbetsstationer och nödvändiga rörelsevägar genom arbetsytan. 

En ren och organiserad arbetsyta resulterar inte bara i ett professionellt 
bemötande och utstrålning, utan möjliggör även ett snabbare och jämnare flöde. 
Genom att eliminera onödig rörelse och tidsåtgång, i form av att leta efter rätt 
verktyg, hämta material eller skräphantering, sparas tid till det värdeadderande 
arbetet och flödeshastigheten ökar (Liker & Meier, 2006). 
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1. Sortera – Rensa undan de verktyg och material på arbetsstationen som 
används sällan. Organisera arbetsytan för en optimal arbetsprocess så 
operatören inte behöver utföra onödig rörelse.  

2. Systematisera – Etikettera verktyg och ha en bestämd plats för varje 
verktyg.  

3. Städa – Städa arbetsytan ofta, gärna dagligen efter arbetspass. 

4. Standardisera – Skapa rutiner för att upprätthålla de tre första S:en. 

5. Sköt om – Gör återkopplingar vid jämna mellanrum för att se till att 
rutiner sköts och uppdateras.  

 

 

3.3 Prognostisering 
All form av materialstyrning och resursplanering med avseende på att bestämma 
tid och kvantitet bygger på någon form av uppskattning av framtida efterfrågan, 
med andra ord prognoser (Jonsson & Mattsson, 2012). Dessa uppskattningar kan 
göras utifrån en mängd olika prognosmetoder för att få fram riktlinjer och 
hjälpverktyg i planeringen inför dessa. Det finns två kategorier av metoder som 
används: bedömningsmetoder och beräkningsmetoder.  

3.3.1 Bedömningsmetoder 

Bedömningsmetoder är den enklaste formen av prognostisering där efterfrågan 
bedöms utifrån individuella erfarenheter och manuella bedömningar istället för att 
använda matematiska uträkningar. Enligt Edlund, Högberg och Leonardz (1999) 
så grundas dessa prognoser på expertutlåtanden och andra kvalitativa 
undersökningar, istället för ren historikdata. Prognostisering baserat på 
bedömning används när prognosen är långsiktig, då historisk data har mycket lägre 
precision vid längre tidshorisonter (Edlund et al., 1999). 

3.3.2 Beräkningsmetoder  

Beräkningsmetoderna för prognostisering utgår från matematiska beräkningar på 
tidigare orderhistorik, förbrukning och övriga former av efterfrågehistorik 
(Jonsson & Mattson, 2012). Oavsett vilken metod som appliceras är det viktigt att 
alltid utgå ifrån att prognosen är fel. Prognosen är ett planeringsverktyg för 
förberedelser, inte en slutgiltig produktionsplan. En prognos får heller inte vara en 
enskild siffra utan bör även kompletteras med standardavvikelser som mäter inom 
vilka intervall prognosen förväntas vara fel (Olhager, 2000). Författarna har valt 
att använda sig av två beräkningsmetoder för prognostisering: glidande 
medelvärde och exponentiell utjämning.   
  



Teoretiskt ramverk 

 
 

23 

Glidande medelvärde 
En metod inom beräkningskategorin är glidande medelvärde, då 
efterfrågehistoriken över ett bestämt antal föregångna månader beräknas och ett 
medelvärde över en längre period blir resultatet för den kommande prognos 
månaden. Denna metod används oftast då efterfrågan anses vara jämn över tid 
och har tydliga säsongsvariationer (Jonsson & Mattsson, 2005). Formeln för 
användande av glidande medelvärde formuleras så här:  
 

𝑀(𝑥) =
𝑥! + 𝑥! +⋯+ 𝑥!

𝑛   
M(x) = Medelvärde för funktionen x 
xn = värde för period n  
n = antal valda perioder att räkna i 
 
Exponentiell utjämning 
Till skillnad från glidande medelvärde, där samtliga föregående perioder bär 
samma vikt i uträkningen, lägger exponentiell utjämning fokus beroende på 
periodens relevans. Detta resulterar i att de perioder närmast i tiden eller de 
perioder som bär högre relevans ger större inverkan på resultatet (Jonsson & 
Mattson, 2005). Till exempel kring semestertider, högtider och epidemier kommer 
dessa perioders värde skilja sig markant från den normala belastningen och därför 
förändra utfallet av prognosen (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
𝑃  𝑡  +  1  =  𝛼×𝐸  𝑡  +  (1–𝛼Pt)×𝑃  +  (1–𝛼Pt-‐1)×𝑃  𝑡-‐1  +  ⋯  +  (1–𝛼Pt-‐n)×𝑃  𝑡-‐n  
  
𝑃  𝑡    = prognostiserad efterfråga för period t 
𝛼  = utjämningskonstant 
𝐸  𝑡  = verklig efterfrågan 

Utjämningskonstanten, 𝛼, i denna formel är vad som gör den mer flexibel till 
osäkra inflöden. Detta värde avgörs från den som utför prognosen och reglerar 
hur stor vikt föregående periods värden skall viktas i det slutgiltiga prognosvärdet. 
Detta tal får inte överstiga ett, då det skulle ge en likvärdig slutsats som glidande 
medelvärde (Jonsson & Mattsson, 2005). 

3.3.3 68-95-99,7-regeln 

Inom statistik används 68-95-99,7-regeln (även kallad tre-sigma-regeln) för att visa 
att nästan alla värden ligger inom tre standardavvikelser (σ) från normalvärdet (µ). 
Till exempel om µ=100 och σ=20 så är det förväntade värdet i 68% av fallen 
inom intervallet 100±20 = 80-120. Uträkning för procentsatsen formuleras enligt 
Smirnov och Dunin-Barkovskii (1969) nedan:  

𝜇 ± 𝑥𝜎 = erf
𝑥
2
×100%  

Genom att stoppa in x=3 i formeln ovan fås resultatet 99,7 % vilket anses 
representera en majoritet av utfall inom ett intervall (endast tre fall av 1000 
hamnar utanför detta intervall). 
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3.4 Leveransserviceelement 
Leveransservice är en samling begrepp för verksamhetens resultat på utfört arbete 
och är generellt den del som är intäktsskapande i ett företags verksamhet (Jonsson 
& Mattson, 2005). Begreppet mäter företagets/verksamhetens prestation mot 
kund. Inom sjukvården kan detta översättas till kundnöjdhetsskapande, då 
verksamhetens intäkter är i form av nöjda och friska patienter. Följande punkter är 
beskrivna enligt Jonsson och Mattson (2005): 

• Leveransprecision: Andelen leveranser som levererats i rätt tid. Att 
leverera tidigare såväl som senare än överenskommet kan vara lika dåligt, 
ofta används ett tidsfönster eller enligt vad kunden har informerat om.  

• Leveranssäkerhet: Andel av leveranser som är felfria, med avseende på 
innehåll (rätt kvantitet och rätt produkt) eller fel på produkterna.  

• Leveransflexibilitet: Förmågan att anpassa sig till ändrade beställningar 
efter att ordern är lagd. Det kan bland annat handla om att förändra 
leveranstiden, specifikationerna på produkterna eller kvantitet. 
Leveransflexibilitet är svårt att mäta.  

• Lagerservicenivå: Andelen order som finns tillgängliga för leverans när 
ordern läggs. Kan mätas som antalet orderrader eller kompletta order. 
Måste hela ordern levereras samtidigt är det lämpligt att mäta efter 
komplett levererade order.  

• Leveranstiden (Ledtid): Tiden från det att en order läggs tills att den 
levereras. När ordern levereras kan antingen vara vid utleverans eller när 
slutleverans skett.  

 

3.5 Transparent kommunikation 
Konsten att kommunicera är i dagens informationssamhälle ett av de viktigaste 
kriterierna för både verksamheter och privatpersoner. Kommunikation är grunden 
vid beslutsfattande och är en essentiell del av utveckling (Bakka & Fivesdal, 2006). 
Utan tillräcklig information om ämnet kan felaktiga beslut tas som kan resultera i 
ödesdigra situationer för en verksamhet. Kommunikation ses vanligtvis som en 
tvåvägsprocess där utbyte av tankar, åsikter och information sker, men inom 
organisationer kan detta innebära så mycket mer. Ett beslut högt upp i ledet kan 
påverka avgörande beslut längre ner i kedjan, till exempel inköpsbeslut, 
organisationsförändringar, produktionsorder och övriga beslutsfattningar (Bakka 
& Fivesdal, 2006). 

Inom verksamhetsvärlden har det därför myntats ett uttryck för öppen 
kommunikation, transparens. En transparent kommunikation döljer inte något 
budskap för omvärlden utan istället öppnar dörrar för idéutbyte, forum och 
förbättringsmöjligheter. Detta har blivit populärt bland företag och en stor trend 
har skapats kring kundforum, idésällskap och feedback funktioner (Levay & Waks, 
2006). Levay och Waks (2006) hävdar dock att transparens i många fall bara bör gå 
att urskiljas inom organisationen och inte av personer utanför den. 
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Inom hela organisationskedjan, både uppströms och nedströms, har detta även 
skapat nya möjligheter för samarbete genom hela organisationen och en mängd 
möjligheter presenteras. Till exempel, inköpsavdelningen på ett företag kan 
meddela efterliggande avdelningar (nedströms) att de lägger en order hos 
leverantör (uppströms). Mottagning, produktion och administration (som 
exempel) kan då förbereda aktiviteten tidigt, vilket minskar risken för 
överbelastning och oförutsedda händelser. Detta fungerar även nedströms till 
uppströms, där till exempel ordermottagningen meddelar till inköpsavdelningen 
(uppströms) att produktionen behöver en viss mängd material den kommande 
perioden sett till kundorder. Transparent kommunikation blir då ett 
informationsutbyte i realtid som ger möjlighet till bättre beslutsfattningar, 
snabbare beslutsperiod samt färre missförstånd och frågetecken utöver hela ledet 
(Jonsson & Mattson, 2005).
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin från fallstudien att redovisas. 
Verksamhetsbeskrivning för patologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov finns beskrivet i 
rapportens metodkapitel. Med det som grund fortsätter här en mer ingående beskrivning av 
verksamhetens processer, personal och lagerplatser i nuläget.  

4.1 Processbeskrivning 
Patologilaboratoriet analyserar och diagnostiserar vävnadsprover från hela 
Jönköpings län. Det rör sig om ungefär 23 400 remisser årligen, varav författarna 
har använt sig av data från de 5400 remisserna som beskrivits tidigare (se kapitel 
2.3). År 2013 var dessa remisser fördelade enligt Figur 6 nedan. 

 
Figur 6 - Antal remisser per vecka år 2013 

Varje remiss består i snitt av tre provlokalisationer (platser) tagna från det organ 
som avses i remissen. Det är dessa prover som skall gå igenom laboratorieflödet 
och sedan diagnostiseras av specialistläkare. Efter diagnos besvaras remissen och 
skickas tillbaka till kundens ansvariga läkare. Proverna kommer från 
sjukvårdsenheter från hela länet, till exempel kirurger, gynekologer och 
vårdcentraler. Vävnader från hud, tarmar och andra organ behandlas och 
bearbetas enligt en rad medicinska processer för att sedan kunna undersökas av 
läkare. Dessa processer, som utgör den laboratorieprocess som författarna 
studerat, ses i Figur 7. Processer inom grå markering ligger utanför studiens 
avgränsningar och kommer därför inte att behandlas mer än nämnvärt.  

 
Figur 7 – Processkarta över laboratorieprocessen 
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Flödet börjar med att inkomna remisser registreras och sorteras, varpå varje prov 
tilldelas ett provnummer samt en remissmapp som kommer följa de tillhörande 
proverna genom hela flödet. När remissen har införts i datasystemet och tilldelats 
nummer staplas proverna i ett brickställ som fungerar som en lagerplats (Lager 1) 
innan första bearbetningsstationen. Inkomna prover ska förvaras på denna 
lagerplats tills det att provet har fixerats och blir mer lätthanterligt, detta för att 
säkerställa att provresultatet blir av så hög kvalitet som möjligt. Fixering görs för 
att färska prover medför en viss osäkerhet vid hantering eftersom vävnaden 
fortfarande kan förändras. Denna process tar 24 timmar från det att provet 
placerats i fixeringsvätskan. Placeringen i vätskan sker vid extraheringen av provet 
från kundens kropp, hos till exempel kirurg eller vårdcentral.  

Efter att provet har stabiliserats plockas remissen ut av en biomedicinsk analytiker 
(BMA) på den första stationen enligt FIFO-metoden, detta innebär att det provet 
som legat i fixeringsvätska längst tas ut först. Den första manuella processen i 
flödet är utskärning och skraptagning. Här fördelas proverna i mindre bitar och 
placeras i klossar.  

Provet går sedan igenom en dehydreringsprocess, i den anknytande andra 
stationen, för att eliminera kvarvarande vätskor i vävnaden. Detta är en 
maskinprocess, som sker i en maskin som startas varje eftermiddag innan 
arbetsdagens slut. Detta för att maskintiden är mellan tre och tolv timmar och då 
ter det sig bäst att köra maskinen nattetid då ingen arbetar. Det tillkommer en 
väntetid i maskinen eftersom när dehydreringsprogrammet är klart så ligger provet 
kvar tills nästa arbetsdag startar. 

Efter dehydrering fylls klossen med paraffin som får stelna på en kylplatta i tio 
minuter, vilket skapar en lätthanterlig paraffinklump. Den stelnade 
paraffinklumpen läggs sedan i Lager 2 innan den plockas ut av en BMA till 
snittningsstationen. 

I snittningen skärs en film med tjockleken 1/4000-millimeter ut av provet och 
läggs i ett vattenbad för att sedan fångas upp på ett objektglas. Objektglaset går 
därefter igenom en färgningsmaskin som färgar cellstrukturen av organmassan för 
lättare analysering i mikroskop. Detta är en automatisk maskinprocess som tar 
ungefär en timma. Det färgade provet godkänns sedan av en BMA och sorteras 
upp i olika arkivfack (Lager 3) i väntan på bedömning av specialistläkare för 
slutgiltig diagnostisering. Sedan skickas svaret till ansvarig läkare som fastställer 
diagnos. 

Arbetet i de bemannade processerna sker parallellt, vilket menas att personalen 
bearbetar varsin enskild remiss i dessa processer. Detta gör att de processer som 
har fler än en personalresurs kan bearbeta flera remisser samtidigt.  
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I flödet finns även ett operationsflöde för diagnostisering under pågående 
operation. Vid oklarheter i operation kan ett akutprov skickas in i flödet som får 
första prioritet eftersom patient fortfarande ligger nedsövd på operationsbordet. 
Detta kan vara situationer då operationsläkare snabbt behöver få svar om 
eventuellt extra ingrepp är nödvändigt under pågående insats. Detta flöde har 
skillnader från det vanliga flödet eftersom prover inte har möjlighet att förvaras ett 
dygn innan behandling utan istället fryses ner och skärs ut för att sedan bedömas 
okulärt för snabbt svar. Vid dessa prover släpps samtliga ordinarie arbetsuppgifter 
för att enbart prioritera aktuellt prov genom behandling i flödet. 

Efterbeställningar av prover förekommer också sporadiskt. Det kan orsakas av 
osäkra provsvar eller kontrolltester för att styrka en diagnos som startar denna 
process. Vid detta tillfälle hämtas arkiverade paraffinklossar eller vävnad och 
prepareras ytterligare och färgas för en extra diagnos från specialistläkaren. 
Vävnad sparas på avdelningen i sex veckor innan den slängs och paraffinklossarna 
sparas på obestämd framtid. Dessa flöden kan ses i Bilaga 2. 

Andra prioriteringar kan även ske i flödet efter läkar- eller kundönskemål. Detta 
gäller bland annat bröstprover då snabbsvar är nödvändigt för patientens hälsa. 
Det finns även ett snabbsvarsflöde som kan väljas av beställaren till en extra 
kostnad. Dessa skapar inga skillnader i flödet utan går det normala spåret men tas 
alltid ut först för behandling oavsett datum på registrering. Dessa prover skiljs åt 
med val av färg på provets tillhörande remissmapp som är lätt synlig i 
lagerplatserna. 

 

4.2 Personal 
På patologilaboratoriet arbetar 45 personer; 19 BMA, sju läkare/specialister, elva 
personer för stödaktiviteter, såsom IT och administration, samt åtta övrig 
personal. Vissa av personalen arbetar deltid, men de flesta arbetar heltid.  

Ett arbetsår motsvarar ungefär 250 dagar (251 dagar år 2013), personalen arbetar 
femdagars-veckor och den tillgängliga arbetstiden per dag är 480 minuter. 

I registreringen arbetar två personer med att ta emot, packa upp och registrera de 
inkomna proverna. Dessa två har ingen BMA-utbildning och får därför inte hjälpa 
till i de övriga processerna, där BMA-utbildning krävs. En person har ansvar för 
utskärningsprocessen på heltid och får hjälp av en person som är anställd på 25%-
tjänst (eftermiddagar varannan vecka). Dehydreringsmaskinen startas av en ur 
personalen varje eftermiddag, efter att denne är färdig med sina dagliga 
arbetsuppgifter. I bäddningen arbetar tre personer med att fylla provklossarna 
med paraffin och sedan placera dessa på kylplatta för att snabba på stelningen. 
Snittningen är den största processen, där arbetar sex personer med att skära ut 
tunna bitar av provet. Snittningen fungerar också som en ”personalpool”, om 
andra processer saknar personal så lånas BMA ut från snittningen till dessa. 
Färgningen sker på liknande sätt som dehydreringen, en ur personalen startar 
maskinprocessen flera gånger per dag. Till sist sorterar och utlämnar en ur 
personalen de färdigpreparerade proverna till läkarfacken. 
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4.3 Lager 
I nuläget lagras en mängd prover på samtliga tre lagerplatser på grund av 
överbelastning och osäkert inflöde av prover. Detta bidrar till förlängd 
genomloppstid genom hela flödet, vilket inte genererar värde för kund. Viss 
lagring går inte att undvika eftersom proverna av medicinska skäl måste förvaras 
upp till 24 timmar i Lager 1 innan det kan fortsätta i flödet. Detta är dock det enda 
kravet på väntetid i flödet. 

Lager 1 
I Lager 1, efter registreringen, förvaras prover i genomsnitt 72 timmar från 
registrering skett tills det att uttag för utskärningsprocessen sker. 40 % av 
proverna ligger längre än 72 timmar och vissa förvaras över 200 timmar i Lager 1, 
vilket kan ses i Figur 8 nedan.    
 

 
Figur 8 – Lagringstid i Lager 1 

Eftersom prover måste ligga en viss tid innan de blir fixerade och redo för 
behandling krävs en viss förvaring, denna tid är maximalt 24 timmar. 

Lager 2 
Nedan redovisas lagringstiden i Lager 2 (se Figur 9). Detta lager har inget krav på 
liggtid som i Lager 1 utan uttag av prover sker utefter kapacitet i efterliggande 
station, snittning. Detta visas enligt Figur 9 där det illustreras att den största 
andelen prover tas ut inom loppet av tolv timmar. Den genomsnittliga liggtiden är 
dock 78 timmar.  
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Figur 9 – Lagringstid i Lager 2 

4.4 Processernas ledtid 
Maskintid 

Flödet innehåller maskintid på tre stationer, dehydrering, bäddning och färgning. 
Dehydreringsmaskinen fylls på i slutet av arbetsdagen och 
dehydreringsprogrammen, som varierar mellan tre till tolv timmar, körs sedan 
under natten för att en batch behandlade prover ska kunna gå vidare i flödet 
dagen därpå. Denna maskin har stor kapacitet och körs sällan helt fylld.  

I bäddningsprocessen finns en maskin som kyler paraffinklossarna till lämplig 
temperatur, denna process tar tio minuter. Maskinen för färgning tar ungefär en 
timme och körs kontinuerligt under dagen när tillräcklig fyllningsgrad uppnåtts. 

Total maskintid för hela laboratorieflödet blir då 70 minuter under dagen plus en 
natts bearbetning i dehydreringen. 
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Manuell tid 
Tiden det tar för de manuella processerna i nuläget finns dokumenterade i Tabell 4 
nedan. Detta är de medicinska processer som författarna inte kommer försöka 
förändra. 
Tabell 4 – Ledtid i de manuella processerna  

Process Ledtid (min/remiss) 

Registrering 4  

Utskärning 6  

Bäddning 2  

Snittning 9 

Sortering & Utlämning 2  

TOTALT 23 min 

I den manuella tiden tillkommer även tid för hämtning av provrelaterat material 
för personalen i utskärningen och snittningen, denna tid uppgår till 40 min per 
anställd. Denna tid är inte inräknad i ledtiden i Tabell 4 ovan. 

Total genomloppstid 

Den totala genomloppstiden för hela flödet från registrering fram till utlämning till 
Lager 3 är i genomsnitt 210 timmar vilket motsvarar 8,75 dygn. Detta redovisas i 
nedanstående figur (se Figur 10).  

 
Figur 10 - Total genomloppstid per remiss  

 
I nuläget har patologilaboratoriet tre uppsatta resultatmål i sin process som går att 
koppla till leverans- och genomloppstid. Dessa är visualiserade genom grafer som 
visar procentuellt utfall av huruvida prov blir färdiga i tid kopplat till det mål som 
finns uppsatt. Dessa finns tillgängliga för personalen att se på patologilaboratoriets 
anslagstavla. Gränserna (både i procent och dagar) är inte kopplade till någon 
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större utredning utan har baserats på erfarenhet från personalen på laboratoriet. 
Gränser och utfall finns presenterade nedan (se Figur 11, Figur 12 & Figur 13). 
 

 
Figur 11 - Mål för antalet prov besvarade inom 5 dagar 

 
Figur 12 - Mål för antalet prov besvarade inom 10 dagar 
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Figur 13 - Mål för antalet prov besvarade inom 20 dagar 

I tidsramarna finns också inräknat den tid det tar för specialisterna att 
diagnostisera de färdigpreparerade proverna. Denna process är beräknad att ta två 
till tre dagar.
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av det teoretiska ramverket för att 
på så sätt redovisa svar på rapportens frågeställningar. Kapitlet är anordnat utifrån 
frågeställningarna för att ge bättre struktur och sammanhållning för läsaren. Inledningsvis 
undersöks prognosmöjligheterna för inflödet och följs sedan av analys kring utjämning av flödet. 
Andra frågeställningen en generell översättning av slöserier och leveransserviceelement inom 
sjukvård samt en stegvis genomgång av laboratorieflödets slöserier. 

5.1 Frågeställning 1 
Hur kan medicinska laboratorieflöden jämnas ut, när inflödet är osäkert? 

5.1.1 Prognostisering av inflödet 

För att kunna jämna ut ett flöde utifrån kapacitet så krävs enligt Jonsson och 
Mattsson (2012) att det finns en tydlig bild av den efterfrågan som kommer att 
finnas i framtiden. Genom att analysera antalet inkomna remisser har ett diagram 
av inflödet per vecka sammanställts (som tidigare visats i Figur 6) och visas igen i 
Figur 14 nedan för att påvisa de skillnader som finns i inflödet.  

 
Figur 14 - Antal remisser per vecka 

Det finns tydliga skillnader i antal inkomna remisser under semesterperioderna 
under sommaren (vecka 27-33) och vintern (vecka 52-1), vilket medför att 
användandet av glidande medelvärde som prognosmetod blir mindre effektivt. 
Eftersom det inte heller finns ett tydligt samband mellan eftefrågesvängningarna 
kommer inte heller exponentiell utjämning att fungera med önskad effekt. Det finns 
ingen länk mellan antalet inkomna remisser från vecka till vecka. Till exempel 
betyder det inte att det kommer vara en hög efterfrågan nästa vecka bara för att 
den varit det de två senaste veckorna. Efter beräkning med hjälp av båda dessa 
metoder fastställdes det att båda utfallen hade för hög standardavvikelse (över 25 
% av medelefterfrågan) för att fungera som prognosunderlag i detta fall. 
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Då ingen av de två kvantifierbara metoderna var lämplig att använda kan det, i 
enlighet med Edlund et al. (1999), vara lämpligare att använda en 
bedömningsmetod för att kunna uppskatta efterfrågan. Detta genom att ta hjälp 
av läkare och specialister från olika sjukvårdsenheter och på så sätt skapa ett 
informationssystem för att patologilaboratoriet på förhand ska få veta hur många 
operationer som är planerade och hur många av patientbesöken som kan, eller 
kommer, resultera i en remiss. Detta medför att efterfrågan blir lättare att förutse 
och det blir möjligt att se kommande kapacitetsbehov. Enligt Levay och Waks 
(2006) är transparens inom organisationen viktig för att delge information och 
förutsättningar till steg tidigare eller senare i kedjan. 

5.1.2 Taktsättning och utjämning av flödet 

Genom att fastställa en gemensam takttid för hela flödet och jämföra detta mot 
cykeltiderna, enligt Liker och Meiers (2006) fjärde princip, blir flödet mer 
överskådligt och det blir lättare att urskilja flaskhalsar. Genom att dividera ledtiden 
med antalet personalresurser i processen fås den genomsnittliga cykeltiden för en 
remiss (i snitt innehållande tre prover). Resultatet redovisas i Tabell 5 nedan.  

Tabell 5 - Tidsåtgång per remiss i nuläget 

Process Ledtid 
(min/remiss) 

Personal 
(st) 

Cykeltid 
(min/remiss) 

Registrering 4  2 2 

Utskärning 6  1,25 4,8 

Bäddning 2  3 0,67 

Snittning 9 6 1,5 

Sortering & 
Utlämning 2 1 2 

 
För att kunna bestämma en takttid för laboratorieflödet användes den 
genomsnittliga efterfrågan, 23400/251≈93 prover per dag. Denna efterfråga har 
en standardavvikelse på cirka 35 prover per dag, vilket innebär att efterfrågan 
vanligtvis hamnar inom intervallet 93±35, eller förenklat 58-128, remisser per dag. 
Efterfrågan kan dock fluktuera utanför detta intervall, exempelvis kan det komma 
in fler än 150 remisser på en dag.  

Om det kommer in 93 remisser på en dag, som består av 480 arbetsminuter, blir 
takttiden 480/93≈5.15 minuter per remiss i varje process. Genom att studera 
Figur 15 nedan görs det tydligt att takttiden vid snittefterfrågan uppfylls av 
samtliga processer. Samtidigt går det att se att tidfördelningen mellan processerna 
är ojämn. Detta går att motverka genom att till exempel omfördela avdelningens 
personalresurser. 
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Figur 15 - Kapacitet vid normalläge 

Som tidigare nämnt fluktuerar dock efterfrågan ganska kraftigt och vid en större 
svängning i efterfrågan kan inte utskärningsprocessen hålla takttiden. Detta kan 
ses i Figur 16 nedan, där efterfrågan har varit 130 remisser på en dag och takttiden 
har därmed blivit satt till 3,69 minuter per remiss, vilket är väsentligt under 
utskärningens cykeltidtid på 4,8 minuter per remiss.  

 
Figur 16 - Kapacitet vid överbelastning 

I nuläget har patologilaboratoriet kapacitet att klara av 100 remisser på dag, vilket 
motsvarar antalet arbetsminuter per dag (480 minuter) dividerat med den längsta 
cykeltiden (4,8 minuter per remiss): 480 min/4,8 min/st = 100 st. Denna kapacitet 
är i förhållande till efterfrågevarationen inte tillräckligt hög för att klara av 
majoriteten av fallen, som är ett kriterium enligt Liker och Meier (2006). 

För att främja en hög kapacitet i ett flöde där allt arbete sker parallellt i 
processerna är omfördelning av personalresurser en metod som kan användas. 
Detta är en av de 14 grundprinciperna enligt the Toyota way (Liker & Meier, 
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2006) – att jämna ut arbetsbelastningar. I tabellen nedan (Se Tabell 6) finns ett 
exempel på hur en omfördelning av personalen påverkar tidsåtgången per process. 

Tabell 6 - Tidsåtgång per process vid omfördelning 

Process 
Ledtid 

 

(min/remiss) 

Personal 
tidigare 

(st) 

Cykeltid 
tidigare 

(min/remiss) 

Personal 
efter 

(st) 

Cykeltid 
efter 

(min/remiss) 

Registrering 4 2 2 2 2 

Utskärning 6 1,25 4,8 3,5 1,7 

Bäddning 2 3 0,67 1,5 1,3 

Snittning 9 6 1,5 5 1,8 

Sortering & 
Utlämning 2 1 2 1 2 

 
Genom att omfördela personalen skapas en högre kapacitet i flödet, vilket kan ses 
i Figur 17 nedan. De längsta cykeltiderna är två minuter vilket resulterar i en 
kapacitet på 240 remisser per dag (480 min/2 min/st). Takttiden är i det här fallet 
satt till 2,42 minuter per remiss vilket motsvarar 198 remisser per dag. Detta är 
den genomsnittliga efterfrågan plus tre gånger standardavvikelsen (93 + 3*35). 
Detta inflöde skall enligt Smirnov och Dunin-Barkovskii (1969) endast överstigas 
en gång på 370 tillfällen, eller 0,3 % av fallen, vilket kan kopplas till Liker och 
Meiers (2006) kriterium att flödet skall ha kapacitet att klara en stor majoritet av 
fallen.  I och med denna omfördelning kan även den personalresurs som enbart 
arbetade 25 % antingen sluta användas eller tilldelas andra arbetsuppgifter.  
 

 
Figur 17 - Kapacitet vid omfördelning 
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Med en omfördelning av personal klarar patologilaboratoriet ett högt inflöde av 
remisser dagligen och är även förberedda på en eventuell framtida ökning av 
efterfrågan.   
 

5.2 Frågeställning 2 
Vilka slöserier kan identifieras i medicinska laboratorieflöden, och hur kan dessa åtgärdas? 

5.2.1 Slöseri inom sjukvården 

Slöseri är en aktivitet i flödet som saknar värdeadderande syfte för slutprodukt 
eller tjänst. Det är därför slöserier bidrar till den största andelen av potentiella 
förbättringsmöjligheter, eftersom att eliminera dessa innebär en direkt 
effektivitetsökning i flödet. I studiens teoretiska ramverk nämns grundläggande 
kategorier för slöserier enligt Liker och Meier (2006) samt Brandt (2013). Dessa 
har i studien översatts från sitt logistiska ursprung för att bättre lämpa sig till en 
medicinsk laboratoriemiljö som fallstudien omfattar. Författarna fann att Liker 
och Meiers (2006) perspektiv var för snävt inriktad mot industri och Brandts 
(2013) översättning framförallt syftade till personal- och patientflöden. Därav 
översattes de 8 slöserierna av författarna för anpassas bättre till det aktuella 
fallstudieobjektet. 

Översättningar som gjorts är följande: 

1. Överproduktion – Eftersom remisserna styrs av kundens behov finns inte 
möjligheten att ”analysera fler prover” än vad som behövs. Därför är 
överproduktion inom medicinska laboratorier i stort sett obefintligt.   

2. Väntan – Personal som spenderar tid genom att vänta på föregående 
station eller endast har ansvar för en automatisk maskin. 

3. Transporter – Onödiga förflyttningar internt och externt, omplacering 
mellan stationer och lagerpunkter. 

4. Lager – Onödig lagerhållning som medför ökat antal produkter-i-arbete 
vilket bidrar förlängda genomloppstider. 

5. Rörelse – All onödig rörelse en anställd måste göra som inte är 
värdeadderande för slutprodukt.  

6. Överarbete – Utförandet av arbete som inte tillför värde till slutprodukt. 

7. Defekter – Omarbete av ofullständiga prover, efterbeställningar av prover 
för bättre kvalitet och onödig tid till extra inspektioner. 

8. Outnyttjad personalkreativitet – Kompetent personal som placerats 
utanför dennes kompetensområde på enklare stationer eller ej 
värdeadderande arbete, vilket kan vara personal vars arbetsuppgifter tar 
kortare tid än den tillgängliga arbetstiden. 
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För att identifiera slöserier i flödet har två värdeflödesanalyser framtagits, en 
nulägesanalys och en önskat läge-analys. Nulägesanalysen återfinns i sin helhet 
Bilaga 3, men redovisas stegvis i detta kapitel. Önskat läge-analysen återfinns i 
Bilaga 4. De två analyserna har ställts mot varandra för att hitta problemområden, 
slöserier samt förbättringsmöjligheter. Symbolförteckning till 
värdeflödesanalyserna hittas i Bilaga 1. De slöserier som observerats ställdes sedan 
mot leveransserviceelementen (Jonsson & Mattson, 2005) för att se hur det 
påverkar patologilaboratoriets möjlighet att leverera tillfredsställande resultat. 

5.2.2 Registrering - Utskärning 

Identifiering 

Enligt Bilaga 3 visas en tydlig bild över flödets flaskhalsar, tidstjuvar och 
värdeadderande tid. Vid Lager 1, som är det första steget efter registreringen av 
inkomna prover, hittas flödets första onödiga lager. Här visas att genomsnittlig 
liggtid på tre dygn. Av dessa dygn innefattar ett dygn värdeadderade tid, eftersom 
prover måste fixeras i 24 timmar innan de kan påbörja behandling i efterliggande 
process. Därav kan det fastställas en onödig lagertid på två dygn på denna 
lagerplats. Slöseri som identifierats på denna punkt i flödet är därför onödigt lager 
enligt Liker och Meier (2006). Detta steg visas i Figur 18 nedan. 

 
Figur 18 – Registrering – Utskärning  

Åtgärd 

Onödigt lager skapas vid obalans i flödet. När processer har olika cykeltider, vilket 
innebär att kapaciteten är olika, skapas lager innan de processer som har lägre 
kapacitet och efter de processer som har hög kapacitet. I detta fall, enligt Figur 18 
ovan, visas med tydlighet att registreringsprocessen har högre kapacitet, dvs lägre 
cykeltid, än utskärningen, vilket då har skapat och byggt upp ett lager mellan dessa 
två processer. Detta kan bland annat åtgärdas med hjälp av takttidsutjämning som 
föreslagits i studiens första frågeställning. Vid en personalomfördelning som 
föreslagits skulle utskärningsprocessen få tilldelat fler resurser, och eftersom 
utskärningsprocessen arbetar parallellt i olika stationer i processen skulle detta 
reducera cykeltiden vilket skulle resultera i ett jämnare flöde som inte skapar 
upphov till onödigt lager (Liker & Meier, 2006). Denna förändring visas i Figur 19 
nedan. 
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Figur 19 – Registrering – Utskärning, efter åtgärd 

5.2.3 Utskärning - Dehydrering 

Identifiering 

Nästa steg i det logistiska flödet är steget mellan utskärningsstationen och 
dehydreringen. Eftersom dehydreringsmaskinen enbart körs under natten blir 
detta en oundviklig väntetid under arbetsdagen. Förutsatt att prover blir klara 
löpande under dagen från morgon till kväll blir detta en genomsnittlig väntetid på 
fyra timmar som inte går att undvika. Prover som blir klara tidigt under 
arbetsdagen ställs för förvaring i efterliggande maskin, dehydreringsmaskinen, i 
väntan på att köras igång, detta skapar därför ingen onödig lagerplats utan står 
utanför arbetsytan och är på så sätt aldrig i vägen eller synlig. Detta steg visas i 
Figur 20 nedan.  

 
Figur 20 – Utskärning – Dehydrering  

Eftersom maskinen sällan blir fylld och dess fulla kapacitet inte utnyttjas påvisas 
att processen innan, utskärningsprocessen, är den svagaste länken, en flaskhals, 
mellan Lager 1 och dehydreringsmaskinen. Att inte använda en maskins fulla 
kapacitet är ett slöseri då en större mängd remisser skulle kunnat behandlas under 
samma tidsperiod och med samma energiförbrukning.  

Åtgärd 
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Detta innebär att utskärningsprocessen skall fokuseras i denna del av 
laboratorieflödet och behöver förbättras genom exempelvis standardiserat 
arbetssätt enligt Liker & Meier, (2006), samt takttidsutjämning vid omfördelning 
av personal, som beskrivits i Frågeställning 1. Detta skapar ett bättre utgångsläge 
att utnyttja mer av dehydreringsmaskinens fulla kapacitet, eftersom en högre 
kapacitet i utskärningsprocessen skulle resultera i att maskinen hinner fyllas under 
en arbetsdag. 

5.2.4 Dehydrering - Bäddning 

Identifiering 

Eftersom maskintiden för dehydreringen är tolv timmar blir det ytterligare en 
väntetid på fyra timmar innan det anländer personal på plats under nästa arbetsdag 
för att fortsätta flödesprocessen. Ur dehydreringsmaskinen sker löpande uttag 
under en kortare period i början av varje arbetsdag på grund av att 
bäddningsprocessen har låg cykeltid och hög kapacitet. Detta innebär att 
bäddningsprocessen kommer att behandla samtliga tillgängliga remisser inför 
denna station och bli klara inom loppet av ungefär en timme.  Detta ger en 
genomsnittlig väntetid för samtliga remisser på strax över 31 minuter 
((93st*0,67min/st)/2 = 31,2min). Detta visas i Figur 21 nedan. 

 
Figur 21 – Dehydrering – Bäddning  

Detta kan identifieras som väntan och outnyttjad personalkreativitet eftersom 
personalen på denna station har en högre takttid än efterliggande station och 
skapar mer än sex timmar ej värdeadderande tid per dag.  

Åtgärd 

Denna tid kan användas för att identifiera andra slöserier och utföra ett löpande 
förbättringsarbete i flödet enligt Kaizen-kultur. Tid som spenderas genom att söka 
efter förbättringar är den mest värdefulla tiden personalen kan utföra för arbetet 
eftersom det betyder att när personalens nödvändiga uppgifter är slutförda kan 
tiden istället läggas på att identifiera förbättringsmöjligheter och utföra dessa. 
Denna tid skall på sikt öka vartefter flödet blir mer och mer effektivt vid samtliga 
stationer, enligt Sörqvist (2004).  
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5.2.5 Bäddning - Snittning 

Identifiering 

Efter bäddning har ett lager byggts upp på grund av att efterliggande station, 
snittningen, använts som personalpool till andra stationer vid behov och hög 
belastning. Även den höga kapaciteten vid bäddningsstationen är en bidragande 
faktor till att en lagerpunkt mellan bäddningen och snittningen har uppstått. Detta 
är en naturlig konsekvens av obalans i flödets cykeltider och eftersom snittningen 
har längre cykeltider än bäddningen är detta lager oundvikligt, åtminstone i början 
av varje arbetsdag. Om snittningen dessutom redan är tungt belastade ökar detta 
lager och bidrar till flera dagars fördröjning i genomloppstiden som redovisats i 
frågeställning 1.   

Personalpoolsfunktionen har även resulterat i att snittningsstationen själva har 
hamnat efter och bidragit till lagerplatsen. Eftersom denna lagerplats saknar 
värdeadderande tid är hela liggtiden på denna plats, i genomsnitt över tre dygn, 
sett som ett slöseri. Detta visas i Figur 22 nedan. Det summeras enligt Liker och 
Meier (2006) som onödigt lager och rörelse eftersom personalen ständigt måste 
förflytta sig till aktuellt behovsområde. Det förekommer också transport av prover 
och remiss mellan stationerna och lagerplatserna efter, och innan, utfört arbete på 
varje station. Denna transport utförs av den ansvariga personal vid respektive 
station, vilket betyder att tillgänglig arbetstid minskar. 

 

 
Figur 22 – Bäddning – Snittning  

Åtgärd 
Onödigt lager kan, som innan beskrivet i det första steget (se kap. 5.2.1), 
elimineras med hjälp av takttidsutjämning och kommer inte förklaras igen. 
Slöseriet rörelse vid detta steg, kan åtgärdas med hjälp av en samordningsfunktion. 
Istället för att samtlig personal själva måste förflytta sig från sin arbetsstation för 
att hämta och lämna remisser som ska eller har behandlats, kan detta skötas av en 
enskild personal som gör detta arbete som en supportfunktion till flödet. Stegets 
utseende efter åtgärder visas i Figur 23 nedan. 
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Figur 23 – Bäddning – Snittning, efter åtgärd 

Övrig observation 
Enligt Liker och Meier (2006) handlar ett effektivt flöde även om att optimera 
förutsättningarna runt om den aktiva arbetsprocessen för att processen skall 
kunna arbeta ostört utan några avbrott. De avbrott som Liker och Meier (2006) 
syftar på är t.ex. hämtning av material och verktyg för att kunna utföra arbetet. 
Dessa avbrott har även identifierats via observation av fallstudiestudieobjektets 
flöde.  

Vid utskärnings- och snittningsprocessen finns en mängd arbetsstationer som 
utformats parallellt för att kunna utföra processens uppgifter. Verktyg och 
maskiner finns installerade vid varje station och personalen kan utföra en stor del 
av arbetet utan onödig rörelse. Det finns dock utrymme för utveckling. Personalen 
måste själva gå och hämta nya remisser när behandlingen utav föregående är 
avklarade och det krävs även städning och tömning av avfallsprodukter med 
jämna mellanrum. Dessa avbrott i flödet har med hjälp av tidtagning uppskattats 
till 40 minuter per dag för varje anställd i dessa två processer.  

I dessa processer arbetar mer än sju stycken anställda vilket resulterar i att onödig 
rörelse uppgår till, 7st * 40 minuter = 4,66 timmar. Detta motsvarar över en 
halvtidstjänst på bara förberedande och underhållande uppgifter utöver det 
värdeadderande arbetet. Detta menar Liker och Meier (2006) går att samordna 
med hjälp av 5S. Med god ordning och reda på arbetsstationerna blir dessa avbrott 
mer tydliga för verksamheten och går lättare att åtgärda. Ett exempel på åtgärd i 
detta fall skulle vara att plocka bort en ur personalen från sin tidigare arbetsuppgift 
och istället enbart ha uppgiften att cirkulera mellan stationer och sköta 
avfallshantering samt påfyllning av material. Den kvarstående tiden av den 
personens heltidstjänst går även att använda till de övriga 5S-aktiviteterna, samt 
Kaizen, för vidare utveckling och förbättring av flödet. Denne kan även agera som 
stödfunktion vid arbetsstationer i behov (Liker & Meier, 2006).  
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5.2.6 Översiktlig observation 

Vidare observationer som författarna gjort i samband med arbetet hos 
studieobjektet innefattar en kommunikationsbrist mellan övriga sjukvårdsenheter 
med koppling till laboratoriet. Det är först och främst en bristande 
kommunikation mellan föregående led innan laboratoriet såsom vårdcentraler och 
övriga enheter som skickar in remisser för diagnos. Vid återkommande fall 
rapporterar personalen på patologilaboratoriet att provexemplar kommer in 
felpaketerat eller med defekter i vävnaden som åstadkommits på grund av vårdslös 
eller felaktig hantering av proverna på dessa enheter. Detta bidrar till att 
provresultat riskerar att bli felaktiga, måste göras om eller blivit helt förstörda och 
måste tas på nytt från aktuell kund. Detta leder i sin tur till överarbete och 
defekter som enligt Liker och Meier (2006) kännetecknar som två av de värre 
typerna av slöseri. 

Med hjälp av en öppen och lättillgänglig kommunikationskanal mellan laboratoriet 
och sjukvårdsenheterna skulle detta enkelt kunna kringgås då rutiner för 
provpaketering eller rådgivning enkelt skulle kunna utbytas mellan de involverade 
parterna. Detta är något som både Bakka och Fivesdal (2006), samt Levay och 
Waks (2006), stödjer för att skapa transparens inom organisationen. 

5.2.7 Leveransservice 

De slöserier som identifierats går att koppla till följder utifrån 
leveransserviceelementen beskrivna av Jonsson och Mattson (2005). Onödiga 
lager, icke-standardiserat arbete och bristande utjämning i flödet resulterar i 
förlängda genomloppstider som påverkar leveranstiden och leveransprecisionen. 
Leveranstiden, som är genomloppstiden, ökar eftersom remisser fastnar i flödet. 
Detta leder i sin tur till att leveransprecisionen blir bristfällig då provsvar inte 
hunnit tas fram i tid till återbesök av kunden. 

Eftersom processarbetet inte är standardiserat ökar även risker för att fel uppstår. 
Detta påverkar leveranssäkerheten då otydliga och ofullständiga diagnoser tillåts och 
remissen måste efterbeställas och gå igenom en del av flödet än en gång. Vilket 
inte bara är ett slöseri med tid utan även kan riskera att fördröja svar till kunden. 

I och med att flödeshastigheten även är långsam frigörs inte tid för eventuella 
specialförfrågningar. Detta påverkar leveransflexibiliteten och skapar ytterligare 
fördröjningar i flödet då dessa måste behandlas på det ordinarie flödets bekostnad. 

Det observerades inget som påverkar lagerservicenivån i flödet.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel summeras och diskuteras studiens resultat och tillvägagångssätt. Kapitlet inleds 
med rapportens frågeställningar och går därefter över till metodkritik och implikationer med 
rapporten. Avslutningsvis sammanfattas rapportens slutsatser och förbättringsförslag. 

6.1 Resultatdiskussion 
1. Hur kan medicinska laboratorieflöden jämnas ut, när inflödet är osäkert? 

Flödet på patologilaboratoriet är i nuläget ojämnt, vilket beror på det osäkra 
inflödet och den varierande kapaciteten i stationerna. Den ojämna kapaciteten 
bidrar till att de resultatmål på antalet besvarade prov, inom 5, 10 och 20 dagar, 
som finns uppsatta (se Figur 11, Figur 12 & Figur 13 i kapitel 4.4 ovan) inte 
uppnås.  

Inflödet är nedprioriterat på avdelningen och ses mest som en kausalitet, som 
medför mer arbete vissa dagar. Att inte ta tag i detta och försöka hitta en lösning 
tror författarna bidrar till osäkerhet hos personalen gällande deras varierande 
arbetsbörda. Enligt Jonsson & Mattson (2005) används olika beräkningsmetoder 
för prognostisering. Efter beräkningar med dessa, synliggjordes att inflödet i 
praktiken är ojämnt. Författarna av denna rapport föreslår därför att använda sig 
av en bedömningsmetod genom att ta hjälp av alla kliniker och sjukvårdsenheter, 
eller åtminstone de som bidrar med flest remisser årligen, vilket Edlund et al. 
(1999) framhäver fungerar vid avancerad prognostisering. Genom att etablera en 
kanal för informationsutbyte mellan dessa sjukvårdsenheter och det medicinska 
laboratoriet finns möjligheten att informera och i vissa fall förvarna om hur många 
kundbesök som kan, eller kommer, resultera i att remiss skickas till laboratoriet. 
Vid regelbundet informationsutbyte kan olika tidsperioder användas, till exempel 
den kommande veckan eller annan lämplig tidsperiod. Detta bidrar till en mer 
transparent kommunikation, vilket medför att antalet inkomna remisser lättare kan 
förutsägas och arbetsbelastningen kan planeras utefter detta. Detta förslag styrks 
av Jonsson och Mattsons (2005) syn på transparent kommunikation som 
informationsbyte i realtid. Författarna diskuterade detta kort med Områdeschefen 
vid ett möte och denne ställde sig då positiv till detta förslag då det idag redan 
finns vissa incitament från några av vårdenheterna att delge sin planering. Dock 
anser författarna att en öppnare kommunikation och en ökad transparens mellan 
vårdenheterna måste skötas med omsorg, då kundsekretess är ett viktigt krav i 
dagens sjukvård. Samtidigt bör inte detta vara ett problem då sjukvården har 
jobbat med denna sekretess länge och vet vad som får exponeras inom ramen för 
personlig integritet och sekretess. 
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Vad gäller flödets ojämna kapacitet har författarna genom tidtagning och 
jämförelse visualiserat skillnaderna mellan de olika stationerna och tydliggjort vad 
som kan uppnås vid en omfördelning av personalresurser. Genom att fördela om 
laboratoriets personal mellan de olika stationerna uppnås en jämnare kapacitet för 
hela flödet (variationerna mellan stationerna reduceras) och den totala kapaciteten 
ökar. Vid de exempel som tidigare visats (se kapitel 5.1.2) kom författarna fram till 
att kapaciteten kunde ökas från 100 remisser per dag till 240 remisser per dag och 
att patologilaboratoriet med den kapaciteten borde klara av inflödet mer än 99,7 % 
av gångerna. Detta är en klar förbättring som kan införas utan ekonomisk 
incitament och bör således undersökas närmare för att jämna ut flödet och 
förbättra dess kapacitet. Det som talar emot författarnas förslag är att just den 
omfördelning som föreslagits inte är möjlig på grund av utformning av arbets-
stationer i dagsläget. Följden blir att det inte går att ha så många personalresurser 
som behövs vid vissa arbetsstationer. Därför lägger författarna fram detta som ett 
exempel för hur det skulle kunna utföras och anser att patologilaboratoriet på 
Länssjukhuset Ryhov och övriga medicinska laboratorier har mer kunskap om vad 
som är praktiskt möjligt gällande omfördelning av personal. 

 

2. Vilka slöserier kan identifieras i medicinska laboratorieflöden, och hur kan dessa åtgärdas? 

På grund av variationer mellan remisser utförs arbetet på olika sätt och kräver 
olika cykeltider vilket skapar obalans i flödet som leder till slöserier såsom onödigt 
lager, transport och väntan. Det bästa sättet att adressera dessa vore att införa ett 
standardiserat arbetssätt i form av ett enstycksflöde, vilket skulle eliminera 
variationer. 

I dagsläget går ett fullständigt standardiserat arbetssätt inte att applicera på 
patologilaboratoriet eftersom remisserna som kommer in är av varierande 
karaktär. Beroende på antal prov per remiss, vävnadens storlek och special-
behandlingar varierar tidsåtgången. För att kringgå denna problematik och för att 
lättare kunna arbeta fram ett standardiserat arbetssätt på laboratoriet skulle det 
krävas att flödet var utformat som ett dragande enstycksflöde, enligt pullprincipen, 
istället för dagslägets remissbaserade flöde. Att när en personal slutfört sitt arbete 
med en remiss så är föregående och efterföljande station precis klar med sin 
remiss så att personal alltid ”hämtar” remiss från föregående station, vilket bidrar 
till att flödet blir dragande. Genom att införa detta skulle slöserierna elimineras 
genom att lager och transporter inte skulle behövas och väntan skulle inte uppstå. 
Detta skulle dock kräva en större investering samt en layoutförändring på 
avdelningen. Detta tror författarna kommer vara den väg som krävs i framtiden 
för medicinska laboratorier på grund av den förväntade efterfrågeökningen och 
kraven på effektivisering. Författarna anser också att vidare utredning, med hjälp 
av experter, kring detta område krävs. 
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Onödigt lager, extra transporter och väntan är en praktisk konsekvens av ett ej 
standardiserat arbetssätt. Genom att prioritera införandet av ett standardiserat 
arbetssätt skulle detta resultera i att många förbättringsbehov och problem-
områden i flödet skulle försvinna av sig själva. Ett standardiserat arbetssätt skulle 
även skapa ett stort utrymme för en kontinuerlig förbättringsplan internt på 
avdelningen. Författarna hävdar att genom den personalomfördelning som 
föreslagits i den första frågeställningen kommer det onödiga lager som finns att 
reduceras till en hanterlig nivå, förutsatt efterfrågan i dagsläget. Detta eftersom 
variationen i kapacitet reduceras och möjlighet att producera snabbare än 
kommande station inte förekommer i samma utsträckning eftersom stationerna då 
får utjämnad cykeltid.  

Med fastare rutiner kring processernas tillvägagångssätt kan personalen enkelt 
upptäcka och rapportera avvikelser som uppstår i flödet. Avvikelser såsom dålig 
paketering i provrör eller misslyckad snittning, skulle enkelt kunna rapporteras och 
följas upp. Detta är huvudaktiviteten inom en Kaizen-kultur. Genom att den 
ansvariga personalen för varje arbetsstation ständigt rapporterar avvikelser och 
förbättringsförslag kring sitt arbete kan små förändringar genomföras dagligen för 
att sakta men säkert säkra upp och förbättra flödet. Detta är även en grund för att 
påbörja införandet av standardiserat arbetssätt utan större investering.  

I samband med standardiserat arbetssätt och Kaizen är även Lean-verktyget 5S ett 
användbart verktyg som även skapar möjligheter till transparens inom 
organisationen. Genom att hålla ordning och reda på allt runt omkring 
arbetsmomentet skapas en bättre förutsättning att utföra det värdeadderande 
arbetet. Det ger även liknande omständigheter och förhindrar variation i cykeltider 
för varje moment. Därav får varje remiss samma förutsättningar. Med hjälp av 5S 
och takttidsutjämning, utifrån den första frågeställningen, har författarna 
identifierat en lösning för samordning. Vid personalomfördelning mellan 
processer i flödet har det konstaterats att en heltidstjänst med lätthet skulle gå att 
frigöras från flödet utan att detta skulle påverka kapacitetskravet för den aktuella 
takten. Denne personal skulle därför kunna fungera som en stödfunktion i flödet, 
med ansvar för materialpåfyllning, avfallshantering och övriga uppgifter såsom att 
sköta de automatiska maskinerna och transportera prover mellan stationerna. 
Denne personal underlättar kringarbetet i arbetsprocesserna och på så vis höjs 
flödeshastigheten samtidigt som den generella arbetsbelastningen minskar. 
Författarna anser att detta skulle ses som en supportfunktion, helt friställd från det 
faktiska flödet, vilket innebär att den tillgängliga arbetstiden för personalen på 
stationerna ökar. På så sätt skulle slöserierna onödig transport och rörelse 
elimineras. Denna funktion behöver ej någon speciell medicinsk utbildning, utan 
kan skötas av till exempel en undersköterska (likt registreringen). Denna 
stödfunktion är idag helt möjlig att implementera, huruvida medicinska 
laboratorier måste anställa någon eller ta från den tillgängliga personalpoolen 
beror till stor del på hur effektivt flödet kan bli vid omfördelning av personal. 
Oberoende av anställning eller icke anställning bör medicinska laboratorier enligt 
författarna se över möjligheten att införa en sådan stödfunktion som beskrivits. 
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Vid bättre rapportering av avvikelser i flödet, enligt Kaizen, öppnas nya 
möjligheter till statistik och problemorientering. Återkommande fel upptäcks 
lättare och kan identifieras och åtgärdas redan vid roten av problemet. Till 
exempel om felet beror på obetänksam hantering av prover i föregående led, på 
vårdcentraler eller kirurgavdelningar så kan dessa lättare informeras om detta. 
Detta kan kopplas till den tidigare föreslagna metoden för prognostisering, att 
med bättre kommunikationskanaler i båda riktningar mellan laboratoriet och 
sjukvårdsenheterna kan problem och brister lättare rapporteras och åtgärdas. Om 
dessa kanaler dessutom kan användas till återkoppling och uppföljning av 
förändringsarbeten skapas en tydligare bild och mål av verksamheten för alla 
involverade i processen och organisationen. Detta är andemeningen med 
transparent kommunikation.  

Utöver hela flödet används fortfarande remisser, provsvar och annan 
kommunikation i pappersform. Trots att samtliga arbetsstationer tillhandahåller en 
dator har ännu inte ett bra system för intern kommunikation etablerats. Detta är 
en enorm förbättringsmöjlighet som även skulle underlätta arbetet med framtida 
förbättringar. Detta hade även resulterat i ett mer enhetligt system inom 
sjukvården och utbildning av personal, planering samt avvikelserapportering 
utöver hela verksamheten skulle underlättas samt öppna nya möjligheter för 
ständiga förbättringar. 

Författarna tycker också att medicinska laboratorier kan använda sig mer av visuell 
styrning kopplat till de resultatmål som finns uppsatta, genom att visa de anställda 
vilka mål som finns och hur de ligger till i förhållande till dessa kan också öka 
motivation och skapa större engagemang. 

De identifierade slöserierna och de åtgärdsförslag som författarna föreslagit, samt 
övriga observationer och förslag, är framförallt specifika för fallstudieobjektet. Det 
är därför inte säkert att dessa slöserier finns på andra medicinska laboratorier. Det 
är inte heller säkert att liknande slöserier kan åtgärdas på samma sätt på en annan 
verksamhet. Författarna anser dock att med de vedertagna metoder och teorier 
som använts bör de flesta förslag gå att införa inom andra medicinska laboratorier, 
dock med vissa små förändringar för att anpassas efter nya förutsättningar. 
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6.2 Metoddiskussion 
Författarna i detta kapitel reflektera över vad som varit bra, samt vad som kunde 
gjorts bättre, gällande metoder för datainsamling och dataanalys, samt reliabilitet 
och validitet.  

6.2.1 Datainsamling 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien har skett löpande under studien. På så sätt har författarna haft 
möjlighet att ständigt jämföra teori mot empiri under studiens gång. Detta har 
medfört att det teoretiska ramverket blivit mer tillförlitligt. I vissa fall har dock 
litteraturstudien kommit i otakt med empiriinsamlingen, då viss empiri ibland inte 
kunde jämföras med teorin (och tvärt om). Författarna anser att litteraturstudien 
kunde varit extensivare i början, för att sedan trappas av mot slutet av studien. 
Även att författarna kunde ha använt sig av flera referenser i vissa stycken kunde 
förbättrat resultatet, framförallt har författarna använt sig mycket av Liker och 
Meier (2006) som referens. Samtidigt anses denna källa vara omfattande och ha 
väldigt hög trovärdighet och bör därför inte sänka studiens tillförlitlighet, men 
över lag är flera referenser att föredra för att bredda studien. 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på ett ostrukturerat- eller semistrukturerat sätt med en 
eller två respondenter vid varje tillfälle, dock inte samtidigt. Syftet var att få en 
djupare inblick i verksamheten och svara på eventuella frågor och kompletteringar 
som författarna hade. Den semistrukturerade intervjukaraktären anses av 
författarna varit bra då intervjuerna haft en öppen karaktär samtidigt som de hållit 
sig inom de ämnen författarna velat. Dock kom vissa intervjuer att sväva en bit 
utanför relevant ämne på så vis att författarna delgavs information som inte 
nödvändigtvis behövdes. Genom att hålla intervjuer med högst två respondenter 
minimerades risken för grupptryck och att vissa respondenter suttit tysta. Detta 
kan dock medföra att någon infallsvinkel kan ha missats, eftersom författarna inte 
höll i några gruppintervjuer med fler medarbetare. 

Observationer 

Författarna har utfört fem observationer på patologilaboratoriet, de två första med 
fokus på att lära sig flödet och de tre senare med mer fokus på uppföljning och 
tidtagning av processerna. Författarna anser att observationerna har utförts på ett 
konsekvent sätt då till exempel tidtagning utfördes på samma sätt vid varje tillfälle. 
Data har hämtats från alla delar av flödet och lika stort fokus har lagts på alla 
delar. Fler observationer hade kunnat utföras för att få in mer data och 
tidtagningar för att öka precisionen på observationerna. Då hade till exempel en 
mer exakt genomsnittstid kunnat räknas ut. 
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Databasstudie 

Databasstudien utfördes vid ett tillfälle då all provdata från föregående år 
extraherades från patologilaboratoriets databas. Den data som extraherades var till 
stor hjälp vid utformningen av bland annat värdeflödeskarta. Det som skulle 
kunna förbättras är att extrahera data över en längre tidsperiod än enbart 
föregående år, för att öka säkerheten i bland annat uträkningar. Författarna anser 
dock att data från ett års tid bör vara tillräckligt för att beskriva ett normalläge i 
flödet. Dock bör mer data extraheras vid eventuell vidare, mer extensiv, utredning. 

6.2.2 Dataanalys 

Valet av mönsterpassning som analysmetod anses lämplig av författarna, då empiri 
hela tiden har analyserats gentemot teorin och på så sätt kontinuerligt utvärderat 
det teoretiska ramverkets innehåll. Författarna har dock inte använt sig av det som 
skulle definieras som ”korrekt mönsterpassning” då teorin inte har varit direkt 
kopplad till fallstudiens empiri. Istället fick författarna själva identifiera mönster i 
empirin som kunde översättas till de teorier som användes. Denna modifierade 
version av mönsterpassning har trots författarnas egen utformning uppfyllt kraven 
som satts på dataanalysmetoden. På så sätt har författarna kunnat verifiera att de 
teorier som valts har varit lämpliga och användbara. Författarna anser inte att 
någon annan metod för dataanalys hade behövt användas.  

6.2.3 Reliabilitet och validitet 

För att höja den interna validiteten har data samlats in på flera olika sätt. 
Observationer har utförts ett flertal gånger för att säkerställa att rätt information 
samlats in. De intervjuer som har hållits med personer med olika 
arbetsbefattningar, har utförts på ett semistrukturerat sätt. En högre intern 
validitet hade kunnat erhållas om författarna valt att intervjua på ett mer 
strukturerat sätt, på så sätt hade intervjuerna varit mer direkta och hållit sig inom 
ämnet och inte svävat utanför detta.  

Författarnas val av att utföra en enfallsstudie har tidigare motiverats och 
bedömdes tillräckligt för att försäkra att studien blir generaliserbar. Att använda 
sig av flera liknande fallstudieverksamheter hade dock ökat den externa validiteten. 
Detta för att författarna hade kunnat analysera flera olika flöden, som har samma 
uppgift och på så sätt möjliggöra upptäckandet av skillnader och likheter mellan 
flödena som hade kunnat gynna studiens resultat och generaliserbarhet. 
Författarna har under större delen av arbetet diskuterat sina idéer med 
Områdeschefen på avdelning och på så sätt fått acceptans för de förslag som lagts 
fram, vilket tyder på att studiens resultat är relevant.  

För att öka reliabiliteten har författarna noga beskrivit de metoder som användes 
vid studiens utförande. Om någon utomstående utför en liknande studie bör de få 
samma resultat, förutsatt att de använder liknande datainsamlingsmetoder och 
teoretiskt ramverk som författarna för denna studie. Framförallt då de valda 
metoder och teorier är kända och beprövade sedan tidigare. 
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6.3 Implikationer 
I denna studie har det undersökts hur medicinska laboratorier skulle kunna 
effektiviseras. Detta har gjorts genom att svara på studiens två frågeställningar. 
Studien visar att verktyg och synsätt som är centrala inom logistik även är 
applicerbara inom medicinska laboratorieflöden. En fallstudie har utförts på ett 
patologilaboratorium för att applicera denna teori tillsammans med tillgänglig 
empiri utifrån ett verkligt scenario. Analyskapitlet av studien visar att enkla 
filosofier som ursprungligen anpassats till industriell verksamhet även går att 
applicera på flöden inom sjukvården och tillhörande enheter. Med detta menar 
författarna att studien i stor utsträckning går att använda och applicera på andra 
medicinska laboratorier inom sjukvården. Detta styrker studiens syfte och 
resultatets framtida användning. 

Genom att använda logistikverktyg för en bättre överblick på aktuell verksamhet, 
följa och organisera standardrutiner anser författarna att denna studie är generellt 
applicerbar på ett brett spektrum av verksamheter och organisationer. Aspekter att 
beakta vid effektivisering av medicinska laboratorier till skillnad från industriella 
flöden är eventuella krav på sekretesslagar och patientskydd. Ett fullständigt 
optimalt flöde inom denna typ av verksamhet blir därav svårt att uppnå i 
jämförelse med den industriella motsvarigheten. Det läggs även en större vikt på 
aspekter såsom kvalitet och säkerhet istället för ekonomisk vinning. Andra 
aspekter att begrunda är även att flöden sällan ser likadana ut på alla laboratorier 
utöver de ämnesspecifika. Med detta menas att verktygen som beskrivits i 
rapportens teoretiska ramverk går att applicera i stor utsträckning, men att 
metodik och lösningar från fallstudieobjektet är situationsanpassade och detta bör 
beaktas vid användning. 

 

6.4 Slutsatser  
I denna studie har författarna undersökt hur medicinska laboratorieflöden kan 
effektiviseras med hjälp av teorier kring logistik. De slutsatser som författarna 
kommit fram till presenteras nedan. 

1. Hur kan medicinska laboratorieflöden jämnas ut, när inflödet är osäkert? 

Författarna undersökte inflödet av remisser, samt analyserade kapaciteten i 
laboratorieflödet och jämförde denna empiri med den tillgängliga teorin och 
kommit fram till följande: 

• Vid ojämnt flöde där det inte går att prognostisera, kan utökad 
kommunikation och transparens mellan vårdenheter underlätta möjligheten 
att förutse framtida efterfrågan. 

• Kapacitetsvariationen i processerna för laboratorieflödet bidrar till ökad 
ojämnhet. Genom att fördela om personalresurser kan kapacitets-
variationen minskas.  
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2. Vilka slöserier kan identifieras i medicinska laboratorieflöden, och hur kan dessa åtgärdas? 

För att besvara studiens andra frågeställning gjorde författarna en värdeflödes-
analys utifrån insamlad empiri för att lättare kunna identifiera slöserier. De 
slöserier som hittats utifrån värdeflödesanalysen och övrig empiri redovisas i 
Tabell 7 nedan. 

Tabell 7 - Identifierade slöserier & åtgärdsförslag 

Identifierat slöseri Föreslagna åtgärder 

Lager 
• Takttidsutjämning 

• Eliminering av 
kapacitetsvariation 

Väntan 

• Takttidsutjämning 

• Eliminering av 
kapacitetsvariation 

• Kaizen-kultur/ständiga 
förbättringar 

Outnyttjad personalkreativitet • Kaizen-kultur/ständiga 
förbättringar 

Transport • Supportfunktion 

Rörelse 
• Supportfunktion 

• 5S 

De identifierade slöserierna och dess respektive åtgärdsförslag är, enligt beskrivet i 
implikationer, framförallt specifika för studiens fallstudieobjekt och det är därför 
inte säkert att dessa slöserier finns på andra medicinska laboratorier. Det är inte 
heller säkert att liknande slöserier kan åtgärdas på samma sätt på en annan 
verksamhet. 

Studiens syfte var att analysera hur medicinska laboratorieflöden kan effektiviseras med hjälp 
av ett logistiskt synsätt. Detta uppfylls genom att besvara studiens två frågeställningar. 
Författarna anser att frågeställningarna är besvarade och därigenom är studiens 
syfte uppfyllt. 
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6.5 Rekommendationer 
Författarnas rekommendationer till medicinska laboratorier (och framförallt till 
patologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov) är: 

• Skapa bättre kommunikationsförutsättningar mellan laboratoriet och 
vårdenheter tidigare i flödet för att underlätta möjligheten att förutse 
efterfrågan. En förbättrad kommunikationsfunktion kan, som tidigare 
beskrivits, även användas för återkoppling och problemlösning. 

• Fördela om personalresurser mellan stationerna för att få en enhetligare 
kapacitet i flödet. Detta bör göras enligt samma metod som är använd i 
studien, med vissa modifikationer för tid (vilket kan kräva en mindre 
utredning vid det tillfälle som detta utförs). 

• Eliminera slöserierna onödig transport och rörelse genom att använda en 
personalresurs för att hämta nya prover och material, samt engagera 
personal i 5S-aktiviteter.  

• Utnyttja resultatmålen vid visuell styrning och få personal mer engagerade i 
dessa för att underlätta till exempel förbättringsarbete. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 – Symbolförteckning 
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Bilaga 2 – Flödeskarta BMA Patologen Ryhov 

 

Inkommande 
prover

Uppackning av 
prover

Kontroll av ID och 
provtyp

Dela upp preparat
BMA/läkare/skrap

Registrering med 
vårdadministratör

3ggr/dag

Skriva avvikelser Vidarebefordra 
prover

Färska preparat
+ frys Registrering

Frys

Färska preparat

Utskärning
Ev hämta läkare

Utskärning läkare
eller BMA

Fryssnittning Läkare

BMA-utskärning

Läkarutskärning

Skraptagning

Diktering av 
MAKRO

Diktering av 
MAKRO

Sortering av 
remisser i 

nummerordning

Skötsel av 
dehydrerings-

utrustning

Starta 
rutinprogram

Starta kortprogram

Starta storsnitt

Köra cleaning

BäddningUppläggning och 
kontrollSnittningRutinfärgning

Specialfärgning

Montering
Godkänna 
färgning i 
mikroskop

Uppläggning och 
sortering av glasLämna till läkare

Glas till András för 
scanning

Vårdadministratör

Diagnostisering av 
läkare

Processer/flöden BMA
Patologen Ryhov

Scanning av 
remisser

Efterbeställning
immuno

Efterbeställning
patologlab

Lösningsberedning

Lösningsberedning

Speclab
(Se eget 

flödesschema)

Ev. diktat MAKRO

Kontroll av ID och 
provtyp
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Bilaga 3 – Värdeflödesanalys nuläge 
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Bilaga 4 – Värdeflödesanalys önskat läge 

 


