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Abstract
Purpose- The purpose of this project is to contribute to the knowledge of
creating customer value through streamlining and coordination of patient flows
for children and youth with frequent need of care on child and youth medical
clinics.
Method- One of the methods used for achieving the project's purpose is a case
study on the Child and Youth Medicine Clinic at Länssjukhuset Ryhov in
Jönköping. The case study has been used for collecting the empirical data that has
been generated through interviews, observations and documents from the Child
and Youth Health Clinic. Except the case study the authors also made studies in
literature, which the collected empirical data has been anchored and related to.
Together this led to the project's analysis and results.
Results- When investigating the questions found in chapter one, it was
determined standardized work is of great importance to create structure and
implement procedures for the patient flows. A weak link in the patient flow has
been identified, which is the sub-process coordination and planning. This constraint
includes three types of requirements: patient requirements, requires of health
professionals and legislated requirements. By paying attention to and taking into
account these requirements a coordination function can be designed to streamline
patient flows and increase the customer value. The authors concluded that a
specific employment as a coordinator should be appointed. A coordinator
provides opportunities for a personal communication between patients and health
professionals. At the same time the coordinator is able to work with techniques
for efficiency while taking into account the soft values in health care.
Conclusions- There is a demand for coordination from health professionals and
patients. A coordination function would streamline operations and contribute to
increase the customer value. Taking into account the identified wastes and
limitations a coordination can be possible.
Research limitations- The project's data is collected during the case study that
was conducted at the Child and Youth Health Clinic. Further case studies are
desirable in other clinics and in other hospitals country wide. These studies will
allow for a higher security when generalizing the results of the project.
Keywords- Logistics, Coordination, Swedish health care, Lean Healthcare

Sammanfattning
Syfte- Syftet med projektet är att bidra till kunskapen om att skapa kundvärde
genom effektivisering och samordning av patientflöden för barn med frekvent
behov av vård på barn- och ungdomsmedicinska kliniker.
Metod- För att uppnå projektets syfte har bland annat en fallstudie på Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomförts.
Fallstudien har använts för insamling av empiri, genom intervjuer, observationer
samt dokument från Barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Utöver denna
fallstudie har även en litteraturstudie bedrivits, som den insamlade empirin har
förankrats och relaterats till. Detta har gemensamt lett till projektets analys och
resultat.
Resultat- Det har framkommit att ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning
för att skapa struktur och införa rutiner gällande samordning för patientflöden. En
svag länk i patientflödet har identifierats vilken är delprocessen samordning och
planering. Denna länk innefattar tre typer av begränsningar, patientrelaterade
begränsningar, begränsningar kopplade till vårdpersonal samt lagstiftade
begränsningar. Genom att uppmärksamma och ta hänsyn till dessa begränsningar
kan en samordningsfunktion utformas för att effektivisera patientflödet och höja
kundvärdet. En specifik befattning som samordnare bör tillsättas, vilket ger
möjlighet till personlig kontakt mellan patienter och vårdpersonal och kan även
arbeta med tekniker för effektivisering samtidigt som hänsyn tas till mjuka värden.
Slutsatser- Det finns en efterfrågan om samordning för såväl vårdpersonal som
patienter. En samordningsfunktion skulle effektivisera verksamheten och bidra till
ett ökat kundvärde. Genom att ta hänsyn till identifierade slöserier i patientflödet
och begränsningar i vårdprocessen kan samordning möjliggöras.
Begränsningar- Projektets empiri är insamlad under den fallstudie som bedrevs
på Länssjukhuset Ryhov. Författarna hade önskat utöka sina perspektiv genom att
involvera fler intervjupersoner för att ge projektet högre reliabilitet och validitet.
Eftersom majoriteten av all personal med planeringsansvar på Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken intervjuats hade författarna behövt intervjua
personal utanför det avgränsade området. Det hade även varit önskvärt att göra
ytterligare fallstudier på andra kliniker och möjligtvis även på andra sjukhus i
landet för att med högre säkerhet kunna generalisera projektets resultat. På grund
av sekretesslagar och geografiska avstånd var detta inte möjligt.
Nyckelord- Logistik, Samordning, Svensk hälso- och sjukvård, Lean Healthcare
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Inledning

1 Inledning
Detta kapitel ger en introduktion till projektets bakgrund, samt varför det finns ett intresse för
att utreda detta område. Detta följs av en detaljerad problembeskrivning vilken leder fram till
projektets syfte. Utifrån syftet formuleras sedan tre problemfrågor. Omfång och avgränsningar
preciserar projektets fokusområde och det avslutande avsnittet, disposition presenterar rapportens
uppbyggnad.

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle ser allt fler företag och organisationer möjligheter till att effektivisera
och samordna befintliga resurser (Srinivasan, 2012). Denna trend är tydlig inom industri
och produktion där det sedan länge finns ett välutvecklat synsätt vad gäller effektivisering
och hantering av exempelvis slöserier. En metod som blivit populär under de senaste
åren är Lean som eftersträvar att driva organisationen på ett resurssnålt och
kundorienterat sätt (Ohno, 1996). Lean är en övergripande filosofi som även erbjuder
konkreta verktyg för effektivisering. Filosofin startades och är fortfarande under
utveckling av biltillverkaren Toyota (Liker, 2009). En annan välkänd metod är TOC,
Theory Of Constraints, där fokus är att identifiera systemets svagaste länk, det vill säga en
begränsning i processen som inte kan hålla takt med resterande resurser. Theory of
Constraints utgör en femstegsmodell för hur övriga resurser i en process ska underordnas
denna svaga länk och på så sätt skapa ett effektivt flöde (Srinivasan, 2012).
Utvecklingen som nu kan ses är att ovanstående metoder implementeras på andra typer
av organisationer än producerande verksamheter och uppvisar goda resultat (Petersson,
Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009; Breen, Burton-Houle & Aron, 2002).
Detta leder till ett ökat intresse för denna typ av effektivisering och hantering av flöden.
Organisationer som utvecklar projekt inom Lean är till exempel kommuner,
försäkringskassan och försvarsmakten (Försäkringskassan, 2012).
Ett arbetssätt som kan vara en följd av ovanstående metoder är samordning vilket är ett
sätt för organisationer att koordinera resurser för att skapa ett effektivare flöde. En
samordningsfunktion understödjs av god kommunikation och blir möjlig då
organisationer har kontroll på sina processer och flöden. Genom att använda Lean och
Theory of Constraints, finns möjlighet att synliggöra processer och flöden samt
identifiera slöserier, svaga länkar och begränsningar. När en svag länk har identifierats bör
samordningen utformas utefter de krav och begränsningar som fastställts för att
effektivisera flödet.
Samordning och samordningsfunktioner är utvecklade och beprövade för exempelvis
effektiv IT-hantering inom kommuner (Göliska IT, 2014) men även kollektivtrafik inom
1
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landsting (Vinnova, 2005) där syftet var att uppnå minskade kostnader och större
tillgänglighet för kollektivtrafik. Ett annat exempel på samordning kan ses inom
sjukvården under röntgenundersökningar då patienten vanligtvis sövs. Genom
samordning kan flera undersökningar genomföras under tiden patienten fortfarande är
sövd för den planerade röntgenundersökningen (Hake, 2013).
Ett annat lyckat försök när Lean använts inom sjukvården är bland annat vid ett projekt
på Lunds Universitetssjukhus då utredningstiden för ADHD-patienter förkortades från
fyra månader till fyra veckor (Lövtrup, 2008). Ett annat positivt exempel som utförts vid
Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visar en ledtidsreducering på 19-24% jämfört
med tidigare ledtider (Mazzocato et al., 2012).
En märkbar skillnad mellan sjukvården och producerande verksamheter är att flödet
består av patienter istället för produkter. Det bör beaktas att det finns en svårighet i att
implementera metoder som utvecklats för producerande verksamheter på organisationer
där man behandlar människor och inte produkter. Något som ibland inte tas hänsyn till är
den mänskliga faktorn vilket innebär att vården inte kan mäta samma typ av nyckeltal och
resultat som en producerande verksamhet (Bertholds, 2010). Bertholds (2010) skriver att
”Vårdens många mjuka och kvalitativa sidor låter sig inte datafångas och riskerar att
trängas ut av förbättringsarbete som fokuserar på det som är lätt att mäta”. Bertholds
(2010) menar även att jakten på effektivitet påverkar sjukvården negativt då fel mätetal
används som resultat. Varje organisation är unik och har sin egen kultur, vilket påverkar
hur implementeringen av olika effektiviseringstekniker sker (Graupp & Purrier, 2013).
För att driva förbättringsarbete kan Lean som används med förståelse och intresse från
de anställda vara vägen mot effektivisering.

1.2 Problembeskrivning
Idag uppstår en problematisk situation när en patient har flera vårdbesök inbokade tätt
inpå varandra men ingen funktion för samordning finns att tillgå. Detta innebär att
patienten har två val, ta kontakt med sjukvården och själv försöka samordna sina
vårdbesök alternativt om dennes vårdkontakt har ett intresse för samordning och
använder sitt kontaktnät för att personligen koordinera vårdbesöken. Det gör att
vårdkontakten, det vill säga den som enligt Socialstyrelsen (2012) har till uppgift att
överblicka patientens hela vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och
samordning, är av stor betydelse och även att patienter behandlas olika. Problemet
grundas i att det inte finns ett gemensamt arbetssätt för planering och bokning av
vårdbesök. När det inte finns standardiserade arbetssätt för vårdpersonalen blir det en
svår uppgift att kombinera och samordna vårdbesök.
Många av patienterna, vilka i detta projekt är barn och ungdomar mellan 0-18 år är
dessutom inskrivna på mer än en klinik, vilket leder till många vårdbesök på ett flertal
olika kliniker. Det resulterar i att vårdnadshavarna måste ta ut föräldrapenning vid fler
2
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tillfällen och även att antalet vårdtransporter ökar. Enligt de undersökningarna författarna
gjort inom ämnesområdet finns i dagsläget inga utvecklade och vedertagna lösningar för
problematiken.

1.3 Syfte och problemfrågor
Problematiken som beskrivits grundas i att det för närvarande inte finns ett standardiserat
arbetssätt och inte heller en planerande funktion för samordning av vårdbesök. Fokus i
projektet är framförallt att skapa kundvärdet för patienter, vilka är barn och ungdomar
med frekvent behov av sjukvård på barn- och ungdomsmedicinska kliniker. I dagsläget
verkar sjukvården vara låst av diverse krav och lagar vilket gör att ingen vidareutveckling
sker inom området för samordning. I och med det syfte som presenteras nedan hoppas
författarna på att bidra med nya metoder och tankebanor för vidareutveckling av en
samordningsfunktion. Syftet presenteras därför som följande:
Att bidra till kunskapen om att skapa kundvärde genom effektivisering och samordning av patientflöden
för barn och ungdomar med frekvent behov av vård på barn- och ungdomsmedicinska kliniker.
För att utveckla en samordningsfunktion krävs det att organisationen är medveten om
befintliga resurser och hur dessa kan koordineras. I problemfråga 1 utreds vilka slöserier
som finns i dagsläget och om dessa kan elimineras med hjälp av en samordningsfunktion.
De identifierade slöserierna kan sedan användas som argument för nyttan av att utveckla
idéer och tänkbara tekniker kring samordning. I problemfrågan utreds även vilka
processer och vårdpersonal som är centrala i patientflödet.
1. Vilka slöserier kan identifieras i patientflöden på Barn- och ungdomsmedicinska kliniker?
För att skapa en fungerande samordningsfunktion är det viktigt att undersöka vilka krav
och önskemål som efterfrågas av vårdpersonal och patienter. Det innebär för detta
projekt vilka begränsningar som förekommer vid samordning, vilket leder fram till
problemfråga 2:
2. Vad finns det för begränsningar på en samordningsfunktion för Barn- och
ungdomsmedicinska kliniker?
När slöserier och begränsningar sammanställts är nästa steg att utreda hur
samordningsfunktionen bör utformas, med hänsyn till det som fastställts i problemfråga 1
och 2. Samt identifiera vilka huvudområden som är centrala för utformandet av en
samordningsfunktion. Detta sker med hjälp av problemfråga tre:
3. Vilka aspekter bör tas hänsyn till vid utformandet av en samordningsfunktion för Barn- och
ungdomsmedicinska kliniker?
3
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1.4 Omfång och avgränsningar
Patienter vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniker har ett kontinuerligt behov av vård
från andra specialistkliniker. En avgränsning, den streckade linjen i Figur 1 har gjorts för
att omfatta samordning mellan Barn- och ungdomsmedicinska kliniken och en annan
klinik. Detta innebär att projektet avgränsas till ett internt patientflöde på ett sjukhus och
därför kommer inte processer för inkommande eller utgående patienter beröras. Barnoch ungdomsmedicinska kliniker samverkar även med andra kliniker inom respektive län
och sjukhus runt om i landet när specialistvård krävs, men dessa kommer inte omfattas
av projektet.

Figur 1 Avgränsning

Fokus har riktats mot patientflödet för interna patienter mellan Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken och en specialistklinik. Detta rörande dokumentation kring
hur deras vårdbesök ska hanteras för att få fram ett synligt flöde för planering och
samordning. Avgränsningar har gjorts för att utveckla teorier och tekniker på ett mindre
avgränsat område där de kan undersökas, prövas och utvärderas grundligt innan eventuell
implementering sker på ytterligare kliniker.
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1.5 Disposition
Rapportens första kapitel är inledning, vilken behandlar projektets bakgrund, beskriver
problematiken i dagsläget, samt varför frågan är av intresse att utreda. Vidare formuleras
projektets syfte som sedan bryts ned i tre problemfrågor. I inledningen beskrivs även
projektets fokusområde gällande omfång och avgränsningar.
I kapitel två presenteras det teoretiska ramverket som används för att utreda projektets
problemfrågor. Det teoretiska ramverket har sex huvudrubriker: Svensk hälso- och
sjukvård, FN:s barnkonvention, Processkartläggning, Lean, Theory of Constraints och
PDCA. Dessa huvudrubriker presenterar den teoretiska grund som kommer användas
under projektet.
Kapitel tre, är metod och genomförande, är rapportens mest omfattande kapitel och innefattar:
arbetsprocessen, vetenskaplig ansats, fallstudie, verksamhetsbeskrivning, insamling av
empiri, analys av empiri samt reliabilitet och validitet. I detta kapitel förklaras bland annat
hur arbetet med projektet fortlöpt, med vilken ansats och varför denna valts men även
hur författarna säkerställer faktorer som validitet och reliabilitet.
Rapportens fjärde kapitel behandlar empiri och har delats in i tre avsnitt, vårdprocesser,
intervjuer och observationer. Här redogörs och struktureras den insamlade empirin som
framkommit under den genomförda fallstudien.
I kapitel fem analys, utreds problemfrågorna i kronologisk ordning och analyseras utifrån
den insamlade empirin. Här relaterar och jämför författarna den insamlade empirin med
kända tekniker som presenterats i det teoretiska ramverket.
I rapportens sjätte kapitel diskussion och slutsatser presenteras synpunkter rörande projektet
samt förslag på samordning och vidareutveckling inom detta område. Under
metoddiskussion begrundar författarna det tillvägagångssätt som använts för
genomförandet av projektet och dess reliabilitet och validitet.
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2 Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket utgörs av de teorier och modeller som tillämpats under projektet. Inledningsvis
kopplas teorier och modeller samman med projektets problemfrågor och hur de kan tillämpas inom
området hälso- och sjukvård. Vidare beskrivs svensk hälso- och sjukvård, FN:s barnkonvention,
Processkartläggning, Lean, Theory Of Constraints samt metoder för Ständiga förbättringar.
Projektets syfte är att bidra med kunskapen till att skapa kundvärde genom en
samordningsfunktion för effektivisering av patientflödet för barn med frekvent behov av
sjukvård på Barn- och ungdomsmedicinska kliniker. I tidigare avsnitt behandlas bakgrund
till varför det finns behov av en sådan funktion. Det teoretiska ramverkets funktion är att
verka som stöd för att utreda de tre problemfrågor som fastställts för att uppnå syftet
(Figur 2). Problemfråga ett utreds med hjälp av processkartläggning för att kartlägga
nuvarande patientflöden och identifiera slöserier. Processkartläggning ger en helhetsbild
av hur patientflöden ser ut i dagsläget och vilka aktiviteter som är sammankopplade. Lean
används för att identifiera slöserier och effektivisera patientflöden. Vid problemfråga två
används Theory Of Constraints för att identifiera och utreda djupgående vilka
resursmässiga begränsningar som identifieras i nuläget. Förutom begränsningar finns
även organisationsspecifika krav som presenteras i stycket Svensk hälso- och sjukvård
samt FN:s barnkonvention som knyts an till problemfråga två. Till frågeställning tre
används tekniker för ständiga förbättringar som PDCA för att säkerställa att de
identifierade begränsningarna följs upp och att implementering av nya arbetssätt ger de
resultat som efterfrågas. PDCA används även för att göra personal medvetna om vilka
krav som ställs på dem för att samordning ska vara möjlig. Lean behandlar mjuka värden
och principer såsom ”delaktighet och engagemang” och kundfokus (Figur 6).

Figur 2 Teori kopplat till problemfrågor
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2.1 Svensk hälso- och sjukvård
I Sverige är hälso- och sjukvård ett samlat begrepp som innebär att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. Separat står hälsovård för att förebygga och
motverka sjukdomar medan sjukvård innebär att vårda personer som redan blivit sjuka
eller skadade (Berlin & Kastberg, 2011). Ansvaret för den svenska hälso- och sjukvården
är fördelat mellan staten, landstinget och kommunen och det är hälso- och
sjukvårdslagen, hädanefter benämnt HSL som reglerar vilken instans som bestämmer
vad. HSL är en ramlag som styrt den svenska hälso- och sjukvården sedan 1982 och
reglerar landstingets och sjukvårdarnas skyldighet. Målet för HLS är att hela befolkningen
ska ges möjlighet till god hälsa på lika villkor (Blomqvist, 2007). I respektive landsting
och kommun är det de utvalda politikerna som styr hur varje hälso- och sjukvårdsenhet
ska organiseras medan regeringen bär övergripande ansvar för den svenska hälso- och
sjukvårdspolitiken (Berlin & Kastberg, 2011). Landstinget ansvarar för att varje
medborgare får den sjukvårdshjälp som efterfrågas medan kommunerna ansvarar för
stöd, service, boende och sysselsättning för äldrevården och de med psykiska
funktionsnedsättningar. Landstingen finansieras till 75 % av skattebetalare
(landstingsskatter) och resterande kostnader genom stadsbidrag från regeringen och
patientavgifter (Blomqvist, 2007). I Sverige finns en lag om vårdgaranti, vilket innebär att
en patient är berättigad till vård inom en viss tidsram oavsett vilken hjälp som efterfrågas
(Sveriges kommuner och landsting, 2014).
Hälso- och sjukvården delas in i tre nivåer (Figur 3); Regionsjukvård, Länssjukvård och
Primärvård (Blomqvist, 2007). Regionsjukvård innebär att vårdpersonal och tekniska
resurser innehar en hög kompetensnivå och är specialiserade för komplicerade eller
sällsynta skador och sjukdomar. Underliggande nivå är länssjukvård vilka ansvarar för den
sjukvård som vårdcentralerna inte har kapacitet eller kompetens att hantera. De flesta
länssjukhus har specialistmottagningar som kan hantera alla patientrelaterade grupper och
saknas specialistkompetens eller tekniskt avancerade resurser skickas patienterna vidare
till regionsjukhusen. Den tredje nivån är primärvården, vilket även benämns vårdcentral
och dit kommer patienter som inte kräver tekniskt eller medicinskt svåra behandlingar
och resurser.

Figur 3 Nivåer inom sjukvården
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2.1.1

Sekretesslagen

Sekretess används för att skydda privatpersoner från att deras personuppgifter inte sprids
till personer som inte äger rätten att hantera dem (Riksdagen, 2009). Sekretesslagen
trädde i kraft år 2009 och är en ramlag som styr hur myndigheter och offentliga
verksamheter ska hantera, arkivera och registrera allmänna handlingar som är
sekretessbelagda. Lagen innebär förbud både muntligt och skriftligt om utelämnande av
sekretessbelagda allmänna handlingar och är indelad i sju avsnitt, varav dessa består av ett
antal paragrafer (Riksdagen, 2009):
1§ Lagens innehåll.
2§ Hur myndigheter får hantera allmänna handlingar.
3§ Allmänna bestämmelser om sekretess.
4§ Bestämmelser om skydd för allmänna intressen.
5§ Bestämmelser om sekretess för att skydda personliga eller ekonomiska förhållanden.
6§ Sekretess som avser riksdagen och regeringen.
7§ Tystnadsplikt

2.1.2

Patientdatalagen

Patientdatalagen styr alla vårdgivare i offentlig och privat regi och reglerar hantering av
patienters information inom hälso- och sjukvården (Datainspektionen, 2014). Lagen
skyddar patienter från att deras uppgifter i journaler endast brukas av den vårdpersonal
som har en vårdrelation med patienten. Det vill säga att vårdpersonal endast har rätt att
ta del av journaler som innefattar berörd vårdprocess eller den information som krävs för
att fullfölja arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Patientdatalagen ger patienter
möjlighet att spärra sina journaler för bruk hos annan sjukvårdsenhet, samt bestämma
vilka vårdgivare som får ta del av de sekretessbelagda uppgifterna. Vid akutsjukvård och
patientens tillstånd bedöms vara livshotande har vårdpersonal rätt att häva spärren för att
säkerställa att patienten ges rätt vård utifrån sina förutsättningar. Genom sekretesslagen
ges även patienterna åtkomst till besökslogg av journalen (Datainspektionen, 2014).

2.2 FN:s barnkonvention
1989 antogs det som idag kallas för FN:s barnkonvention. Syftet med barnkonventionen
är att lagstadga barns rättigheter och skydda barn under uppväxten. Konventionen utgår
från att alla barn har lika värde och att i alla situationer där barn är inblandade ska hänsyn
tas till det enskilda barnet och vad som är bäst för det. I barnkonventionen ingår 54
artiklar och 193 stater är anslutna vilket är den största uppslutningen för mänskliga
rättigheter (Barnombudsmannen, 1998).
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De flesta samhällsinsatser som görs i dagsläget för barn har sin utgångspunkt i kommuner
och landsting. Detta medför ett ansvar att tillgodose och följa det ansvar som kommer i
och med barnkonventionen, ”Det är här- i det lokala arbetet- som barnkonventionen ska
förvandlas från ord till handling” (Barnombudsmannen, 1998). Det yttersta ansvaret för
att barnkonventionen följs och får verkan i alla styrelser, nämnder och förvaltningar
ligger hos kommuner och landsting. FN-kommittén i Genève rekommenderar därför att
alla kommuner och landsting har en utarbetad plan vad gäller barn- och ungdomars
rättigheter och hur barnkonventionen kommer att genomföras. Denna konvention ställer
krav på att beslutsprocessen som finns inom exempelvis landstinget alltid utgår barnet
bästa, att resurser fördelas jämlikt och att beslutsfattare tar hänsyn till barnets åsikter
(Barnombudsmannen, 1998).

2.3 Processkartläggning
I samtliga företag och organisationer går det att fastställa processer, där varje process
identifieras med en tydlig start och ett tydligt slut (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid en
processkartläggning studeras och kartläggs ingående processer i den nuvarande
verksamheten. Genom att kartlägga processer skapas en bild av vilka aktiviteter som
utförs och hur de hänger samman med varandra. En processkartläggning visualiserar och
gör personal medveten om vilka processer som finns i organisationen och hur varje
aktivitet påverkar respektive process (Jonsson & Mattsson, 2011). Dokumentationen ger
ett underlag för att enklare kunna analysera eller identifiera förändrings- och
förbättringsmöjligheter i varje process. En kartläggning är även av värde för
medarbetarnas förståelse kring rollfördelning och arbetsuppgifter samt för att ge en tydlig
helhetsbild och djupare förståelse kring organisationen och dess struktur.
Vid en processkartläggning identifieras först organisationens huvudprocess, det vill säga den
process som uppfyller den presenterade affärsidén (Sörqvist, 2004). Huvudprocessen som
oftast är omfattande består i sin tur av delprocesser. Varje delprocess i en organisation
skiljer sig från varandra beroende på utförande men har oftast samma syfte – att generera
ett värde till kund. Dessa delprocesser består av sammankopplade aktiviteter som måste
fullföljas för att gemensamt skapa ett flöde. För en djupare förståelse och en helhetsbild
för varje aktivitet är det viktigt att definiera vad som driver aktiviteten, vilket värdeobjekt
som flödar genom aktiviteten samt vilka metoder som krävs till utförande. När detta är
gjort definieras varje aktivitet av enskilda arbetsmoment (Figur 4) (Jonsson & Mattsson,
2011).
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Figur 4 Processkartläggning (Jonsson & Mattsson, 2011).

En fördjupning av processkartläggning är processanalysschema (Jonsson & Mattsson, 2011).
Ett processanalysschema redogör för vilka aktiviteter som genomförs samt i vilken
ordning dessa sker och är användbart för att visualisera varje enskild patients
processflöde. Metoden används för att effektivisera processer då det finns möjlighet att
kombinera, eliminera och förenkla aktiviteterna i processen. Det är viktigt att för varje
aktivitet besvara frågorna: Vad är ändamålet med aktiviteten, Var är platsen för
aktiviteten, När sker aktiviteten, Vem utför aktiviteten och Hur utförs aktiviteten (Jonsson
& Matsson, 2011).

2.4 Lean
Lean är en filosofi vilken används för att identifiera och eliminera de moment i en
arbetsprocess som inte genererar värde för slutkund. Det innebär att ständigt sträva mot
att minimera tekniskt och fysiskt arbete som påverkar effektiviteten negativt (slöserier)
och istället fokusera på värdeskapande aktiviteter (Liker, 2009).
2.4.1

Grundprinciper inom Lean

I boken ”The Toyota Way” har Liker (2009) karaktäriserat Lean utefter 14
grundprinciper som baseras på fyra kärnvärden: Philosophy (filosofi), Process (process),
People and partner (medarbetare) och Problemsolving (problemlösning) (Figur 5).

Figur 5 Lean 4P
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Grunden och första byggstenen Figur 5, inom Lean bygger på engagemang och
långsiktigt tänkande. Filosofin ska genomsyra hela organisationen och de anställda ska vara
insatta i verksamheten i nuläget såväl som i framtida visioner. Den andra byggstenen
uttrycks som process och innebär att ideligen arbeta utefter små ständiga förbättringar i
processerna för att skapa kontinuerliga processflöden (Liker, 2009). Standardiserade
arbetssätt är ett sätt att arbeta för att undvika att enskilda individers arbetssätt påverkar
processerna och slutresultatet. Genom att uppmärksamma det mest lämpade arbetssättet
kan detta läras ut i organisationen (Sörqvist, 2004). Den tredje byggstenen medarbetare
syftar på att ta tillvara på den kompetens medarbetarna besitter och genom närvarande
ledarskap se de anställda som en tillgång, vilka ständigt utvecklas i takt med
organisationen. I den fjärde och sista byggstenen problemlösning är fokus att identifiera de
grundorsaker som skapar problem i verksamheten och dess processer, men även se, lära
och reflektera över det som fungerar i dagsläget (Liker, 2009).
Figur 6 sammanfattar aspekter som genomsyrar Lean-filosofin (Sörqvist, 2004).

Figur 6 Sammanfattning Lean (Sörqvist, 2004).

2.4.2

Slöserier

Lean används främst inom produktion men går även att implementera på arbetsområden
som vårdsektorn samt tjänste- och serviceverksamheter (Petersson et. al, 2009). För att
effektivisera flöden, processer och samtidigt öka kundvärdet krävs det att nuvarande
verksamhet kartläggs och identifierar slöserier (Duggan, 2012). Slöserier går att
klassificera utefter tre olika typer - Muda, Mura och Muri. Orden kommer från japanskan
och översatt till svenska betyder Muda att identifiera icke värdeskapande aktiviteter, Mura
att eliminera aktiviteter som skapar ojämnheter i flödet och Muri att minska
överbelastning av maskiner och människor (Srinivasan, 2012; Petersson et. Al., 2009).
Med hänsyn till projektets inriktning kommer endast Muda, icke värdeskapande
aktiviteter att förklaras i detalj. De icke värdeskapande aktiviteterna går att kategorisera i
åtta olika typer (Ohno, 1996):
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1. Överproduktion – Produktion som genomförs utan en efterfrågan.
2. Väntan – Kötid för bearbetning av produkt, ställtid av maskin eller onödig väntan
i lager.
3. Transporter – Produkter som transporteras mellan olika lager, stationer m.m.
4. Överarbete – Om produkter bearbetas mer än behövligt, kommunikationsbrister
eller osäkra arbetsprocesser.
5. Mellanlager i förråd - Om företaget lagerför mer produkter än vad som egentligen
behövs, vilket kräver större lagerutrymme och högre lagerföringskostnad.
6. Onödiga rörelser och förflyttningar – Om personal behöver förflyttas mer än
nödvändigt mellan olika salar, förråd eller väntsalar.
7. Fel, omarbete och kassationer – Arbetet som det krävs för att omarbeta eller
utreda de defekter som uppstått.
8. Outnyttjad kreativitet – Om arbetskraft eller resurser inom verksamheten inte
utnyttjas efter bästa förmåga.
Genom att informera personalen om dessa slöserier skapas en medvetenhet som leder till
att hela verksamheten tillsammans arbetar för att eliminera dem (Ohno, 1996; Petersson,
2009). Ett verktyg vid implementering av Lean är visualisering av flöden och processer.
Detta kan ske exempelvis vid processkartläggning, visuella planeringsverktyg och olika
typer av signaltavlor (Duggan, 2012; Liker 2009).
2.4.3

Standardiserade arbetssätt

Standardiserade arbetssätt är en teknik att arbeta med för att undvika att enskilda
individers arbetssätt påverkar processerna och slutresultatet. Standardiserade arbetssätt
innebär i praktiken en specifikation om hur en arbetsprocess ska gå tillväga (Srinivasan,
2012). Syftet är inte att hindra personalens kreativitet utan att uppmärksamma det mest
lämpade arbetssättet. Genom att uppmärksamma det mest lämpade arbetssättet kan detta
läras ut i organisationen (Sörqvist, 2004). När standardiserade arbetssätt är etablerade är
det lättare att mäta prestation. Inom vården kan standardiserade arbetssätt eliminera ickevärdeadderande aktiviteter, minska antalet fel och defekter, förbättra kvalitet och
reducera arbetsbörda för personalen (Graupp & Purrier, 2013).
2.4.4

Lean inom sjukvården

Lean är en sedan länge en beprövad teori för producerade verksamheter där positiva
resultat uppvisats och som sparat såväl ekonomiska som mänskliga resurser. Lean
fokuserar på områden som bör vara av intresse för alla organisationer och företag, såsom
kassaflöde, kundnöjdhet och den kvalitet som organisationen och företaget kan erbjuda
(Graban, 2011). Viljan och intresset för att implementera Lean inom sjukvården och
uppnå goda resultat har varit stor och påbörjades under 1990-talet (Brandt, 2013). Detta
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på grund av att sjukvården ständigt står inför ekonomiska krav samtidigt som kunderna
ska erbjudas god och säker vård.
Konkret innebär Lean sjukvård en metod som kan minska antalet misstag, väntetider och
arbetsbörda för personal vilket ger ökad kvalitet ut till kund. Metoden kan även fungera
stödjande för personal i organisationen som undanröjer dagliga problem och tillåter dem
fokusera på det som är viktigt, patienterna (Graban, 2011). Inom Lean finns 8 slöserier
vilka enligt Brandt (2013) kan relateras till följande för Lean inom sjukvården:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Överproduktion - onödiga undersökningar eller behandlingar.
Väntan - kötider för patienter eller tid som personal inte kan utnyttja.
Transport - förflyttning av material eller patienter.
Överarbete - arbetsmoment som utförs i onödan, information som inhämtas
upprepade gånger för dokumentation.
Lager - otillräcklig kontroll för hur stort lager organisationen egentligen
behöver.
Rörelse - sträckor som personal måste färdas för att kunna utföra sitt arbete.
Fel - medicinska komplikationer eller misstag som begås och behöver rättas
till.
Outnyttjad kreativitet- önskemål och idéer från personal som inte tas på allvar.

Lean sjukvård blir utifrån dessa principer en sjukvård som endast gör det som är
nödvändigt för att skapa värde för patienten på enklast möjliga sätt samtidigt som
avvikelser och komplikationer undviks (Brandt, 2013).

2.5 Theory Of Constraints
Vid arbete med begränsade resurser används ofta tekniken, Theory Of Constraints vilken
främst appliceras inom industrin men det finns också studier då tekniken tillämpas i
sjukvården (Rahman, 1998). Tekniken nyttjas då för att blir mer kostnadseffektiv
samtidigt som kundservice och tillgänglighet av tekniska resurser förbättras (Breen et al.,
2002). Theory of Constraints fokuserar på att se flödet som en helhet och kan
symboliseras som en kedja där varje länk utgör en delprocess (Figur 8) (Srinivasan, 2012).
Om det uppstår en begränsning vid en eller flera delprocesser kommer det att påverka
hela flödets resultat (Figur 7). Detta leder till att flödet aldrig är starkare än sin svagaste
länk (Srinivasan, 2012).

Figur 7 Begränsning i flödet

Figur 8 Flöde utan begränsning
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Begränsningstänkandet delas in i tre olika förhållningssätt: fysiska, policy samt marknad
(Figur 9) (Cox III, 2010). Fysiska begränsningar är oftast enklast att identifiera då de berör
teknisk kapacitet, tillgänglighet av material, arbetskraft samt arbetsutrymme. Dessa fysiska
begränsningar kan upptäckas genom att identifiera var köbildning uppstår i ett flöde
(Srinivasan, 2012).
Det finns tre typer av Policybegränsningar. Metodbegränsningar grundas i bristfälligt
genomtänkta rutiner för exempelvis produktion. Mätningsbegränsningar omfattar de
nyckeltal som mäts och om de överensstämmer med företagets målsättning. Den tredje
typen av policybegränsningar omfattar attityd och motstånd till förändringar på grund av
företagets eller organisationens kultur (Srinivasan, 2012).
Marknadsbegränsningar innebär att den producerande verksamheten har mer kapacitet än
vad marknaden efterfrågar. Detta leder till en begränsning i flödet mellan efterfrågan och
tillverkning (Srinivasan, 2012).

Figur 9 Begränsningar inom Theory of Constraints (Srinivasan, 2012)

Vid arbete med begränsningar kan följande femstegsmodell användas (Rahman, 1998):
1. Identifiera systemets begränsning(-ar). Genom kartläggning av processer går det
exempelvis att identifiera resurser som begränsar flödet.
2. Utnyttja systemets begränsning(-ar) på bästa sätt. Om begränsningar har identifierat,
utred om dessa i dagsläget används på bästa sätt. Kan resurserna utnyttjas på ett
effektivare sätt?
3. Underordna allt annat till ovanstående beslut. Anpassa flödet efter begränsningarna.
4. Höj upp systemets begränsning(-ar).
5. Har en begränsning eliminerats? Ja - börja om från steg 1.
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2.6 PDCA – Ständiga förbättringar
PDCA är en fyrstegs-modell för implementering av förändringar och förbättringsförslag
(Deming, 2013). Modellen beskriver problemlösningsarbete och är ett vanligt
förekommande verktyg vid kontinuerligt förbättringsarbete. Modellen (Figur 10)
visualiseras av ett hjul, där varje del Plan, Do, Check, Act utgör ett nödvändig steg mot
förändring (Liker, 2009). Var och en av hjulets fyra delar måste noggrant bearbetas och
avslutas innan man kan gå vidare till nästa steg i cykeln. När alla fyra delar är bearbetade,
kan nya förbättringsåtgärder identifieras och processen börjar om på nytt (Graupp &
Purrier, 2013). Om förbättringsåtgärderna är omfattande går de att bryta ned i ett eller
flera underliggande förbättringssteg.
Plan - Problemanalys. I modellens första fas identifieras ett problem och dess viktigaste
orsaker fastställts. Nuläget kartläggs, en målbild skapas och möjliga åtgärder undersöks.
För att gå vidare i förbättringsarbetet fastställs en plan för genomförande av åtgärder. För
att förhindra eventuella fallgropar i processen definieras möjliga barriärer och svårigheter.
Do - Testa olika åtgärder. De förslag som fastslagits i plan-fasen testas i denna fas.
Beroende på projektets omfattning testas antingen förbättringsförslagen i mindre eller
fullskaliga proportioner. Om eventuella problem uppstår är det viktigt att dessa åtgärdas
och utreds direkt, för att förhindra att ytterligare komplikationer sker under resterande
del i förbättringsprocessen.
Check - Utvärdera åtgärder. När do-fasen är avslutad utvärderas resultatet. Om resultatet
inte är av värde för förbättringsarbetet testas andra lösningar för att lösa problemet. Om
rätt lösning är funnen, gå vidare till nästa steg.
Act - Standardisera. När rätt lösning är funnen, utvärdera resultatet och standardisera de
åtgärder som gjorts. Om åtgärderna som testats i pilotprojekt varit fungerande bör
omfattningen vidgas. Dra lärdom av de kunskaper och erfarenheter som
förbättringsarbetet gett. När arbetet är avslutat, låt hjulet börja om på nytt.

Figur 10 PDCA (Deming, 2013)
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I samtliga steg i cykeln är kommunikation en nyckelfaktor för ständiga förbättringar.
Heide, Johansson och Simonsson (2005) hävdar att kommunikation i organisationer är
nödvändig för att uppkomma, finnas till och utvecklas. För att kunna arbeta mot ett
gemensamt mål är kommunikationen viktig eftersom berörd personal får kunskap och
blir medvetna om vilka handlingar som krävs för att nå de uppsatta målen (Heide et al.
2005).
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3 Metod och genomförande
Kapitlet redovisar arbetsprocessens olika delmoment samt projektets vetenskapliga tillvägagångssätt vad
gäller metod och genomförande och även metoder för insamling av empiri och analys. Den avslutande delen
behandlar projektets trovärdighet utifrån kriterier som validitet och reliabilitet.

3.1 Arbetsprocessen
Arbetsprocessen för projektet har utformats efter sju olika moment och visualiseras i
Figur 11.

Figur 11 Arbetsprocessen

Examensarbetet inleddes i januari 2014 då ett första besök på Länssjukhuset Ryhov
genomfördes för en kortare presentation av förslag på områden gällande examensarbete.
Författarna ansåg att en samordningsfunktion för barn kändes som ett relevant alternativ
där en lösning kunde ge ett större värde ut till kund än enbart kostnadsbesparingar. För
att göra projektets syfte överskådligt och för att visa hur författarna tänkt uppnå detta
bröts syftet ned ytterligare till tre problemfrågor. När problemformuleringen var fastställd
var nästa moment att fastställa med vilken ansats projektet skulle bedrivas. Valet föll på
en abduktiv ansats bland annat eftersom litteraturstudie och insamling av empiri löper
parallellt under projektets gång vilket även bekräftas av figur 11.
Det mest omfattande momentet av projektet var litteraturstudien vilken bland annat
användes som ramverk för att besvara projektets problemfrågor. Litteraturstudien
påbörjades i januari och löpte parallellt med övriga moment fram till maj, då projektet
avslutades och presenterades. Litteraturstudiens betydelse har förändrats under
processens gång. Till en början bedrevs denna för att författarna skulle skapa en
uppfattning om området och hur problemet skulle angripas, samt vilket upplägg som var
mest lämpligt för projektet. Därefter som stöd och riktlinje för pågående fallstudie och
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utformning av det praktiska arbetet. Slutligen användes litteraturstudien för att bekräfta
och jämföra det resultat och slutsatser som författarna kommit fram till.
Insamling av empiri har skett genom en fallstudie som innefattar observationer,
intervjuer, och dokument. Observationer och intervjuer har utformats i samarbete med
kontaktperson på Länssjukhuset Ryhov och genomförts med personal och berörda
vårdnadshavare. Rapportskrivning har skett kontinuerligt från januari 2014 till maj 2014
och den färdiga rapporten ligger till grund för framläggning av projektet. Empirin som
framkommit används i momentet sammanställning och analys av empiri. Under hela
fallstudien utfördes kontinuerliga kontroller av empirin för att säkerställa projektets
reliabilitet och validitet. En loggbok upprättades under projektets gång där noteringar
gjorde efter varje besök, intervju och observation, för att minimera risken att insamlad
empiri försvann eller glömdes av. Loggboken har även använts för att skapa struktur
under rapportskrivningen.
Bilden nedan (Figur 12) beskriver hur projektet ser ut i sin helhet. Projektets syfte har
funnits som ett övergripande mål som sedan mynnat ut i tre problemfrågor. Vid uppstart
av projektet krävdes förankring i litteraturstudier, både för att besvara problemfrågorna
men även för utformning av fallstudien. Det som har drivit projektet fram till resultatet är
fallstudien, insamling av empiri samt analys av den insamlade empirin.

Figur 12 Visuell bild av arbetsprocessen
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3.2 Vetenskaplig ansats
En deduktiv ansats ses som en form av slutledning där befintliga teorier drar slutsatser om
enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) beskriver
denna ansats som ”En redan befintlig teori har då fått bestämma vilken information som
samlas in, hur man ska tolka denna information och slutligen hur man ska relatera
resultaten till den redan befintliga teorin”. Denna deduktiva ansats används bland annat i
projektet då empiri för processkartläggning har samlats in och analyserats. I detta fall
används den även för att behandla och tolka empiri utifrån det teoretiska ramverket. En
induktiv ansats innebär att generella slutsatser formuleras utifrån enskilda fall (Patel &
Davidson, 2011). Detta är också ett lämpligt tillvägagångsätt för det här projektet
eftersom litteratur och tidigare studier inom området är begränsat. Detta har inneburit att
empiri samlats in exempelvis under intervjuer eller observationer och sedan genererat i
generella antaganden vid analys. Den ansats som använts genomgående under projektets
gång är en kombination av deduktiv och induktiv ansats, vilket benämns som en abduktiv
ansats. Detta för att projektet utifrån en fallstudie kunnat formulera en slutsats som är
generaliserbar och förklarar det uttalade problemområdet, vilket också bekräftas av Patel
och Davidson (2011). Den abduktiva ansatsen (Figur 13) kan beskrivas enligt följande,
först formuleras en preliminär slutsats (induktiv ansats) som sedan appliceras på nya fall
(deduktiv ansats) och därefter utvecklas en slutsats (abduktiv ansats). Eftersom projektet
utgått ifrån en fallstudie för empiriinsamling, vilken har löpt parallellt med litteraturstudie
har möjlighet till förankring och stöd i teoretiska ramverket funnits under hela projektets
gång och karaktäriseras därför av en abduktiv ansats.

Figur 13 Vetenskaplig ansats (Patel & Davidsson, 2011)
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Under den tid som fallstudien bedrevs utvecklade författarna allteftersom en bättre
förståelse för hur Barn- och ungdomsmedicinska kliniken samverkar med andra kliniker,
nyckelpersoner för vårdprocesser, vårdnadshavares situation och framför allt
komplexiteten i svensk hälso- och sjukvård. Ytterligare en förståelse som växte fram i takt
med fallstudien var den för problemområdet, varför och när patienters behov uppstod,
vilka kliniker som omfattades men även vilka krav och begränsningar som påverkade
möjligheterna för samordning. Förståelsen för problemet gav möjlighet till att mer
djupgående studera litteratur inom just problemområdet, exempelvis patientdatalagen och
dess regler och lagar. I och med att författarna under projektets gång arbetat parallellt
med litteratur och insamlad empiri från fallstudien på Länssjukhuset Ryhov kan detta ses
som en abduktiv metod (Patel & Davidsson, 2011).

3.3 Fallstudie
En fallstudie har genomförts på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset
Ryhov. Detta innebär att en empirisk undersökning gjorts för att erhålla en djupare
förståelse för en specifik situation (Merriam, 1993). Denna typ av undersökning är
lämplig för projektet eftersom det finns möjlighet till att kombinera ett flertal källor,
såsom dokument, intervjuer och observationer (Yin, 2003). Ytterligare en aspekt som
talar för att göra en fallstudie är att mängden litteratur och tidigare studier är begränsad
inom det projektspecifika området. Därför kompletteras det teoretiska ramverket med en
fallstudie.
En fallstudie ger också möjlighet för författarna att undersöka Barn- och
ungdomsmedicinska klinikens processer på plats och få en objektiv bild av situationen.
Fallstudier kan omfatta ett eller flera fall och vanligtvis förekommer det mer än en
analysenhet (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Den fallstudie som genomförts i projektet är
en enfallsstudie där patientflödet mellan Barn- och ungdomsmedicinska kliniken och
Barnhabiliteringen, tidigare nämnd som en annan specialistklinik (Figur 1). Detta
eftersom dessa två enheter har ett frekvent patientflöde och ett nära samarbete med
varandra.
En problematik som konstaterats är att det inte finns en samordningsfunktion för
patienter som besöker vården ofta och vårdbesöken blir därför många. Därför blir idag
en effektiv vård där patientens behov står i fokus och kan optimeras genom samordning
allt mer betydelsefullt för att öka kundvärdet. Att öka kundvärdet är något som
verksamheten strävar mot i sitt arbete med ständiga förbättringar. I dagsläget har Barnoch ungdomsmedicinska kliniken bristande överblick för hur deras bokningsprocesser
egentligen ser ut och få har förståelse för det arbete som utförs vid planering av
vårdbesöken. Detta gör att fallstudien har goda förutsättningar att upptäcka områden där
förbättringspotential är genomförbar.
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3.3.1

Länssjukhuset Ryhov

1988 invigdes Länssjukhuset Ryhov och har sedan dess moderniserats och nominerats till
landets bästa mellanstora sjukhus två år i rad, 2012 och 2013 (Dagens Medicin, 2014).
Länssjukhusets övergripande strategiska mål är bra folkhälsa, god vård, regional
utveckling och kostnadseffektivitet. Deras verksamhetsidé bygger på att bidra till en
bättre hälso- och sjukvård för sina medborgare genom att skapa hälsa och trygghet i
vardagen, samt bota och lindra vårdbehov. I Jönköpings län bor 338 000 invånare som är
uppdelade på tre sjukvårdsområden: Jönköping, Värnamo och Höglandet. Länssjukhuset
Ryhov har 22 kliniker där flera har ett övergripande länsansvar och flera
specialistmottagningar. Det finns omkring 3 300 anställda på Länssjukhuset Ryhov och
de största yrkesgrupperna är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, vårdadministratörer
och skötare.
År 2009 skrevs ett förslag av fyra läkare från olika kliniker där nyttan av samordning på
Länssjukhuset Ryhov framhölls (bilaga 3). Förslaget handlar främst om samordning som
kan ske vid narkos och de samhällsekonomiska vinster som kunde erhållas av detta. På
grund av bristande intresse från sjukhusets ledning blev frågan aldrig aktuell att driva
vidare. Detta projekt har sedan dess inte utvecklats, men kan ändå sägas ligga till grund
för det projekt som författarna bedrivit.
Ytterligare samordningsprojekt som bedrivs på Länssjukhuset Ryhov omfattar
samordning vid magnetröntgen. Genom att utföra ett flertal undersökningar, exempelvis
blodprovstagning medan barnet är sövt sparas tid, resurser, bidrar till ökad kundnöjdhet
och minskar antalet vårdbesök (Hake, 2013). Ett samarbete mellan narkos-och
röntgenavdelning har möjliggjort denna typ av samordning och har idag fått stor
uppmärksamhet runt om i landet. En bidragande faktor till detta lyckade utfall är god
kommunikation mellan klinikerna samt ett starkt intresse och engagemang för
samordning och patientcentrerad vård (Hake, 2013).
3.3.2

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken är Länssjukhuset Ryhovs klinik där barn och
ungdomar mellan 0-18 år ges specialiserad barnmedicinsk vård. Upptagningsområdet för
kliniken är Jönköpings läns landsting, vilket omfattar ca 73 000 barn och ungdomar.
Kliniken beskrivs som ”ett sjukhus i sjukhuset” där barnets vårdbehov står i centrum och
behandlas av personal med specialistkunskaper. För att möta patienternas behov finns
tvärprofessionella arbetsgrupper i vilka personalen består av läkare, sjuksköterskor,
kuratorer, sekreterare, sjukgymnaster, dietister och barnsjuksköterskor. På Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken har verksamheten även delats in i 15 patientrelaterade
grupper (PRG), vilket innebär indelning utefter vårdbehov. Exempel på PRG är
slutenvård, allergi, diabetes, kardiologi, neonatologi och onkologi.
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3.3.3

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en avdelning som tillhör Habiliteringscentrum på
Länssjukhuset Ryhov. Denna klinik är länsövergripande och ger patienterna möjlighet till
specialistkompetens
inom
habilitering
och
rehabilitering.
Barnoch
ungdomshabiliteringen finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo och fungerar som en
kompletterande resurs till primärvården. För att bli inskriven som patient på barn- och
ungdomshabiliteringen krävs en remiss från exempelvis barnhälsovårdscentral (BVC),
skolhälsan eller primärvård. Patienter som tillhör denna klinik kan exempelvis ha
rörelsehinder, utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska svårigheter som autism eller
ADHD. Många barn på denna klinik är för tidigt födda och har behov av att träna upp
färdigheter som ännu inte är fullt utvecklade.

3.4 Datainsamling
Insamling av empiri har gjorts från ett flertal olika metoder vilka presenteras nedan.
Samtliga avsnitt innehåller motiveringar, utförande av respektive metod samt varför
metoden är relevant för projektet.
3.4.1

Litteraturstudier

Litteraturstudier har använts i projektets inledande fas för att skapa en grund för det
specifika ämnesområdet. Dessa studier har bidragit som referens och ramverk under
projektets gång samt under rapportskrivningen. Momentet har varit omfattande och dess
karaktär har ändrats under projektets gång. Litteratur som använts har dels varit
kurslitteratur från tidigare avslutade programkurser men även fördjupad och mer
ämnesspecifik litteratur. Vid projektets start användes litteraturstudien för att få en
uppfattning om ämnesområdet, samt vilka tekniker som kan vara behjälpliga under
projektet. Under projektets gång har litteraturen använts som stöd för utformning av
fallstudien men även för att strukturera rapporten. Vidare in i projektet har
litteraturstudien varit behjälplig för att genomföra det praktiska arbetet. I slutfasen av
projektet har litteraturen använts som stöd för att underbygga författarnas förslag för
samordning och då även besvara problemfrågorna.
Sökord som använts vid informationssökning i databaser har varit bland annat
”Samordning inom sjukvård”, ”Sjukvårdsorganisation”, ”Koordinering av sjukvård”,
”Lean Healthcare”, ”Theory of Constraints” men även ”Sjukvård, Effektivisering”. Den
första sökningen genererade ett stort antal vetenskapliga artiklar och studier angående
”Lean Healthcare” och ”Theory of Constraints” som hjälpte författarna att bli bekanta med
ämnet och för att ge konkreta exempel på andra projekt inom området. Artiklar angående
samordning och samordningsfunktionen var dock begränsade.
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Databaser som sökningar utförts i är bland annat Högskolebiblioteket i Jönköpings
databas Primo, Swepub, Google Scholar samt Science Direct. Sökningarna genererade ett
stort antal vetenskapliga artiklar som använts i projektet.
Statliga verk har bidragit med information och data bland annat kring ekonomiska
aspekter och tidigare fallstudier inom berört ämnesområde.
3.4.2

Intervjuer

Intervjuer har genomförts med verksamhetsutvecklare på Länssjukhuset Ryhov,
vårdpersonal samt berörda patienters vårdnadshavare. Syftet med intervjuerna är att fånga
upp patientspecifika önskemål samt vårdpersonalens åsikter vilka är unika för projektet.
Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär, vilket innebär ett
bredare spektra av frågor (Ahrne & Svensson, 2011). Detta gör att den intervjuade
personen får stor frihet att styra intervjun och berätta sin syn på verkligheten.
Samtliga intervjuer bestod av en planerad första del med frågor som avgränsar ämnet
men har även varit av öppen karaktär för att ge utrymme till spontana frågor som kan
tänkas uppstå under intervjun. Detta gör att intervjuerna utformats som kvalitativa för att
fånga upp mjuka delar av verksamheten, det vill säga de önskemål som
intervjupersonerna uttrycker.
Vid intervju med vårdnadshavare har frågor (se bilaga 1) i förväg skickats ut via mail för
möjlighet att reflektera och tänka igenom svaren. Dessa intervjuer genomfördes per
telefon, under vilka möjlighet fanns att ställa följdfrågor och förklara de frågor som inte
varit tydliga. Intervjuerna med vårdnadshavare genomfördes per telefon eftersom det var
mycket svårt att arrangera ett personligt möte, även om det hade varit önskvärt. Vid
intervjuer med vårdpersonal har samtliga utförts på Länssjukhuset Ryhov och varit
personliga möten. Även i detta fall har ett frågeformulär (Bilaga 2) skickats ut till
intervjupersonerna. Samtliga intervjuer har spelats in för att säkerställa att ingen
information faller bort under intervjun. Under intervjuerna har en av författarna ställt
frågor och den andra antecknat, vilket är ett medvetet val för att återigen säkerställa att
ingen information bortfallit. De personer som har varit aktuella för intervju är utvalda
och förmedlade av kontaktpersonen på Länssjukhuset Ryhov vars befattning är
verksamhetsutvecklare.
Genom att intervjua vårdpersonal och patienter har författarna haft möjlighet att skapa
en objektiv bild av situationen för att få ett bredare perspektiv inom ämnet samordning.
De vårdnadshavare som intervjuats har barn med frekvent vårdbehov och har uttryckt
önskemål gällande samordning. Empiri från intervjuer har sedan sammanställts och
jämförts i olika tabeller beroende på om det varit vårdpersonal eller vårdnadshavare som
intervjuats.
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För att erhålla ett bredare perspektiv gällande vårdpersonalens syn på samordning har
författarna valt att intervjua både sjuksköterskor och läkare vilka har anknytning till
kliniker inom projektets avgränsning. Intervjupersonerna är nyckelpersoner på respektive
klinik och har planerande arbetsuppgifter alternativt medverkat vid någon form av
samordning. Samtliga intervjuer som utförts återfinns i Tabell 1.
Tabell 1 Sammanställning av intervjuer

Befattning	
  

Datum	
  (månad)	
  

Tidsåtgång	
  (min)	
  

Insamlad	
  data	
  

Verksamhetsutvecklare	
  

januari	
  

80	
  

Introduktion	
  av	
  verksamheten	
  

Verksamhetsutvecklare	
  

februari	
  

80	
  

Planeringsunderlag	
  

Verksamhetsutvecklare	
  

mars	
  

45	
  

Planeringsunderlag	
  

Sjuksköterska	
  1	
  

mars	
  

20	
  

Rutiner	
  för	
  samordning	
  

Vårdnadshavare	
  1	
  

mars	
  

15	
  

Perspektiv	
  från	
  vårdnadshavare	
  

Vårdnadshavare	
  2	
  

mars	
  

15	
  

Perspektiv	
  från	
  vårdnadshavare	
  

Vårdnadshavare	
  3	
  

april	
  

15	
  

Perspektiv	
  från	
  vårdnadshavare	
  

Läkare	
  1	
  

mars	
  

40	
  

Tidigare	
  samordningsprojekt	
  

Sjuksköterska	
  2	
  

mars	
  

25	
  

Perspektiv	
  från	
  vårdpersonal	
  

Sjuksköterska	
  3	
  

mars	
  

30	
  

Perspektiv	
  från	
  vårdpersonal	
  

Läkare	
  2	
  

mars	
  

35	
  

Perspektiv	
  från	
  vårdpersonal	
  

Sjuksköterska	
  4	
  

april	
  

120	
  

Tidigare	
  samordningsprojekt	
  

Sjuksköterska	
  5	
  

april	
  

30	
  

Tidigare	
  samordningsprojekt	
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3.4.4

Observationer

Observationer har genomförts för att få inblick i verksamhetens uppbyggnad men även
för att skapa förståelse för vilka resurser och personer som är av betydelse för projektet.
”Observation innebär att vi längre eller kortare tid är tillsammans med (eller befinner oss
i direkt anslutning till) medlemmarna i den grupp vi ska undersöka. Därför har denna
metod den mest intima relationen till undersökningsenheterna”( Magne Holme & Krohn
Solvang, 1997). I ett tidigt skede av projektet fick författarna möjlighet till en heldag för
observation 1 på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Detta för att få en översikt och
större förståelse för verksamheten och hur de olika klinikerna samarbetar med varandra.
Observation 2 bidrog med empiri kring planering och bokning av vårdbesök och
genomfördes tillsammans med kontaktperson på Länssjukhuset Ryhov. Under
observationstillfället hade författarna möjlighet att träffa och samtala med personal som i
dagläget arbetar med samordning på kliniker Diagnostisk medicin på Länssjukhuset
Ryhov (Tabell 2). Samtliga observationstillfällen gav även möjlighet för författarna att
träffa nyckelpersoner inom området.
Tabell 2 Observationstillfällen

Observation	
  

Plats	
  

Tidsåtgång	
  (h)	
  

Område	
  för	
  datainsamling	
  

Observation	
  1	
  

Barn-‐	
  och	
  ungdomsmedicinska	
  
kliniken	
  
Barn-‐	
  och	
  ungdomsmedicinska	
  
kliniken	
  
Diagnostisk	
  medicin	
  (Röntgen)	
  

6	
  

Översikt	
  av	
  verksamheten	
  

1	
  

Planering	
  och	
  bokning	
  av	
  
vårdbesök	
  
Tidigare	
  erfarenhet	
  inom	
  
samordning	
  

Observation	
  2	
  
Observation	
  3	
  

3.4.5

2	
  

Dokument

Som underlag vid fallstudien har dokument hos uppdragsgivaren studerats, detta i form
av sammanfattningar och delar av patientjournaler. Dessa journaler är belagda med
sekretess från uppdragsgivaren och projektet presenterar därför inte enskilda patienter vid
namn eller beskrivningar som kan leda tillbaka till patienten, utan är kodade skildringar.
Kontaktperson och övrig personal på Länssjukhuset Ryhov har bistått med
dokumentation angående verksamhetens interna processer, riktlinjer, målsättning samt
verksamhetspresentationer.
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3.5 Analys
En fallstudie genomfördes på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping. Insamlingen av empiri under fallstudien skedde främst genom
observationer och intervjuer, vilka sammanställdes och användes som underlag för
analys. Empirin har analyserats i kronologisk ordning efter problemfrågorna för att tydligt
undersöka en fråga i taget. Till problemfråga 1 analyserade författarna patientflödet med
hjälp av en processkarta. Genom denna kartläggning kunde problemområden och
slöserier identifieras och samband kring dessa synliggöras. Vid utredning av problemfråga
2 har intervjuerna sammanställts i en tabell, där likartade svar har uppmärksammats och
fetmarkerats för att utröna mönster och samband. En fördjupad analys gjordes sedan av
de delar från tabellerna där samband och mönster varit tydliga. Problemfråga 3 grundas i
analysen av problemfråga 1 och 2 och analyseras utifrån gemensamma nämnare och
samband mellan dessa två problemfrågor.

3.6 Reliabilitet och validitet
För att projektet ska visa trovärdiga resultat och vara pålitligt har författarna löpande
arbetat med validitet och reliabilitet. Validitet innebär att projektet mäter det som är
uttalat att det ska mäta och kan delas in i intern respektive extern validitet. Intern validitet
betyder att slutsatser kan dras då en händelse leder till en annan, det vill säga att händelse
X alltid leder till händelse Y utan inverkan från en tredje faktor Z (Yin, 2003).
Författarna har genomgående under projektet haft i åtanke hur de olika avsnitten ska
kopplas samman för att mottagaren ska få en tydlig bild av rapportens uppbyggnad.
Tanken är att ge mottagaren en ”röd tråd” genom hela rapporten och på så sätt tydliggöra
vad projektet avser att mäta och även bevisa att det är det som mäts. Kontinuerligt under
projektets gång har avstämningar och kontroller gjorts med kontaktperson på
Länssjukhuset Ryhov för att säkerställa att empiri och slutsatser är relevanta och korrekta.
Extern validitet innebär att de slutsatser som kan dras av projektet är generella och kan
appliceras på andra områden än de inom projektet (Yin, 2003). Urvalsgruppen för
fallstudien valdes med omsorg i samråd med kontaktperson från Länssjukhuset Ryhov.
Denna urvalsgrupp har alla kontakt med Barn- och ungdomsmedicinska kliniken samt
faller inom de tidigare uttalade avgränsningarna och sekretessregler. För en hög extern
validitet har välkända tekniker använts som ramverk under arbetsprocessens gång för att
säkerställa att insamling av empiri har gjorts på ett korrekt sätt. För att kunna generalisera
resultat har observation och intervjuer skett med ett flertal personer inom samma grupp
för att se om resultaten överensstämmer (Yin, 2003).
Målet med reliabilitet är att minimera antalet fel i projektet samt att studien blir alltför
ensidig. God reliabilitet innebär att en studie kan upprepas och uppnå ett likvärdigt
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resultat i jämförelse med tidigare gjord studie (Yin, 2003). En förutsättning för att en
studie skall kunna upprepas är att författaren av den första studien fört noggrann
dokumentation kring tillvägagångssätt och procedurer som genomförts (Yin, 2003).
Författarna har under projektets gång noggrant dokumenterat och redovisat metoder och
arbetssätt som använts för empiriinsamling. Ett liknande projekt skulle därför kunna
genomföras på likartat sätt.
Genom att tidigt fastställa en tidsplan och en arbetsprocess har en struktur funnits under
projektets gång och bidragit till att öka reliabiliteten. Författarna har även fört loggbok
över de besök, observationer och intervjuer som skett på Länssjukhuset Ryhov för att
skapa struktur i arbetet och för att inte viktig information ska falla bort. Vidare har
författarna varit noggranna med att rätt personer för projektet har intervjuas och sedan
kontrollerat insamlad data med kontaktperson på Länssjukhuset Ryhov. För att
upprätthålla en hög reliabilitet vad gäller data insamlad från intervjuer har samtliga
genomförts av båda författarna, samt spelats in med hjälp av en ljudupptagare . I och
med detta arbetssätt har den ena författaren kunnat fokusera på att intervjua medan den
andra fört anteckningar. På så sätt har intervjuerna blivit mer strukturerade och
författarna har kunnat gå tillbaka till anteckningar i de fall osäkerhet om vad som sagts
uppstå.
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4 Empiri
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från fallstudien på Barn- och ungdomsmedicinska
kliniken på Länssjukhuset Ryhov, såsom empiri från samtliga intervjuer och observationer.

4.1 Vårdprocesser
En patient kommer i kontakt med sjukvården och slussas sedan vidare till Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken på olika sätt vilka kan delas upp i följande:
-

Akutsjukvård - en bedömning görs om barnet akut behöver skrivas in för
behandling eller kan åka hem igen.

-

Primärvård - är den sjukvård som exempelvis innefattar vårdcentraler, om
vårdpersonal inom primärvården bedömer att resurser saknas för patientens
vårdbehov skrivs en remiss till Barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

-

1177 - innebär sjukvårdsrådgivning via telefon, där personal via telefonsamtal
bedömer lämplig vård och var patienten bör vända sig.

-

Luck-vård - är patienter som inkommer direkt till Barn- och ungdomsmedicinska
kliniken utan remiss.

-

Födelse – Om vårdpersonal direkt efter födseln bedömer att patienten är eller
kommer att vara i behov av vård från Barn- och ungdomsmedicinska kliniken det
vill säga ”födas in i vården”.

En typisk vårdprocess på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken kan ses i Figur 14. Alla
patienter startar processen med uppsökning av vård, detta kan ske genom någon av fem
ovanstående alternativ. Beroende på barnets tillstånd bedömer vårdpersonal om patienten
ska skickas vidare med en remiss till Barn- och ungdomsmedicinska kliniken eller åka hem.
Remissen bedöms och delar flödet beroende på patientens behov av vård. Dessa är
följande:
-

Patientrelaterade grupper (PRG) innebär att patientens vårdbehov sedan tidigare är
identifierat. På Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov
finns 15 PRG bland annat kardiologi, neurologi, diabetes, allergi och onkologi.

-

Icke patientrelateradgrupp innebär att patienten inte sedan tidigare är känd av
sjukvården och tillståndet behöver undersökas och utredas för att rätt vård ska
kunna ges.

-

Beställningsvård, innebär att patienten blir inbokad för ett specifikt vårdbesök
exempelvis för en röntgenundersökning eller allergiprovtagning.
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De patienter som är i behov av beställningsvård skickas direkt till processen samordning och
planering där den bedömda remissen utgör underlag för planering. För PRG samt icke
PRG föreligger ytterligare två processer, förberedelse av vårdtillfälle samt bokningsunderlag,
vilka båda ger underlag, exempelvis tilldelning av läkare, för kommande process
samordning och planering. För alla grupper gäller att när samordning och planering inför
kommande vårdtillfälle är genomfört skickas en kallelse till patienten. Slutligen genomförs
det planerade vårdbesöket och efter sker en bedömning om patienten är färdigbehandlad
eller är i behov av ytterligare vård. Vid behov av ytterligare vård följer patienten den
streckade pilen tillbaka till delprocessen samordning och planering.
-

Figur 14 Vårdprocess Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Den delprocess författarna valt att fokusera arbetet på kan ses i Figur 15 och omfattar
samordning och planering, vilken tillhör det avgränsade området för projektet. Delprocessen
samordning och planering bedrivs idag av vårdpersonal där aktiviteterna bokning av
undersökningar, provtagning samt kontakt med aktuell vårdpersonal sker. I denna
delprocess arbetar vårdpersonalen utefter eget utvecklat arbetssätt och inga rutiner finns
att tillgå. När dessa aktiviteter är samordnade skickas en kallelse ut till patienten. Om
patienten inte har möjlighet att närvara vid det planerade vårdtillfället tvingas ansvarig att
planera om det bokade vårdbesöket. Nästa delprocess är vårdtillfället där behandling
utförs, vilken författarna inte undersökt mer djupgående eftersom processen inte
innefattas av syfte och problemfrågor. Efter vårdtillfället finns två alternativ bedömning
färdigbehandlad respektive bedömning inskrivning. Delprocessen bedömning färdigbehandlad
innefattar patienter som är ”på väg ut” ur flödet. Aktiviteter som är kopplade till denna
process är: utvecklingssamtal, rådgivning samt beslut om uppföljning. De patienter som
är i behov av löpande vård fortsätter istället till bedömning inskrivning. Denna process är
mer omfattande och innehåller aktiviteter som: kontakt med vårdpersonal, eventuell
operation, medicinsk/kirurgisk behandling, omvårdnad, provtagningar, undersökningar
samt uppföljning av behandling. Om patienterna trots behandling behöver ytterligare
vård börjar flödet om i delprocessen samordning och planering.
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Figur 15 Delprocess Samordning och planering i patientflödet

4.2 Intervjuer
4.2.1

Perspektiv från patienter

Tabell 3 redovisar en sammanställning av de intervjuer som gjorts med vårdnadshavare
till patienter med frekvent behov av vårdbesök. De genomförda telefonintervjuerna är
sammanfattade och förkortade med hjälp av nyckelord, för att underlätta författarnas
möjligheter att finna ett mönster och samband mellan patienterna. Författarna har även
valt att fetmarkera de nyckelord som är gemensamma för samtliga intervjuer för att
lättare se samband.

Utöver det som redovisas i Tabell 3 framkom det även under intervjuer med
vårdnadshavare viktiga aspekter såsom att vårdnadshavarna på eget initiativ tagit
kontakt med vårdpersonal gällande möjligheter för samordning. Detta upplevs
tungrott och mödosamt på grund av bristande kommunikation mellan de olika
klinikerna och vem som bär det övergripande ansvaret för samordning för
patienten. Ytterligare en gemensam aspekt för vårdnadshavarna är stöd från
sjukvården i början av barnets sjukdomsprocess, då denna tid upplevs påfrestande
och svår att vänja sig vid. Enligt vårdnadshavare 3 hade en vårdpersonal med
översikt av barnets vårdsituation kunnat agera som stöd och ha förståelse för
barnets specifika behov.
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Tabell 3 Intervjuer med vårdnadshavare

Intervjufrågor	
  

Vårdnadshavare	
  1	
  

Vårdnadshavare	
  2	
  

Vårdnadshavare	
  3	
  

Habilitering,	
  
Barnmottagning,	
  Ortoped,	
  
Kardiologi,	
  Neurologi,	
  Ögon	
  

Habilitering,	
  
Barnmottagning,	
  Tandvård,	
  
Ortoped	
  

Hudläkare,	
  Ortoped,	
  
Ryggspecialist,	
  Habilitering,	
  
Tandvård,	
  Barnmottagning,	
  
Öron	
  +	
  ögonläkare,	
  logoped	
  

1	
  gång/vecka	
  

1-‐2	
  ggr/vecka	
  

Ett	
  par	
  gånger	
  i	
  månaden	
  

Problem	
  från	
  början.	
  Sköter	
  
allt	
  själv.	
  Tar	
  hjälp	
  av	
  
läkare.	
  Jättesvårt	
  

Värdelöst.	
  Ingen	
  samordning.	
  
Tar	
  hjälp	
  från	
  läkare.	
  Tjata	
  på	
  
sjukvården.	
  

Samordning	
  i	
  samband	
  med	
  
narkos.	
  Får	
  be	
  om	
  hjälp.	
  
Mycket	
  ansvar	
  hos	
  föräldrar.	
  
Vem	
  bär	
  ansvar?	
  	
  

Jämna	
  återkommande	
  
besök.	
  

Minst	
  5	
  styck.	
  

Oklart,	
  Svårt	
  att	
  uppskatta	
  då	
  
vissa	
  planeras	
  efter	
  varje	
  
besök	
  

Hur	
  långt	
  i	
  förväg	
  planeras	
  besöken	
  
inom	
  hälso-‐	
  och	
  sjukvården?

Jämna	
  återkommande	
  
besök.

Från	
  3	
  månader	
  till	
  1	
  veckas	
  
framförhållning

Får	
  veta	
  i	
  ganska	
  god	
  tid	
  

Skulle	
  en	
  samordningsfunktion	
  vara	
  
av	
  värde?

Nej.	
  Svårt	
  att	
  släppa	
  
kontrollen	
  nu.	
  Sköter	
  allt	
  
själv.	
  	
  

Ja.	
  	
  

Ja!	
  Fast	
  vi	
  har	
  lärt	
  oss	
  hantera	
  
detta	
  efter	
  18	
  år.	
  	
  

Över	
  gränserna.	
  Svårt	
  att	
  
sätta	
  sig	
  in	
  i	
  de	
  andras	
  
uppgifter.	
  Många	
  lösa	
  
trådar.	
  Kopplade	
  till	
  flertal	
  
sjukhus	
  

Bättre	
  kontakt	
  mellan	
  
klinikerna.	
  Att	
  personal	
  vet	
  
de	
  andras	
  arbetsuppgifter	
  

Fånga	
  upp	
  barn	
  i	
  tidigt	
  skede.	
  
Någon	
  man	
  kan	
  vända	
  sig	
  till	
  
för	
  rådfrågning	
  och	
  stöttning.	
  
Se	
  helheten!	
  	
  

Inget	
  i	
  nuläget,	
  men	
  för	
  
andra	
  som	
  inte	
  är	
  lika	
  
insatta.	
  

Mindre	
  telefonkontakt.	
  
Mindre	
  samordning	
  på	
  egen	
  
hand.	
  Färre	
  besök.	
  

Hade	
  underlättat	
  vid	
  kontakt	
  
med	
  vården.	
  Man	
  vet	
  vem	
  
man	
  ska	
  vända	
  sig	
  till!	
  

Barnhabilitering	
  &	
  
Barnmottagning.	
  Vet	
  man	
  
vem	
  som	
  sköter	
  vad?	
  Dålig	
  
kommunikation.	
  	
  

Runt	
  narkos.	
  	
  	
  	
  

Hur	
  ser	
  er	
  situation	
  ut	
  idag,	
  gällande	
  
besök	
  inom	
  sjukvården?	
  	
  

Uppskattningsvis,	
  hur	
  ofta	
  besöker	
  
ni	
  hälso-‐	
  och	
  sjukvården	
  idag?
Hur	
  hanterar	
  ni	
  besöken	
  inom	
  hälso-‐	
  
och	
  sjukvården	
  i	
  dagsläget?	
  
Samordning	
  på	
  egen	
  hand?	
  
Samordning	
  av	
  vårdkontakt?	
  Ingen	
  
samordning?	
  
Hur	
  många	
  inplanerade	
  besök	
  inom	
  
hälso-‐	
  och	
  sjukvården	
  har	
  ni	
  
framöver?	
  	
  

Vad	
  har	
  ni	
  för	
  önskemål	
  och	
  förslag	
  
på	
  en	
  eventuell	
  
samordningsfunktion?	
  	
  
	
  

Hur	
  hade	
  en	
  eventuell	
  samordning	
  
påverkat	
  er	
  situation?	
  
	
  
Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  vårdprocessen	
  
som	
  du/ni	
  reflekterat	
  över	
  som	
  
skulle	
  vara	
  betydelsefull	
  att	
  
samordna?	
  
	
  
Övriga	
  frågor	
  eller	
  funderingar	
  kring	
  
samordning?	
  
	
  

Fånga	
  upp	
  barnen	
  tidigt.	
  
Vem	
  ska	
  lösa	
  detta?	
  Vill	
  
man	
  lösa	
  detta?	
  

Det	
  är	
  viktigt	
  att	
  stötta	
  
föräldrarna.	
  	
  Var	
  och	
  en	
  
ansvarar	
  för	
  varsitt	
  område	
  =	
  
komplext.	
  Se	
  helheten,	
  
frustrerande.	
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4.2.2

Perspektiv från vårdpersonal

Samma metod som i avsnitt 4.2 för att finna mönster och samband har använts även för
intervjuer med vårdpersonal. Sammanställningen presenteras i Tabell 4.
Tabell 4 Intervju med vårdpersonal

Intervjufrågor	
  

Sjuksköterska	
  1	
  

Sjuksköterska	
  2	
  

Läkare	
  1	
  

Har	
  ni	
  kommit	
  i	
  kontakt	
  
med	
  patienter	
  som	
  
uttryckt	
  behov	
  av	
  
samordning?	
  

Ja,	
  men	
  alla	
  som	
  
uttrycker	
  behov	
  behöver	
  
det	
  kanske	
  inte	
  i	
  samma	
  
utsträckning.	
  	
  

Ja,	
  många.	
  Har	
  20-‐30	
  
återkommande	
  
kontakter,	
  alltid	
  någon	
  
som	
  efterfrågar	
  

Ja,	
  olika	
  många	
  beroende	
  
på	
  klinik.	
  	
  

Har	
  ni	
  själva	
  fått	
  hjälpa	
  till	
  
att	
  undersöka	
  möjligheter	
  
för	
  patienters	
  
samordning,	
  ex	
  med	
  hjälp	
  
av	
  journaler?	
  

Ja,	
  del	
  av	
  
arbetsuppgifterna.	
  

Konstant	
  

Ja,	
  via	
  journaler.	
  	
  

Om	
  ja,	
  hur	
  går	
  ni	
  tillväga?	
  
Hur	
  mycket	
  tid	
  kräver	
  det	
  
av	
  er?	
  Ingår	
  detta	
  i	
  era	
  
ordinarie	
  
arbetsuppgifter?	
  

Med	
  hjälp	
  av	
  läkares	
  
tidsbok,	
  bevakningar-‐>	
  kö	
  
till	
  läkaren,	
  remisser	
  går	
  
före.	
  	
  

Finns	
  vissa	
  utarbetade	
  
rutiner,	
  tänka	
  logiskt,	
  god	
  
förståelse	
  för	
  
organisationer	
  

Inga	
  speciella	
  rutiner,	
  
logiskt	
  tänkande.	
  	
  

Vad	
  skulle	
  en	
  
samordningsfunktion	
  
betyda	
  för	
  er?	
  

Tidsbesparande	
  

Av	
  större	
  betydelse	
  för	
  
patienten	
  

Bra	
  med	
  tydliga	
  rutiner,	
  
samhällsekonomiskt	
  lyft,	
  
bra	
  för	
  patienterna.	
  

Har	
  ni	
  några	
  förslag	
  eller	
  
önskemål	
  på	
  en	
  ev.	
  
samordningsfunktion?	
  

Samma	
  rutiner	
  för	
  
planering	
  av	
  scheman.	
  

Hur	
  utnyttjar	
  vi	
  våra	
  
resurser	
  och	
  lokaler,	
  
pussel	
  av	
  scheman.	
  

En	
  personlig	
  funktion.	
  

Vilken	
  kompetens	
  krävs	
  
för	
  att	
  kunna	
  samordna?	
  

	
  

Förståelse	
  för	
  
organisationens	
  
verksamheter,	
  
administrativ	
  förmåga.	
  

Någon	
  som	
  är	
  insatt	
  i	
  
verksamheten,	
  logistiker?	
  

Finns	
  det	
  krav	
  som	
  ni	
  vet	
  
att	
  man	
  behöver	
  ta	
  
hänsyn	
  till?	
  

Före	
  bokning,	
  värdefullt	
  
möte,	
  provsvar,	
  läkares	
  
schema.	
  

Läkares	
  scheman,	
  vad	
  
som	
  går	
  att	
  samordna	
  
med	
  vad.	
  

Kombinationer	
  av	
  
samordning,	
  hur	
  mycket	
  
ett	
  barn	
  orkar	
  med	
  per	
  
dag.	
  

Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  
vårdprocessen	
  som	
  är	
  
extra	
  svår	
  att	
  samordna?	
  

Läkarnas	
  tidsbok,	
  alla	
  har	
  
inte	
  samma	
  rutiner.	
  

Samordning	
  mellan	
  
kliniker	
  och	
  personal.	
  

Mottagningsbesök	
  i	
  
kombination	
  med	
  annan	
  
verksamhet.	
  

Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  
vårdprocessen	
  som	
  ni	
  tror	
  
är	
  extra	
  betydelsefull	
  att	
  
samordna?	
  

	
  

Direktkontakt	
  med	
  
patient.	
  

Barnhabiliteringen.	
  

Övriga	
  frågor	
  eller	
  
funderingar	
  kring	
  
samordning?	
  Förslag?	
  

Syskonsamordning,	
  
kommunikation.	
  	
  

Finns	
  det	
  logistiker	
  
anställda	
  av	
  landstinget?	
  

Vill	
  man	
  lösa	
  detta?	
  Vilka	
  
är	
  begränsningarna,	
  vill	
  
man	
  så	
  går	
  det.	
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4.2.3

Sammanställning av separat intervju med läkare

En intervju genomfördes med en läkare som varit med och satt ihop det förslag om
samordning som beskrivs i avsnitt 4.1.4. Utgångspunkten för intervjun är de frågor som
kan återfinnas i bilaga 3, men komplettering har skett med ”frågor till vårdpersonal”
(bilaga 2). Vid intervjun framkom följande:
Inom Barn- och ungdomsmedicinska kliniker finns sedan länge ett synsätt där
verksamheten är medveten om vikten av att skapa värde för patienten. Vid behandling av
barn knyts ett vårdteam till barnet och man utgår från barnens enskilda behov, vilket
kallas patientcentrerad vård. Inom vuxenvård behandlas istället patienterna på olika
instanser och slussas runt beroende på vårdbehov. Synsättet där barnet är i fokus har
gjort att samordning sedan länge varit ett naturligt inslag men nu på senare år har frågan
angående samordning blivit aktuell att driva på ett mer strukturerat sätt. Samordning är
intressant för sjukvården utifrån många perspektiv och vinster kan göras inom flera
områden. Exempel på detta är bland annat minskade medicinska risker, färre antal
vårdbesök, färre vårdtransporter och ett större värde för patienten. En vårdprocess som
skulle gynnas ur dessa perspektiv är narkos, det vill säga när en patient sövs. Då ses
vinster dels genom att flera undersökningar går att utföra under ett och samma
narkostillfälle, minskad medicinsk risk då patienten sövs vid ett tillfälle samt
kostnadsbesparingar.
Ur ett övergripande teoretiskt perspektiv bör det inte finnas några svårigheter. De
svårigheter som uppkommer vid planering hanteras med planerande personals
kompetens och tidigare erfarenheter. Personen som arbetar med samordning behöver
inte nödvändigtvis vara utbildad vårdpersonal, men det är viktigt att man har ett intresse
för planering och kan skapa ett nätverk inom organisationen. När förslaget presenterades
fick det ingen respons från ledningsgruppen och var därför inte prioriterat att lyftas
ytterligare. En samordningsfunktion är i första hand till för att ge patienten en bättre
upplevelse, och är en funktion som utstrålar humanitet. Barn ska inte vara på sjukhus mer
än nödvändigt, och responsen som kommer från anhöriga vid tillfällen som samordnats
är positiv. Ett koncept som utvecklas för samordning borde senare även kunna appliceras
på fler patientgrupper och kliniker.
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4.3 Observationer
I följande avsnitt presenterar författarna de observationer som genomförts på
Länssjukhuset Ryhov.
4.3.1

Observationstillfälle 1

Observationstillfälle 1 innebar en heldag på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken.
Under dagen gavs en insyn i verksamhetens uppbyggnad och omfattning. Samtliga
kliniker som tillhör Barn- och ungdomsmedicinska kliniken besöktes, exempelvis
barnakuten, neonatal, barnvårdsenheten för sluten vård, barndiabetes och
barnmottagningen. Genom dessa besök fick författarna konkret se hur lokalerna var
utformade beroende på klinikernas specialistkompetens. Vidare gavs även en insyn i hur
och vilka kliniker som samverkar med varandra och varför ett behov av samordning finns
mellan just dessa kliniker. Författarna fick även en uppfattning om vilka patientrelaterade
grupper som var i störst behov av samordning. Det framkom att patienter som föds för
tidigt och behöver neonatal vård är ofta i behov av kontinuerlig vård under sin uppväxt.
Patienter med neurologiska diagnoser var ytterligare en av de patientrelaterade grupper
som kom på tal för samordning. Båda dessa grupper är ofta i behov av ett flertal olika
kliniker med specialistkompetens och har därför många olika vårdkontakter.
Under rundturen träffade författarna nyckelpersoner för de olika klinikerna, skapade en
första kontakt och presenterade kort projektet. Vid dessa korta samtal med
vårdpersonalen framkom det att en samordningsfunktion var något de flesta tänkt på och
kunde se nyttan av. Flertalet av de läkare som författarna träffade är knutna till flera
kliniker vilket gör planeringen för vårdbesök något problematisk. Genom det första
mötet kunde kontaktnät skapas och användas senare vid intervjuer. Datan som
inhämtades under dagen bidrog främst till förståelse för klinikerna och en överblick av
verksamheten.
4.3.2

Observationstillfälle 2

Författarna gavs vid observationstillfället 2 möjlighet att sitta med och se hur systemet för
bokning av patienter fungerade. Kontaktperson från Länssjukhuset Ryhov medverkade
under observationen för att guida i systemet och besvara de frågor som kom upp efter
hand. Målet med observationen var att se om det fanns möjlighet att se patientens
framtida bokningar. Det konstaterades att i systemet var fastställda bokade möten synliga,
oavsett vilken klinik patienten tillhörde. En begränsning som upptäcktes var att planerade
men ej bokade vårdbesök inte kunde ses av personal som inte tillhörde samma klinik.
Vilket innebär att vårdpersonal på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken inte kan se
dessa ”planerade men ej bokade” vårdbesök på barnhabiliteringen. Vidare upptäckte
författarna att denna koppling med patientkontakter mellan klinikerna var starkt styrd av
sekretess samt patientdatalagen då vårdpersonal måste ha en vårdrelation till patienten.
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En ytterligare upptäckt som gjordes var att hela planeringssystemet främst verkade
fungera historiskt sett, det vill säga att vårdbesök som redan skett var enkla att identifiera
och följa upp, medan vårdbesök vilka är ”planerade men ej bokade” inte går att fastställa
Det framkom vid observation 2 också att planering i dagsläget utgår till viss del ifrån
”fastställda bokade” vårdbesök, men att det ofta är ett flertal resurser som påverkar och
därför sker inte samordning i den mån som är önskvärt. Dessa resurser kan exempelvis
vara läkare som arbetar deltid/jourtid och salar för undersökning. Denna observation gav
även tillfället till diskussioner med kontaktperson och genom detta identifierades nya
nyckelpersoner att kontakta.
4.3.3

Observationstillfälle och samtal 3

Vid observationstillfälle 3 besökte författarna medicinsk diagnostik där
röntgenavdelningen på Länssjukhuset Ryhov finns. Observationen genomfördes med
röntgensjuksköterska som sedan länge arbetat med olika logistiska lösningar för att
minska vårdköer till röntgenavdelningen. En av dessa lösningar innebär samordning vid
narkos, då möjlighet finns att göra ett flertal undersökningar när patienten ändå är sövd.
Avdelningen har arbetat på det här sättet sedan mitten av 2000-talet men har fått stor
uppmärksamhet under de senaste åren. Mellan 2008 och 2013 har antalet
samordningspatienter ökat från 33 till 77 stycken. Projektet har fått mycket positiv
respons från såväl landstingspolitiker som berörda patienter och vårdnadshavare. Genom
att projektet uppmärksammas verkar allt fler inse möjligheterna med samordning. Många
kliniker har insett att kostnadsbesparingar kan göras vid samordning (Tabell 5).
Kostnaderna som presenteras i tabellen nedan är vad varje enskild undersökning kostar
vården. I många fall krävs narkos vid dessa undersökningar och genom att samordna
vårdbesöken blir det både mer kostnadseffektivt men minskar även den medicinska
risken eftersom patienten sövs färre gånger.
Tabell 5 Kostnader för behandlingar

Typ	
  av	
  undersökning	
  

Kostnad	
  (kronor)	
  

Blodprovstagning	
  

1934	
  

Vaccination	
  

1934	
  

Tandundersökning	
  

2602	
  

Ögonundersökning	
  

2772	
  

Öronundersökning	
  

2486	
  

Lumbalpunktion	
  

4836	
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Mycket av den samordning som är möjlig bygger på att läkarna som remitterar patienter
till röntgen skriver utförliga remisser enligt den standard som röntgenavdelningen önskat.
Genom att göra detta får planerande sjuksköterska vetskap om vilka behandlingar som är
aktuella för patienten. Detta gör också att den planerande sjuksköterskan inte behöver ha
tillgång till den specifika patientens journal eller vårdkontakt och inga sekretesslagar
behöver tas hänsyn till. Röntgensjuksköterskan som författarna träffade betonar vikten av
god kommunikation mellan de enheter som ska samverka. Författarna fick också
möjlighet att träffa en narkossjuksköterska som har ett nära samarbete med röntgen.
Författarna kunde under observationstillfället se att de båda har en prestigelös och nära
kommunikation, samt att de båda har ett starkt intresse för patientens bästa.
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5 Analys
I detta kapitel presenteras analys av den insamlade empirin. Analyskapitlet kopplas och jämförs med det
teoretiska ramverket och besvarar på så sätt projektets tre problemfrågor.

5.1 Problemfråga 1
Vilka slöserier kan identifieras i patientflödet på Barn-och ungdomsmedicinska kliniker?
Vid kartläggning av patientflödet på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken kan ingen
utarbetad plan för samordning konstateras. Vid processkartläggning upptäcktes att det
finns rutiner för hur vårdprocesserna planeras och genomförs. Dessa rutiner verkar dock
främst fungera i teorin, medan den verkliga processen för patienten anpassas efter
respektive patients behov.
I och med detta har personalen möjlighet att ta egna initiativ och har stort inflytande på
vårdprocessen. Detta är en av grundorsakerna till att patienterna hanteras efter ett ickestandardiserat arbetssätt. Samband kan ses mellan empiri och det som Sörqvist (2004)
uppmärksammar som problem med icke-standardiserade arbetssätt. Beroende på
personalens tidigare erfarenhet och kompetens kan arbetssätt variera. I och med denna
iakttagelse kan flertalet slöserier identifieras utifrån den anpassning av slöserier till
sjukvården som gjorts av Brandt (2013). Slöserier har identifierats ur både verksamhetsoch patientperspektiv och även om slöserierna benämns med samma namn skiljer sig
innebörden åt.
Första slöseriet ur verksamhetsperspektiv, överproduktion kan ses som att patienten
behöver besöka vård vid fler tillfällen än vad som varit nödvändigt om samordning varit
möjlig. Ett annat slöseri som uppstår vid icke standardiserat arbetssätt är onödig väntan. I
och med ökat antal vårdbesök ökar även antal sjukvårdstransporter till och från vården
vilket kan kopplas till slöseriet onödig transport. Slutligen kan även outnyttjad kreativitet
identifieras som ett slöseri i och med det förslag på samordning som gjordes av ett antal
läkare från Länssjukhuset Ryhov (Bilaga 4) och som avslog på grund av bristande intresse
från ledningen.
Ur ett patientperspektiv går det att identifiera slöserier baserat på den insamlade empirin.
Gemensamma nämnare under intervjuer med vårdnadshavare är: kontinuerlig kontakt
med sjukvården, flera vårdkontakter, hög anpassningsgrad gällande besök inom hälsooch sjukvård samt bristande kommunikation mellan kliniker. Samtliga intervjupersoner
intygar att de i dagsläget ägnar mycket tid åt att åka på ett flertal vårdbesök, som vid
samordning kunde vara betydligt färre, vilket kan relateras till slöseri såsom överproduktion
(Brandt, 2013). Även onödig transport återfinns som ett slöseri på grund av de många
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sjukvårdsresor patienterna tvingas göra. Slöseriet onödig väntan kan också identifieras
eftersom patienter vars vårdkontakter utvecklat ett fungerade arbetssätt för planering, får
kortare väntetider än patienter vars vårdkontakter inte arbetar på ett liknande sätt. Vid
samordning finns möjlighet via standardiserat arbetssätt att kombinera fler vårdbesök och
väntetiden kan då minskas.

5.2 Problemfråga 2
Vad finns det för begränsningar på en samordningsfunktion för Barn- och ungdomsmedicinska kliniker?
Vid analys av den typiska vårdprocessen som presenteras i empirikapitlet (Figur 14) kan
paralleller dras till Theory of Constraints och utifrån detta konstateras vara en av
processens svaga länkar. Kedjan som i det här fallet representerar vårdprocessen är
uppbyggd av länkar, delprocesser vilka redogörs för i avsnitt 4.1. Det flödande objektet i
kedjan är patienten. Genom intervjuer med såväl vårdnadshavare som vårdpersonal
framkommer att delprocessen samordning och planering i dagsläget utgör en begränsning för
vårdprocessen som helhet. Detta exemplifieras i Tabell 3 där vårdnadshavarna bland
annat uttrycker ”-Samordningen i dagsläget är värdelös och vi får själva ta kontakt och tjata på
vården för att samordna vårdbesök”. ”Det har varit problem från början, så nu sköter vi allt själva, i
början var det jättesvårt”, ”Vem bär ansvar för planeringen av mitt barns vårdbesök?”.
I Tabell 4 som redovisar perspektiv från vårdpersonal framkommer bland annat att ”Det
finns inga speciella rutiner för samordning, utan man får tänka logiskt”, ”Jag har 20-30 stycken
återkommande vårdkontakter, där minst en varje vecka efterfrågar samordning”.
Figuren nedan föreställer vårdprocessen och visualiserar en svag länk (Figur 16).

Figur 16 Delprocess samordning och planering
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Vid vidare analys av processens svaga länk har det framkommit att denna länk innehåller
tre typer av begränsningar vilka påverkar möjligheterna för länken samordning och planering.
Dessa tre typer av begränsningar har konstaterats vara: patientrelaterade, begränsningar
kopplade till vårdpersonal samt lagstiftade begränsningar. Dessa tre begränsningar kan
också ses som krav eller önskemål men i detta projekt benämns samtliga som
begränsningar. Den insamlade empirin tyder på att flertalet begränsningar består av
policybegränsningar eller behandlar mjuka värden som är typiska för vården. Genom
identifiering av dessa begränsningar innebär det att första steget i femstegsmodellen för
Theory of Constraints är genomfört. Nedan listas de begränsningar som författarna
identifierat.
5.2.1

Patientrelaterade begränsningar

Patienternas vårdnadshavare poängterar att kundvärdet ökar i och med färre
vårdkontakter, vårdbesök och vårdtransporter. Patientrelaterade begränsningar kan dels
vara fysiska, såsom att vissa behandlingar och specialistvård inte går att samordna.
Exempelvis är det inte lämpligt att narkos och habiliteringsträning planeras in under
samma dag. Förutom dessa fysiska begränsningar finns ytterligare en patientrelaterad
begränsning, vilken omfattar bättre kommunikation mellan läkare och olika kliniker samt
att en samordningsfunktion ska vara möjlig i ett tidigt skede av patienternas insjuknande.
Vårdnadshavarna uttryckte svårigheter vid första kontakten med sjukvården och
betonade att ett stöd från sjukvården hade varit önskvärt speciellt under denna första
period. Svårigheterna upplevdes på grund av omställningen i vardagen, att inga rutiner
hunnit byggas upp kring det sjuka barnet samt frekvent kontakt med sjukvården.
5.2.2

Begränsningar kopplade till vårdpersonal

Vid intervjuer med vårdpersonal kunde författarna identifiera vissa begränsningar (Tabell
6). Detta innebar främst att ta hänsyn till vårdpersonalens arbetstider och lokaler vid
planering av vårdbesök och kan liknas vid en fysisk begränsning. Det finns en
åsiktsdelning mellan intervjupersonerna då läkarna hävdar att det inte finns några
begränsningar eller krav vid införande av en samordningsfunktion. Medan sjuksköterskor
och planerande personal uttrycker att det finns svårigheter och begränsningar för
samordning då scheman spelar en stor roll för hur planeringen går tillväga. Denna
åsiktsdelning kan ses som en policybegränsning i form av attitydbegränsning.
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Tabell 6 Sammanställning av intervju med vårdpersonal

Intervjufråga	
  

Sjuksköterska	
  1	
  

Finns	
  det	
  krav	
  som	
  ni	
  vet	
  
att	
  man	
  behöver	
  ta	
  
hänsyn	
  till?	
  

Innan	
  bokning:	
  Värdefullt	
   Läkares	
  scheman,	
  vad	
  
möte,	
  provsvar,	
  läkares	
  
som	
  går	
  att	
  samordna	
  
scheman	
  
med	
  vad	
  

Kombinationer	
  om	
  
samordning,	
  hur	
  mycket	
  
ett	
  barn	
  orkar	
  med	
  per	
  
dag?	
  

Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  
vårdprocessen	
  som	
  är	
  
extra	
  svår	
  att	
  samordna?	
  

Läkarnas	
  tidsbok,	
  alla	
  har	
   Samordning	
  mellan	
  
inte	
  samma	
  rutiner	
  
kliniker	
  och	
  personal	
  

Mottagningsbesök	
  i	
  
kombination	
  med	
  annan	
  
verksamhet	
  

5.2.3

Sjuksköterska	
  2	
  

Läkare	
  

Lagstiftade begränsningar

De lagstiftade begränsningar som framkom under observationstillfälle 2 är bland annat
patientdatalagen samt sekretesslagen. Patientdatalagen finns till för att skydda patienters
integritet, men i detta fall när transparens gällande patientvård mellan olika kliniker är
nödvändigt verkar den istället begränsande. För att samordning ska vara möjlig är det
väsentligt att den vårdpersonal som är ansvarig för planering och samordning kan se hela
patientens framtida flöde oavsett anknytning till klinik och vårdrelation. Ytterligare en
aspekt som identifierats under observation är FN:s barnkonvention som dock inte är en
lag, men något Länssjukhuset Ryhov använder som riktlinje och arbetar löpande med.
Barnkonventionen värnar om barnets rättigheter i samhället och innebär bland annat att
barn inte bör vistas i sjukhusmiljö mer än nödvändigt och att ett barn alltid har rätt att ha
en vårdnadshavare hos sig under sjukhusvistelse (Barnombudsmannen, 1998).

5.3 Problemfråga 3
Vilka aspekter bör tas hänsyn till vid utformandet av en samordningsfunktion för Barn- och
ungdomsmedicinska kliniker?
Vid analys av problemfråga 1 och 2 har slöserier och begränsningar identifierats. Dessa
påverkar utformningen av en samordningsfunktion och bör därför tas hänsyn till. För att
upprätta ett arbetssätt som minskar de slöserier som identifierats finns möjlighet att
använda Lean genom bland annat införande av standardiserade arbetssätt för exempelvis
bokningsprocessen eller remisskrivning (Sörqvist, 2004).
I problemfråga 2 har den planering av vårdbesök som sker idag konstaterats vara en svag
länk. Genom insamlad empiri har det fastställts att paralleller kan dras till fysiska
begränsningar, samt policybegränsningar (Figur 17). Fysiska begränsningar i form av
exempelvis tillgänglig arbetskraft, schemaläggning samt bokning av lokaler för vårdbesök.
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Även patientens fysiska förutsättning ses som en begränsning, då vissa vårdbesök inte är
lämpliga att kombinera. Policybegränsningar vilka yttras som metod- och
attitydbegränsningar. Metodbegränsningar i och med bristfälligt genomtänkta rutiner för
samordning och attitydbegränsningar i form av bristande engagemang från ledningen vid
tidigare förslag på samordning av sjukvård (Bilaga 4).
Ytterligare en attitydbegränsning består av att personalen har delade åsikter gällande
genomförande och svårigheter med samordningsfunktion.

Figur 17 Identifierade begränsningar

Enligt Theory of Constraints kan svaga länkar elimineras i fem steg (Rahman, 1998):
1. Identifiera systemets begränsning(-ar). Genom kartläggning av olika processer går det
exempelvis att identifiera resurser som begränsar flödet.
2. Utnyttja systemets begränsning(-ar) på bästa sätt. Om begränsningar har identifierat,
utred om dessa i dagsläget används på bästa sätt. Kan resurserna utnyttjas på ett
effektivare sätt?
3. Underordna allt annat till ovanstående beslut. Anpassa flödet efter begränsningarna.
4. Höj upp systemets begränsning(-ar).
5. Har en begränsning eliminerats? I så fall börja om från steg 1.
I och med problemfråga 1 har begränsningarna identifierats och nästa steg blir därför att
utnyttja dem på bästa sätt. I och med att stegen är utvecklade med produktion i åtanke
bör dessa istället anpassas inom ramen för sjukvård (Graupp & Purrier, 2013). Enligt
Srinivasan (2012) är en lösning vid begränsningar att fler tekniska resurser tillhandahålls
till den svaga länken, för att denna länk ska hålla samma takt som övriga delprocesser. I
detta fall hjälper det inte med fler planerande personer utan istället skulle exempelvis en
frikopplad befattning som samordnare vara ett bättre lämpat alternativ för att förstärka
den svaga länken. När detta gjorts kan vidare steg i femstegsmodellen utföras.
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Nedan har författarna sammanställt de aspekter gällande utformning av en
samordningsfunktion som yttrats under insamling av empiri och som bör tas hänsyn till
vid utformningen. Dessa fyra huvudområden är: Samordnare som befattning,
Patientsgruppsfokusering, kommunikation och standardisering av arbetssätt.
Samordnare som befattning, det har framkommit vid insamling av empiri att samordning inte
behöver vara ett gemensamt arbetsmoment utan att det istället finns en ansvarig
samordnare. Samtlig vårdpersonal bör ha kunskap om samordning, men själva
samordningen och ansvaret runt denna ligger hos samordnare. Samordnare bör enligt
empiri som framkommit vid intervjuer vara en person med erfarenhet och förståelse för
Svensk hälso- och sjukvård. Anknytningen till svensk hälso- och sjukvård är lämplig för
att vara medveten om det ansvar vården har exempelvis vad gäller patienters sekretess
(Riksdagen, 2009). Det krävs grundläggande medicinsk kompetens för att veta vilka
vårdbesök och behandlingar som går att kombinera och en inblick i hur de olika
klinikerna är kopplade till varandra, samt ett intresse för logistik och effektivisering med
patienten i fokus. En samordnare skulle även fungera som ett stöd för vårdnadshavarna
och kunna bidra med rådgivning exempelvis vid inledande kontakt med vården. Detta
stöd är något som landstingen är skyldiga att tillhandahålla enligt svensk hälso- och
sjukvårdslag. Ytterligare en aspekt utifrån denna ramlag är att alla patienter ska erbjudas
vård på lika villkor men vilket framkommit under intervju skiljer beroende på
vårdkontakt.
Patientsgruppsfokusering, empiri visar på att samordning bör fokusera på en enskild
patientgrupp med behov med frekvent kontakt med vården. Genom fokus på en specifik
patientgrupp med ett konstaterat vårdbehov kan dessa patienter fångas upp i ett tidigt
skede av sin sjukdom och få hjälp. När en patientgrupp fått en fungerande samordning
kan metoder och arbetssättet vidareutvecklas och implementeras på andra patientgrupper
eller kliniker. Detta bekräftas också av tekniken PDCA, vilken används vid ständiga
förbättringar (Liker, 2009). I första steget (plan) sker en problemanalys då orsaker till
problemet fastställs och nuläget kartläggs för genomförandet av en samordningsfunktion.
I nästa steg (do) testas olika åtgärder och förändringen genomförs i små steg på ett
begränsat område, exempelvis på en patientrelateradgrupp. Tredje steget (check) innebär
att åtgärder utvärderas och resultaten analyseras och kompletteras med nya lösningar till
problemet. I det sista och fjärde steget (act) standardiseras det nya och fungerande
arbetssätt. Om åtgärderna som testats i pilotprojektet visat sig vara fungerande kan
omfattningen av samordningsprojektet vidgas till andra kliniker eller patientgrupper. När
samordning är implementerat för en patientrelateradgrupp kan PDCA-cykeln startas om.
Kommunikation, även om samordningen är inriktad mot en specifik patientgrupp är det
övergripande samarbetet mellan de berörda klinikerna av stor vikt. Vid intervjuer
framkommer att bristfällig kommunikation internt mellan kliniker är ett problem som
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irriterar och förhindrar möjligheterna till samordning. Kommunikation är en nyckelfaktor
för att personalen ska arbeta mot verksamhetens gemensamma mål (Heide et al, 2005).
Kommunikationsbrister uppstår även externt, vilket innebär kommunikation med
patienter. En samordnare bör därför fungera som en länk mellan klinikerna och ha
samlad information om patienten i fråga.
Standardisering av arbetssätt, genom att upprätta rutiner för samordning vilka samtlig
vårdpersonal är delaktig i får alla patienter samma förutsättningar till samordnad vård.
Tydliga arbetsrutiner och instruktioner för exempelvis hur en remiss för samordning ska
se ut underlättar för samordnare vid planering av vårdbesök. Sörqvist (2004) har även en
teori om att personalens arbetssätt bör identifieras för att sedan klargöra vilka metoder
som fungerar bäst och är effektivast. Genom att aktivt arbeta med kartläggning av
skillnader i arbetssätt skapas en grund för lärande och utveckling inom verksamheten. I
och med att de bästa metoderna uppmärksammas kan dessa användas som standard och
implementeras i verksamheten (Sörqvist, 2004).
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6 Diskussion och slutsats
I detta kapitel kommer resultatet av projektets insamlade empiri att generaliseras och diskuteras utifrån
problemfrågorna. Vidare presenteras ett generellt förslag på samordning baserat på den insamlade
empirin. Metod och genomförande diskuteras ur synpunkter som reliabilitet och validitet. Avslutningsvis
presenteras slutsatser och förslag för vidareutveckling av projektet.

6.1 Resultat
Utgångspunkt för resultatet finns i projektets syfte ”Att bidra till kunskapen om att skapa
kundvärde genom effektivisering och samordning av patientflöden på barn- och ungdomsmedicinska
kliniker” och nedan diskuteras problemfrågorna.
Vilka slöserier kan identifieras i patientflöden på Barn-och ungdomsmedicinska kliniker?
Författarna kan konstatera att det för närvarande är möjligt att identifiera ett flertal
slöserier, ur såväl kund- som verksamhetsperspektiv. En orsak till slöserierna är att
samtliga patienter har enskilda behov vilket gör vårdprocesserna personligt anpassade.
Vid processkartläggning uppmärksammades ett icke-standardiserat arbetssätt, som gör att
förutsättningarna för samordning av vård skiljer mellan patienter, beroende på hur väl
insatt vårdnadshavare alternativt vårdpersonal är. I de fall där vårdpersonalen har ett eget
intresse och engagemang för samordning syns en tydlig skillnad vid antalet
samordningstillfällen. Detta icke standardiserade arbetssätt ger upphov till slöserier då
planeringen av vårdbesök kunnat vara mer effektiv.
Ur ett verksamhetsperspektiv har överproduktion, onödig väntan, onödig transport och outnyttjad
kreativitet identifieras som slöserier. Överproduktion kan inom sjukvården exemplifieras
med då patienter besöker vården vid fler tillfällen än vad som egentligen är behövligt.
Bristande samordning och kommunikation mellan olika kliniker kan vara upphovet och
leder till ett ineffektivt resursutnyttjande av både vårdpersonal och lokaler. Onödig
väntan innebär exempelvis att vårdpersonal får vänta på provsvar från tidigare
undersökningar för att kunna ta nästa steg i patientens vårdprocess. Onödiga transporter
kan kopplas till patienter som nyttjar vårdtransporter frekvent på grund av bristfällig
planering av vårdbesök. För sjukvården innebär det en kostnad för varje transport. En
reducering av detta slöseri innebär minskade kostnader och dessa monetära resurser kan
användas inom andra områden av sjukvården. Förutom dessa slöserier går det även att
identifiera outnyttjad kreativitet, då vårdpersonalens idéer för en mer effektiv verksamhet
inte vidareutvecklats. Slöserier såsom onödig väntan och onödig transport är
återkommande och generella för sjukvården och leder ofta till vårdköer och höga
transportkostnader.
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Ur patientperspektiv är det ofrånkomligt att drabbas av slöserier, då främst onödig
transport och onödig väntan. Oavsett om patienten reser med sjukvårdstransport eller
färdas privat tar det tid och kostar pengar. Tid och pengar är två viktiga faktorer som
påverkar upplevt kundvärde och bör vara en intressant aspekt för Länssjukhuset Ryhov
att arbeta vidare med för att öka kundvärdet. Onödig väntan illustreras i de fall där
patienterna måste vänta på vårdbesök på grund av visuella planeringssvårigheter i
bokningssystemet.
Vad finns det för begränsningar på en samordningsfunktion för Barn- och ungdomsmedicinska kliniker?
I patientflödet har en svag länk identifierats som delprocessen samordning och planering.
Denna länk innefattar tre typer av begränsningar vilka försvårar möjligheterna för
samordning. Dessa tre begränsningar utgår ifrån patientrelaterade begränsningar,
begränsningar kopplade till vårdpersonal samt lagstiftade begränsningar.
De begränsningar som är patientrelaterade kan kopplas till Länssjukhuset Ryhovs vision
om att kunden ska vara i fokus och en strävan mot patientcentrerad vård. Ett önskemål
som framkommit vid intervjuer är bland annat att ”Fånga upp barn och vårdnadshavare tidigt i
vårdprocessen och hjälpa dem som ännu inte lärt sig hur systemet fungerar” (Tabell 3). Vad gäller de
fysiska begränsningarna är planeringen av naturliga skäl mer limiterad eftersom vissa
typer av vårdbesök inte går att genomföra på samma dag exempelvis narkos och
habiliteringsträning.
Begränsningar kopplade till vårdpersonal bör också prioriteras för att få ett så effektivt
resursutnyttjande som möjligt. En eventuell samordningsfunktion får inte ses som
ytterligare arbetsuppgifter och bör därför inte belasta vårdpersonalen med nya
arbetsuppgifter. Detta gäller både vårdpersonalen schema och arbetstider men även
lokaler och tekniska resurser.
Gällande de lagstiftade begränsningarna anser författarna att när dessa är identifierade
finns möjlighet att kringgå dessa, vilket även framkommit under intervjuer. I dagsläget ter
sig denna begränsning som ett byråkratiskt hinder vilken sannolikt gå att lösa om
organisationen är villig att genomföra rutiner för samordning. Vid observationer har det
framkommit att begränsningarna kan kringgås om exempelvis remisserna innehåller
tillräckligt med information gällande samordning. Vilket gör att informationen som är
relevant för samordning framkommer direkt vid remisserna istället för att leta efter
sekretessbelagd information i datasystemet.
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Vilka aspekter bör tas hänsyn till vid utformandet av en samordningsfunktion för Barn- och
ungdomsmedicinska kliniker?
Med hjälp av insamlad empiri samt analys från problemfråga 1 och 2 har författarna
konstaterat fyra komponenter som är viktiga att ta hänsyn till vid utformandet av en
samordningsfunktion. Dessa är: samordnare som befattning, standardiserat arbetssätt,
kommunikation och specifik patientgrupp. Genom att utforma samordning efter dessa
komponenter gynnas arbetet med att eliminera slöserier och begräsningar i
vårdprocessen.
Genom att införa en befattning som samordnare vet både vårdpersonal och
vårdnadshavare vem man ska vända sig till rörande samordningsfrågor. Denna
samordnare kan även ha en patientrelation, vilket gör att patientdatalagen inte begränsar
det planerade arbetet. En samordnare kan på så sätt se hela patientflödet utan att ha
anknytning till en specifik klinik och använda visuella hjälpmedel för samordning.
Standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att samordning ska vara genomförbar. Ett
exempel på standardiserat arbetssätt är att alla remisser gällande samordning skrivs på
samma sätt. Detta underlättar då en eventuell samordnare direkt kan se en patients
kommande behov av vård och på så sätt planera för samordning. Görs inte detta tar
planering för eventuell samordning längre tid då samordnaren själv får söka efter
information för möjliga kombinationer av vårdbesök och chansen för samordning
minskar.

6.2 Förslag på samordning
Författarna kan konstatera att det finns ett uttryckt behov av en samordningsfunktion
från såväl vårdnadshavare som vårdpersonal. Även om åsikter kring utformning,
införande och svårigheter med en samordningsfunktion skiljer sig åt är samtliga
intervjupersoner positivt inställda till samordning av vårdbesök.
Vid införande av en samordningsfunktion är första åtgärden att ge berörd personal ett
gemensamt synsätt på vad samordning i det här fallet innebär, både vad gäller enskilt
arbetssätt samt för olika kliniker. För att detta ska lyckas är engagemang och intresse från
sjukhusledningen av stor betydelse. Tidigare förslag på samordning som presenterats
(bilaga 4) vidareutvecklades inte på grund av att intresse saknades från sjukhusledningen.
Projekt av denna typ är normal sett tungrodda vilket bekräftats under intervjuer och det
är av särskilt stor betydelse att ledningen är involverad och följer upp resultat. Genom att
markera att frågan är viktig att arbeta med skapas motivation till arbete med samordning
men även ökad förståelse för hur samordning skapar värde för kund. Eftersom det finns
kliniker som idag bedriver samordning finns även bevis på att med intresse och vilja för
sakfrågan är samordning möjligt.
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Författarna anser att en samordnare är ett mer lämpligt alternativ än en generell
samordningsfunktion. Detta bör utgöras av en specifik befattning där personen i fråga
endast har som uppgift att samordna och övertar då samordningsansvaret från övrig
personal. Genom att anställa en samordnare behöver inte vårdpersonalens rutiner ändras
i större utsträckning, utan det är samordnaren i fråga som får anpassa sina
arbetsuppgifter. Dessutom frigörs tid för vårdpersonalen som kan utnyttjas till att ge
patienter vård. För att arbeta med samordning bör en grundläggande kunskap inom
verksamheten samt användarvana i bokningssystemet föreligga, vilket är något som även
framkommit under intervjuer. Dessutom krävas det att samordnaren har ett personligt
intresse och stort engagemang för frågan. En samordnare löser också problematiken med
att tillgodose vårdens mjuka värden samtidigt som tekniker för effektivisering är möjliga
att tillämpa. Samt även finnas som stöd för vårdnadshavare vid exempelvis rådgivning.
Kommunikation mellan vårdpersonal och patient underlättas då samordnaren fungerar
som ett nav mellan parterna. Med patientens godkännande kan en vårdrelation upprättas
mellan samordnare och patient vilket innebär att de lagstiftade kraven tillmötesgås.
Samordnaren får då rättighet till en visuell överblick i bokningssystemet för planering och
samordning och behöver inte ta hänsyn till vilken klinik patienten är kopplad till för att se
dennas planerade flöde.
Standardiserade arbetssätt är en förutsättning för att samordning ska vara möjlig och kan
exempelvis vara remisskrivande. Detta ger förutsättningar för samordnaren att planera
och boka vårdbesök inom en kortare tidsram och på så sätt minska slöseriet onödig
väntan.
Genom att arbeta med att eliminera konstaterade slöserier kan vinster göras, både
verksamhetsmässigt men också samhällsekonomiskt. Ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv innebär en reducering av antalet dagar med föräldrapenning att dessa
ekonomiska resurser kan användas till andra områden exempelvis till vård och omsorg.
Färre vårdresor i och med samordning innebär minskade kostnader för landstinget. Dessa
ekonomiska resurser kan istället användas inom verksamheten för exempelvis mer
personal, minskad tid i vårdköer och effektivare vård. Förutom ekonomiska besparingar
innebär färre vårdresor en minskad påverkan på miljön, vilket idag är en ytterst viktig
fråga för samhället. Oavsett ett samhällsekonomiskt eller miljöperspektiv har projektets
övergripande idé varit att öka kundvärde och vårdupplevelsen för patienterna, vilka i
detta fall är barn. Barn ska bemötas med omsorg och respekt och ska inte behöva vistas
på sjukhuset mer än nödvändigt.
I och med detta förslag på samordning har författarna försökt anpassa logistiska tekniker
för effektivisering utifrån sjukvårdens perspektiv och förhoppningen är att bidra till ökat
kundvärde för patienter vid Barn- och medicinska kliniken.
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6.3 Metoddiskussion
Den empiriska undersökning som gjorts under projektet är en fallstudie förlagd på Barnoch ungdomsmedicinska kliniken. Denna fallstudie omfattade intervjuer, observationer
samt dokument tillhandahållna från kliniken och kompletterades med en litteraturstudie
som bedrevs parallellt under projektets gång. Då inget likadant projekt genomförts
tidigare var fallstudien en användbar metod för att utreda problemfrågorna. Genom att
använda olika metoder för empiriinsamling har författarna haft möjlighet att jämföra data
och sätta dem i relation till varandra. Detta genom att likartad empiri som inkommit
under exempelvis intervjuer uppmärksammats och kunnat kopplas till varandra. På så sätt
har metoderna kompletterat varandra och empirin kan betraktas som trovärdig eftersom
den kan återfinnas i majoriteten av den insamlade empirin från fallstudien. En svaghet
som författarna begrundat är att kopplingen till litteratur varit begränsad, eftersom inga
projekt tidigare bedrivits inom det specifika området. Författarna har därför dragit
paralleller mellan tänkbar litteratur, såsom likande projekt inom andra typer verksamheter
och det specifika problemområdet.
Vad gäller fallstudien hade författarna önskat en mer omfattande och djupgående inblick i
verksamheten för att få en större förståelse för sjukvården och dess komplexitet. För att
ytterligare vidga perspektiven och förståelsen för området samordning hade fler
fallstudier kunnat genomföras på andra kliniker. Ett annat alternativ hade varit att bedriva
fallstudier på andra Barn- och ungdomsmedicinska kliniker i landet. På grund av
sekretesskäl inom sjukvården och geografiska avstånd har detta inte varit möjligt.
De intervjuer som genomförts har bidragit till en stor del av den empiri som använts som
underlag för projektet. Intervjuerna har gett författarna en helhetsbild av situationen
kring samordning genom att såväl patienter som vårdpersonal haft möjlighet att framföra
åsikter. Författarna hade önskat att fler intervjuer kunnat genomföras för att säkerställa
att empirin som samlats in är riktig. Då samtlig personal med planeringsansvar för
vårdbesök har intervjuats hade författarna blivit tvungna att kontakta andra kliniker för
att få ytterligare åsikter från vårdpersonal. Författarna ansåg inte detta lämpligt eftersom
det då skulle gå utanför projektets avgränsningar. Det hade även varit önskvärt att
genomföra intervjuer under en längre tidsperiod då det hade kunnat konstateras om
samordning är ett återkommande problemområde. Metoden för intervjuerna vilken varit
av öppen karaktär, med ett förberedande utskick, har fungerat mycket bra. Författarna
har både fått in efterfrågad empiri men även oväntad eftersom intervjupersonerna haft tid
att tänka igenom frågorna innan. Genom att endast ha en viss del av frågorna
färdigformulerade har intervjupersonerna haft stort utrymme för egna reflektioner och
intervjuerna har haft en personlig atmosfär.
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Observationer som genomförts har varit nödvändiga för att författarna ska erhålla
kunskap om de tekniska begränsningarna som finns, men även för att få en objektiv bild
av olika situationer. Observationen som gäller datasystemet var en situation som var
konstruerad för att ge författarna förståelse för hur en bokning kan gå till. Författarna
anser att det hade varit till nytta för projektet om observationer även hade kunnat ske i
verkliga situationer. Önskvärt hade även varit om ett större antal observationer vid
planering hade kunnat genomföras för att få en utökad förståelse för systemet och dess
begräsningar. I dagsläget är dock samordning vid planering något som inte sker
regelbundet och därför var det svårt att genomföra en observation vid just ett av dessa
tillfällen. Observationerna som skedde hade ingen i förväg planerad struktur, detta för att
få situationerna så verklighetstrogna som möjligt.
Litteraturstudierna bygger främst på välkända metoder för producerande verksamheter
vilka introducerats under författarnas studietid på Tekniska Högskolan i Jönköping. Det
innebär att största delen är kurslitteratur, men som även kompletterats med vetenskapliga
artiklar. Dessa artiklar har genererats genom sökningar i högskolebibliotekets databaser.
Utöver denna typ av litteratur har författarna även behövt komplettera sina kunskaper
inom svensk sjukvård, vilket har gjorts med hjälp av vetenskapliga artiklar, ämnesspecifik
litteratur samt material ifrån Länssjukhuset Ryhov. Litteraturstudierna har på så sätt byggt
upp ett trovärdigt teoretiskt ramverk som varit relevant för projektet och dess slutsatser.
Validitet och reliabilitet är två aspekter som författarna arbetat med löpande under
projektets gång. Flera metoder har använts för projektet och insamlad empiri har sedan
kunnat jämföras och analyseras utifrån flera källor. Empiri som framkommit under
intervju med vårdnadshavare är generaliserbar för patienter med frekvent behov av
sjukvård. Ämnen som transport, ökat kundvärde, färre vårdkontakter och tidsbesparing
är återkommande under samtliga intervjuer med vårdnadshavare. De slöserier som
identifierats är vanligt förekommande inom svensk hälso- och sjukvård och förslaget för
samordning kan därmed generaliseras.
Rapporten är uppbyggd på ett pedagogiskt sätt där problemfrågor, syfte och processer
beskrivs tydligt för att även en utomstående läsare ska kunna förstå projektets innebörd.
Trots detta kan projektets resultat variera eftersom största delen empiri inhämtats ifrån
intervjuer, vilka naturligtvis kan variera beroende på personlig uppfattning.

6.4 Vidareutveckling kring samordning
Författarna ser efter avslutat projekt goda möjligheter för implementering av samordning
på andra kliniker och patientrelateradegrupper än på just Barn- och ungdomsmedicinska
kliniker. En patientrelateradgrupp som upplever samma utsatta situation som barn med
frekvent behov av vård är äldre. Dels på grund av frekventa vårdbesök, vilket involverar
ett stort antal vårdtransporter men även på grund av begränsad kunskap inför ny teknik.
Andra potentiella patientgrupper kan även vara vuxna med frekvent behov av vård eller
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samordning för syskon. Författarna föreslår även att Ryhov tar tillvara på den erfarenhet
och kompetens som redan finns i verksamheten på andra kliniker vid vidare utveckling av
samordningsfrågan.

6.5 Slutsatser
Projektet visar att en funktion för samordning är önskvärd från såväl patienter som
vårdpersonal. När slöserier och begränsningar är identifierade finns möjlighet för
utformande av samordning. Genom samordning minskas antalet vårdbesök och
besparingar gällande transport och resurser kan göras. Förutom detta är den huvudsakliga
nyttan med projektet att öka kundvärdet för patienterna.
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8 Bilagor
Bilaga 1 - intervjufrågor till vårdnadshavare

Intervjufrågor	
  till	
  vårdnadshavare:	
  

	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur	
  ser	
  er	
  situation	
  ut	
  idag,	
  gällande	
  besök	
  inom	
  sjukvården?	
  	
  
Uppskattningsvis,	
  hur	
  ofta	
  besöker	
  ni	
  sjukvården	
  idag?	
  	
  
Hur	
  hanterar	
  ni	
  besöken	
  inom	
  sjukvården	
  i	
  dagsläget?	
  Samordning	
  på	
  egen	
  hand?	
  
Samordning	
  av	
  vårdkontakt?	
  Ingen	
  samordning	
  överhuvudtaget?	
  	
  
Hur	
  många	
  inplanerade	
  besök	
  inom	
  sjukvården	
  har	
  ni	
  framöver?	
  	
  
Hur	
  långt	
  i	
  förväg	
  planeras	
  besöken	
  inom	
  sjukvården?	
  	
  
Skulle	
  en	
  samordningsfunktion	
  vara	
  av	
  värde?	
  	
  
Vad	
  har	
  ni	
  för	
  önskemål	
  och	
  förslag	
  på	
  en	
  eventuell	
  samordningsfunktion?	
  	
  
Hur	
  hade	
  en	
  eventuell	
  samordning	
  påverkat	
  er	
  situation?	
  
Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  vårdprocessen	
  som	
  du/Ni	
  reflekterat	
  över	
  som	
  skulle	
  vara	
  
betydelsefull	
  att	
  samordna?	
  
Övriga	
  frågor	
  eller	
  funderingar	
  kring	
  samordning?	
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till vårdpersonal
Intervjufrågor	
  till	
  Vårdpersonal:	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har	
  Ni	
  kommit	
  i	
  kontakt	
  med	
  patienter	
  som	
  utryckt	
  behov	
  av	
  samordning?	
  Om	
  ja,	
  
hur	
  ofta	
  sker	
  detta?	
  
Har	
  Ni	
  själva	
  fått	
  hjälpa	
  till	
  med	
  att	
  undersöka	
  möjligheter	
  för	
  patienters	
  
samordning,	
  ex	
  med	
  hjälp	
  av	
  journaler?	
  
Om	
  ja,	
  hur	
  går	
  Ni	
  tillväga?	
  Hur	
  mycket	
  tid	
  kräver	
  det	
  av	
  Er?	
  Ingår	
  detta	
  arbete	
  i	
  Era	
  
arbetsuppgifter?	
  
Vad	
  skulle	
  en	
  samordningsfunktion	
  betyda	
  för	
  Er?	
  
Har	
  ni	
  några	
  förslag	
  eller	
  önskemål	
  på	
  en	
  ev.	
  samordningsfunktion?	
  
Vilken	
  kompetens	
  krävs	
  för	
  att	
  kunna	
  samordna?	
  
Finns	
  det	
  krav	
  som	
  Ni	
  vet	
  att	
  man	
  behöver	
  ta	
  hänsyn	
  till?	
  
Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  vårdprocesser	
  ni	
  tror	
  är	
  extra	
  svår	
  att	
  samordna?	
  
Finns	
  det	
  någon	
  del	
  i	
  vårdprocessen	
  som	
  ni	
  tror	
  är	
  extra	
  betydelsefull	
  att	
  samordna?	
  
Övriga	
  frågor	
  eller	
  funderingar	
  kring	
  samordning?	
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till läkare
Intervjufrågor	
  till	
  Göran	
  Oldaeus	
  
•
•
•
•
•
•
•

Hur	
  kom	
  det	
  sig	
  att	
  en	
  samordning	
  kom	
  på	
  tal?	
  
Vad	
  fick	
  dig/Er	
  att	
  påbörja	
  studien?	
  
Vilka	
  svårigheter	
  stötte	
  ni	
  på?	
  
Varför	
  gick	
  ni	
  inte	
  vidare	
  med	
  iden?	
  Hur	
  långt	
  kom	
  ni	
  med	
  processen?	
  
Våra	
  krav	
  från	
  patient,	
  vårdpersonal	
  och	
  lagstiftning	
  stötte	
  ni	
  på?	
  
Hur	
  ser	
  du	
  på	
  en	
  samordningsfunktion?	
  
Skulle	
  en	
  samordningsfunktion	
  underlätta	
  ditt	
  dagliga	
  arbetssätt?	
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Bilaga 4 – Tidigare genomfört projekt gällande samordning
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