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Abstract

Abstract
Purpose – The purpose with this study is to identify the challenges for why inefficient
work processes within a palliative care is available and how they can be managed. To
fulfill the purpose, two questions have been formulated:
1. What are the causes for an inefficient work processes within a palliative care
unit?
2. How can the identified causes of inefficient work processes in a palliative care
unit handled?
Method – The authors have used a case and literature review of the report to shape a
framework for streamlining work processes within Swedish health care. In the report,
the authors chose to use abductive approaches to developing object and problem
questions. Then it has been compared between the collected empirical data and theory.
The data collection is based on interview and literature studies. The collected data were
then analyzed using fishbone diagram to facilitate the structure of the reputation of the
problems and their suggestions for improvement.
Findings – The study shows three root causes of inefficient work processes within a
palliative care unit. These three reasons are lack of information, lack of standardization,
and the lack of a holistic approach. To handle these challenges, the authors have
presented suggestions and tools to improve efficiency. The authors have noticed that
the three causes are interrelated and will be resolved by gradually solve the problems
in the right order. First, you need standards imposed by getting a good holistic view of
the unit and good communication channels. Tools to achieve these solutions to
problems will be presented in the report.
Implications – This study has identified both large and small suggestions for
improvement in work processes. When handling the inefficient work processes, it is
important that each individual activity itself evaluates what is most critical to their
situation and how they should be handled. By introducing these improvements can this
be better efficiency of work processes while providing a more standardized approach.
Limitations – The report is only executed on one specific palliative care unit. The focus
of the report was to develop effective work processes in a palliative care unit. The
authors have only taken account of its own observations and staff comments, in which
the results have been limited. No comparisons with other or similar departments or
hospitals have been made. This can be seen as a limitation of the analysis of several
cases had given different or possibly the same results.
Keywords – Care logistics, Swedish health care, work process, lean healthcare,
standardization, holistic view, exchange of information.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte - Syftet med studien är att identifiera utmaningar till varför ineffektivitet uppstår
inom en palliativ vårdenhets arbetsprocess och hur de kan hanteras. För att uppfylla
syftet har två frågeställningar formulerats:
1. Vilka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess finns inom en palliativ vårdenhet?
2. Hur kan de identifierade orsakerna till en ineffektiv arbetsprocess inom en
palliativ vårdenhet hanteras?
Metod - Författarna har använt sig av en fall- och litteraturstudie för att kunna forma
ett ramverk om effektivisering av arbetsprocesser inom svensk hälso- och sjukvård.
Datainsamlingen har grundats på primär- och sekundärdata med hjälp av intervjuer
och litteraturstudier. Den insamlade datan har sedan analyserats med hjälp av
fiskbensdiagram för att underlätta strukturen med hänsyn till problem och dess
förbättringsförslag.
Resultat – Studien visar tre grundorsaker till ineffektiva arbetsprocesser inom en
palliativ vårdenhet. Dessa tre orsaker är bristande informationsutbyte, brist på
standardisering, och avsaknaden av helhetssyn. För att kunna hantera dessa
utmaningar har författarna presenterat förslag och verktyg för att kunna effektivisera
verksamheten. Författarna har även lagt märke till att de tre utmaningarna hänger ihop
och på så sätt kommer det att underlätta elimineringen av dessa. Verktyg som används
för att dessa problemlösningar ska uppnås presenteras i studien.
Implikationer – Denna studie har fastställt både stora och små förbättringsförslag
inom arbetsprocessen. Vid hantering av en ineffektiv arbetsprocess är det viktigt att
varje enskild verksamhet själva utvärderar vad som är mest kritisk för deras situation
och hur de skall hanteras. Förbättringarna skulle resultera till ökad effektivitet och
standardisering på arbetsprocessen.
Begränsningar - Studien är enbart utförd på en palliativ vårdenhet. Detta kan ses som
en begränsning eftersom analys utav flera fall hade gett olika eller möjligen samma
resultat. Fokus på studien har varit att ta fram effektiva arbetsprocesser inom en
palliativ vårdenhet. Författarna har endast tagit hänsyn till egna observationer samt
personalens synpunkter.
Nyckelord- Vårdlogistik, svensk hälso- och sjukvård, arbetsprocess, Lean Healthcare,
standardisering, helhetssyn, informationsutbyten.
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som byggts upp kring
den. Vidare presenteras syftet och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Svensk sjukvård har haft ett gott rykte sedan en lång tid tillbaka. Även internationellt
har svensk hälso- och sjukvård rankats högt. Under 80-talet låg den svenska hälsooch sjukvården i nivå med tio procent av bruttonationalprodukten. Samtidigt höjdes
röster om att det var orimligt att en så pass stor kostnad gick till sjukvården (Åhgren,
1999). I mitten av 80-talet kom iden om förändring mot en decentralisering. Syftet
med decentraliseringen var att förskjuta ansvaret längre ner i pyramiden, till de lokala
cheferna (Brorström, 2004). Det visade sig att decentralisering medförde
suboptimeringar inom verksamheten. Sjukvården är ofta uppdelad i mindre enheter
och avdelningar vilket var för sig arbetar på ett effektivt sätt, men helheten blir inte
den önskade. Det uppstår för många hinder och viljor enheter emellan, vilket i sin tur
påverkar patientsäkerheten (Iwarsson, 2010).
Hälso- och sjukvården har lagt ner mycket arbete på att effektivisera sina
verksamheter och processer för att kunna möta de krav som ställs. Kraven är
fortfarande att vården skall bli mer kostnadseffektiv, trygg och säker. Införandet av de
kraven har lett till att fokus inte endast ligger på de medicinska behoven utan även på
effektivisering, god planering samt tidsutnyttjandet. Kraven har genererat ett större
intresse för processer och flöden än tidigare (Arvidsson, 2007).

Stora besparingar inom landstingen har lett till att sjukhusverksamheten tvingats
arbeta mer processorienterat och intresset för att främja hela verksamhetens arbete har
ökat (Berlin och Kastberg, 2011). Kostnadsreduktion och effektivisering av processer
inom sjukvården har varit centralt inom förbättringsarbetet. Näringslivet har blivit en
allt större förebild för sjukvården när processorienterade metoder används med bl.a.
ledtider som en synvinkel (Blomqvist, 2007). Likt näringslivet har hälso- och
sjukvården standardiserade arbetsprocesser. På en palliativ vårdenhet där patienter har
möjlighet att vårdas både på sjukhuset och i sitt hem är det i stora drag upprepande
moment som följs upp under arbetsprocessen.
Sveriges Kommuner och Landsting har startat ett arbete med att ta fram en
kunskapsöversikt om vårdlogistik. Arbetet har handlat om att ge en redogörelse av
logistikområdet, dess huvudbegrepp och tillämpningsområden. Kommunerna och
Landstingen ville ha en överblick av hur forsknings- och kunskapsläget ser ut samt att
komma på hur logistik och processtänkande kan användas för att kunna öka
kvaliteten, tillgängligheten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården (Arvidsson,
2007). Hälso- och sjukvård måste vara extra vaksam och skapa en balans mellan
effektivitet och kvalitet. Sjukvården har utfört sina uppdrag med en så
kostnadseffektiv ekonomi som möjligt vilket i sin tur har visat sig vara
kontraproduktivt och lett till konsekvenser som t.ex. längre väntetid (Åhgren, 1999).
En trend som skapats inom svensk hälso- och sjukvård är just tillämpningen av lean,
vilket ligger inom logistikens ämnesområde. Lean har sin bakgrund inom näringslivet
(Toyota, Japan), men har sedan 1990-talet fångats upp av flera företag oavsett
bransch. Många sjukhuskliniker i Sverige har startat införandet av lean trots mycket
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kritik om det tidskrävande arbete som ligger bakom. Vinsterna som nämns är framför
allt förkortade väntetider. Andra resultat är; förbättrad vårdkvalitet,
kostnadssänkningar, kompetentare personalstyrka, patientnöjdhet och minskad
dödlighet bland patienterna (Mazzocato, 2010). Det som skiljer arbetet inom
vårdsektorn med industrin är framför allt den vårdgivande aspekten samt variationen
inom arbetet med patienter. Variation i flöden anses vara en nackdel då det
komplicerar standardisering och schemaläggning (Åhgren, 1999). Varje enhet är unik
och behöver en egen lösning för att fungera optimalt. Flöden varierar enormt och
skiljer mellan de olika enheterna (Brorström, 2004).

1.2 Problembeskrivning
Den stora utmaningen som hälso- och sjukvården står inför är att standardisera sina
processer, samtidigt måste det bevaras en flexibilitet för att möta varje enskild patients
behov. Ur ett sjukhus synvinkel vill de bli mer kostnadseffektiva, detta får dock inte
påverka kvalitén på sjukvården (Walley et al., 2006). Behovet från patienter och
samhället har ständigt ökat samtidigt som restriktioner på sjukhus blir hårdare och
budgeten mindre. Det blir på så sätt extra viktigt att använda det som redan finns på
ett ändamålsenligt sätt (Houdenhoven, 2007). Processutveckling skulle kunna
medföra ett effektivare flöde inom det dagliga arbetet, tydligare materialflöde och
minskningar av slöseri såsom icke-värdeadderande tid. Målet är att ge vinning för
personal, patienter och anhöriga. Det har under de senare åren gjorts stora satsningar
på insamling, dokumentation och hantering av information (ex. kvalitetsregister och
hälsodata). Det här har medfört att personal inom enheter som exempelvis en palliativ
vårdenhet lägger mer tid på administration jämfört med tidigare. För läkare och
sjuksköterskor innebär det att mindre tid läggs på kärnkompetens eftersom kraven på
informationshantering måste uppfyllas. Ett resursutnyttjande där personalens
kompetens används på ett mer ändamålsenligt sätt kan skapa möjligheter till en högre
vårdkvalitet och kostnadseffektivitet (Steinerstedt, 2013).
Problemet ligger ofta i att arbetsprocessutveckling inte utförs på rätt sätt. Ska det
satsas på kontinuerlig arbetsprocessutveckling så måste det finnas ett genuint intresse
från den ansvariga ledningen. Denna utmaning kan hanteras genom att verksamheter
tar del av processorientering som går ut på att sammankoppla funktionen, individen,
verksamheten och värdeflödekedjan på ett övergripande sätt (Sriinvasan, 2012). Det
måste starta uppifrån och genomsyra hela organisationen, vilket på så sätt sätter en
standard och påverkar organisationens kultur. Kommunikation är det självklara
verktyget som ledare måste använda sig av för att sälja in och skapa acceptans hos
medarbetarna gällande utveckling (Iwarsson, 2010). Nio av tio chefer inom
sjukvården anser att kommunikationen är bristande. Information mellan avdelningar
och personer överförs till stor del med hjälp av post-it-lappar eller brev i postfack.
Information löper på så sätt en stor risk för fördröjning eller att inte nå fram (Rutberg,
2012). Brister i kommunikation kan bero på flera faktorer varav otydliga
formuleringar är en faktor och bristande mottagning av information är en annan. För
att slippa dessa brister kan kommunikationsfelen hanteras på ett flertal sätt;
exempelvis genom att fastställa informationsbehovet, studera och tydliggöra viktiga
informationsflöden,
standardisera
och
säkra
språket,
välja
lämpliga
informationskanaler och säkerställa mottagande och förståelse (Sörqvist, 2004).
För att förbättra processer och kvalitet krävs det att de mål som sätts inte är allt för
låga. Ofta leder ett uppnått minimistandard till ett defensivt förhållningssätt där inga
2
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större förbättringar därefter görs. Även de processer som fungerar väl kan förbättras.
Processer i vårdkedjan upplevs inte starkare än dess svagaste länk. Processutveckling
inom exempelvis en palliativ vårdenhet handlar till stor del om att hitta dem svaga
länkarna och i efterhand eliminera dem (Iwarson, 2010).

1.3 Syfte och frågeställningar
I problembeskrivningen framgår att kostnadseffektivisering med bibehållen kvalitet är
ett fokusområde inom hälso- och sjukvården. Vidare framgår att standardisering kan
skapa effektivare processer och flöde i en hälso- och sjukvårdsverksamhet samt skapa
möjligheter för reducering av slöserier. Det skapar i sin tur förutsättningar för högre
kostnadseffektivitet. Genom att utveckla och effektivisera arbetsprocesser frisläpps
värdefull tid som istället kan används till utbildning eller ytterligare effektiviseringar,
eller som i en hälso- och sjukvårdsverksamhet, patienter. Därmed är syftet med denna
studie:
Att undersöka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess inom en palliativ vårdenhet och
hur de kan hanteras.
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Ett första steg för
att uppnå syftet är att undersöka orsaker till ineffektivitet i arbetsprocessen. När dessa
orsaker är identifierade kan grundorsaker till dessa utredas för att skapa grund för
hantering av dem. Därmed är studiens första frågeställning:
[1] Vilka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess finns inom en palliativ
vårdenhet?
Nästa steg för att uppnå syftet blir att undersöka hur orsakerna till en ineffektiv
arbetsprocess och dess grundorsaker kan hanteras. Det handlar om att identifiera
förbättringsmöjligheter kopplat till de identifierade orsakerna. Därmed är studiens
andra frågeställning:
[2] Hur kan de identifierade orsakerna till den ineffektiva arbetsprocessen inom en
palliativ vårdenhet hanteras?
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att
genomföras på en palliativ vårdenhet.

1.4 Omfång och avgränsningar
Studien kommer att fokusera på arbetsprocessen inom en palliativ vårdenhet.
Utgångspunkten är att studera hur sjuksköterskornas arbetsmönster styrs och hur den
påverkar effektiviteten inom arbetsprocessen och skapar utmaningar. Studien kommer
inte fokusera på ekonomiska aspekter, service eller underhåll på kliniken, utan tar
enbart hänsyn till teorier för arbetsprocesser. inom de områden som är markerade i
Figur 1.
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Figur 1. Arbetsprocesser i en vårdenhet
I Figur 1 ovan visas hur författarna valt att koncentrera sig på det första steget i
arbetsprocessen (förberedelse) och den sista (rapportering). De resterande processerna
anses vara svåra att ändra på med tanke på de standardiseringar och regler som följs
inom sjukvården. Författarna finner att förändringar inom förberedelse- och
rapporteringsfasen kommer att medföra en stor inverkan på arbetsprocessen, därmed
valdes det att fokusera på dessa områden.

1.5 Disposition
Studien är uppdelat i sex kapitel och börjar med ett introduktionskapitel där
bakgrunden till sjukvårdslogistiken beskrivs och vilka utmaningar de står inför.
Studien bygger initialt på en del av dessa utmaningar sjukvårdslogistiken står inför. I
första kapitlet redogörs de utmaningar som fallföretaget står inför för att skapa en
effektivare arbetsprocess inom den palliativa vården. Vidare beskrivs även syfte och
frågeställningar för studien och avslutas med avgränsningar och dess omfång.
I det andra kapitlet beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har använts för
insamling av empiri. Vidare beskrivs på vilket sätt intervjuer och observationer har
genomförts samt hur empirin som har samlats in och hur data har analyserats.
Avslutningsvis redovisas även studiens uppbyggnad samt en beskrivning över
examensarbetet skall nå en så pass hög validitet och reliabilitet så möjligt.
Det tredje kapitlet består utav ett teoretiskt ramverk där olika begrepp och fakta som
är kopplat till problemområdet presenteras. Kapitlets syfte är att skapa en förståelse
för läsarna om hur ämnesområdet i studien är uppbyggd som är till grund för resultat
och analysdelen.
I det fjärde kapitlet framläggs resultatet av studien. Kapitlet inleds med en
övergripande nulägesbeskrivning av fallföretaget. Vidare inleds kapitlet med en
omfattande verksamhetsbeskrivning och de utmaningar som finns inom
arbetsprocessen. I det femte kapitlet beskrivs analysdelen som är uppbyggd av den
empirin från kapitel fyra, som står i grund för att kunna jämföra teorin med empiri
som senare är basen för rapportens slutresultat.
4
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Kapitel sex är det avslutande kapitlet som inriktar sig på diskussion och slutsatser som
författarna har kommit fram till. Kapitlet behandlar diskussioner angående de
metodval som författarna har valt samt vad som har varit bra med dessa metodval och
mindre bra. Avslutningsvis följer diskussioner kring studiens resultat samt de
rekommendationer som författarna lagt fram.

5
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Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för
att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens
frågeställningar och använda metoder.

Figur 2. Beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda
metoder.
För att besvara studiens frågeställningar har en litteratur- och fallstudie genomförts.
Litteraturstudien har använts för att styrka den empiri som samlats in med hjälp av
fallstudien. Författarna har med hjälp av litteratur samlat information för att sedan
kunna reflektera och jämföra mot verkligheten på en palliativ vårdenhet. Fallstudien
har fokuserat på att undersöka varför inte arbetsprocesser på en palliativ vårdenhet är
effektiva nog som personal önskar sig. För studiens första frågeställning har det
handlat om insamling av teori och empiri som sedan har jämförts med varandra. I
andra frågeställningen har det empiriska resultatet i första frågeställningen
(identifierade orsakerna och dess grundorsaker) varit utgångspunkten för vilket sedan
teoretiska lösningar sökts och bedömts utifrån fallet.

2.2 Arbetsprocesser
Studiens arbetsprocess kan delas in i sex olika faser: problemformulering, metodval,
insamling av empiri, sammanställning, analys och rapportering (Figur 3).

Figur 3. Studiens arbetsprocess
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Arbetsprocessen inleds med att först bestämma ett ämnesområde för studien för att
sedan definiera problemet som ska utgöra grunden för hela arbetet. Författarna
använder sig utav ett såväl vetenskaplig som praktiskt tillvägagångssätt. Syftet har i
studien omfattat en vetenskaplig och en praktisk inriktning. Dessa aktiviteter är
benämnda som en orienteringsprocess. En litteraturstudie har använts för att ge ett
brett underlag till studien vad gäller relevanta teorier och förståelse för ämnesområdet.
Utifrån litteraturstudien skapades sedan ett teoretiskt ramverk som ger en
grundförståelse för utmaningar med arbetsprocessen och hur dessa utmaningar kan
hanteras. Det teoretiska ramverket har genom arbetsgången kontinuerligt
kompletterats eftersom detta ansetts nödvändigt för dataanalysen.
Författarna ansåg att den information som fanns att tillgå via vetenskapliga artiklar
och publikationer inte var tillräcklig och tillämpade därför en fallstudie. Med hjälp av
en fallstudie kunde empirisk data samlas in och analyseras mot det teoretiska
ramverket. För att få förståelse för undersökningsområdet inleddes fallstudien med en
kartläggning av arbetsprocessen. Hjälpsam personal underlättade datainsamlingen
genom intervjuer och observationer.
Fallstudien var genomgående i hela arbetet och har genererat praktisk data angående
det problemområde som studien har behandlat. Empirin som samlades in analyserades
kontinuerligt under fallstudiefasen vilket ökade förståelsen för situationen på
fallföretaget. En tidsbuffert har planlagts för att ta upp eventuella förseningar och
slack.

2.3 Ansats
Grunden till studien bygger på att undersöka bakomliggande orsaker till ineffektiv
arbetsprocess inom en palliativ vårdenhet. Därefter är syftet att få en förståelse för hur
arbetsprocessen kan hanteras för att uppnå ökad effektivitet.
Initialt konstruerades ett teoretiskt ramverk för arbetet genom en insamling av teori.
Ramverket uppdaterades kontinuerligt under arbetets gång allt eftersom empiri
kontinuerligt samlats in för att uppnå syftet med studien. Enligt Patel och Davidsson
(2011) är detta ett abduktivt angreppsätt.
Arbetet utfördes med hjälp av en kombinerat metodiskt angreppsätt för att samla in
och analysera empiri. Författarna har använt sig utav både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Den kvalitativa metoden gjordes bland annat genom intervjuer och
observationer för att få en större förståelse för problematiken med den ineffektiva
processen på den palliativa vårdenheten.

2.4 Design
En fallstudie har använts i detta arbete för att kunna besvara de frågeställningar som
författarna har lagt fram. Patel och Davidsson (2012) poängterar att en fallstudie
måste innehålla tillräckligt med empiri för att få en helhetsbild av studien. Vidare
framförs även att fallstudier är vanligt förkommande när det gäller undersökning av
processer och förändringar. Därmed anser författarna att det är ett angreppsätt som är
passande för att kunna uppnå studiens syfte och genomföra en fallstudie på den
Palliativa vårdenheten (PVE) i Jönköping.
Anledningen till att fallstudien genomfördes på PVE i Jönköping var för att enheten är
en relativt ny verksamhet och inget tidigare förbättringsarbete har genomförts. Även
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personalens uttalade behov för ett förändringsarbete gör att fallstudien blev intressant,
därmed ansåg författarna att detta var en god startpunkt för att kunna införa
förändringar i processen och kunna effektivisera verksamheten. Även det geografiska
läget var tilltalande eftersom författarna bor i närheten där fallstudien genomfördes.
Författarna ansåg att ett förbättringsarbete inom PVE är relativt nytt och att kunna
tillämpa olika logistiska metoder i ett nytt område kändes utmanande och motiverade.
Fokus i detta examensarbete kommer ligga i att undersöka arbetsprocessen inom den
Palliativa vården på Ryhovs sjukhus och flödet i personalens dagliga arbete.

2.5 Datainsamling
Datainsamlingen är den del som ger underlag för arbetet, här beskrivs de metoder och
verktyg som använts. Insamlingen av data har mest skett i form av dokumentation
från sjukhus och intervjuer med de anställda. Litteraturstudier har gjorts parallellt med
datainsamling. Nedan beskrivs vilken information som erhållits genom dem olika
datainsamlingsmetoderna och vad som har undersökts.
2.5.1 Litteraturstudier
För att få en god grund och uppfattning om studiens område så samlades litteratur och
vetenskapliga rapporter rörande svensk hälso- och sjukvård. Den inhämtade
litteraturen har främst hämtats från högskolans bibliotek i Jönköping. Högskolan i
Jönköpings bibliotek erbjöd en mängd litteratur samt kurslitteratur. Författarna har
sökt samband mellan arbetsprocesser i vården och effektivitet.
Tabell 1 Sökord

Artiklar, rapporter och doktorsavhandlingar togs fram via databaserna samt
sökmotorer, Diva och Google Scholar. Diva erbjöd tidigare C- och D-uppsatser som
vi kunde ta nytta av och använda som inspirationskälla och Google Scholar innehåller
vetenskapliga rapporter.
I Tabell 1 återfinns de sökord som använts. Sökresultat har ofta lett oss vidare till
andra relevanta artiklar. I det teoretiska ramverket finns den samlade kunskap som
inhämtats via litteraturen.
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2.5.2 Intervjuer
Det har under examensarbetets gång utförts intervjuer med anställda på PVE. De
involverade var sjuksköterskor och verksamhetsansvariga på avdelningen.
Intervjuerna skedde på Ryhov för att göra det så smidigt som möjligt för de
involverade. Författarna använde sig av en semistrukturerad intervjuteknik där samma
öppna förbestämda frågor ställdes till personalen och därefter kunde det uppstå
följdfrågor på svaren. Ett semistrukturerat tillvägagångssätt är fördelaktigt för att
kunna utveckla svar fullt ut och öppnar upp möjligheter för diskussioner (Winkler,
2012). En av författarna ställde frågorna medan den andra antecknade.
Tabell 2 Genomförda intervjuer
Datum
2013-1106
2013-1125
2014-0206
2014-0317
2014-0506

Syfte (Vad)
Planeringsprocessen

Roll (Vem)
Verksamhetschef

Metod (Hur)
Öppen och
semistruktuerad
Öppen och ostruktuerad

Tid
2h

Planering

Sjuksköterska 1 och 2

Helhet

Sjuksköterska 2 och 3

3h

Sjuksköterska 1 och 2

Öppen och
semistruktuerad
Öppen och ostruktuerad

Helhet
Helhet

Sjuksköterska 3 och 4

Öppen och ostruktuerad

2h

2h

2h

Alla intervjuer bokades först in via e-mail med verksamhetschefen. Där förklarade
författarna vad syftet med mötena/intervjuerna skulle vara så att de inblandade var
med på frågorna och temat. Totalt anordnades sex möten på sjukhuset Ryhov. Varje
möte varade från 120-240 min och utöver den tiden kunde även ytterligare
information samlas in.
2.5.3 Observationer
Observationer var nödvändiga att göra för att få en överblick på processen och
arbetsmoment som utförs på PVE. Observationer gav oss informationen och
kunskapen inom sjukvård som vi tidigare inte haft eftersom författarna är nya inom
området.

Tabell 3
Datum
2014-03-04
2014-03-06
2014-03-10
2014-03-12

Genomförda observationer
Syfte (Vad)
Vandring med SSK 1
(Kartläggning)
Vandring med SSK 1 och 2
(Kartläggning)
Vandring med SSK 3 och 4
Vandring med SSK 1 och 4

Metod (Hur)
Strukturerad och passiv

Tid
4h

Strukturerad och passiv

4h

Strukturerad och passiv
Strukturerad och passiv

4h
4h

Författarna ansåg att flera observationer var nödvändiga att utföra för att komplettera
intervjuerna. Observationerna utfördes med olika sjuksköterskor för att se om de
arbetade på olika sätt och där av enklare att upptäcka brister i arbetsrutinerna.
Kartläggningen som gjordes på plats var i syfte om att få en överblick på
rörelsemönster och moment som ingick i det dagliga arbetet på den palliativa enheten
och urskilja de olika arbetsmomenten med olika sjuksköterskorna. Dessa
kartläggningar skedde både på plats på sjukhuset och utanför sjukhus hos de patienter
som vårdas hemifrån.
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2.5.4 Processkartläggning
Inom leanfilosofin finns olika sorters verktyg/metoder och ett av de viktigare
verktygen är att kunna eliminera slöserier i en verksamhet. Det vill säga de slöserier
som inte genererar värde för kunden. För att kunna eliminera dessa slöserier är ett
effektivt verktyg att göra en processkarta av verksamheten för att få en tydligare
nulägesanalys hur det egentligen ser ut och hur själva materialflödet rör sig.
(Womack, m.fl. 1990). Författarna valde att göra en processkarta över flödet på
arbetsprocessen och dess olika moment som ingår. Detta valdes att göras eftersom det
skulle ge en mer detaljerad överblick på arbetsmönster och flöden som utförs. Flödet
analyserades och ritades upp ett antal gånger för att få en så korrekt bild som möjligt.
Ett annat alternativ hade varit en mer detaljerad karta, en värdeflödeskarta, där tider
och kostnadseffektivitet tas till hänsyn.

Figur 4. Exempel på en processkarta.
Författarna ville dock börja med processkartläggning eftersom det var överblicken
som eftersträvades. Processkarta är inte lika detaljerad som en värdeflödeskarta men
blir till stor hjälp när effektiviseringsarbeten ska införas. Processkartor skapas för att
arbeta faktabaserat, standardisera, integrera arbeten med kvalitet och säkerhet,
underlätta delegering, ansvarsområden och roller. Det spelar ingen roll om personal på
verksamheter tror på processorientering eller inte, det finns redan där på
verksamheten. Frågan är om personalen väljer att strunta i processerna och hoppas på
det bästa eller försöka förstå och utveckla de (Plesner, 2009).

2.6 Dataanalys
Den empiriska datainsamlingen och analysen av empirin (innehållsanalys), medförde
att orsaker till ineffektiva arbetsprocesser i en palliativ vårdenhet identifierades. För
att få en djupare förståelse för dessa orsaker genomfördes ytterligare en fördjupande
analys av empirin med hjälp av fiskbensdiagram för att utreda grundorsaker till de
identifierade orsakerna. Avslutningsvis jämfördes de identifierade orsakerna och dess
grundorsaker mot teorin genom mönsterpassning (Figur 5).
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Figur 5. Studiens dataanalys
Fiskbensdiagram (Figur 6) är ett av verktygen författarna använt sig av för att illustrera
problemfrågan och identifiera orsaker till problemet. Diagrammet har stora liknelser
med ett träddiagram gällande framtagning och användning (Bergman och Klefsjö,
2007). Fiskbensdiagram underlättade och gav författarna ett djup i de
problemfrågor som valts. Detta ledde till att grundproblemen enklare kunde brytas ner
och identifieras.

Figur 6. Exempel på fiskbensdiagram.
Författarna använde sig utav ett fiskbensdiagram (Figur 6) som utgångspunkt för
olika förbättringsförslag och frågeställningar berörande arbetsprocessen och
resursutnyttjande. Frågeställningarna var bland annat; ”hur används befintliga resurser
och processer?”, ”varför används processerna som de gör?”, ”behövs fler/färre resurser
för att effektivisera arbetsprocesserna?”, ”kan man effektivisera nuvarande
arbetsprocesser och resursutnyttjande. Diagrammet tillåter nedbrytning av problemet i
mindre beståndsdelar på flera nivåer och på så sätt kan analys av arbetsprocessen
göras.
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2.7 Trovärdighet
En stor fokusering i detta examensarbete har lagts på att ha en god validitet. Validitet
är ett av de viktigaste forskningskriterierna vilket går ut på att få fram och bedöma
om de slutsatser som kommer fram tillhör till studien eller inte (Bryman, 2005). För
att upprätthålla en god validitet är det viktigt att alltid dokumentera och mäta rätt
information (Patel & Davidson, 2011). Av den anledningen har författarna använt
ett flertal olika metoder och instrument för att stärka validiteten på
examensarbetet. Det har utförts intervjuer, observationer och litteraturstudier.
Intervjuer utfördes med flera olika medarbetare på PVE, just av den anledningen att
få information från flera olika källor därmed större trovärdighet tillsförs i
resultatdelen. Författarna har även intervjuat personer utanför PVE som arbetar inom
samma bransch och därmed har kunskap inom området, detta gav en omfattande
informationsgrund och användes som en komplettering till de andra intervjuerna.
Enligt Yin (2003) finns det en modell där de olika kvalitetsfaktorerna presenteras
närmare. Validitet kan delas upp i tre olika grupper; Kontruktiv validitet, Intern- och
Extern validitet samtidigt som Relibilitet klassas som en egen grupp. För att kunna
bemöta de olika kvalitetsfaktorerna har Yin presenterat olika metoder för att kunna
uppnåd dessa.
Reliabilitet beskriver hur tillförlitliga de mätningar som gjort är (Patel & Davidson,
2011) och förstärks genom att författarna förklarar och beskriver hur
kvalificerad analysen och datainsamlingen i examensarbetet är. En beskrivning
på hur en hög reliabilitet kan förklaras är att samma resultat fås varje gång det
mäts (Olsson & Sörensen, 2007). Författarna har stärkt reliabiliteten genom att
använda sig utav inspelade intervjuer som ger möjligheten att återspela svaren och
uppfatta dem korrekt och för att inte nödvändig information ska missas. Tidsstudier
och rörelsemönster för processkartan gjordes vid flera tillfällen där samma
mönster med liknande tider nåddes. För att underlätta uppfattningen av
dokumentation och svar som gett från dem intervjuade har författarna bifogat
intervjufrågorna i examensarbetet, se bilaga 2. Författarna har dock kommit fram till
att det finns ett reliabilitetsproblem eftersom en sjukvårdsutbildning fattas och på så
sätt saknas kunskap för en del bedömningar. Palliativa vårdenheten på sjukhuset
Ryhov får därmed bilda egna uppfattningar kring examensarbetet som skrivs.
Gruppen anser annars att arbetet innefattar en hög Reliabilitet eftersom kontinuerlig
dokumentation har genomförts under arbetets gång. Vidare har denna information
jämförts med litteraturstudie för att kunna säkerställa att den information som har
tagits fram framkommer även vid andra studier.
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Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och
frågeställningar som formulerats.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens
frågeställningar. Här ges en djupare insikt av de teoretiska beståndsdelarna som ingår
i arbetet för att hjälpa till att besvara på frågeställningarna. Figur 8 beskriver
kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori.

Figur 6. Koppling mellan frågeställningar och teori
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka orsaker till
ineffektiva arbetsprocesser finns inom en palliativ vårdenhet?” beskrivs följande
områden i det teoretiska ramverket: Ineffektiva processer, ineffektiva
informationsutbyten och ineffektiv helhetssyn. Den här teorin kommer användas i
syfte för en jämförelse med verkligheten på PVE. Till andra frågeställningen utgör
teorierna från första frågeställningen grunden för hur arbetsprocesser kan
effektiviseras. Vidare kopplas generella metoder och strategier för ett
förbättringsarbete kring arbetsprocesser till frågeställningen ”Hur kan de identifierade
orsakerna till ineffektiva arbetsprocesser inom en palliativ vårdenhet hanteras?”

3.2 Orsakande faktorer för en ineffektiv arbetsprocess.
Här presenterar författarna dem teoretiska underlagen som kopplas till utmaningar och
orsaker till ett ineffektivt resursutnyttjande.
3.2.1 Ineffektiva processer
Processer kan definieras som en rad av samordnade aktiviteter som gemensamt har ett
bestämt syfte. Det finns många anledningar till att arbeta med processer där det
övergripande skälet är att i de flesta verksamheter hittas en stor del av
förbättringsmöjligheter i gränssnittet emellan olika avdelningar, enheter och
funktioner. Brist på utvecklingen i process kan leda till att samordningen brister,
förståelsen mellan medarbetare blir dålig, suboptimering sker och därmed har
processarbeten en mycket viktig roll i företag och organisationer (Sörqvist, 2004).
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Det är inte alltid alla aktiviteter i en process är nödvändiga och värdeskapande i
förhållande till insatsen av resursen. Det är därför viktigt att finna och eliminera de
aktiviteter som inte tillför värde i förhållande till resursinsatsen (Matsson, 2012). Den
japanska produktionsfilosofin som går ut på att rationalisera, eliminera och minimera
aktiviteter och processer kallas för Muda och betyder just eliminering av slöseri och
känns idag mest igen som Lean-tänkande (Lumsden (2012). Shigeo Shingo har
identifierat sju slöserier vid sina studier av Toyota Production System:
För att få ett fungerande förbättringsarbete i verksamheten är det en förutsättning att
personalen som arbetar skall kunna skilja på vad som skapar värde och vad som är
slöserier. Därför är det viktigt att personalen är utbildade och informerade för att
enklare se vilka slöserier som finns på arbetsplatsen för att vidare kunna eliminera
dessa (Pettersson et al, 2009). Inom leanfilosofin finns det sju olika typer av slöserier
som är i fokus för att kunna uppnå ett bra förbättringsarbete.
Tabell 4. Sju slöserier

Slöserier

Beskrivning

Transport

Flyttar på material i onödan

Exempel på fel
•

•

Lager

Personal är tvungen att gå till andra
änden av avdelningen för att plocka
upp anteckningar/journaler.
Standardutrustning som används ofta
packas undan varje gång efter
användning.

För mycket arbete pågår
samtidigt. Patienter som väntar
i kö.

•

Väntelistor.

•

Patienter som väntar på att gå hem.

Personal kan inte fortsätta sitt
arbete på grund av väntan på
annan personal. T.ex. läkare.

•

Vänta på patienter

•

Analyser av prover

•

Väntan på läkare

Utför olika processer som inte
tillför något värde i arbetet.

•

Dubbla informationssystem.

•

Ber om patienternas uppgifter flera
gånger.

Upprepar moment eftersom
korrekt information inte angavs
i första hand.

•

Göra om tester för att resultat inte
visade rätt.

•

Måste byta läkemedel på grund av
biverkningar.

Rörelse

Onödiga rörelser av personal
för att hitta utrustning.

•

Har inte de grundläggande tillbehören i
alla rum.

Överproduktion

Göra mer tester än vad som
behövs eller tidigare än vad
som behövs på grund av nästa
process.

•

Gör test ”för säkerhets skull”

Väntan

Överarbete

Felproduktion

De slöserier som finns inom sjukvården kan anses som självklara (en del av arbetet)
för viss personal men meningen är att uppmärksamma problemen. Men istället för att
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försöka åtgärda problemet brukar det vanligtvis inte göras något åt saken för det har
redan blivit en del av vardagen. Det är viktigt att personal tar tag i ett problem oavsett
storlek och åtgärdar det, samt följer upp så det inte sker igen (Radnor, Holweg, &
Waring, 2012).
3.2.2 Ineffektiva informationsutbyten
En vanlig orsak till att individberoende fel uppstår är att det finns brister i
kommunikation och information. Sådana fel kan delvis bero på att viktig information
uteblir eller att den nödvändiga informationen formuleras på dåligt sätt. Det kan även
vara att informationen är dålig eller genom att läsaren tolkar informationen på ett
felaktigt sätt (Sörqvist, 2004).
I dagens sjukhusverksamheter finns det ökande behov av effektiv kommunikation
mellan olika individer och enheter som en direkt konsekvens av arbetet ofta bedrivs
av med allt fler aktörer. Detta leder till att möjligheterna försvårats att kommunicera
avsevärt genom ett växande informationsflöde, allt kortare beslutstider och den tid
som finns för individen att ta emot information minskar (Mattson, 2002). Det finns
medvetna fel som uppstår genom att medarbetaren medvetet och avsiktligt fattat
felaktiga beslut. Orsakerna till att detta sker är vanligen svåra att förstå. Vissa
medvetna fel som uppstår begås säkert genom att individer inte mår bra i arbetet eller
vantrivs. Andra förekommande fel som uppstår är som en följd av bristande
motivation eller slarv i arbetet. Vissa av dessa fel är en direkt följd av ledningen.
Detta sker då genom att konkurrerande krav ställs på medarbetarna. (T.ex. ställs krav
på att både tidsbesparing och kvalitet), oklara mål samt personkritik och bristande
kommunikation (Sörqivst, 2004).
Åtkomst till information är en viktig förutsättning till att kunna bedriva en effektiv
verksamhet och för de medverkande i arbetsprocesser ska kunna utnyttja sina resurser
(Mattson, 2012). Vidare beskriver Mattson (2012) att i takt med att
informationsutbytet blir mer effektivt ökar även möjligheterna för att samverka
mellan olika enheter och utnyttja resurserna för att effektivisera arbetsprocesserna.
Förutom systemberoende utmaningarna som finns inom informationsutbyte behövs
även utmaningarna inom individnivå minimeras för att korrekt information skall
kunna nå mottagaren. Vanliga kommunikationsfel som uppstår är när information
uteblir eller att personen som får informationen tolkar den på fel sätt.
Under senare år har den svenska sjukvården blivit allt mer decentraliserat.
Sjukvårdsorganisationen är uppdelad i en så kallad funktionsorganisation och varje
verksamhet arbetar för sig själva. Nackdelen med denna typ av organisationsstruktur
är att planeringen kan bli onödigt komplex som resulterar till att varje avdelning
arbetar utifrån sina förutsättningar och har inget samarbete med andra avdelningar
(Arvidsson, 2007). Detta kan leda till att verksamheten skapar en komplicerad struktur
och gör det svårare att skapa ett effektivt informationsutbyte. Följder av brister i dessa
punkter kan leda till kostsamma resultat och onödiga användningar av resurser
(Tonnqvist, 2012).
Exempel på försämringar genererade av dålig kvalité i informationsutbyten enligt
Tonnqvist
• Saker som man tvingas göra om
• Saker som man tvingas kassera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förseningar
Köer uppstår
Dålig planering och omplanering
Tid som går åt att leta efter saker
Onödig byråkrati, komplexitet och dåliga arbetsmetoder
Arbeten utförs i onödan
Medarbetares kunskaper tas inte tillvara
Bristande eller felaktig information och beslut
Suboptimering, dvs. förbättringar som sker på andras bekostnad
Stödverksamhet som inte ger önskat resultat
Inköpta varor och tjänster som inte uppfyller ställda krav
Klagomål och missnöje bland kunder och medarbetare
Tillsyn, kontroll och granskning

3.2.3 Ineffektiv helhetssyn
Ett grundläggande problem för bristande helhetssyn ligger i att det inte finns samlad
statistik eller överblick av flöden och insatser som görs. Även om det genereras en
effektivitet till följd av ett beslutstagande så behövs det demonstreras i en visuellt
synlig modell i form av exempelvis statistik annars blir den direkta följden en
bristande helhetssyn. Brister kan leda till att resurser blir utspridda, dubbelarbeten och
ineffektiv skötsel av utförande arbetssysslor (Åberg 2014). Mattson (2002) skriver att
det kan förekomma gränsytor mellan olika processer eller enheter på företaget. Dessa
gränsytor skapas genom bristande helhetssyn och bidrar till onödig tids- och
resursåtgång mellan två processer/enheter/individer. Varje gränsyta skapar ledtid som
i sin tur bidrar till aktivitetstid, resursåtgång och kostnader. Bristande samverkan
emellan vederbörande på företag leder till försämrad helhetssyn, korrigering sker via
grundlig informationsutbyte (Mattson, 2002). Det krävs en vilja för öppenhet i företag
och personer emellan för att få en fungerande helhetssyn. Någon form av
partnerskapsförhållande (företag emellan), öppna attityder och förtroende för varandra
är förutsättningarna för att det ska fungera. Det är viktigt att tänkandet och
satsningarna som görs ska ses på ett långsiktigt perspektiv (Mattson, 2002). För att
lyckas med ett förbättringsarbete krävs det en tydlig koppling till organisationens eller
företagets övergripande framgångsfaktorer, mål, visioner och strategier. Varje
förbättringsaktivitet som görs ska bidra till verksamhetens totala framgång, detta kan
vara väldigt svårt i större organisationer. Om det inte prioriteras och förbättras ur en
helhetssyn riskeras det suboptimeringar vilket inte gynnar helheten (Sörqvist, 2004).

3.3 Metoder och verktyg för en mer effektiv arbetsprocess
Här presenteras dem teorier och verktyg som tillsammans med resultat i den första
frågeställningen hjälper att effektivisera resursutnyttjandet i studiens fall.
3.3.1

Verktyg för att effektivisera processer
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3.3.1.1
Förenkla processer
En process innehåller ofta ett stort antal steg och aktiviteter som uppnår värden som
dem är avsedda för. Det uppstår dock inslag av aktiviteter som av olika skäl inte tillför
något eller väldigt lite värde jämfört med tiden som läggs ner på aktiviteten. (Mattson,
2002). Det som naturligen sker efter att det upptäcks aktiviteter av den sist nämnda
sorten är att en utveckling och effektivisering av processer sker, detta kan göras på
olika sätt. Slöseri kan elimineras genom att förbättra den/dem aktiviteter som inte
tillför något eller ta bort dem helt. Det som är viktigast att fokusera på är sådant som
har en större betydelse för verksamheten och har störst rationaliseringspotential.
Dessa rationaliseringar kan väljas ur olika synvinklar, så som möjlighet att öka
kundtillfredsställelse, resursåtgång eller resultatförbättring.(Christopher, 1992).
Viktiga aspekter när en process designas om är att ha tydliga början och slut på
processen, just av den anledningen att de i allmänhet inte alltid har en given
omfattning. När omfattningen är fastställd så hjälper det med att precisera gränserna
för kartläggnings-, om-design, och analysarbetet. Det underlättar även arbetet för den
person som valts till processansvarig då hans/hennes arbetsområde har preciserats.
Nästa steg blir att göra en kartläggning som kommer hjälpa med att visa hur det ser ut
i nuläget på den process/aktivitet som ska designas om (nulägesanalys). Det finns ett
stort antal metoder för kartläggning av processer, där flödeskartläggning är en av dem.
(Mattson, 2002). Ett annat sätt att göra analysen på är med hjälp av ett
processanalysschema. Med hjälp av detta schema blir det lättare att se vilka processer
och aktiviteter som behövs prioriteras för en om-design.
Tabell 6. Processanalysschema för kartläggning av processer.

Det dokumenteras de i processen ingående aktiviteter som utförs samt tider och
kostnader som hänger med aktiviteten. Tiden kan antingen vara den tid som det tar att
göra den bestämda aktiviteten eller den genomloppstid som krävs för att genomföra
den. I kolumnen för aktivitetstyp noteras med hjälp av symboler eller text vilken typ
av aktivitet som görs. Det kan handa om transport, lagring, väntan, etc. Med hjälp av
en ifylld blankett (processanalysblankett) kan det beräknas kostnader och tidsåtgång i
processen (Hines m.fl. 2000).
3.3.1.2
Angreppssätt för att rationalisera processer
Sättet att effektivisera processer är alltid situationsspecifik. Dock finns det alltid ett
antal principiella angreppsätt som på ett eller annat sätt generellt är lämpliga (Mattson
2002).
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Vanligtvis brukar det finnas två olika orsaker till varför onödiga aktiviteter finns i en
process. Det ena är att processer sällan är systematiskt designad eller baserade på en
analys av alternativa tillvägagångssätt. Oftast uppstår de av en konsekvens av att
aktiviteter i en process måste utföras av diverse anledningar och får då sin utformning
mer eller mindre ad hoc. En annan orsak är att produkterna eller att krav på produkten
ändras. Det vanliga misstaget blir att arbetsprocesserna inte ändras i takt med att
produkterna utvecklas och ändras. Detta leder till att aktiviteter som har varit
nödvändiga och bidragit till värdeadderande tid blir onödiga. Oftast utförs dessa steg
helt rutinmässigt och konsekvensen blir att stegprocesserna inte ses över i takt med de
förändringar som görs (Lumsden, 1990).
Ett bra hjälpmedel för att eliminera onödiga aktiviteter är Vad-Varför-frågor som
nämns ovan i det beskrivna sättet att analysera processer. Detta verktyg är effektivt
vid de olika aktiviteterna i en process. Ställs frågan varför och det inte finns något
svar till den frågan betyder det oftast att aktiviteten kan elimineras.
Tabell 7. De fem Vad-varför frågorna.

Ett typexempel på onödig aktivitet är en kvalitetskontroll. Oftast genomförs denna
kontroll både hos kund och leverantör. Genom att bygga goda relationer går det att
komma överens om hanteringen av kvalitetskontroll där av eliminering av ett steg.
3.3.1.3
Ta bort stödaktiviteter från flödet
På en detaljerad nivå består processer av följder av aktiviteter. Vissa av dessa
aktiviteter är inte värdeskapande men nödvändiga för att kunna genomföra processen.
Vanliga aktiviteter som inte är värdeskapande är omställning av maskin i produktion
eller utplock av material. Det kan även handla om olika kvalitetskontroller, som kan
till viss del utföras parallellt med själva processen. Denna aktivitet kan även utföras
som en förberedande aktivitet till de värdeskapande aktiviteterna inuti processen.
Genom att ta bort dem från processens kritiska linje som exemplet i figur 11, kan
processledtiderna minskas.
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Figur 7. Ta bort stödjande aktiviteter från processens kritiska linje.
Detta betyder att alla aktiviteter i en process som är eller kan vara förberedande av
något slag skall i den möjligaste mån göras parallellt med den värdeskapande
aktiviteten som genererar till ledtidsreducering (Mattson, 2002).
3.3.2 Verktyg för att effektivisera informationsutbyten
All kommunikation har ett syfte och handlar om att sprida och dela kunskap, idéer,
information och känslor från en individ till en annan individ/grupp. Budskapet som
ska nå fram måste formuleras och utformas på ett sätt som avser att undvika
missuppfattningar (Tonnqvist, 2012). En bra metod för att försäkra att budskapet nått
fram är att återkoppla med varandra där en återkoppling kan ses som ett kvitto/bevis
på att mottagaren tagit emot informationen. Det är viktigt att mottagare och sändare
kommunicerar på en jämlik nivå så att båda förstår (Jacobsen & Thorsvik, 2002). För
olika målgrupper och olika syften lämpar sig olika kommunikationskanaler att
använda sig utav (Tonnquist, 2012).
Kommunikationskanalerna kan delas upp i tre olika grupper:
• Elektroniska: Mail, sms, telefon.
•

Skriftliga: Rapporter, brev, broschyrer.

•

Fysiska: Utbildningar, möten, träffar, konferenser.

Med kommunikation är syftet att säkra att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid
på rätt sätt (Tonnqvist, 2012). Inom sjukvården kan bristande information leda till att
patienter drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskador (Clark, 2009). Det är därför
viktigt att information sprids från person till person angående beslut som ska tas.
Information fungerar sedan som grund för beslutstaganden. Ur ett ledningsperspektiv
är kommunikation en väldigt viktig kugge för kontroll, styrning och samordning
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).
Tillgång till information är en nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv
verksamhet och förutsättning för att aktörerna längs försörjningskedjan skall kunna
utnyttja sina resurser på det mest optimala sättet.
Information är en viktig tillgång för att ha möjlighet att effektivt bedriva en
verksamhet med förutsättningar att aktörer längs försörjningskedjan på optimalast
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möjliga sätt ska kunna utnyttja sina resurser. Informationen i sig innehåller inga
direkta värden men har i många fall ett indirekt avgörande värde. Med åren har
informationsflödet varit alltmer viktigt då utveckling och förändringstakt runtom i
världen och på företag har ökat.
Kommunikationstyper
Mottagare och avsändare av kommunikation är både mänskliga och datoriserade. Det
finns fyra grundläggande kommunikationstyper av dessa två olika noder. Dessa består
av; man-till-man-, man-till-system-, system-till-man, och system-till-systemkommunikation (Mattson, 2002).
Man-till-man: Detta är den mest grundläggande metoden och innebär att två (eller
mer) individer kommunicerar direkt med varandra. Informationen är interaktiv och
kan avslutas i form av att den läggs på minnet, utbyts, hamnar på pappersdokument,
bearbetas vidare eller/och kommuniceras vidare till andra individer. Kända
kommunikationsmedel är direkt tal, fax, telefon, brev, sms och e-post.
Man-till-system: Är en kommunikationstyp som händer mellan en individ och ett
datoriserat informationssystem. Individen överför information som är systemläsbar
och vidarebehandlas av datorsystemet. Individen får en momentan information
tillbaka gällande vad systemet fört in för information och om den accepterats. Internet
är ett exempel på man-till-system-kommunikation (Lumsden, 1998).
System-till-man: Den här sortens informationstyp innefattar också de två noderna i
form av en individ och ett datoriserat system. Skillnaden med denna typ gentemot den
föregående är att systemet tar initiativet till informationsutbyte. Exempelvis fungerar
ett systematiserat beställningspunktsystem med hjälp av system-till-man typen.
Systemet informeras om att beställning ska göras och kommunicerar vidare uppgiften
till en individ.
System-till-system: Kallas de informationsutbyten som exempelvis sker mellan två
datasystem. System-till-system är online baserat och sker antingen interaktivt eller
transaktionsorienterat. En överföring av leveransplaner mellan kund och leverantör
för ett antal artiklar utgör denna sortens kommunikationstyp (Mattson, 2002).
De olika typerna av informationsutbyte används fördelaktigt i olika typer av
situationer. När större informationsutbyten sker mellan företag till företag eller kund
till företag så är det exempelvis till stor fördel att använda sig av man-till-system eller
system-till-system för att minska risken för att tappa bort information. Ett system
lagrar större information lättare och mycket mer detaljerat än vad en individ skulle
göra. Det är viktigt att välja rätt sorts kommunikationskanal för att minska
extraarbetet som kommer bli tvunget för att tillgodogöra den i sitt
informationssystem. Några faktorer som kan avgöra vilken typ som är mest
ändamålsenlig är utbytesfrekvensen, informationsmängd, varaktighet och till hur stor
grad av spontant innehållsmässigt informationsutbyte som kompletterar det
rutinmässigt givna informationsutbytet.
Dessa nämnda kommunikationstyper utgör grunden för vägar som kommunikationen
kan väljas på inom en organisation. Oberoende av vilken metod om väljs är det viktigt
att informationen görs tillgänglig för bearbetning, bedömning och att beslutsfattare tar
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beslut gällande informationen. Det ska vara tydligt angående vem som har rätt att ta
emot och vara verksam på den information som kommer in samt vem som har rätt att
kommunicera information utåt på organisationens vägnar.
Den information som krävs för att styra ett företag eller organisation och har något
med utgående eller ingående materialflöde är antingen extern eller intern genererad.
Den externgenererande informationen kommer utifrån, exempelvis från kunder och
leverantörer. Karaktäristiks för denna sortens information är att den kommunicerar
emellan olika företag med hjälp av någon av dem nämnda kommunikationstyperna.
Interngenererad information är den information som skickas runt inom företaget. Till
största del är det direkt kopplat till den interna verksamheten, men händer även att den
kan vara resultat av information som genererats externt (Tonnqvist, 2012).
En organisation kan ur användarsynpunkt se den externt genererande informationen ur
fyra synvinklar. De består av strukturinformation, aktivitetsinformation,
planeringsinformation och uppföljningsinformation. Strukturinformation kan ses som
grundinformation om företagets kunder och leverantörer. Det kan handla om
företagsnamn, adresser, ansvarig inköpare/säljare, leveransvillkor, mått etc.
Strukturinformationen är som nämnt grunddata och kan anses vara fast, eller halvfast,
dvs. den ändras inte alls eller väldigt sällan. Just den här sortens information är därför
inte så väldigt intressant när det gäller arbets- och kostnadseffektivisering.
Aktivitetsinformation inkluderar all den information som krävs för att klara av de
dagliga uppgifterna i en kund/leverantörsförhållande. Kort och koncist kan man säga
att informationen ska tala om vad som pågår och vad som önskas pågå (Mattson,
2002).
•
•
•
•
•

Information om vad de båda parterna önskar att den andra ska göra
Information som säkerställer att båda parterna har förstått varandra
Information om guider och underlag för att kunna utföra önskad uppgift
Information om det aktuella läget, på vad som håller på att utföras
Information på vad som är och har utförts

Den här sortens information är värdeadderande information som handskas med
betalning och materialflöden. Det som kännetecknar aktivitetsinformation är den stora
mängden information som överförs väldigt frekvent. Aktivitetsinformation är därför
intressant när det gäller effektivisering av informationsutbyte.
Planeringsinformationen inkluderar den information som utgör underlag för att klara
av att planera. Faktorer som historik, efterfrågan, prognoser etc. är information som
hör till den här typen. Även denna typ av information är angelägen att effektivisera
med hjälp av modern informationsteknologi. Syftet är att öka frekvensen av
kostnadseffektiva informationsöverföringar av stora datamängder på så kort tid som
möjligt. System-till-system ska i detta fall vara den typ som bäst ska klara av detta.
Uppföljningsinformation är den information som reflekterar på det faktiska utfallet av
aktiviteter, utfört jobb och planer. Informationsmängderna är relativt små och är
därför motiverat att använda sig at man-till-man kommunikation (Mattson, 1998).
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Information som betraktas som korrekt måste uppfylla krav som talar om ifall
informationen har validitet, dvs. är avsedd för vad den ska avse (Mattson, 2002).
Informationen måste vara noggrann dvs. vara tillförlitlig och ha hög reliabilitet.
Kvalitén måste också vara hög, dvs. tidsaktuell (Mattson, 1998).
Kommunikationsfel kan effektiviserats på följande sätt. Några viktiga åtgärdspunkter
är bl. a följande:
1. Fastställ informationsbehovet. Det är viktigt att tidigt fastställa vilken typ av
information och kommunikation som krävs för att arbetet skall kunna utföras
på rätt sätt och att missuppfattningar skall kunna reduceras. Det är viktigt att
vara upplyst om att kommunikation i de flesta fall handlar om att
informationsflöde i båda riktningarna. Oftast är den ena riktningen självklar,
medan den andra riktning lätt glöms.
2. Studera och tydliggör viktiga informationsflöden. Kommunikationen bör
studeras för att nödvändig och viktiga informationsflödena förtydligas så att de
kan fungera utan avbrott eller fel. Detta kan ske genom att verksamhetens
viktigaste informationsflöde identifieras och kartläggs. En bra metod är ett
flödesschema.
3. Standardisera och säkra språket. Språket som används är bärare av de
budskap som skall överföras. För att kommunikation skall vara framgångsrik
krävs ett gemensamt, tydligt och lättbegripligt språk. Användning av onödigt
svårt språk, krångliga meningsuppbyggnader, etc. kan lätta göra så att
budskapet förlorar delar av sin innebörd eller feltolkas. Det är därför viktigt
att språket om möjligt anpassas till att läsaren standardiseras.
4. Välj lämpliga informationskanaler. Information kan överföras via flera olika
kanaler. De vanligaste kanalerna är samtal, telefon, dokument elektroniskt etc.
Det är därför viktigt att välja rätt kanal beroende på vad för informations som
skall överföras.
5. Säkerställ mottagande och förståelse. Det är viktigt att den information som
har en avgörande betydelse och resultat hanteras på ett bra sätt. Det är därför
viktigt att verifiera informationen mottagits, tolkats och förstått på rätt sätt.
Detta kan ske med hjälp av kvittensförfarande (Sörqivst, 2004).
3.3.2.1
SBAR-modellen
Hälso- och sjukvården är en komplex arbetsmiljö dock långt ifrån säker. Vården har
en tendens att föra över stora mängder data med kritisk information mellan patienter,
anhöriga, läkare och sjuksköterskor. Svensk sjukvård bygger på att informationen
överförs korrekt. Ifall inte denna information är korrekt eller ofullständig behövs det
olika verktyg för att korrigera och minimera missförstånd. Brist på standardisering av
kommunikation samt osäkerhet kring ansvaret för patienter är en del av faktorerna
som försvårar en effektiv kommunikation. Ett beprövat verktyg är modellen SBAR
vars syfte är att överföra kritisk information.
SBAR modellen är en väl beprövad kommunikationsmodell som vanligtvis används
för överföring av kritisk information i komplexa arbetsmiljöer där det är viktigt att
kommunikation är högprioriterad. Ordet SBAR står för Situation, bakgrund, aktuell
bedömning och rekommendation. Själva syftet med SBAR-modellen är att
informationen mellan vårdgivare ska bli mycket mer patientsäker samt strukturerad.
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Vidare är SBAR-modellens syfte att den skall fungera som en lathund för att vara
tidssparande. SBAR-modellen kan skapa förutsättningar för att informationshantering
kan ske på ett korrekt och säkert sätt. Genom att lägga fokus på huvudbudskapet
minskar man att fastna i små detaljer som är irrelevanta i många fall. Med SBARmodellen är det enkelt att veta vad som skall säga samt uppmuntrar till dialog som
övervinner hierarkier. SBAR modellen kan användas både muntligt och skriftligt. För
att kunna underlätta användningen av modellen är det viktigt att den anpassas efter
aktuella verksamheten. Det är viktigt att vårdpersonal tillsammans med chefer
bestämmer vilken typ av information som skall kommuniceras i den aktuella
övergången.
SBAR kan vara lämplig metod för standardisering gällande;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mellan arbetspass på en vårdavdelning
Vid utskrivning
Mellan vård- och behandlingsavdelningar
När patient försämras
Vid telefonkonsultation
Sjukhusblanketter
Förslag till förbättringar gällande processer i verksamheten när det kommer till
dokumentation
Preliminär bedömning i medicinsk journal
Etc.

3.3.2.2
IT-System
IT-system huvudsyfte är att hjälpa verksamheter genom att förenkla, planera, stödja
samt att den följer upp verksamheten (Magnus & Olsson, 2008). Enligt Fredholm
(2013) är det ytterst viktigt att IT-system och verksamheten är synkroniserade med
varandra. Om inte verksamheten och informationsutbytet är anpassade efter varandra
måste således antigen verksamheten eller IT-systemet anpassas efter varandra.
I en verksamhet kan det finnas olika system för att kunna stödja eller följa upp de
olika delarna i företaget. En del av funktionerna är gemensamma för alla slags
verksamheter medan andra verksamheter kan ha olika system som är specialiserade
just för deras verksamhet och för en viss funktion (Fredholm, 2013). För att två
system skall vara kompatibla med varandra och kunna utbyta information måste de
olika systemen kunna integrerar med varandra. Enligt Magnusson & Olsson (2008)
måste olika funktioner vara kompatibla med varandra för att kunna integreras.
Integration
Nästan alla IT-system som finns ute på marknaden har sitt "egna språk”. Det kan
därför vara svårt när olika system skall kommunicera och förstå varandra (Magnusson
& Olsson, 2008). När olika system utbyter information med varandra brukas det
kallas för integration. Många företag har idag flera olika system beroende på vilken
funktion den skall uppfylla. Fördelen genom att kunna integrera de olika system är
stor, dels för att du har alla data på en och samma plats och det i sin tur leder till att
det blir enklare att hitta en information som behövs (Fredholm, 2013). Vidare hävdar
Fredholm (2013) att det går att skilja på intern och extern integration. När det kommer
till extern integration sker integration gentemot kunder och leverantörer i
försörjningskedjan. Detta går att informationshanteringen kan automatiseras vilket i
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slutändan leder till en ökad effektivitet. Genom att systemen automatiskt sköter
överföring av dokumentering och delar på information kan fel av information radikalt
minskas (Fredholm, 2013). Intern integration går ut på att de interna systemen är
synkroniserade och samverkade med varandra och utbyter information i realtid, vilket
går att informationen kan nås av hela verksamheten oavsett avdelning. Detta påverkar
verksamhetens effektivitet. Fördelen med att ha en fungerande intern integration är att
det eliminerar onödigt dubbelarbete, samtidigt som ledtider förkortas i den interna
informationshanteringen (Fredholm, 2013). Samtidigt menar Fredholm (2013) att
nackdelarna med integration är att det är väldigt komplex process, dock är fördelarna
fler och bättre. Enligt Magnusson & Olsson (2008) finns det två olika sätt att
integrerar olika system med varandra, antigen genom peer2peer- eller hublösning.
Genom att använda hub integrerar olika system genom att införa en broker som
används till att kommunicera med alla de olika systemen. Brokerns uppgift är att
översätta information mellan de olika systemen (Magnusson & Olsson, 2008). Vidare
säger Magnusson & Olsson att brokern används som en tolk som kan översätta flera
olika språk genom en integrationspunkt.
Inom IT-system är EDI vanligt förekommande. EDI står för Electronic Data
Interchange. Själva tanken med EDI är att kunna överföra information av olika slags
format på ett säkert sätt(Fredholm, 2013). EDI används bland annat för att kunna
automatiskt skicka iväg information av lagersaldon, order, orderbekräftelse,
information etc. Syftet med EDI är att kunna integrerar två system med varandra för
att kunna föra över information på ett säkert sätt. Inom EDI finns det olika standarder
som används som format. Den vanligaste i Sveriges kommuner och landsting är
EDIFACT som även benämns Single Face To Industry (SFTI) (Magnusson & Olsson,
2008).
3.3.3 Verktyg för att effektivisera helhetssynen
Studier visar att den värdeskapande processtiden endast utgör några fåtal procent av
den totala ledtiden (Mattson, 1998). Det finns en hel del angreppssätt och
möjligheterna att radera dem icke-värdeadderande tiderna på, där flödesorientering är
en av dem. Flödesorientering är en organisationstyp där arbetsmoment, maskiner
och/eller andra resurser organiseras efter arbetsflödet istället för efter egna funktioner.
På så sätt blir det mer överblickbart hur material och information flyttas från enhet till
enhet. (Willoch, 1995). Det har nämnts att effektivisering sker genom att ta bort de
aktiviteter som inte tillför värde till produkt eller slutkund. När dessa förändringar och
effektiviseringar applicerats i arbetsprocessen behöver det nödvändigtvis inte vara slut
på effektiviseringsmöjligheter. Mattson (2002) skriver att det kan förekomma
gränsytor mellan olika processer eller enheter på företaget. Dessa gränsytor skapar
onödig tids- och resursåtgång mellan två processer/enheter/individer. Varje gränsyta
skapar ledtid som i sin tur bidrar till aktivitetstid, resursåtgång och
transaktionskostnader. Ett sätt att förebygga dessa besvär är att omfördela och/eller slå
samman arbeten och ansvar för diverse aktiviteter så att antalet gränsytor reduceras.
Figur 13 visar på hur ett fördelningskoncept kan se ut. Resultatet av hopslagningen är
att det som var tre aktiviteter och utfördes av tre personer, kan istället utföras av en
person. Detta till stor hjälp av kanbankort för materialstyrningen (Copal & Cypress,
1993).
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Figur 8. Integrering av processer
Parallellisering är en annan metod att effektivisera processer med långa ledtider. Detta
genomförs på längre processer där det är möjligt att genomföra någon annan aktivitet
parallellt.

Figur 9. Parallellisering av aktiviteter
I figuren ovan illustreras hur en parallellisering kan se ut och modifieras för att
effektivisera och hinna med så mycket som möjligt på den utsatta tidsintervallen
(Mattson, 2002).
3.3.3.1
Visuell planering
Målet med visuell planering är att enkelt och tydligt skall kunna se mål, planer och
aktuell information inom en verksamhet. Det enklaste sättet att få detta att fungera är
genom att skicka ut mail till alla berörda eller att hänga ut information på väl valda
platser där de flesta arbetare går förbi. Ett annat alternativ är att utnyttja
whiteboardtavlor för det blir betydligt enklare att ändra informationen ifall det
behövs. Genom att genomföra dessa olika metoder blir det enklare för arbetarna att få
en bild av hur arbeten sköts, återstående sysslor samt de problembeskrivningar och
lösningar som eventuellt kan uppstå (Sebestyén, 2005).
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3.3.3.2
Lean-tavla
Allmänt
Ett sätt att arbeta mot ständiga förbättringar och avvikelsehantering är att använda sig
av en förbättringstavla också kallad lean-tavla (Olofsson, 2011). En lean-tavla är en
whiteboard tavla som är indelad i olika segment anpassat efter organisations typ. Med
hjälp av en lean-tavla kan avvikelser lättare behandlas och rotorsaker bli upptäckta
mycket snabbare och tydligare. Avvikelser i en process är något som helst ska
undvikas i en organisation, fokus bör ligga på att undanröja dessa så fort som möjligt.
lean-tavla hjälper även med att öka kommunikationen då allt blir synligare och mindre
transparent. Gruppen får ett naturligt nav att samlas kring för att med en given
frekvens hålla förbättringsmöten.
Beståndsdelar
Beståndsdelarna i en tavla kan som sagt skiljas från tavla till tavla, beroende på vilka
attribut en organisation är intresserad över. Rent generellt ska en lean-tavla ge en bra
överblick på organisationens brännande punkter. Tre punkter som bör vara med i varje
tavla är;
- Ett område för alla öppna avvikelser/problem. Denna kan med fördel delas i ett
område för nya saker och ett för sådana som inte är nytt men ännu inte tagits itu med.
– Ett område för de avvikelser/problem som just nu processas. Ett stor hjälpmedel för
detta är PDCA-modellen. Med hjälp av den syns lättare vilka avvikelser/problem som
processas och hur långt de har processats.
– En meritlista där färdiga förbättringar har sparats för att bevisa och se att saker
faktiskt blir bättre. Funkar även som referensmall för framtida avvikelser/problem.
(Bergman, 2012).
Exempel på hur en lean-tavla kan vara uppbyggd visas i Bilaga 3. Arbetsgången för
att jobba med tavlan är inte på en avancerad nivå men kräver delaktighet från hela
organisationen. Vid regelbundna genomgångar går gruppen igenom status på
avvikelserna som processas. Lean-tavlan i sig är ett ständigt förbättringsprojekt som
givetvis ska byggas ut och förbättras där det anses finnas möjligheter för förbättring.
Exempel på sådant kan vara ett område för saker som behöver ligga i check-fasen
länge eller områden där till varandra relaterade avvikelser samlas för att betas av som
ett större projekt (Bergman, 2012). En fungerande förbättringstavla, det vill säga en
som faktiskt resulterar i att många avvikelser hanteras – oavsett storlek på dem, kan
starkt bidra till konceptet kaizen (Olofsson, 2011).
Problemlösningar och förslag för förbättring
Tavlans fokus ligger i förstärkning inom områden kommunikation, reflektion och
problemlösning. Inga förslag tas bort, utan förslagen sitter kvar tills de antingen blivit
fixade eller parkerade. Det är ett systematiskt sätt att ta tillvara på och synliggöra de
idéer som finns bland medarbetarna. Alla förslag och metoder syns och är tillgängliga
för medarbetarna. (Margreth Bergström, utvecklingsledare Miljö & Hälsoskydd).
3.3.3.3
SMART-modellen
Smart modellen används vid formulering av mål för projekt eller annan form av
utveckling inom organisationer. Modellen är väldigt effektiv när mål ska bestämmas
med fler involverade eftersom ramverket som bestäms är gemensam inom gruppen.
Akronymen S.M.A.R.T. står för engelska orden specific, measureable, approved,
realistic och timebound.
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Specific (Specifik). är den första grundstenen i SMART modellen. Det är viktigt att
målet är exakt och definierbart så att misstolkningar inte kan ske på något sätt. Ett
exempel på ett ospecifikt mål skulle kunna vara att personen i fråga ”ska bli snabbare
på att springa” medan ett mer specifikt skulle formuleras att personen ”ska bli 2
sekunder snabbare på 100 meter ”. Specifika mål är något som ska eftersträvas då det
är lättare att följa och undersöka om de uppnåtts.
Measurable (Mätbar). Handlar om att målen som sätts ska vara mätbara. Anledningen
till att ett mål ska vara mätbart är för att underlätta att veta när målet är uppfyllt.
Exempelvis är det skillnad på målet att ”bli stark” och målet ”lyfta 100kg i
bänkpress”.
Approved (Accepterat). Ofta genomförs mål inom organisationer tillsammans i grupp
där flera personer arbetar mot att uppnå de mål man bestämt. Det är väldigt viktigt att
gruppen kan stå enade bakom vad som bestäms som mål och dess innebörd.
Realistic (Realistisk). Det är viktigt att hitta en bra balans mellan ett mål som är
realistisk och vad som är för enkelt eller simpelt. Motivationen kan brista vid en för
svår målsättning, samma sak gäller en för enkel målsättning.
Timebound (Tidsbunden). Det är viktigt med tydlig start och slutdatum för ett mål,
framförallt när det ska vara uppfyllt. Ett exempel kan var ”Vi ska öka antalet nöjda
patienter (specifik och accepterat) från 70 % till 90 % (mätbart och realistiskt), målet
ska vara uppnått 1 december 2015 (tidsatt)” eller, ”Vi ska sänka antalet patienter med
tryckskador från 30 %- 20 %, målet ska vara uppnått 1 december 2015). Vid brist av
detta finns stor risk för förskjutning eller motivationsbrist. (ESV, 2006)
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Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet.
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på frågeställningarna.

4.1 Verksamhetsbeskrivning
Länssjukhuset i Ryhov är ett medelstort sjukhus med drygt 20 kliniker så som
infektionskirurg-, ortoped-, hud och medicinkliniken. Inom medicinkliniken finns
flertal sektioner så som neurolog-, lung-, njur- och hjärtsektionen. Inom kliniken finns
det mottagningar samt 500 vårdplatser som är fördelade på 34 avdelningar. Under 2013
togs det emot över 400 000 patientbesök främst från kommunerna Mullsjö, Habo och
Jönköping. L
Inom Ryhov arbetar det cirka 3300 personer, 81 procent av dessa är kvinnor och 19
procent är män. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, sjuksköterskor, läkare,
läkarsekreterare
och
vårdare.
Utbildning
för
läkare,
sjuksköterskor,
vårdadministratörer och biomedicinska analytiker sker på Ryhov. Länssjukhuset i
Ryhov tar emot cirka 1200 studenter för praktik från Hälsohögskolan i Jönköping och
Linköping. Sjukhuset utbildar även gymnasiestudenter från olika skolor i länet.
På grund utav stramare budget för sjukhus runt omkring i Sverige var Länssjukhuset i
Ryhov först i länet med att anställa logistiker för att kunna möta de krav som ställs
mot sjukhusen samt för att effektivisera arbetssätten på ett så kostnadseffektivt sätt
som möjligt. Länssjukhuset i Ryhov har även en stor laboratorieverksamhet med
klinisk kemi, mikrobiologi, cytologi och klinisk patologi. Genom åren har
Länssjukhuset Ryhov även fått en del utmärkelser. Det senaste var 2013 då priset
mottogs som bästa sjukhus i Landet.

4.2 Palliativ vård
Palliativ vård är den vård som ges för personer i livets slutskede. Palliativ innebär
lindrande och är även målet för den palliativa vården, dvs. att se till att den sista tiden
i livet blir så smärtfri som möjligt. Huvudsyftet är att lindra smärta dock skall den
palliativa vården även erbjuda psykologisk, socialt och existentiellt stöd för patienter
och närstående. Fokus ligger på symtomkontroll och en värdig livskvalitet.
Många inom den palliativa vården ser döendet som en normal process och dess syfte
är att hjälpa patienter att uppnå bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede. Syftet är
varken att påskynda eller uppskjuta döden utan att få ett värdigt liv i livets slutskede.
Palliativa vården kan även erbjudas i ett tidigare skede i sjukdomsprocessen och kan
även kombineras med symtomlindrande behandling. Palliativ vårds huvudsyfte är att;
•
•
•
•
•

Lindra smärta och andra plågsamma symtom som uppkommer.
Att inte försöka påskynda eller fördröja döden.
Hjälpa och stödja patienten i att försöka leva ett aktivt liv så länge det går.
Hjälpa och stödja närstående under patientens sjukdom samt efter döden.
Främja så att livskvalitén kan påverka sjukdomsförloppet positivt.

Palliativ vårdenhet har i syfte att lindra samt främja livskvaliteten för patienter med
progressiv, obotlig sjukdom eller skada med hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och
existentiella behov samt stöd till närstående. Palliativ vård har sin grund i att ha en
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helhetssyn på människan genom att stödja den enskilde individen att leva med
värdighet och i störta möjliga välbehag till livets slut, oavsett hur gammal patienten är
eller diagnos.

4.3 Arbetsprocessen
Personalstyrkan på PVE består av fyra stycken sjuksköterskor som är specialiserade
på palliativ vård. En av sjuksköterskorna är även distriktsköterska och har ett större
ansvar gentemot de andra sjuksköterskorna. Det finns två stycken läkare på plats som
arbetar med sjuksköterskorna två dagar i veckan. På avdelningen finns det även en
kurator som anhöriga kan parata med vid behov dock även patienter. En dietist är
anställd och arbetar endast 20 procent. De fyra sjuksköterskorna har undersköterskor
till sin hjälp när det är ute och besöker patienter samt en koordinator som hjälper till
med planering och samtal. Planering utförs utefter när sjuksköterskan skall besöka
patient och den ansvariga hemtjänsten skickar då ut undersköterskor för att assistera
sjuksköterskorna med den hjälp de behöver. Nedan ser vi hur arbetsprocessen ser ut
på PVE och dess moment som utförs.

Figur 10. Arbetsprocessens delmoment
4.3.1 Förberedelsefasen
Dagen börjar klockan 07.30 med ett morgonmöte. På morgonmötet är det
sjuksköterskor (i vissa fall även läkare) som medverkar. Vid morgonmötet skrivs ett
dagligt schema ut där dagens aktiviteter fördelas jämt mellan sjuksköterskorna. Mötet
styrs inte av någon specifik person, ordet är fritt och alla kommer med synpunkter och
förslag.
Det finns en längre plan som sträcker sig veckovis, den är dock inte alltid aktuell då
det görs en hel del ändringar från dag till dag. Den veckovisa planeringen ger ändå en
större överblick på vad som komma skall.
Verkligheten skiljer sig en hel del ifrån vad som planeras i den veckovisa
schemaläggningen. Patienter kan bokas in akut eller med kort varsel vilket lägger
om andra inplanerade besök eller uppgifter till ett senare tillfälle.
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Efter morgonmötets slut och när dagens patienter är fördelade förbereder sig
sjuksköterskorna genom att ta del av information via dator, telefon eller fax.
Landstinget och kommunen använder sig utav två olika IT-system. Detta gör att mycket
tid under dagen går bort på att ringa för att få fram den nödvändiga informationen
som behövs om patienterna. Oftast skickas medicinlistor och annan data genom fax
eller via telefon. Författarna har observerat att det blir väldigt många samtal för
att nå fram nödvändig information. Sekretessen försämras med två olika system
eftersom de är tvungna att faxa information mellan landsting och kommunala
instanser. Det händer även att de inte får tag på rätt person vilket leder till att
mycket energi går åt att försöka få tag på ansvarig person för respektive patient.
Förberedelsen sköts på olika sätt beroende på vilken sjuksköterska som arbetar. Vid
intervjuer och observationer har författarna kommit fram till att det finns en avsaknad
av guidelinjer och standardiserade arbetssätt. Ett grundläggande problem med att
standardisera inom sjukvården är den humana aspekten om att det handskas med
människor och inte fysiska produkter. Patienterna är unika och behöver på så sätt
unika tillvägagångssätt för sin behandling. Standardisering inom vård kan istället
ses ur det perspektiv att öka säkerheten genom att tjänster, produkter och metoder
håller samma standard. Sjuksköterskorna arbetar till stor del med fria tyglar och på
det sätt som de anser passa bäst.
Efter att ha gjort klart allt administrativt arbete gällande information, beger sig
sjuksköterskorna till ett lager med medicin för att plocka med sig det som behövs till
patienter. Därefter går de till nästa rum för att hämta en sjukvårdsväska som de har med
sig till patienterna. I denna sjukvårdsväska finns material som är till hjälp för att
underlätta arbetet hos patient. Författarna har märkt att packningen av väskan är ett
moment som alltid tillkommer då det inte finns någon guide för standardpackning.
Detta gör att de måste kontrollera väskan så att allt är med. Sjuksköterskorna
arbetar oftast två och två och har även väskorna uppdelade efter de två teamen.
När väl allt är klart beger sig sjuksköterskorna till patient, som genomförs via
biltransport eller gång.
4.3.2 Transport
Eftersom sjuksköterskorna arbetar inom hela Jönköpings län blir det ofta bilresor.
Detta finns även i åtanke när det kommer till hur patienterna fördelas. Författarna har
observerat att logistiken finns i åtanke när det kommer till längre bilresor. Finns det
patienter som bor långt bort från sjukhuset försöker teamet även besöka andra
patienter som bor på samma väg för att inte behöva åka ut dit igen under samma dag.
Det händer även att personalen får åka ut på akuta fall. Detta gör att schemat får göras
om och det som är minst prioriterat fallen senareläggs.
Teamet har tillgång till två stycken bilar till sitt förfogande. Skulle en akutsituation
uppstå och bilarna är upptagna bokas taxi. Författarna har observerat att service runt
bilen sköter sjuksköterskorna själva det vill säga att byta däck, fylla på med
spolarvätska etc. Detta är inget inom sjuksköterskornas kärnverksamhet och
uppskattas inte av de involverade.
4.3.3 Ankomst till patient
Själva processen hos patienten brukar ta cirka en timme, oftast är de klara tidigare.
Här utförs allt ifrån blodtransfusion, undersökning, konsultering eller samtal. Vad som
än händer så blir sjuksköterskorna kvar hos patienten i minst 1h, utförs
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arbetsuppdraget snabbare så används den återstående tiden till samtal med patient och
anhöriga. Sjuksköterskorna har oftast en eller två undersköterskor till hjälp som
assisterar vid behov.
4.3.4 Rapportering
En mycket viktig del av hela arbetsprocessen är själva rapporteringen som utförs av
sjuksköterskorna. Rapporteringen som görs berättar vad respektive sjuksköterska har
gjort och aktuell status på patient. Övriga kommentarer till framtida sjuksköterskor
och hemtjänstföretag som ska besöka finns också med här. Författarna har upptäck via
observationer att dessa rapporteringar utförs på olika sätt beroende på vilken
sjuksköterska som rapporterar. Det finns de som tar med dator till patient och utför
rapporteringen direkt på plats och det finns de som väntar med rapporteringen tills de
kommit tillbaka till sjukhuset och sitt kontor. Dessa rapporter hamnar i sjukhusets
datasystem och finns till förfogande för den person som nästa gång ska besöka patient
i fråga. Generellt sätt avslutas arbetsprocessen på sjukhuset när rapporteringen sker.
Problem och frågor som uppstått under arbetsprocessens gång dokumenteras inte utan
handskas bara med den koordinator som finns på PVE. Denna process repeteras när
nästa patient ska besökas.

4.4 Orsaker till en ineffektiv arbetsprocess
I dagsläget är PVE’s arbetsprocess inte analyserad i aspekter om vart arbetsprocessen
genererar värdeadderande tid och vart den inte gör det. Sjuksköterskorna har varit på
utbildningar och tagit del av information gällande förbättringsmodeller, men berättar
att drivet för att starta och slutföra de inte finns. Författarna har observerat att analyser
görs i transportmomenten där personalen utför en enklare form av ruttplanering. Det
brister i standardiseringar sett över gruppens arbetssätt. Varje enskild person utför
processerna så som de själva tycker är tryggast och bäst. Det blir på så sätt svårt att
utvärdera och förhindra fel som uppstår under arbetsprocessens gång. Förenklingar
och utvecklingar är möjliga genom att det rapporteras, dokumenteras och sedan
analyseras. Dokumenteringsaspekten är enligt författarna bristande genom
arbetsprocessens gång.
I dagsläget utbyts information mellan medarbetarna genom morgonmöten, rondmöten (veckovisa upptaktsmöten) och mellan patientbesök på PVE. Informationen
utbyts i stort sätt endast via man-till-man metoden i form av post-it-lappar och tal.
Frågor och dess lösningar som genereras, dokumenteras inte för framtida
problemlösningar. Via intervjuer och observationer har författarna lagt märke till att
det finns gränsytor mellan de olika enheterna på sjukhuset. Information delas inte
mellan varandra så som den skulle kunna vilket leder till att varje enhet blir isolerad.
Detta är en övergripande brist som genomsyrar hela arbetsprocessen. IT-systemet som
används brister som tidigare nämnt pga. olika system i de sammankopplade leden
(landsting-kommun-hemtjänster). Författarna har under observation och intervjuer
observerat att fallföretaget brister i tre av dessa fyra fall. Fallföretaget har brister i
man-till-man där författarna anser att kommunikationen mellan två personer fungerar
bra, dock sparas inte den nödvändiga informationen alltid. Författarna har under
intervjuer observerat att viktiga problem tas upp dock dokumenteras det inte vidare
eller görs någon uppföljning. Vidare brister fallföretaget vid system-till-man, där
fallföretaget inte har full tillgång till information som finns i kommuners system. Just
nu är den temporära lösningen att de måste ringa till den berörda kommunen för att
det skall fungera. Detta gör att viss del av tiden går till att ringa när den tiden kan
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utnyttja på annat sätt. Den sista bristen som författarna har observerat är system-tillsystem som är kopplat till föregående punkt. Fallföretaget har endast tillgång till en
viss information som skickas iväg från kommunerna, dock måste detta ändå
kompletteras genom samtal eller fax.
Organisationen är funktionellt uppbyggd vilket innebär att det finns en hierarki och att
grupperna är organiserade efter kunskap. Risken blir att de olika grupperna har egna
intressen och mål de vill uppnå vilket skapar en viss isolering och skadar den
övergripande organisationen. Som nämnt i 4.3.4. utför vissa sjuksköterskor arbeten
parallellt, exempelvis administrativt arbete under patientbesök. Genom intervjuer har
författarna förstått att samarbetet med de olika hemtjänstbolagen är god och
välfungerande. Dock har inte någon form av utvecklingsarbete märkts till mellan de
kommunala och privata hemtjänstbolagen. Det anordnas officiella möten ca en gång
per år med kommunens olika hemtjänst företag.
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Kapitlet ger svar på frågeställningarna genom att jämföra insamlad empiri med
teoretiskt ramverk.

5.1 Vilka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess finns inom
en palliativ vårdenhet?
Författarna använder nulägesbeskrivningen från föregående kapitel som utgångsläge
för att finna ineffektivitet inom arbetsprocessen. Dessa ineffektiva faktorer kopplas
sedan till det teoretiska ramverket. Nedan visas ett fiskbendiagram som hjälper att
klassificera de identifierade faktorerna.
Tabell 8. Överblick på utmaningar, problem och grundorsaker inom
arbetsprocessen.

I tabellen ovan har utmaningar till de tre bristerna redovisats. Varje utmaning består
av problem som i sin tur kopplats till grundorsaker. Tabellen har hjälpt författarna att
bryta ner utmaningar som uppstår i arbetsprocessen på PVE.
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5.1.1

Brist på standardisering

Figur 11. Fiskbensdiagram över utmaningar inom standardisering på PVE.
Författarna har konstruerat ett fiskbensdiagram som kan ses ovan i Figur 11 på
utmaningar för en standardisering på enheten. På PVE har inte personalen tagit del av
en övergripande arbetsprocesskarta eller flödeskarta. Författarna har därför via
rundgång och observation använt sig utav en processkarta för att få en övergripande
bild på arbetsprocessen och möjligtvis hitta ineffektivitet. Via intervju med personal
har författarna fått veta att den övergripliga bilden på enheten är bristande då det inte
gjort någon visuell karta över flödet och de olika moment som ingår i arbetsprocessen
som utförs dagligen. En verksamhet som arbetar via en flödesorienterad modell
underlättar sin planering, minskar kötider och skapar en bra grund för
ledtidsförkortningar och ständiga förbättringar (Sörqvist, 2004). Denna grundläggande
faktor fattas på PVE och bör åtgärdas för att i framtiden kunna skapa ett enklare
arbete med standardiseringar. Processeffektivisering är inte personalens
kärnkompetens och de är oinvigda inom förbättringsarbeten och effekterna som kan
skapas. Det behövs därför mer utbildning och möjligtvis konsulthjälp för att lära ut
grunderna och öka motivationen för eventuella förändringar. Sjuksköterskorna har
förklarat att motivationen ofta brister då effektiviseringsförsök har utförts utan några
framgångar, projekt slutförs sällan och tydliga resultat uteblir.
Stor anledning till de nämnda bristerna ovan hänger ihop med otydliga riktlinjer och
ledarroller. Via diskussion och intervju med sjuksköterskorna så blir det tydligt att en
avsaknad av riktlinjer existerar. Detta kan exempelvis skapa en problematik när det
ska utvärderas för vidareutveckling i arbetet eller initieras en nyanställning/vikariat
(Brunsson & Jacobsson, 1998).
Med hjälp av observationer och intervjuer har författarna lagt märke till att det saknas
effektiviseringsmål som är klara och tydliga för sjuksköterskorna. Att sätta mål inom
en organisation är oerhört viktig för att nå framgångar. Ett bra tips är att hitta rätt
målsättning som hjälper med detta (Oscarson, 2012). Motivation och mål går hand i
hand, utan det ena uppfylls inte det andra (Simsek, 2011). Observationer och
34

Analys
diskussioner på PVE har tydliggjort att det förekommer brister både motivations- och
målmässigt. Bristen på motivation har tidigare i rapporten tagits upp som faktor av att
effektiviseringsförslag inte slutförs och att allt för mycket ansvar sätts på
sjuksköterskorna i samband med effektiviseringsförsöken. Det brister även gällande
uppföljning på PVE som direkt resultat till brister i målsättningar. Målsättning är ett
verktyg för att hela tiden lära sig och bli bättre och förutsätter att det följs upp och
utvärderar sina steg. För en utvärdering krävs det tydliga mål och en handlingsplan för
att nå dessa mål, detta för att ge ett underlag att reflektera emot (EZV, 2006).
Arbetsgruppen arbetar och utför sina arbetsmoment utan några tydliga direktiv
uppifrån. Patientvården sköts bra och ett tydligt nöje från patienterna finns, det
behöver dock inte betyda att det inte finns plats för effektivisering och förbättring i
arbetsprocessen. Sjuksköterskorna i arbetsgruppen arbetar enligt egna strategier och
utför inte arbetsprocesserna enligt samma metod.
När olika individers arbete skiljer sig åt så uppstår metodfel. Någon kan ha upptäckt
ett mer effektivt arbetssätt som visar sig vara bättre än andras. Utåt kan det ses som att
det finns hög och låg-presterande individer på samma arbetsplats. Ibland kan det visa
sig vara stora skillnader mellan det bästa och sämsta utförandet inom samma område
(Clark, 2009). Ett exempel från PVE är hur rapporteringen efter undersökning hos
patient skiljer sig åt mellan dem olika sjuksköterskorna. Exempelvis rapporterar vissa
individer på plats parallellt med undersökningen via medtagen dator medan andra åker
tillbaka till kontoret och rapporterar därifrån. Att utföra rapporteringen i samband med
besöket kommer inte att minska kvalitén på vården då sjuksköterskorna besöker
patienter tillsammans med undersköterska eller läkare. I de flesta fallen krävs inte 1h
vård av patient även om sjuksköterskan är kvar där på den bestämda tiden. Genom att
göra det direkt efteråt eller i samband med besöket minskar risk för bortkommen
information och det generar till att det blir mer tid över till annat, exempelvis
planering inför nästa patientbesök eller utbildning.
Nyanställd personal får en stor fördel av ett mer standardiserat arbetssätt. Även om
det nuvarande arbetssättet kan låta friare och lättare för sjuksköterskorna så nämner de
själva att det brister och krockar på en hel del ställen p.g.a. den nuvarande formen.
Med hjälp av intervjuer och rundgångar har författarna märkt att bristen på
dokumenterade arbetsrutiner kan vara en följd till att problem hanteras på olika sätt.
Författarna har upptäckt att sidosysslor förekommer med jämna mellanrum,
exempelvis påfyllning av spolarvätska, däckbyte m.m. Författarna har även märkt att
det inte förekommer någon större ordning på kontor och medicinväskor som tas med
på undersökningar. Allt detta anses kunna standardiseras för att effektivisera
arbetsprocessen och sedan vidareutveckla den.
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5.1.2

Bristande informationsutbyte

Figur 12. Fiskbensdiagram över utmaningar inom informationsutbyten på PVE.
Ovan i Figur 12 syns ett fiskbensdiagram över utmaningar inom informationsutbyten.
Författarna har under observationer och intervjuer iakttagit att bristande
informationsutbytet är ett grundläggande problem. Fallföretagets problem är att de har
olika system gentemot vad kommunerna har. Detta gör att fallföretaget inte har direkt
tillgång till nödvändig information, utan måste kontakta den berörda kommunen eller
hemtjänstföretaget för att kunna få fram den information som är nödvändig. Inom
sjukvården kan bristande information leda till att patienter riskerar att drabbas av
vårdskador (Clark, 2009). Om olika informationssystem skulle kunna integrera med
varandra skulle detta kunna leda till att överarbete reduceras och ledtider förkortas i
den interna och externa informationshanteringen (Fredholm, 2013). Varje gång en
sjuksköterska skall besöka en ny patient behöver hon ta fram information om
patienten. Eftersom fallföretaget inte har tillgång till de andra kommunernas ITsystem måste sjuksköterskorna ringa en hel del för att få fram den nödvändiga
informationen. Detta leder till en del frustation bland de anställda. Enligt (Magnusson
& Olsson, 2008) är det betydelsefullt när flera informationssystem används för att
stödja och följa upp i verksamheten, att dessa system är kompatibla med varandra.
Vidare säger (Magnus & Olsson, 2008) att integrera system med varandra kan vara
väldigt svårt dock är fördelarna många ifall det lyckats. Svårigheter kan handla om
kostnader, förändringsmotstånd och oenigheter på beslutsfattarnivå. Denna metod gör
att det finns stor risk för att information kan hamna i fel händer, även att skrivarna inte
skriver ut helt utförligt och viktig data saknas. Många gånger upplever
sjuksköterskorna att det blir frustation p.g.a. den nuvarande lösningen. Det händer
även att personer som de behöver få tag på inte svarar i telefon eller inte är tillgänglig
just för stunden. Problemet med att inte kunna integrera ihop system leder till att efter
varje besök hos patient måste sjuksköterskorna faxa vidare informationen till den
berörda kommunen.
Författarna har kommit fram till att enheterna på sjukhuset är till viss del isolerade,
speciellt gällande problemhanteringar. Diskussioner sker med den arbetsgrupp som
medarbetarna tillhör. Författarna har observerat att fallföretaget inte utnyttjar andra
enheter på sjukhuset till sin fördel. De problem som uppstår under arbetsprocessen
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försöker varje enskild sjuksköterska att lösa på sitt sätt. När problemet är löst finns det
inte någon konkret dokumentation eller arkivering av problemlösningen någonstans,
vilket skulle underlätta ifall problemet uppstår igen i framtiden.

5.1.3

Brist på helhetssyn i arbetsprocessen

Figur 13. Fiskbensdiagram över utmaningar inom helhetssynen på PVE.
Författarna har ovan i figur 19 konstruerat ett fiskbensdiagram på utmaningar för en
helhetssyn på enheten. Det är vanligt för stora organisationer att bedriva merparten av
sitt förbättringsarbete internt i de egna förloppen (Sörqvist, 2004). De mindre
organisationerna är däremot ofta beroende av andra företag och organisationer, eller
som i PVE’s fall, andra enheter på sjukhuset. Enheterna utför förbättringsarbeten
isolerat ifrån varandra vilket ger en dålig transparens emellan enheterna. Det är ofta
förekommande att mindre organisationer bedriver delar av sitt förbättringsarbete med
hjälp av externt stöd och i samverkan utomstånde hjälp (Sörqvist, 2004). Under
observationer har sjuksköterskorna påpekat sin uppskattning för att personer utifrån, i
detta fall författarna, kommer och besöker för granskning, frågor och uppföljning av
hur de arbetar.
När författarna observerade PVE märktes aldrig några större samarbeten mellan andra
enheter. Författarna fick veta att organisationskulturen på sjukhus vanligtvis är
funktionsorienterad, dvs. information går från avdelning till avdelning utan att
avdelningarna har något större samarbete. Det potentiella samarbetet mellan andra
avdelningar utnyttjas inte fullt ut. En öppnare samverkan med andra enheter skulle
möjligtvis öppna upp för förslag på problemlösningar och underlätta vid revidering.
Ett övergripande problem som finns på fallföretaget är problem kring helhetssynen
när det gäller utveckling av arbetssätt. Exempelvis finns inte problem och
problemlösningar dokumenterade eller arkiverade i form av dokument eller synligt på
tavlor. Om ett problem uppstår för sjuksköterska ett så finns det inte som ett
obligatoriskt moment att dela med sig av detta problem (och möjligtvis lösning) till
sjuksköterska två, tre och fyra. Sjuksköterska ett vet inte heller om två, tre och fyra
redan stött på liknande problem och har en lösning. PVE arbetar nära med kommunala
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och privata hemtjänstföretag i syfte om sjukvård och patientskötsel, dock utbyts inte
något större förbättringsarbete ihop. Flera möten skulle kunna arrangeras rörande
effektiviseringsarbeten då detta inte finns i nuläget. Att byta information och ha ett
symbiotiskt samarbete skulle gynna samtliga parter istället för att jobba med
effektivisering och problemlösningar isolerat ifrån varandra.
En bristande helhetssyn och överblick på PVE gör det svårare för personalen att
komma till insikt om hur och vart enheten kan effektiviseras. Författarna har lagt
märke till integreringsmöjligheter i arbetsprocessen, dvs. möjligheter att slå ihop två
eller fler moment till ett. PVE utför inte processer parallellt med varandra, författarna
anser att detta är fullt genomförbart i dagsläget, framförallt förberedelse- och
rapporteringsfasen. En bristande helhetssyn på arbetsprocessen är en bidragande
faktor till detta då det behövs en bra överblick.

5.2 Hur kan de identifierade orsakerna till ineffektiva
arbetsprocesser inom en palliativ vårdenhet hanteras?
5.2.1 Brist på standardisering
Författarna kommer dela med sig av flödeskartan som gjorts på PVE, detta ska skapa
en grund för förbättringsarbetet och underlätta överblicken på enheten. Nästa steg blir
en värdeflödeskarta som berättar mer detaljerat var tid och kostnad inte är effektiv.
Kartläggningar hjälper organisationer att skilja på processer som tillför värde kontra
det som inte gör det (Mattson, 2012). Processerna måste vara stabila för att kunna
införa ett standardiserat arbetssätt. För att få stabila processer måste först och främst
variationen i processerna reduceras detta kan uppnås genom att öka riktlinjer vilket
genererar till minskade variationer (Liker & Meier, 2006). För de grundläggande
momenten som beskrivs krävs antingen grundliga utbildningar eller hjälp av konsult.
Enligt Sörqvist (2004) är utbildning en direkt effekt när det gäller att förebygga
förändringsmotstånd. Det krävs även mer delaktighet uppifrån i hierarkin, detta för att
öka motivationen och visa en gemenskap i förändringen. Liker (2012) menar att en
väldigt bra förutsättning för förbättringsarbete tar sin grund i standardiserade
arbetsbeskrivningar och processer. Ett arbetsmoment som utförs på olika sätt och
förändras kontinuerligt utan att fastställas är inte en effektiv grund att bygga ett
förbättringsarbete på. Om en arbetsuppgift utförs på olika sätt blir det svårt att få ett
underlag att utgå ifrån vid förbättringsarbete. Det behövs kontinuerlig granskning av
en process för att överhuvudtaget identifiera förbättrings- och hanteringsmöjligheter,
vilket i sin tur genererar till en högre kvalité och effektivitet inom organisationen
(Sörqvist, 2012).
De flesta studier och erfarenheter pekar på att en ledares engagemang och agerande
har den största betydelsen för hur bra en förbättringssatsning lyckas eller inte
(Sörqvist, 2004). Vid morgonmötet bör därför en av sjuksköterskorna utses till ledare
och föra mötet mot den riktning hon/han vill. På så sätt blir det mer strukturerat och
inga invändningar behöver uppkomma och om det gör det så vet alla vem de ska
vända sig till. Enheten har nyligen utsett en koordinatortjänst som går runt på
sjuksköterskorna. Detta är inte en metod som författarna rekommenderar att
arbetsgruppen använder sig utav i utseendet av gruppledare. Ledarrollen bör inte gå
runt. I en kursrapport från KTH inom ingenjörsmetodik tas ett liknande fall upp där
metoden med rullande gruppledare användes. Gruppens utveckling avtog då inte alla
inom gruppen var ämnade för att leda och saknade ledaregenskaper. Slutsatsen blev
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att författarna märkte att gruppledarens roll var väldigt viktig för utveckling och
effektivisering. När gruppen fick en gruppledare som visade sig vara självsäker och
med ledaregenskaper blev dynamiken i gruppen bättre och mer effektiv (Galaz, 2012).
Direktiv och riktlinjer skulle skapa en mer standardiserad metodik att utföra
arbetssysslorna och reducera de fria arbetsmetoderna som finns i den nuvarande
arbetsprocessen.
En bra metod för motivationsökning är målsättningar. Författarna såg inga synliga
mål- eller resultattavlor på enheten som visade vad arbetsgruppen vill uppnå eller har
uppnått. Mål funkar som en drivkraft för motivationen, dessa mål ska komma både
från ledning samt arbetsgruppen. Det är viktigt att alla anställda är engagerade i
målsättningen och känner sig delaktiga och hörda. Företag mår bättre, trivseln ökar,
en större arbetsglädje skapas, kort sagt det blir roligare att gå till jobbet (Nilsson,
2012). Ett införande av tydliga, visuella mål och resultat skulle öka motivationen
samtidigt som det skulle funka som referenser för brister och styrkor inom enheten.
Att sätta mål hjälper som sagt med utvecklingen inom organisationer och företag. En
vanlig metod som används gällande målsättning är SMART som står för specifik,
mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. Hela verksamheten med dess medarbetare
måste ha en gemensam vision och tydliga mål (Liker, 2012).
Tabell 9. Förslag på åtgärder för problem inom standardisering

5.2.2 Bristande informationsutbyte
Informationssystem bidrar till en stor hjälp när det kommer till att försöka optimera
processerna i en verksamhet samt ständiga förbättringar (Fredholm, 2013). I dagsläget
är det svårt att byta informationssystem med tanke på att alla kommuner och
hemtjänstföretag använder olika system. Det skulle innebära det en stor
kostnadsfråga, därmed är fax- och telefon en tillfällig lösning.
Införandet av SBAR modellen genererar att kommunikationen blir tydligare och att
den mänskliga faktorn för fel minskar. Författarna har insett att en implementering av
SBAR modellen kan möjliggöra att kommunikationen mellan läkare-sjuksköterskapatient blir klarare och övervinner den hierarki som kan uppstå i sjukvården. Enligt
Lingard (2004) blir kommunikation tydligare gällande, dokumentation,
telefonkonsultation, förbättringar i processer. Behovet av en modell där mänskliga
faktorn kan reduceras och att rätt information kommer fram är nödvändig. Enligt
Liker (2006) är standardisering roten till att förbättringsarbete skall lyckas.
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Enligt Erik Fors-Andrée (2011), har en lean-tavla för de involverade skapat en
gemensam bild över verksamheten, samordningen har förbättrats, delaktigheten blivit
större, det administrativa arbetet blivit mindre och mer fokus på genomföranden lagts.
Detta anser författarna passa bra in på problembeskrivningen på PVE. Därför är leantavla ett berättigat förslag för att underlätta informationsflöden inom verksamheten
och på så sätt underlätta arbetsprocessen för sjuksköterskorna. I tabell 9 har
författarna presenterat åtgärder och förslag gällande informationshanteringen.
Författarna har insett att behov utav standardisering av informationsutbytet är
nödvändig. Enligt Fredholm (2013) är IT-System (EDI) en bra metod för att
standardisera informationsutbytet mellan olika system. Detta hade medfört att både
kommunerna och fallföretaget kan enklare och på ett säkert sätt utväxla nödvändig
information utan att den hamnar i fel händer eller att data saknas. Fallföretaget kan
antigen använda sig utav vanlig EDI eller webb-EDI. Enligt Fredholm (2013) är det
alltid bästa med ”riktig” EDI, men att webb-EDI ändå är effektivt för att koppla ihop
samman olika företaget. Författarna anser att införandet av EDI skulle spara mycket
tid för fallföretaget samt berörda parter. Vidare säger Fredholm (2013) att införandet
av EDI generar så att dubbelarbete undviks. Detta leder till att integrationen mellan de
olika systemen kan lösas på ett effektivt sätt och kan ersätta det traditionella sättet att
kommunicera med varandra. Författarna anser att införandet av EDI genererar att
fallföretaget kan spara mycket tid på administrativt arbete.
Tabell 9. Förslag på åtgärder för problem inom informationsutbyte

5.2.3 Avsaknad helhetssyn
Hela verksamheten och dess medarbetare måste ha gemensamma mål och visioner för
att nå ett önskat resultat. En helhetssyn av flödet måste vara närvarande för att ge
medarbetarna en gemensam bild av processer och värden som de tillför (Liker, 2012).
Ett vanligt fenomen som brukar infinnas i företag är att processer är effektiva var för
sig medan möjligheten till effektivisering ofta ligger i gränssnitten mellan
processerna.
Författarna ser möjligheter i att fallföretaget använder sig utav en parallelliserad
arbetsmetod i vissa delar av arbetsprocessen. Dessa delar anser författarna kan
standardiseras och användas av samtliga medarbetare på PVE, gentemot idag då vissa
använder sig av en parallelliserad metodik. Detta skulle medföra att mer hinner göras
och arbetsprocessen effektiviseras (Matton, 2002)
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Ny personal på enheten är oundviklig då det behövs under ledighet, sjukanmälning
eller semester av originalpersonalen. Dessa byten skulle vara mer flexibla med hjälp
av ett öppnare samarbete emellan enheterna. Sörqvist (2004) menar att en ökad
förståelse oftast medför att upplevda hot, missuppfattningar och rykten kan
undanröjas. Desto mer du vet om något, desto mindre farligt brukar det upplevas.
Därför går det att säga att även utbildning är en direkt effekt när det gäller att
förebygga förändringsmotstånd. En mer öppen kommunikation mellan olika enhet är
betydande för mindre organisationer, vilket PVE är. Stora organisationer har en
tendens att bedriva merparten av sitt förbättringsarbete internt i de egna förloppen. De
mindre organisationerna är däremot ofta beroende av andra företag och
organisationer, eller som i PVE’s fall, andra enheter på sjukhuset. Det är väldigt
vanligt att mindre organisationer bedriver delar av sitt förbättringsarbete med hjälp av
externt stöd och i samverkan med andra. (Sörqvist, 2004) Under observationer har
sjuksköterskorna påpekat sin uppskattning för att personer utifrån, i detta fall
författarna, kommer och besöker för granskning, frågor och uppföljning av hur de
arbetar.
För att tydliggöra mätningar och få de visualiserade rekommenderar författarna en
lean-tavla. Här kan även mätbara mål visas i form av diagram och färger som
motsvarar ett godkänt resultat eller inte (exempelvis grönt och rött) (Sebestyén, 2005).
Uppföljningen blir per automatik bättre med hjälp av leantavla där formkurvor och
informationen är synlig.
Införandet av en lean-tavla gör så att verksamheten har bättre överblick på de
aktiviteter som sker under dagen. Enligt Olofsson (2011) är detta ett bra komplement
för att se hur det går för verksamheten samt om det finns problem som skall åtgärdas.
Införandet av lean-tavla kan användas som ett nav där medarbetarna samlas några
gånger om dagen för att uppdatera sig på vad som hänt under dagen. Detta skapar en
bättre helhetssyn på processer som är igång.
Framgångsrika förbättringsarbeten tar sin grund i att medarbetarna är djupt
engagerade och delaktiga. För att lyckas krävs dock att verksamhetens ledare skapar
goda förutsättningar för att kunna påverka arbetet i verksamheten och dessutom själv
agerar föredöme (Sörqvist, 2004).
Författarna ser möjligheter att fallföretaget använder sig utav en parallelliserad
arbetsmetod i vissa delar av arbetsprocessen. Dessa delar anser författarna kan
standardiseras och användas av samtliga medarbetare på PVE, jämförelsevis med idag
där inte alla använder sig av en parallelliserad metodik. Detta skulle medföra att mer
hinner göras och arbetsprocessen effektiviseras (Matton, 2002)
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Tabell 10. Förslag på åtgärder för problem inom helhetssyn
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Diskussion och slutsatser

I följande kapitel kommer examensarbetets resultat att diskuteras. Därefter förs en
diskussion kring de konsekvenser som arbetet har gett. Efter detta kommer metod att
diskuteras samt tillvägagångsättets styrkor och svagheter att bearbetas. Kapitlet
kommer att avslutas med förlag på slutsatser och rekommendationer till vidare
forskning kommer att redovisas.

6.1 Resultat
Syftet med examensarbetet var att undersöka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess
inom en palliativ vårdenhet samt hur dessa kan identifieras och hanteras för en
effektivare verksamhet. Därefter kommer resultatdiskussionen att följa i de två
frågeställningarna som syftet har brutits ner i.
6.1.1 Vilka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess finns inom en
palliativ vårdenhet?
Syftet med den första frågeställningen var att kunna identifiera de orsaker till
ineffektiv arbetsprocess inom en palliativ vårdenhet som har genomförts på
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Detta har gjorts genom en analys mellan det
teoretiska ramverket och den empiri som författarna har samlat på sig från fallstudien.
Författarna har identifierat tre olika grundorsaker som sticker ut när det kommer till
en ineffektiv arbetsprocess. De tre orsakerna är brist på standardisering, bristande
informationsutbyte, samt avsaknad av helhetssyn. De olika grundorsakerna har
identifierats utifrån fallstudien som har gjorts på Länssjukhuset i Ryhov med
komplettering av litteraturstudien som presenteras i kapitel två.
Enligt Liker och Meier (2006) är standardisering en av grundorsakerna till att kunna
skapa en stabil arbetsprocess. Författarna har identifierat att det inte finns någon
kartläggning över hur arbetsprocessen ser ut på verksamheten och detta är en kritisk
punkt för att kunna granska sig själva samt vidareutvecklas och göra arbetsprocessen
mer standardiserade. Därmed föreslogs det att starten skulle ske med hjälp av en
kartläggning av arbetsprocessen, där det tydligt kommer framgå vart problem
förekommer och ge en bättre överblick för personalen. Författarna har med hjälp av
sju slöserier fått det bekräftat att det behövs en effektivisering i processarbetet. Via
kartläggningen kan delmål på varje process implementeras, delmål som hjälper
enheten att uppnå de större huvudmålen. Att sätta mål kommer även att öka
motivationen för de anställda då de kommer arbeta mot konkreta slutmål och det
kommer även att motivera genom att resultatet blir tydligare med hjälp av mål (ESV,
2006). I dagsläget finns inga tydliga ledarroller i arbetsgruppen på PVE. De
samtycker med varandra och kompromissar fram lösningar som inte alltid är den mest
optimala men möjligtvis den smidigaste för stunden. Enligt Luis Galaz (2012) är
varierande gruppledare inte att föredra då vissa inte vill vara ledare eller innehar de
egenskaper för att bli en bra ledare. Enligt Galaz blir det mest effektiva att utse en
ledare som dirigerar, visar tydliga riktlinjer och följer upp ifall riktlinjer följs. Genom
att få en bättre överblick på arbetsprocessen, implementera tydliga riktlinjer och sätta
effektiviseringsmål kommer det gynna arbetsgruppen att införa ett standardiserat
arbetssätt där samtliga är medvetna om hur de ska arbeta.
Ett annat problem inom fallföretaget är avsaknaden av helhetssyn. Författarna har
under observationer samt intervjuer uppmärksammat att fallföretaget inte har något
direkt samarbete med de andra avdelningarna på Länssjukhuset när det handlar om
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effektiviseringsarbeten. Enligt Carlsson m.fl. (2005) är avsaknaden av ett
helhetsperspektiv vanligt förekommande inom sjukvården då ansvar oftast inte stäcker
sig utanför den egna enheten. Sjuksköterskorna säger att de blivit blinda i sitt eget
arbete och uppskattar utomstående parter som ser över deras arbetssätt. Det finns
ingen visuell överblick på arbeten som utförs, mål, resultat och flöden. En följd av
detta blir en dålig dokumentation och arkivering av problemlösningar. En bättre
helhetssyn på arbetsprocesserna skulle leda till tydligare integreringsmöjligheter.
Författarna ser idag möjligheter i att integrera två eller fler moment i arbetsprocessen.
En tidssparande åtgärd skulle genereras genom att se över och implementera
integreringar. Tidssparandet skulle exempelvis vara möjligt inom rapporteringen eller
delmomenten i förberedelsen inför patientbesök. Helheten blir tydligare genom att
effektivisera och lösa standardiserings-problemet som nämns ovan.
En av grundorsakerna till att arbetsprocessen är ineffektiv är fallföretagets
informationsutbyte. Fallföretaget som verkar inom hela Jönköpings län har de ett ITsystem medan kommunerna runtomkring har andra system. Enligt Magnusson och
Olsson (2008) är det viktigt att ha ett IT-system som är välanpassad till verksamheten
eller att själva verksamheten är anpassad efter systemet. Enligt Fredman (2002) är det
viktigt att olika system kan integrera med varandra för att underlätta
informationsflödet. Författarna har under observation och intervjuer iakttagit att
fallföretaget inte har någon standardmodell för att kunna förenkla kommunikationen.
Vidare säger Sörqvist (2002) att införandet av ett standardiserat språk underlättar
kommunikationen mellan flera partner samtidigt att fel kan undvikas. Just nu finns det
ingen standardiserat arbetssätt gällande informationsutbytet när det kommer till att
dokument skickas över till berörda parter.
Författarna anser att den första frågeställningen om att identifiera orsaker till en
ineffektiv arbetsprocess är besvarad genom en noggrann analys och datainsamling.
Författarna anser att jämförelsen mellan teori och empiri har genomförts på ett bra sätt
för att hitta orsaker till en ineffektiv arbetsprocess, därmed anses den första
frågeställningen vara besvarad.
6.1.2 Hur kan de identifierade orsakerna till en ineffektiv
arbetsprocess inom en palliativ vårdenhet hanteras?
Efter att ha besvarat första frågeställningen var utmaningen med andra
frågeställningen att ta sig an de potentiella problem som identifierades vid första
frågeställningen. Andra frågeställningen har kunnat besvaras genom att utföra en
analys mellan det teoretiska ramverket och resultat från första frågeställningen. För att
kunna ta sig an utmaningarna som har konstaterats har författarna tagit fram ett antal
förbättringsförslag. Författarna har tagit fram olika åtgärdsförslag för varje del och
hur de skall hanteras. Därmed anser författarna att frågeställningarna är besvarade och
examensarbetes syfte är uppfyllt.
De tre problemområden som författarna nämnt (brist på standardisering, helhetssyn
och informationsutbyte) är direkt kopplade med varandra där den ena bristen leder till
den andra. Genom att starta med en identifikation av flöden som sker i
arbetsprocessen och skapa sig en överblick på flödeskartan skapas en bra överblick.
Därefter kan delprocesser effektiviseras med hjälp av delmål i varje process som
gemensamt ökar effektiviteten i hela arbetsprocessen.
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För att förhindra de sju slöserierna i arbetsprocessen ska hela personalen på PVE vara
delaktiga och medvetna om vart problem uppstår och vart det är som mest kritiskt och
behov för effektivisering. Författarna anser att ett ökat medvetande om
processeffektivisering skulle behöva ligga till grund för personalen, detta kan åtgärdas
via att förslagsvis en konsult eller utbilda personalen. För att kunna effektivisera
arbetsprocessen krävs det att fallföretaget gör små förändringar till det bättre. Det är
även viktigt att de nya standardiserade arbetssätten följs upp, för att få en utförlig
analys av utförda arbeten och vidareutvecklin. Liker och Meier (2006) understryker
att standardisering är roten till att arbeta med ständiga förbättringar och Kaizen.
Motivationen kan ökas genom målsättningar och att samtliga inom enheten visar
delaktighet (Sörqvist, 2004). Ett verktyg för målsättningar som bör användas är
SMART-modellen. Eftersom fallföretaget saknar tydliga mål anser författarna att
SMART-modellen kan underlätta när beslut skall tas och får flera människor
involverade i besluten. En gemensamt utsedd ledarroll bör utse bland arbetsgruppen.
Studier och erfarenheter visar tydligt att en ledares eller lednings roll och agerande har
den största betydelsen för ett förbättringsarbete (Sörgqvist, 2004). En
förbättringsprocess måste ha en stark koppling till verksamhetens högsta ledning där
ledare visar riktlinjer och motiverar, hit hör även att kommunicera ut konkreta mål
och visioner (Their, 2000). Genom att uppnå en förståelse för verksamhetens
arbetsprocess, samt förekomna variationers problem och brister kan bra lösningar
identifieras och på så vis korrekta beslut fattas. För att kunna analysera och tolka
insamlad data behöver PVE en tydligare arkivering och dokumentation.
Sjuksköterskorna samtycker om att problem och problemlösningar i en databas eller
pärm skulle förhindra framtida frågetecken.
5S är en metod som skapar ordning och reda på en arbetsplats, det är även en metod
för att skapa en standardisering och riktlinjer för personalen (Srinivasan, 2012).
Exempelvis är förberedelse av väskan som bärs med till varje patient ett tidsödande
moment i förberedelsefasen. Med hjälp av 5S skulle en standard för vad som ska
finnas väskan och vart sakerna ska ligga tidsoptimera och effektivisera
förberedelsefasen för sjuksköterskorna. Se bilaga 4 för exempel.
En annan utmaning som har identifierats i fallstudien är bristen på helhetssyn. Detta är
något som genomsyrar hela verksamheten då det inte finns några tydliga mål och
visioner från fallföretagets sida. Enligt Liker (2012) måste en helhetssyn av flödet
vara närvarande för att ge medarbetarna en gemensam bild av processer och värden
som de tillför. Vidare vill författarna se en ökad transparens mellan de olika enheterna
för att kunna hantera de problem som uppstår effektivare genom kommunikation och
gemensamma förslag för förbättringar. Detta kan införas genom gemensamma möten
med andra avdelningar där diskussioner kring förbättringsarbeten är huvudämnet. På
så sätt öppnas ett forum för problem och eventuella utbyten av lösningar skapas
(Sörqvist, 2014). Ett verktyg som skulle funka som en samlingspunkt och nav på PVE
är införandet av en lean-tavla. En lean-tavla skulle underlätta för att se vilka mål som
inte klarats av eller om vissa mönster av ett problem är återkommande. Införandet av
en Lean-tavla skulle underlätta att se problem samtidigt som PVE kan ha en bra koll
över hur det går för verksamheten (Olofsson, 2011). Genom att använda sig av en
lean-tavla så får enheten en bättre överblick på implementerade förbättreingsverktyg
som 5S och PDCA modellen. Kommunikationen, överblick samt mål färbättras
tillsammans med resultat och blir mycket tydligare visualiserade. Se bilaga 3 för
exempel på lean-tavla. Författarna har märkt att integreringsmöjligheter i
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arbetsprocessen finns. Dessa integreringar blir tydligare genom en bra helhetssyn på
processerna. Att integrera processer kan göras genom en s.k. parallellisering som
beskrivs i Kapitel 3.3.3.
En av de stora utmaningarna hos fallföretaget var avsaknaden av ett integrerat ITsystem. Enligt Fredholm (1988) kan EDI appliceras i IT-systemet. Införandet av ett
EDI system skulle i praktiken innebära att dubbelarbete kan reduceras samtidigt som
riskerna för att information missas minskar. Författarna anser att ett införande av EDI
underlättar det administrativa arbetet som leder till en mer effektiv dokumentering av
patienter samtidigt som arbetsprocessen blir mer effektiv. Författarna har presenterat
olika förslag på att åtgärda problemet, sedan är det upp till fallföretaget att välja vad
som de tycker passar bäst för deras verksamhet. Trots att en investering i EDI hade
kostat pengar tror författarna att det hade varit lönsamt ur ett strategiskt perspektiv.
Införandet av EDI innebär att det blir säkrare att skicka över dokument och i detta fall
handlar det om journalanteckningar som är sekretessbelagda. Detta medför att
fallföretaget kan få en bättre helhetsyn samt att risken för att sekrettesbelagda
dokument hamnar i fel händer minskar. Därför anser författarna att införande av EDI
säkrar att dokumentering inte hamnar i fel händer och framförallt överförs lättare och i
tydligare kontext.
Författarna har även föreslagit att införa SBAR-modellen som ett komplement till det
bristandet informationsutbytet. Skriftlig eller muntlig information som är ineffektiv
mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till att standardisering och helhetssynen
brister. Författarna anser att införandet av SBAR-modellen underlättar och reducerar
chansen för att fel skall uppstå, speciellt vid stressiga situationer där information lätt
kan glömmas bort. Införandet av SBAR-modellen underlättar även
informationsutbytet som till mestadels sker via telefon, fax och dokumentering.

6.2 Implikationer
Under rapportens förlopp har det konstaterats att det finns en större
förbättringspotential på PVE för att effektivisera arbetsprocesser. Genom att
effektivisera arbetsprocessen med hjälp av de förbättringsförslag som nämnts i
rapporten lär sig sjuksköterskorna att arbeta mer standardiserat och strukturerat. Detta
genererar inte enbart till ett effektivare arbetsflöde men även till en möjlig
kvalitetsförbättring i vården genom att samtliga arbetar på samma sätt som på sätt
möjliggör att kommande uppföljningar och utvecklingnar på enheten blir tydligare.
Kostnader tillsammans med andra ekonomiska uträkningar har inte gjorts och måste
tydliggöras för att se om effektiviseringsförslagen har en positiv eller negativ effekt. .
Närmare titt måste även göras på tiden som måste läggas ner på ett möjligt
effektiviseringsförslag.
Författarnas undersökning har gjorts på ett specifikt fallföretag och det kan alltså
krävas nya undersökningar och finnas nya utmaningar på andra företag. Författarnas
studie har inte resulterat till några teoretiska implikationer eftersom ingen ny teori har
skapats i samband med undersökningarna. Författarna har använt sig av redan
etablerade studier och teorier.

46

Diskussion och slutsatser

6.3 Begräsningar
Datainsamling
Datainsamlingen har sin grund i litteraturstudier och fallstudien som har utförts på
länssjukhuset i Jönköping i Ryhov. Gällande observationer anser författarna att det
har genomförts på ett konsekvent och stringent sätt. Författarna började med att bygga
upp ett teoretiskt ramverk för att sedan använda mönsterpassning. Detta medförde att
det blev enklare att initiera ett teoretiskt ramverk efter insamlad empiri från
fallstudien. Observationerna är jämt fördelade bland sjuksköterskorna och
tyngdpunkten har legat på avdelningen. Fler observationer hade kunnat genomföras
när sjuksköterskorna var hos patient, dock anser författarna att det inte hade påverkat
problemområden så pass nämnvärt. Författarna har därför lagt mer fokus på
avdelningen. Observationerna som har utförts har gjort så att författarna har skapat en
opartisk syn av flödet på arbetsprocessen, vilket författarna anser att det inte går att
säkerställa med endast intervjuer. Författarna har säkerhetsställt empirin genom att
genomföra flera stycken observationer vid ett flertal tillfällen, detta har genomförts
för att styrka att de händelser författarna har observerat inte är av en engångshändelse.
Observationer har även legat till grund för att författarna skall få en bättre förståelse
av flödet och hur dess arbetsprocesser ser ut.
Intervjuerna har genomförts för att komplettera observationer, samtidigt har det gett
författarna en djupare inblick hur verksamheten fungerar. Författarna har blandat med
både grupp och individuella intervjuer. Detta har medfört att större mängd empiri har
kunnat samlas in. Författarna insåg även att gruppintervjuer inte var lika effektivt som
individuella intervjuer då det kändes som inte hela sanningen kom fram. Dock har
detta kompletterats med individuella intervjuer för att säkerställa att empirin som har
samlats in under tiden är korrekt. Författarna har även sett till att det alltid är två
stycken vid intervjuerna där båda har antecknat för att säkerställa att information inte
missas.
Litteraturstudien har pågått löpande under hela arbetet. Detta har gjort att författarna
ständigt kunnat koppla teori till empiri, som är en viktig del av studien. Denna metod
har även lett till en del komplikationer då författarna ibland hamnat i otakt där en del
teori inte kunde jämföras med den empiri som var insamlad och tvärtom. Detta löstes
genom att lägga fokus på litteraturstudien i början av arbetet för att sedan kunna
bygga upp en grund för den teori och kunskap som har samlats in för att sedan trappa
ner det med tiden.
Dataanalys
Dataanalysen har initierats med hjälp av mönsterpassning mellan det teoretiska
ramverket och empirin. Detta har medfört att betydelsefull information finns i både
teorin och empirin. Denna analysmetod har varit lämplig för studien då ny och viktig
information kan framkomma under arbetets gång som måste beaktas. Genom att
använda mönsterpassning anser författarna att studiens frågeställningar har kunnat
besvaras på ett bra sätt och bedöms att ge en bra och tydlig bild över de utmaningarna
inom arbetsprocessen. Den kritik som går att rikta mot dataanalysen är kopplingen
mellan teorin och empirin, här anser författarna att det finns smärre brister.
Författarna har till grund stått för egna tolkningar av teorin som har varit en
grundpelare för analysen. Författarna har även använt sig utav Lean healthcaremodellen som är en liknande modell till de sju slöserierna för att kunna identifiera
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olika problem på arbetsprocessen. Detta har medfört att författarna har fått en annan
syn på hur sjukhusverksamheter fungerar och vad som är viktigt för verksamheten.
Validitet och reliabilitet
Författarna anser att studien uppnår en god reliabilitet genom att ha en bra struktur
och planerad datainsamling, där samtliga metoders tillvägagångssätt har redovisats i
studien. Genom att använda sig utav flera olika metoder för insamling av empiri anser
författarna att reliabiliteten har förstärkts. Vidare anser författarna har reliabiliteten
har förstärkt genom att använda sig utav välkänd litteratur som har varit stommen i
arbetet.
Författarna anser att konstruktiv validitet har uppnåtts genom att hela tiden jämföra
teorin med empirin detta har således lett till att både metodval och litteraturstudier har
tagits fram för att styrka de utmaningar som har dykt upp under studiens gång. Vidare
anser författarna att den konstruktiva validiteten har förstärkts genom att
datainsamlingen har utförts vid ett antal olika tillfällen vid Ryhov, då risken för utfall
av slumpmässig data minskas. Författarna har även intervjuat ett antal personer med
olika befattningar inom verksamheten för att förstärka validiteten samtidigt för att
kunna få ett bredare perspektiv på de utmaningarna som har tillkommit. Den interna
validiteten anser författarna har varit god då ett tydligt syfte har funnit med studien
från start och är i grund för bakgrunden och problembeskrivningen. Författarna har
även använt sig utav mönsteranpassning för att kunna kontrollera och jämföra empirin
med den teoretiska bakgrunden.
Författarna har försökt lägga mycket fokus på att kunna göra studiens resultat
generaliseringsbart för att kunna säkerställa den externa validiteten. Detta har kunnat
genomföra genom att tydligt och på ett stringent sätt redovisa de metoder och
tillvägagångssätt för datainsamlingen i studien. Författarna anser att det är möjligt att
kunna tillämpa denna studie på andra palliativa vårdenheter som står inför liknande
utmaningar. Vidare anser författarna att den externa validiteten hade kunnat förstärkas
genom att fler palliativa vårdenheter hade ingått i studien.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Svensk hälso- och sjukvårds stora utmaning är att standardisera samtidig som man
måste behålla en flexibilitet för att möta varje enskild patients behov. Ur ett sjukhus
synvinkel önskas det att bli mer kostnadseffektiv, detta får dock inte påverka kvalitén
på sjukvården. Behovet av att hantera det ökade kravet på en effektivare och tryggare
vård är en utmaning som varje svensk sjukhus står inför. Detta är ingen lätt uppgift att
hantera dock anser författarna att med olika och rätt förbättringsarbeten är det möjligt.
Denna rapport identifierar olika orsaker till varför det uppstår ineffektiva
arbetsprocesser inom en palliativ vårdenhet. Olika IT-system mellan kommun och
landsting är en av de största utmaningarna som palliativ vård står inför. Andra orsaker
som brist på helhetssyn, brist på standardisering och planering är andra orsaker som
författarna har identifierat som potentiella orsaker till varför det finns ineffektiva
arbetsprocesser. Det är viktigt att poängtera att alla hälso- och sjukvårdsverksamheter
ser olika ut i landet och sina egna förutsättningar och mål som de vill uppnå. Det kan
alltså finnas fler orsaker till varför det finns ineffektiva arbetsprocesser inom en
palliativ vårdenhet än vad som framkommer i rapporten. Därför anser författarna att
det är viktigt att varje palliativ vårdenhet som vill reducera ineffektiva arbetsprocesser
själva identifierar de orsaker som de själva anser är de mest kritiska.
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Genom att arbeta med ständiga förbättringar på ett standardiserat arbetssätt anser
författarna att orsakerna till de ineffektiva momenten i arbetsprocessen skulle minskas
samtidigt som arbetsfördelningen skulle bli jämnare på så sätt leder det till att mer tid
kan läggas åt patienter eller andra viktiga ändamål. Författarna anser att genom att
använda sig av Kaizen och 5S metoder där ständiga förbättringar implementeras steg
för steg för att införa nya principer och arbetssätt kan utmaningen med ineffektiva
arbetsprocesser reduceras. Vidare anser författarna att behovet av visuell information
är nödvändig. Införandet av en lean-tavla är något som författarna rekommenderar
starkt. Eftersom verksamheten är relativ ny och inget tidigare effektiviseringsarbete
har gjorts är detta en bra start. Införandet av en lean-tavla skulle underlätta i många
aspekter för att enklare se hur det går för verksamheten. Även problem, stora som små
kan upptäckas tidigare. Detta medför att problem kan lösas när de väl dyker upp
istället för att endast låta det vara som det alltid har varit.
Efter att ha avslutat denna fallstudie har författarna förhoppningar om att fallföretaget
väljer att försöka implementera de förslag som de anser är tillfredställande för
verksamheten. Författarna hoppas även att rapporten kan användas i syfte för andra
avdelningar eller andra palliativa vårdenheter kan använda sig utav studien och
implementera de förbättringsförslag de anser gör nytta för deras verksamhet.
Författarna anser att grunderna för att identifiera inneffektiva arbetsprocesser kan
användas på andra PVE dock måste man ha i beaktning att alla företag är unika.
Vidare anser författarna att de olika förbättringsförslagen kan appliceras i andra
företag ifall de ligger på samma nivå i sitt förbättringsarbete som PVE i Jönköping
Ryhov gör. För att sammanfatta detta arbete anser studenterna att syfte och
frågeställningar har uppnåtts och besvarat på ett tillfredställande sätt. Fallföretaget kan
med denna rapport ta lärdom av de utmaningar de står inför och bättra deras
verksamhet.

6.5 Vidare forskning
Med hjälp av att identifiera PVE med hjälp av en nulägesanalys har författarna lyckats
hitta effektiviseringsförslag genom teorier. Hela förbättringsprocessen ska dock
innehålla de två sista stegen som visas i Figur 14. Dessa steg kan anses vara en vidare
forskning inom området. Författarna har med hjälp av den här rapporten fastslagit de
två första stegen, ”identifiera brister” och gett ”förslag på effektivisering”. Genom att
komplettera forskningen med de två sista stegen kan PVE slutföra samtliga steg i
förbättringsprocessen.

Figur 14. Stegen som bör tas för en vidare forskning.
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Vidare forskning kan även innehålla faktorer som tid och kostnader för de planerade
förbättringarna. En mer djupgående förståelse skulle kunna prioritera vilken
förbättring som bör tas till hänsyn i första fall och därefter följa en lista neråt. De
områden som undersöks finns det vidare djupdykningar som skulle kunna uträttas om
mer tid fanns till förfogande. Även detta kan inkluderas i de nästkommande faserna
alternativt de faser som redan undersökts i Figur 14.
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