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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to investigate how a discharge planning 
process can be improved to meet the requirements imposed according to the new draft 
law, which means reducing the total lead time to three days, as well as maintaining the 
quality for the patient. To fulfil the purpose, the following questions will be answered: 

– What are the challenges in a discharge planning process? 
– How can challenges in a discharge planning process be managed to meet the 

requirements based on the new draft law? 
 

Method – To fulfil the purpose of the study a case study at the Social Services in 
Nässjö was conducted. The case study generated empirical data through interviews 
and observation. The collected data have been analyzed against the theoretical 
framework, which has generated the study's results. 

Findings – By responding to the questions of the study the challenges in a discharge 
planning process have been identified, with regard to lead time and quality. Study 
results show the shortcomings in effective communication, in the corporate 
perspective and in the lack of a standardized working method. All the challenges have 
an impact on efficiency of the discharge planning process. 

Implications – Ways that are developed to manage the identified challenges should 
be implemented in the case study to create a safe and effective process. The most 
important area is to identify information requirements and to map the process from a 
customer perspective, but also to develop standardized working methods in the 
organization. The study also shows that problems depending on individuals have been 
increasing in function-oriented organizations and have a major impact on the 
efficiency of the process. 

Limitations – The most significant limitation of the study is that several 
representatives from each professional category should have been interviewed. The 
reason for this is because the study shows that the discharging planning process is 
influenced in a greater extent by the problems depending on the individual than the 
theory points out. 

Keywords – Function-oriented organization, Problems depending on the individual, 
Discharge planning Process, Lead time, Quality 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur en utskrivningsprocess kan 
effektiviseras för att möta de krav som ställs utifrån det nya lagförslaget, vilket 
innebär minska den totala ledtiden till tre dagar samt upprätthålla kvaliteten för 
patienten. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

– Vilka utmaningar finns i en utskrivningsprocess? 
– Hur kan utmaningar i en utskrivningsprocess hanteras för att möta krav 

utifrån det nya lagförslaget? 

Metod – För att uppfylla studiens syfte genomfördes det en fallstudie på 
Socialförvaltningen i Nässjö. Fallstudien har via intervjuer och observation genererat 
empirisk data. Insamlad data har analyserats gentemot det teoretiska ramverket, vilket 
har genererat studiens resultat.  

Resultat – Genom att besvara studiens frågeställningar har utmaningar i en 
utskrivningsprocess identifierats med avseende på ledtid och kvalitet. Studiens 
resultat visar på brister i effektiv kommunikation, ett gemensamt perspektiv och 
avsaknad av ett standardiserat arbetssätt. Samtliga utmaningar har en påverkan på 
utskrivningsprocessens effektivitet. 

Implikationer – Framtagna sätt att hantera de identifierade utmaningarna bör 
implementeras på fallföretaget för att skapa en trygg och effektiv process. Det 
viktigaste är att identifiera informationsbehovet samt kartlägga processen utifrån ett 
kundperspektiv, men även ta fram ett standardiserat arbetssätt i organisationen. 
Studien visar även att individberoende problem har fått en större betydelse i en 
funktionsorienterad verksamhet och har stor inverkan på processens effektivitet.  

Begränsningar – Den mest betydande begränsningen i studien är att ett flertal 
representanter från varje yrkeskategori bör intervjuats. Detta för att studien har 
resulterat i att processen i större utsträckning påverkas av individberoende problem än 
vad teorin påpekar.  

Nyckelord – Funktionsorienterad verksamhet, Individberoende problem, 
Utskrivningsprocess, Ledtid, Kvalitet 
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1 Introduktion 
Kapitlet presenterar bakgrund och problembeskrivning till studien. Därefter följer en 
beskrivning av studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar samt avslutningsvis en 
disposition som förklarar studiens uppbyggnad. 

1.1 Bakgrund 
Sjukvården står inför stora utmaningar med en ökad andel äldre människor 
(Socialstyrelsen, 2014). Det medför att behovet av insatser inom hälso- och 
sjukvården kommer att öka (Socialstyrelsen, 2014). För 100 år sedan var endast 8 % 
av befolkningen över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Med allt bättre 
levnadsförhållanden samt lägre barnafödande har andelen äldre ökat till 19 % som är 
över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2014). I takt med den ökande andelen äldre och 
allt fler som behöver komma i kontakt med sjukvården ställs samtidigt krav på en väl 
fungerande sjukvård med hög kvalitet till en så låg kostnad som möjligt. Detta medför 
att sjukvården har börjat titta på hur industrin fungerar för att upprätthålla effektiva 
flöden (Arvidsson, 2007).  

Hälso- och sjukvården är en funktionsorienterad verksamhet med en specialiserad 
struktur där den operativa delen styr verksamheten (Berlin & Kastberg, 2011). Den 
funktionsorienterade verksamheten delas in efter specialiseringsområden vilket ofta 
medför nackdelar som onödiga väntetider för patienten samt svårigheter i 
samordningen (Berlin & Kastberg, 2011). På grund av detta sker utvecklingsarbeten 
på flera platser i Sverige med värdebaserad vård, där grundtanken är att flytta fokus 
till det som skapar värde för patienten istället för att som tidigare fokusera på 
produktion och kostnad (Socialstyrelsen, 2014). Därför ska verksamheten 
processorienteras med fokus på patientens väg genom vårdflödet (Berlin & Kastberg, 
2011). Det vill säga, de aktiviteter som krävs för att producera en vara eller tjänst 
identifieras samt samlas på ett och samma ställe (Berlin & Kastberg, 2011). Syftet 
med att flytta fokus till en processorienterad verksamhet är att effektivisera de 
nackdelar som uppstår i en funktionsorienterad verksamhet som bland annat leder till 
långa ledtider och bristande kvalitet (Berlin & Kastberg, 2011). Detta är dock 
utmanande eftersom det inom hälso- och sjukvården är flera organisationer 
inblandade i patientens väg genom vårdflödet (Arvidsson, 2007).  

En del av patientens väg genom vårdflödet är utskrivningsprocessen, vilken inleds när 
en patient är medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset och ska tillbaka till sitt boende 
(Vårdhandboken, 2016). Utskrivningsprocessen innebär att det sker en samordnad 
planering av vårdinsatser för att säkerställa en trygg och säker övergång för patienten 
till sitt ordinära boende. Utskrivningsprocessen varierar utifrån patientens behov av 
hjälp och stöd vid hemkomst (Vårdhandboken, 2016). I processen ingår följande 
berörda organisationer: slutenvård vilket är en avdelning på ett sjukhus och 
kommunen som ansvarar för hemtjänst och hemsjukvård. Yrkeskategorier som kan 
ingå i ett vårdplaneringsmöte är: myndighetsutövare från kommunen som beslutar om 
vilket stöd som patienten kan få, sjuksköterska eller arbetsterapeut från slutenvården, 
en sjuksköterska och/eller arbetsterapeut från kommunen och eventuellt anhörig till 
patienten (Vårdhandboken, 2016). Hjalmarsson och Norman (2005) påvisar att det 
finns “gråzoner” mellan berörda organisationer, där det uppstår oklarheter i vem som 
har ansvar för respektive aktivitet. Det medför att samverkan mellan organisationerna 
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försvåras samt innebär att den enskilde patienten riskerar att inte få den kvalitet på 
vård som behövs.  

1.2  Problembeskrivning 
Utskrivningsprocessen utmanas på många sätt på grund av att det är flera 
organisationer involverade inför en patientens hemgång. Socialstyrelsen har utvecklat 
rutiner samt standarder för att stödja processen. Trots det förekommer det brister i den 
samordnade utskrivningsprocessen (Arvidsson, 2007).  
 
Hjalmarsson och Norman (2005) har dokumenterat brister i utskrivningsprocessen. 
Dessa brister sker i kommunikationen mellan de inblandade organisationerna. 
Dessutom förekommer en avsaknad av ansvarstagande dem emellan. Vidare påpekar 
Hjalmarsson och Norman (2005) att kallelse till vårdplaneringmöte sker utan 
framförhållning vilket medför vissa svårigheter att lösgöra personal för att kunna 
medverka på mötet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvården (SOSFS 2005:27) är en fungerande 
kommunikation mellan sluten- och öppenvård centralt för att övergången inte ska 
innebära några risker. För en säker övergång är det viktigt att information som till 
exempel behov av viss behandling eller omvårdnad, nya eller ändrade läkemedel 
måste nå fram till kommunen (SOSFS 2005:27). Dessutom är det viktigt att 
information om patientens hemkomst kommuniceras för att säkerställa mottagandet av 
patienten (SOSFS 2005:27). 
 
På grund av brister i utskrivningsprocessen har ett lagförslag från Statens offentliga 
utredningar om trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20) tagits 
fram. Lagförslaget innebär att den totala ledtiden för utskrivningsprocessen ska 
förkortas från fem dagar ner till tre dagar, inklusive helgdagar. I nuläget utgår 
betalningsansvar för kommunerna efter fem dagarna vilket med det nya lagförslaget 
kommer ske efter tre dagar. Utmaningen ligger även i att kunna upprätthålla kvaliteten 
på de kommunala insatserna och inflytandet för patienten även om ledtiden förkortas 
(SOU 2015:20).  
 
I nuläget är det bara slutenvården och kommunen som samverkar i 
utskrivningsprocessen. Med det nya lagförslaget (SOU 2015:20) framgår det att tre 
organisationer ska samverka: slutenvården, primärvården som är en vårdcentral samt 
kommunen. I Figur 1 illustreras de organisationer som ska samverka i 
utskrivningsprocessen. 

Figur 1. Organisationer som kommer samverka i en utskrivningsprocess 
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För att skapa en trygg och effektiv utskrivningsprocess tillsammans med det nya 
lagförslaget ställs det stora krav på att samordningen mellan organisationerna fungerar 
(SOU 2015:20).  

1.3  Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att det finns utmaningar i kommunikation och 
samordning kring utskrivningsprocessen. En effektivisering av utskrivningsprocessen 
från slutenvården kan bidra till att uppfylla krav från lagförslaget med avseende på 
ledtid och kvalitet. Därmed är syftet med denna studie 
 

Att undersöka hur en utskrivningsprocess kan effektiviseras för att 
möta de krav som ställs utifrån det nya lagförslaget, vilka innebär 
minska den totala ledtiden till tre dagar samtidigt som kvaliteten 
upprätthållas för patienten. 

För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Då en 
utskrivningsprocess utmanas på ett flertal olika sätt bör utmaningar identifieras för att 
skapa förståelse för vad som påverkar processens effektivitet. Därmed är studiens 
första frågeställning: 
 

1. Vilka utmaningar finns i en utskrivningsprocess? 
 
För att uppnå en minskad ledtid samt upprätthålla kvalitet i en utskrivningsprocess 
måste de identifierade utmaningarna hanteras. Därmed är studiens andra 
frågeställning. 
 

2. Hur kan utmaningar i en utskrivningsprocess hanteras för att möta krav utifrån 
det nya lagförslaget? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på Socialförvaltningen i Nässjö. 

1.4  Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar utskrivningsprocessen inom äldreomsorg, vilket innebär vård av 
äldre över 65 år. Utgångspunkten är att studera en patients väg från utskrivning i 
slutenvård till hem/boende samt hur processens effektivitet påverkas med avseende på 
ledtid och kvalitet. Studien kommer därmed inte fokusera på ekonomiska aspekter 
eller arbetsmiljön.   

Betalningsansvaret för kommunen startar då kallelsen kvitteras och avslutas då 
patienten lämnar sjukhuset, vilket inträffar när verkställandefasen avslutas. Eftersom 
ledtiden motsvarar betalningsdagarna för kommunen studeras inte inskrivningsfasen 
som sker innan kallelsen. För att studera kvaliteten i en utskrivningsprocess omfattas 
även uppföljningsfasen. De faser som studeras är markerade i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Faser som studeras i rapporten 
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1.5 Disposition 
I det andra kapitlet beskrivs vilken metodansats som har valts för att uppfylla syftet 
med studien. Här framgår även på vilket sätt frågeställningarna har besvarats. 
Dessutom diskuteras studiens trovärdighet, se Figur 3. Det tredje kapitlet utgör ett 
teoretiskt ramverk där grunden för studien skapas. I kapitlet beskrivs teori och 
begrepp som är relaterat till problemområdet med syftet att kunna besvara studiens 
frågor. Kapitel fyra redogör för insamlad data för att skapa en översiktlig beskrivning 
av utskrivningsprocessen. I det femte kapitlet analyseras den insamlade empirin 
tillsammans med det teoretiska ramverket för att kunna besvara frågeställningarna. I 
det sjätte och avslutande kapitlet ges en sammanfattning av studiens resultat samt 
implikationer och begränsningar. I kapitlet presenteras även slutsatser och 
rekommendationer samt avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

 

Figur 3. Disposition av rapporten 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet inleds med studiens arbetsprocess. Därefter följer en beskrivning av studiens 
ansats och design. Vidare beskrivs studiens datainsamlingsmetoder och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med studiens trovärdighet. 

2.1 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess beskrivs i ett antal faser, som består av problemformulering, 
metodval, litteraturstudie, fallstudie, dataanalys och rapportskrivning (Patel & 
Davidson, 2011). De enskilda faserna aspirerar på att tillsammans besvara syftet. 
Översikt över studiens arbetsprocess demonstreras i form av ett Gantt- schema, se 
Figur 4.  
 

 

Figur 4. Studiens arbetsprocess 
Studiens arbetsprocess initierades av problemformuleringsfasen genom att identifiera 
ett lämpligt ämnesområde att undersöka. Fasen metodval omfattade val av lämplig 
strategi och metoder för att svara på studiens syfte. Litteraturstudie som är den tredje 
fasen handlade om att skapa en grundförståelse samt att hitta relevanta teorier för 
undersökningen. Denna fas var även till grund för utformning av det teoretiska 
ramverket. I fasen fallstudie har observationer samt intervjuer på fallföretaget utförts 
för att samla in empiri. Den insamlade empirin analyserades systematisk med 
utgångspunkt från det teoretiska ramverket i dataanalysfasen. Outputen från 
dataanalysen var ett underlag för resultatet i denna studie. Rapportskrivning har skett 
parallellt med de ovanstående faserna. 

2.2 Ansats 
Processeffektivisering i hälso- och sjukvården är ett relativt outforskat område 
(Arvidsson, 2007) därmed argumenteras det att studien byggs på en explorativ ansats. 
Detta är enligt Patel och Davidson (2011) lämpligt om faktamängden inom ett visst 
problemområde är begränsad. Följaktligen används i studien etablerade teorier i en ny 
kontext, processeffektivisering i en sjukvårdkontext. För att besvara syftet har ett 
teoretiskt ramverk byggts upp samt empirisk studie har genomförts. Utifrån befintliga 
teorier har det empiriska materialet analyserats vilket slutligen har lett fram till ett 
resultat. Studiens vetenskapliga inriktning är deduktiv eftersom studiens slutsatser 
dras från teorin (Patel & Davidson, 2011).  
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Utskrivningsprocessen är komplex och i hög grad beroende av människors 
uppfattningar och antaganden. Av den orsaken karaktäriseras studiens metodiska 
inriktning till stor del av kvalitativa undersökningsmetoder (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). Nackdelen med kvalitativa undersökningsmetoder är att de kan 
generera ett subjektivt resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). För att upprätta 
en objektiv beskrivning av nuläget samlades även data av kvantitativ karaktär in 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Williamson, 2002). 

2.3 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar samt uppfylla syftet har olika metoder för 
datainsamling och dataanalys valts. Figur 5 illustrerar kopplingen mellan 
frågeställningar och använda metoder. Dessutom demonstreras att det empiriska 
resultatet som genererats från första frågeställningen har varit till grund för att besvara 
den andra frågeställningen och därmed uppfylla syftet.  

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och metod 

Litteraturstudien utgjorde en grund till det teoretiska ramverket. I kombination med en 
fallstudie vilken bestod av intervjuer samt observationer har det genererats ett resultat 
till den första frågeställningen. De utmaningar som identifierades har analyserats med 
hjälp av det teoretiska ramverket för att besvara den andra frågeställningen. Därefter 
har slutsatser dragits. 

2.4 Design 
Fallstudien har genomförts för att skapa en helhetsinriktad förståelse av 
utskrivningsprocessen samt utveckla generella teoretiska påståenden (Merriam, 2010). 
Metoden är lämplig eftersom komplexa sociala enheter (Merriam, 2010) samt 
förändringar i en process studeras (Patel & Davidson, 2011; Bell, 2016). I denna typ 
av studie är det vanligt att en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder används som en del av fallstudieundersökningar (Patel & 
Davidson, 2011). Dock framhäver Merriam (2010) att den kvalitativa forskningen är 
mer passande vid fallstudier, vilket stämmer överens med vald ansats.  

En studiens design kan antigen vara av en enfalls- eller flerfallskaraktär (Yin, 2007). 
Studien med en enfallsdesign studerar endast ett fall, däremot studie med en 
flerfallsdesign studerar flertal fall (Yin, 2007). I varje design kan det studeras en eller 
flera analysenheter inom varje fall (Yin, 2007). Utskrivningsprocessen involverar två 
organisationer – kommun och slutenvård – vilka har inverkan på processens 
effektivitet.  Studien är av en enfallsdesign då dessa två organisationer måste 
samverka i utskrivningsprocessen samt agera som en organisation. Därmed utgör 
samverkan mellan kommun och slutenvård studiens analysenhet. 
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Kommunerna är den organisation som kommer påverkas mest av det nya lagförslaget 
(SOU 2015:20). Nässjö kommun är en medelstor kommun (Statistiska Centralbyrån, 
2014b). Det medför att Nässjö kommun utgör en bra representant för en kommuns 
deltagande i en utskrivningsprocess. Därför har fallstudien genomförts på 
Socialförvaltningen i Nässjö, som även har ett stort intresse av att effektivisera sin 
utskrivningsprocess. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av 
empirisk data från fallstudieobjektet. Det teoretiska ramverket skapades utifrån 
litteraturstudier. Empirisk datainsamling inbegrep intervjuer samt observationer. 
Datainsamlingsprocessen skedde systematiskt under studiens gång och beskrivs mer 
utförligt nedan.  

2.5.1 Litteraturstudier 
För att skapa ett underlag till det teoretiska ramverket samlades litteratur in kring 
effektivisering av processer. Processeffektivisering i hälso- och sjukvården är ett 
relativt outforskat område, därför har litteraturstudierna även omfattat traditionell 
effektivisering av processer. Litteratursökning av vetenskapliga artiklar inhämtades 
från databas Scopus. De sökord som har använts var främst lean offentilig sektor, lean 
administration healthcare, efficiency improvments and “public sector” and quality or 
“lead time”, lean vård. I Tabell 1 presenteras sökorden som användes. 

Tabell 1. Sökord vid litteratursökning av vetenskapliga artiklar 
Sökord Antal träff Urval 
Lean offentlig sector 9 2 
Lean administration healthcare 25 1 
Efficiency improvements and ”public sector” and quality or ”lead time” 20 2 
Lean vård 5 1 
 
Det har även genomförts litteratursökning av böcker med hjälp av högskolebiblioteket 
i Jönköpings sökmotor Primo. Områden som sökningen berörde var logistik och 
organisationsutveckling. 

2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer har varit en primär datainsamlingsmetod och syftade till att få en ökad 
kunskap samt förståelse för utskrivningsprocessen. Under studiens gång har det 
genomförts nio intervjuer där alla spelades in med en digital röstinspelare. 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär med öppna intervjufrågor. 
Intervjufrågor har formulerats utifrån insamlad teori och en intervjuguide återfinns i 
Bilaga 1. Detta möjliggjorde att få fakta från respondenten samt deras uppfattningar 
kring utskrivningsprocessen (Yin, 2007). Fördelen men denna intervjuform var att 
följdfrågor kunde ställas vid behov av förtydligande som bidrog till större förståelse 
för problemområdet (Bell, 2016). I Tabell 2 sammanställs de genomförda 
intervjuerna.  
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Tabell 2. Genomförda intervjuer 
Datum Syfte  Roll Metod  Tid  
2016-04-08 Processbeskrivning  Avdelningschef (kommun) Semi-strukturerad 60min 
2016-04-06 Beslut om insatser Biståndshandläggare (kommun) Semi-strukturerad 60min 
2016-03-31 Hemsjukvård insatser Sjuksköterska (kommun) Semi-strukturerad 60min 
2016-04-18 Hjälpmedel insatser Arbetsterapeut (kommun) Semi-strukturerad 60min 
2016-02-16 Process säkerhet Kvalitetsutvecklare (kommun) Semi-strukturerad 60min 
2016-04-18 Hemtjänst insatser Planerare (kommun) Semi-strukturerad 60min 
2016-04-13 Mediciniska insatser Sjuksköterska (slutenvård) Semi-strukturerad 60min 
2016-04-13 Hjälpmedel insatser Arbetsterapeut (slutenvård) Semi-strukturerad 60min 
2016-04-15 Kund upplevelse Anhörig Semi-strukturerad 60min 
 
Valet av respondenter har gjorts utifrån de yrkeskategorier som är involverade i 
utskrivningsprocessen. Då processen innefattar yrkeskategorier från olika 
organisationer var det nödvändigt att intervjua representanter från båda 
organisationerna. Dessutom har intervju med en anhörig genomförts i syfte att få 
perspektiv hur patienten/anhörig upplever utskrivningsprocessen.  

2.5.3  Observationer 
Det har genomförts fyra observationer av ostrukturerad karaktär för att studera de 
inledande faserna i utskrivningsprocessen, vilket inkluderar kallelse- och beslutsfasen 
(Patel & Davidson, 2011). Dessa faser valdes då de innehåller mycket 
informationsutbyte samt ansvarsöverföring, vilket ställer krav på en fungerande 
utskrivningsprocess. Observationer har genomförts för att studera förfarandet under 
vårdplaneringsmötet samt undersöka total ledtid för utskrivningsprocessen (Yin, 
2007; Patel & Davidson, 2011). För att mäta den totala ledtiden har det genomförts tio 
stickprov av betalningsansvar under februari och mars 2016 och presenteras i Tabell 
5. I Tabell 3 sammanställs de genomförda observationerna. 

Tabell 3. Genomförda observationer 

Datum Syfte  Metod  Tid 
2016-03-17 Vårdplaneringsmöte Ostrukturerad, passiv, känd 60min 
2016-04-04 Vårdplaneringsmöte Ostrukturerad, passiv, känd 60min 
2016-04-15 Vårdplaneringsmöte Ostrukturerad, passiv, känd 60min 
2016-04-13 Betalningsansvars beräkning Ostrukturerad, passiv, känd 30min 
 
Observatörerna har inte varit deltagande i processen för att i mindre utsträckning 
påverka observationsobjektet (Patel & Davidson, 2011). Med vetskap om att 
observationsobjekt kan påverkas av observatörernas kända närvaro har ett flertal 
observationer genomförts. Detta möjliggjorde att fånga upp de avvikelser som 
orsakades av vald observationsdesign (Patel & Davidson, 2011). En annan anledning 
till att ett flertal observationer har genomförts är att ett vårdplaneringsmöte kan se 
olika ut beroende på patientens behov.  

2.6  Dataanalys 
Empirisk data har analyserats kontinuerligt under studiens gång. Analyserna har utgått 
från att insamlad data kunde jämföras med det teoretiska ramverket genom så kallad 
mönsterpassning (Yin, 2007).  För att mönsterpassning skulle vara en lämplig metod 
har det lagts fokus på att producera en teoretisk struktur som kan förklara alla 
empiriska observationer. I Figur 6 illustreras dataanalysprocessen för genomförd 
studie. 
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Figur 6. Studiens dataanalysprocess 

Datainsamling skedde genom litteraturstudier och fallstudier. Insamlad data skapade 
en teoretisk och empirisk databas. Teoretisk databas utgjorde en grund för utformning 
av intervjufrågor och därmed inverkat på insamlingen av data från fallstudien. 
Databaserna analyserades mot varandra och medförde att utmaningar i en 
utskrivningsprocess identifierades. För att få en djupare förståelse för de identifierade 
utmaningarna har dessa strukturerats med hjälp av Figur 12. Denna analys 
genomfördes för att utreda grundorsakerna som vidare kunde jämföras med teorin. 
Slutligen genererade dataanalysen ett resultat. 

2.7 Trovärdighet 
För att producera ett giltigt och hållbart resultat har utvärderingar kring reliabilitet och 
validitet utförts genom hela studien. Reliabilitet avser i vilken utsträckning 
undersökningen kan upprepas och ett likvärdigt resultat kan uppnås (Merriam, 2010). 
Vidare beskriver Yin (2007) att syftet med reliabiliteten är att minimera fel i en 
undersökning. En förutsättning för god reliabilitet är att dokumentera noggrant 
studiens tillvägagångssätt (Yin, 2007). Arbetsprocessen har därför dokumenterats med 
noggrannhet i ett Word dokument med möjligheten att återkomma till data vid behov. 
Alla intervjuer har spelats in samt efteråt skrivits ned. Observationer har registrerats 
och anteckningar förts av två observatörer vilket säkerställde kvaliteten på 
informationen. Utformningen av datainsamlingen var av en triangulär karaktär då ett 
flertal metoder har använts för att studera samma objekt (Yin, 2007). Fallstudier där 
multipla insamlingsmetoder har använts bedöms vara kvalitativt bättre än de som har 
byggts på bara en metod (Yin, 2007).  

Validitet kan delas in i intern respektive extern validitet. Den interna validiteten avser 
i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med verkligheten, men även huruvida 
det som avsetts mätas faktiskt mäts (Merriam, 2010). Utifrån bakgrund och 
problembeskrivning har ett tydligt syfte formulerats. Den interna validiteten 
säkerställdes genom att hela arbetsprocessen hade sin utgång i syftet men även 
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frågeställningarna. Vidare motiveras det att studiens avgränsningar har möjliggjort ett 
fokus på relevant undersökningsområde. För att säkerställa att tolkningen verkligen 
bygger på data har det använts mönsterpassning som tillvägagångsätt, vilket enligt 
Yin (2007) är en lämplig taktik för att stärka den interna validiteten. 

Den externa validiteten avser i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras utöver 
den aktuella fallstudien (Merriam, 2010; Yin, 2007). Eftersom det nya lagförslaget om 
utskrivningsprocessen härstammar från regeringen kommer alla hälso- och 
sjukvårdsenheter i Sverige påverkas. Vidare motiveras det att hälso- och sjukvården 
ska vara likvärdig i hela landet, därmed bör en större distinktion mellan olika regioner 
inte uppträda.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet inleds med koppling mellan frågeställningar och teori, därefter definieras 
rapportens viktiga begrepp i en utskrivningsprocess. De begrepp som tas upp är 
funktionsorienterad verksamhet, processorienterad verksamhet, ledtid och kvalitet. 
Vidare beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis sammanfattas teorin till ett ramverk.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Vilka utmaningar finns i 
en utskrivningsprocess” beskrivs olika utmaningar som förekommer och påverkar 
utskrivningsprocessen med avseende på ledtid och kvalitet. Utmaningarna som 
förekommer är kommunikation, informationssystem, värdeskapande aktiviteter, 
samordning och den enskilde individen. För att ge en teoretisk grund till den andra 
frågeställningen “Hur kan utmaningar i en utskrivningsprocess hanteras för att möta 
krav utifrån det nya lagförslaget?” redogörs för hur utmaningar kan hanteras för att 
uppnå en effektiv process. I Figur 7 visar sambandet mellan studiens frågeställningar 
och använd teori. 

Figur 7. Koppling mellan frågeställningar och teori  

3.2  Processtyrd vård 
En verksamhet kan vara antingen funktions- eller process organiserad (Berlin & 
Kastberg, 2011). Den funktionsorienterade verksamheten delar upp arbetet utifrån 
likartade arbetsuppgifter och kännetecknas av hög specialisering. Hälso- och 
sjukvården domineras av ett funktionsorienterat arbetssätt vilket både har fördelar och 
nackdelar (Berlin & Kastberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Fördelen med detta 
arbetssätt är att det minimerar dubbelarbete samt ger utrymme för specialisering och 
fördjupning av kunskaper. Nackdelen är att medarbetarna blir för fokuserade på sitt 
eget område och tappar helhetssynen över verksamheten (Berlin & Kastberg, 2011). 
Medarbetarna i den typen av organisation tenderar att skapa egna normer utifrån 
yrkesmässiga erfarenheter istället för organisatoriska normer (Jacobsen & Thorsvik, 
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2014). När yrkesmässiga och organisatoriska normerna är i konflikt blir resultatet att 
yrkesmässiga normerna föredras. Följden av detta blir att organisationen kännetecknas 
av ett decentraliserat beslutsfattande vilket medför att icke standardiserade arbetssätt 
förekommer i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

I en processorienterad verksamhet delas arbetet in efter produktens flöde för att skapa 
ett högt kundfokus. Sörqvist och Höglund (2007) definierar en process som ett 
nätverk av aktiviteter som samverkar med ett bestämt syfte. Processer kan delas in i 
kärnprocess, stödprocess samt ledningsprocess. Kärnprocessen syftar till att direkt 
bidra till kundvärde, medan stöd- och ledningsprocesserna är till för att stödja 
kärnprocessen (Jonsson & Mattsson, 2011). En process karaktäriseras av ett antal 
delmoment (Sörqvist, 2004):  

• En process har en definierad början och ett slut. 
• En process har kunder och leverantörer, vilket betyder att den kan innehålla 

både interna och externa kunder och leverantörer. 
• En process kan repeteras och är inte av engångskaraktär.  
• En process är beskrivande och skapar en tydlig bild över de arbetsmoment 

som ingår. 
• En process skapar kundvärde för både externa och interna kunder. 
• En process har ett bestämt syfte och mål med utgångspunkt i att ett behov har 

uppstått hos kund. 
 

Genom att se sin verksamhet som en process skapas en övergripande bild av de 
aktiviteter som utförs. Detta skapar möjligheter till förenkling av styrning i en 
komplex organisation (Sörqvist & Höglund, 2007). 
 
Idag pågår det arbeten med att processorientera den svenska hälso- och sjukvården 
(Berlin & Kastberg, 2011). Processorienterat arbetssätt inom hälso- och sjukvården 
kan ses som ett vårdflöde vilket patienten ska följa för att bli färdigbehandlad. 
Resursomvandlingsprocesser som till exempel röntgen eller provtagning utför en 
kärnprocess inom hälso- och sjukvården, däremot kan till exempel 
personaladministration vara en stödprocess (Berlin & Kastberg, 2011). 

3.2.1 Ledtid 
I en processorienterad verksamhet är förståelsen för processens ledtid en grund för att 
förbättra kundfokus (Sörqvist & Höglund, 2007) samt för att skapa en 
konkurrenskraftig ledtid (Johannessen & Solem, 2009). Johannessen och Solem 
(2009, s.198) definierar ledtid på följande sätt: 

”Ledtiden är tiden från att ett behov har identifierats tills behovet är 
tillfredsställt, dvs. tid från behovsidentifiering till behovstillfredsställelse.”  

Ledtiden har direkt inverkan på verksamhetens effektivitet då kortare ledtider medför 
att problem kommer upp till ytan. Detta ger möjlighet till att vidta åtgärder för att 
förbättra verksamheten (Johannessen & Solem, 2009). Vid studerande av ledtid kan 
faktorer som kapitalbindning, kundservice och kostnadsmedvetenhet förbättras 
(Johannessen & Solem, 2009). 
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3.2.2 Kvalitet 
Kvalitet har blivit ett drivande konkurrensmedel för stärkandet av ett företags 
marknadsposition (Mersha, 2000). Företag som strategiskt arbetar med kvalitet 
genererar ett ökat kundfokus samt bättre resursutnyttjande (Mersha, 2000). Kvalitet 
definieras enligt Bergman och Klefsjö (2001, s.24) på följande sätt: 

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

Genom ett kundfokuserat kvalitetsarbete kan värdeskapande aktiviteter för kunden 
behållas samt högre produktivitet uppnås (Sörqvist, 2004). Mersha (2000) påpekar 
även att vid ständiga kvalitetsförbättringar involveras medarbetarna i högre 
utsträckning, vilket leder till att medarbetarna får en ökad motivation och arbetsmoral. 

3.3 Utmaningar i en utskrivningsprocess 
Utmaningar i en process kan antingen vara systemberoende eller individberoende 
(Sörqvist, 2004). Systemberoende problem uppstår när det finns brister i 
verksamheten vilket även kan innefatta brister i organisationsledningen som påverkar 
arbetssättet i organisationen. Individberoende problem beror på de enskilda 
individerna (Sörqvist, 2004). De utmaningar som förekommer i en 
utskrivningsprocess enligt SOU (2015:20) kan kategoriseras i följande huvudgrupper: 
kommunikation, informationssystem, värdeskapande aktiviteter, samordning och den 
enskilde individen. Dessa utmaningar kan kopplas till ledtid och/eller kvalitet vilket 
presenteras i Figur 8. Vidare illustrerar Figur 8 de systemberoende utmaningarna med 
en rektangel, och den individberoende utmaningen som en oval. 

 
Figur 8. Förhållningssätt mellan utmaningar samt ledtid och kvalitet i en 

utskrivningsprocess. 

Nedan beskrivs utförligt de utmaningar i utskrivningsprocessen som finns samt hur 
dessa kan hanteras.  
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3.3.1 Kommunikation 
Kommunikation är en grundläggande process för en väl fungerande organisation 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kommunikation ligger till grund för beslutsfattande och 
sammanhållning. Kraven på samordning har ökat över tid, vilket även har lett till ökat 
krav på kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  Engquist (2013) definierar 
kommunikation som parternas respektive uppfattning av ett budskap. Därför ska 
budskapet formuleras och utformas på så sätt att mottagaren tolkar informationen rätt 
och missförstånd uteblir (Tonnquist, 2014).  
 
I hälso- och sjukvården överförs det stora mängder av information mellan olika parter. 
Om informationen är bristfällig eller felaktig påverkas direkt vårdens kvalitet (Wallin 
& Thor, 2008). Eftersom informationsunderlag är en förutsättning för bra 
beslutsfattande (Jacobsen & Thorsvik, 2014), bör det därför vara korrekt, tidsaktuellt 
och komplett (Tonnquist, 2014; Mattsson, 2012). Korrekt information ska vara 
noggrann och tillförlitlig. Information som inte är tillförlitlig skapar osäkerhet i en 
organisation vilket kan leda till att ett flertal olika buffertar skapas. Information måste 
även vara tidsaktuell för att ett beslutsfattande ska vara relevant och av hög kvalitet. 
Kvaliteten minskar även om nödvändig information erhålls med försening eftersom 
det kan leda till att beslutet inte kommer hålla förutbestämda tidsramar. För ett 
fullständigt beslutsunderlag krävs det även att informationen är komplett. Information 
som krävs för den dagliga verksamheten bearbetas oftast manuellt vilket gör det svårt 
att via rutiner säkerställa att informationen inte är bristfällig (Mattsson, 2012).  
 
Det finns flera orsaker till att kommunikation inte fungerar. Dessa kan leda till negativ 
inverkan på organisationsprocesser (Ljungberg, 2000; Tonnquist, 2014). Ljungberg 
(2000) nämner att när information överförs tolkas den på ett eller annat vis, vilket 
därmed kan leda till att informationens innebörd successivt förändras. När en patient 
överförs mellan två vårdenheter eller vid överlämningar av information mellan 
personalen kan viktig information utebli (Wallin & Thor, 2008). Skillnader i kunskap 
mellan sändaren och mottagaren av informationen kan även leda till att informationen 
blir bristfällig (Ljungberg, 2000). Detta kan bero på att kommunicerande parter inte 
använder samma typ av språk (Tonnquist, 2014), vilket är vanligt förekommande 
mellan läkare och sjuksköterska eller vårdpersonal och patient (Wallin & Thor, 2008). 
Vidare kan stress, hierarki, kön eller brister i struktur och ansvarsfördelning vara 
faktorer som försvårar en väl fungerande kommunikation (Wallin & Thor, 2008).  
 
Informationsutbyte kan ske med fyra olika kommunikationstyper: individ-till-individ, 
individ-till-system, system-till-individ, system-till-system (Matsson, 2012). Individ-
till-individ kommunikation sker när individerna utbyter information direkt med 
varandra. Information kan förmedlas genom direkt tal, fax eller e-post. Individ-till-
system kommunikation innebär överföring av information genom ett datoriserat 
informationssystem. Med detta menas att en bekräftelse av information har mottagits 
samt accepterats som kan ske exempelvis via internet. Till skillnad från föregående 
kommunikationstyp initieras processen i system-till-individ kommunikation av 
systemet. Det kan innefatta ett automatiserat beställningssystem. System-till-system 
kommunikation sker mellan två datoriserade informationssystem. Information 
överförs från ett system till ett annat mellan två aktörer (Mattsson, 2012).  

3.3.2 Informationssystem 
Informationssystem är till för att förenkla, planera, stödja samt följa upp 
verksamheten (Fredholm, 2013). Informationssystem och digital kommunikation 
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syftar till att skapa mer effektiva arbetssätt, vilka är avgörande för ett företags 
konkurrenskraft. För att två system ska kunna utbyta information krävs det att 
systemen är kompatibla med varandra, vilket kallas integration (Fredholm, 2013). 
Integration av system med sina kunder, leverantörer eller partner är av stor betydelse 
för effektiva processer. Fördelen med en fungerande integration av system är att den 
eliminerar dubbelarbete och effektiviserar informationshanteringen. Dock hävdar 
Fredholm (2013) att integration av system mellan två företag kan vara en omfattande 
samt segdragen process. 

Informationsteknikens säkerhet har fått ett större fokus både internt och externt 
(Fredholm, 2013). I dagsläget finns all viktig information lagrad elektroniskt vilket 
ställer krav på att informationen skyddas från obehöriga. För att minska risken för 
obehörig åtkomst kan ett så kallat behörighetssystem appliceras (Fredholm, 2013). 
Behörighetssystem syftar till att administrera behöriga användare, där de endast får 
tillgång till den information som krävs för deras roll i organisationen. För att 
minimera säkerhetsrisker kan information klassificeras för att sedan ta beslut om 
behörighetsanvändare utifrån de identifierade klasserna (Fredholm, 2013). 

3.3.3 Värdeskapande aktiviteter 
Genom att identifiera värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviteter 
kan verksamheten fokusera på rätt saker och därmed arbeta för en effektiv 
resursanvändning (Machado & Leitner, 2010; Petersson, Johansson, Broman, Blücher 
& Alsterman, 2009). En förutsättning för en verksamhet är att ha förståelse för 
processen samt kunna skilja på slöserier respektive värdefulla aktiviteter (Petersson et 
al, 2009). Med slöserier menas aktiviteter som ökar verksamhetens kostnader utan att 
tillföra värde för kunden. Inom Lean förekommer det sju olika typer av slöserier: 
transport, rörelse, väntan, omarbete, lager, överarbete och överproduktion. Ibland 
tillkommer det ett extra slöseri, nämligen outnyttjad kreativitet.(Petersson et al, 2009; 
Keyte & Locher, 2008). Dessa slöserier beskrivs utförligt i Tabell 4. 
  



Teoretiskt ramverk 

16 

Tabell 4. Beskrivning av slöserier (Keyte & Locher, 2008; Petersson et al, 2009). 

Typ av slöseri Beskrivning Exempel 

Transport Förflyttning av material och 
information. Intern transport tillför 
inget värde. 

– omflyttning av vårdtagaren  
– in- och utloggning ur olika IT-system 

Rörelse Onödiga rörelser och förflyttningar 
av medarbetare. 

– att leta efter utrustning 
– söka efter information då det saknas 
struktur över placering av filer 
– tunga lyft på grund av bristande 
ergonomi 

Väntan Att vänta på en nödvändig 
förutsättning för att utföra nästa 
processteg. 

– väntan på annan personal 
– information saknas 
– väntan på beslut eller godkännande 
– väntetider för patienten 

Omarbete Fel eller defekt på en produkt eller 
tjänst, som kan leda till omarbete, 
kassation och förseningar. 

– felaktiga remisser 
– bristande omvårdnad 
– ofullständig information 

Lager Buffertar och förråd som uppstår på 
grund att mer material lagerhålls än 
vad som krävs. Detta slöseri bidrar 
till att andra problem döljs och 
ledtiden ökar. 

– vårdköer 
– att laga information som inte behövs 
 

Överarbete Att utföra onödigt arbete som kunden 
inte är villig betala för. 

– dubbel dokumentation 
– alltför hög kvalitet 
– test och inspektioner, ta flertal likadana 
prover 

Överproduktion 
 

Att tillverka mer, tidigare eller 
snabbare än vad som behövs i nästa 
processteg. 
 

– patienten läggs in trots det inte finns tid 
för operation förrän långt senare 
– överdriven dokumentation 
– undersökningar, behandlingar eller 
åtgärder som inte är nödvändiga 

Outnyttjad 
kreativitet 

Att inte ta hänsyn till människors 
kunskap och förmåga.  

– begränsat ansvar 
– för stor kontroll och styrning 

 
Genom att kartlägga processen kan slöserier samt kritiska områden identifieras 
(Machado & Leitner, 2010). Dock bör inte alla identifierade slöserier åtgärdas på en 
och samma gång. Detta på grund av att arbete med slöserierna kräver stor tids- och 
resursåtgång. Fokus bör därför ligga på de mest kritiska områdena med slöserier i 
verksamheten (Keyte & Locher, 2008; Machado & Leitner, 2010). 

3.3.4 Samordning 
För att skapa en effektiv verksamhet som består av värdeskapande aktiviteter krävs ett 
helhetsperspektiv. Utan helhetsperspektiv kan suboptimeringar uppstå, där 
effektiviseringar av enskilda enheter motverkar varandra (Sörqvist & Höglund, 2007). 
Det är dock vanligt i funktionsorienterande verksamheter att fokus ligger på att 
utnyttja resurser på bästa sätt och då endast inom sin egen enhet. Synsättet kan leda 
till att helhetens bästa bortses ifrån (Jonsson & Mattsson, 2011). I 
funktionsorienterade verksamheter är den största utmaningen att övervinna problem 
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som förekommer på grund av bristande samordning eller koordinering. Samordning är 
när olika enheter går samman för att bilda större gemensam helhet och därmed arbetar 
mot gemensamma mål (Johannessen & Solem, 2009). Dock påpekar Jacobsen och 
Thorsvik (2014) att det i funktionsorienterade verksamheter är svårt att skapa en 
sammanhållande struktur av gemensamma mål. För att samverkan mellan olika 
enheter ska fungera krävs ett stort utbyte av information, inte minst kunskap om 
vilken information som efterfrågas av de olika enheterna (Mattsson, 2012). 

3.3.5 Den enskilde individen 
Individberoende problem orsakas av den enskilde individen i organisationen 
(Sörqvist, 2004). Skillnader som förekommer i grundförutsättningarna hos olika 
individer utgör en liten del av problemet. Sörqvist (2004) menar att problem orsakas 
till största del av individens arbetssätt. De individberoende problemen kan 
klassificeras i fyra huvudgrupper (Sörqvist, 2004): 
 

• Ofrivilliga fel – Förekommer när individen vill göra rätt men fel uppstår ändå. 
Detta brukar kallas för den mänskliga faktorn. Ofrivilliga fel uppstår 
slumpmässigt vilket gör det svårt att åtgärda orsaken till problemet. Därför bör 
det arbetas med förebyggande åtgärder, vilket kan innebära förändringar av 
arbetssättet eller processen.  

• Metodfel – Uppstår på grund av individernas olika arbetssätt. Vissa individer 
kan ha hittat bättre sätt att utföra arbetsuppgifter på än andra, beroende på 
metoder, erfarenhet och knep. I situationer där arbetsuppgifter är av mer 
komplicerad karaktär är erfarenhet en direkt påverkande faktor på uppgiftens 
resultat. Genom att identifiera det bästa arbetssättet och sprida till alla berörda 
kan en högre effektivitet samt kvalitet uppnås.  

• Kommunikationsfel – Uppstår på grund av att viktig kommunikation uteblir 
eller misstolkningar växer fram. Kommunikationsfel kan hanteras genom att 
fastställa informationsbehovet, standardisera språket, identifiera viktiga 
informationsflöden samt välja lämpliga informationskanaler. 

• Medvetna fel – Uppstår när individer medvetet utför fel och fattar felaktiga 
beslut. Dessa fel sker främst på grund av bristande motivation eller när 
individen känner för höga krav från ledningen. Det kan även handla om 
bristande kommunikation eller oklara mål i organisationen. För att minimera 
medvetna fel kan medarbetare motiveras och en omfördelning av 
arbetsuppgifterna efter individernas lämplighet utföras.  

De individberoende problemen är i många situationer svåra att hantera, eftersom 
medarbetarna kan se dem som personlig kritik och kan upplevas som kontroversiella 
(Sörqvist, 2004).  

3.4 Sammanfattning 
Kommunikation är en grundförutsättning för en väl fungerande organisation 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Korrekt, tidsaktuell och komplett information skapar 
effektiva processer samt säkerställer kvaliteten (Tonnquist, 2014; Mattsson, 2012). 
Faktorer som kunskapsskillnader samt många överföringar kan försvåra 
kommunikationen i en organisation (Ljungberg, 2000; Tonnquist, 2014; Wallin & 
Thor, 2008). För att förenkla och effektivisera befintliga informationsflöden kan 
informationssystem integreras (Fredholm, 2013). Detta är dock en komplicerad och 
lång process (Fredholm, 2013). Vid effektivisering av processer bör en kartläggning 
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upprättas för att sedan identifiera de åtta slöserierna: överproduktion, väntan, 
transport, överarbete, lager, rörelse, omarbete och outnyttjad kreativitet (Petersson et 
al, 2009; Keyte & Locher, 2008). För att undvika suboptimeringar i en organisation 
bör ett helhetsperspektiv finnas utifrån ett kundfokus (Sörqvist & Höglund, 2007; 
Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta är dock en utmaning i en funktionsorienterad 
verksamhet som hälso- och sjukvården (Berlin & Kastberg, 2011). Ovan nämnda 
utmaningar kategoriseras som systemberoende problem (Sörqvist, 2004). Det finns 
dock även utmaningar som beror på den enskilde individen, vilka benämns 
individberoende problem (Sörqvist, 2004). Individberoende problem uppstår på grund 
av ofrivilliga fel, metodfel, kommunikationsfel eller medvetna fel (Sörqvist, 2004). 
Figur 9 presenterar det teoretiska ramverket, där förhållningssättet mellan utmaningar 
och systemberoende respektive individberoende problem i en utskrivningsprocess 
illustreras. 
 

 

Figur 9. Studiens teoretiska ramverk.
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en beskrivning av Socialförvaltningen i Nässjö. Därefter beskrivs 
och kartläggs utskrivningsprocessen. Vidare följer en ingående beskrivning av 
utmaningar i utskrivningsprocessen. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Socialförvaltningen i Nässjö, som vidare kommer benämnas kommunen, har 
verksamhet inom olika områden: äldreomsorg, stöd till funktionsnedsättning, stöd till 
barn och ungdomar, hemsjukvård samt stöd vid ekonomiska problem, missbruk av 
droger och alkohol. Områdena stöds av fyra huvudavdelningar: myndighetsutövning, 
särskilt boende för äldre, hemtjänst och hemsjukvård samt funktionshinder, som 
presenteras i Figur 10. Alla avdelningar i kommunen kommunicerar med det interna 
informationssystemet Treserva. 

 

Figur 10. Organisationsschema för Socialförvaltningen i Nässjö. 
Utskrivningsprocessen involverar avdelningarna för särskilt boende för äldre, 
hemtjänst och hemsjukvård samt myndighetsutövning, som markeras med kursiv text 
i Figur 10. Avdelningen särskilt boende för äldre tillhandahåller lägenheter för äldre 
personer som är i behov av stöd och omsorg dygnet runt. Hemtjänst är service, stöd 
och omsorg i hemmet. Servicen kan innebära städhjälp, hjälp med måltider och inköp. 
Hemtjänsten innefattas även av personlig omvårdnad där syftet är att skapa en trygg 
och säker miljö för patienten samt tillgodose personliga behov. Avdelningen för 
hemsjukvård innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster vilka 
ansvarar för hälso- och sjukvården i hemmet.  

Kommunen samarbetar med Höglandssjukhuset i Eksjö, som vidare kommer 
benämnas slutenvården, vid utskrivningar av patienter bosatta i Nässjö kommun. 
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Höglandssjukhuset är ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige och bedriver 
specialistvård i 23 olika vårdenheter dygnet runt. Informationssystemet som 
slutenvården använder sig av kallas för Cosmic. Utskrivningsprocessen samordnas 
mellan kommunen och slutenvården genom det gemensamma informationssystemet 
Meddix. 

4.2 Kartläggning av utskrivningsprocessen 
När en patient blir inlagd i slutenvården skickas ett inskrivningsmeddelande till 
myndighetsutövaren i kommunen via Meddix. Läkaren i slutenvården gör en 
bedömning av patientens status och beslutar om patienten kommer ha ett behov av 
insatser från hemtjänst eller hemsjukvård. 
 
Kallelsefas 
I de fall där patientens tillstånd inte bedöms vara tillräckligt bra för hemgång på egen 
hand skickas en kallelse. Kallelsen skickas från slutenvården via Meddix till berörda 
yrkeskategorier i kommunen. Den innebär att en vårdplanering bör upprättas för 
patienten. De yrkeskategorier som ska meddelas är de som berörs av de insatser 
patienten har ett behov av hemma. Exempelvis meddelas en sjuksköterska när behovet 
av ändrad medicinering finns eller en arbetsterapeut när trösklar måste tas bort på 
grund av att patienten behöver en rullstol i hemmet. Skickas kallelsen innan klockan 
14.00 ska kallelsen kvitteras samma dag av myndighetsutövaren, kommer den 
däremot efter klockan 14.00 kan kvitteringen ske fram till klockan 14.00 
nästkommande dag. Betalningsansvaret för kommunen inträder efter fem arbetsdagar 
från det att kallelsen har kvitterats. Myndighetsutövaren meddelar i Meddix vilken 
dag vårdplaneringsmötet kommer att ske. Slutenvården godkänner dag för mötet samt 
meddelar patient och anhöriga. 

Beslutsfas 
Vårdplaneringsmötet äger rum på den vårdenheten patienten befinner sig på. På 
vårdplaneringsmötet diskuteras tillsammans med berörda yrkeskategorier från 
kommunen, anhöriga samt yrkeskategorierna från slutenvården en vårdplan för 
patienten. Yrkeskategorier från slutenvården som närvarar på ett vårdplaneringsmöte 
är arbetsterapeut och/eller sjuksköterska beroende på patientens behov. Syftet med 
vårdplanen är att planera åtgärder för patientens fortsatta insatsbehov. På 
vårdplaneringmötet bedömer myndighetsutövaren nödvändiga insatser för patienten 
som till exempel om patienten kan gå hem till sitt befintliga boende eller att det finns 
ett behov av ett korttidsboende. I de fall patienten ska gå till sitt befintliga boende 
bedöms det vidare om vilka bostadsanpassningar samt omvårdnadsinsatser som krävs. 
Varje berörd yrkeskategori från slutenvården ansvarar för att överföra information 
eller beslut som fattats till berörda yrkeskategorier i kommunen via Meddix. 
Myndighetsutövaren antecknar i Treserva att en patient har vårdplanerats och kommer 
att behöva insatser från hemtjänst eller en korttidsplats. 

Verkställningsfas 
Myndighetsutövaren inväntar svar från hemtjänst respektive korttidsboende om när 
patienten kan tas emot. Under den tiden har myndighetsutövaren skrivit en detaljerad 
vårdplan för patienten. När besked från hemtjänst respektive korttidsplats om tid för 
mottagning av patienten inkommit överlämnar myndighetsutövaren den detaljerade 
vårdplanen samt tid för hemgång via Treserva och Meddix till alla berörda. Parallellt 
verkställer arbetsterapeuten hjälpmedel och/eller bostadsanpassningen. En 
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bostadsanpassning kräver en ansökan från patienten till en handläggare för 
bostadsanpassning på kommunen efter att en arbetsterapeut intygat behovet av 
anpassning. Därefter ordnar handläggaren med entreprenörer som utför ombyggnad i 
bostaden. I de fall det behövs till exempel stora bostadsanpassningar kan en hemgång 
behöva skjutas upp eller en korttidsplats behöva ordnas. Samtidigt utförs även 
planering av hemsjukvårdsinsatser, som kan innebära såromläggningar, byte av dropp 
eller andra mer avancerade medicinska insatser.  

När en patient är både medicinskt och omvårdnadsmässigt färdigbehandlad skickar 
slutenvården ett meddelande i Meddix om att patienten är utskrivningsklar. Transport 
för patientens hemgång ordnas av slutenvården. När patienten fysiskt lämnar 
slutenvården skickas ett utskrivningsmeddelande i Meddix av slutenvården. Med 
patienten följer även medicinska dokument som medicinlista, omvårdnadsstatus samt 
recept.  
 
Uppföljningsfas 
Uppföljning och utvärdering av vårdplanen görs sedan av varje berörd yrkeskategori 
hos patienten under de två närmaste veckorna. Kartläggning av utskrivningsprocessen 
illustreras i Figur 11. Figurförteckning för processtegen återfinns i Bilaga 2. 
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Figur 11. Utskrivningsprocess för en patient. 

4.2.1 Ledtid i utskrivningsprocessen 
 
Utskrivningsprocessens ledtid från att en kallelse kvitterats tills patienten lämnar 
sjukhuset är i genomsnitt på 4,7 vardagar, se Tabell 5. I nuläget ingår inte helgdagar i 
betalningsansvaret för kommunen. Det nya lagförslaget (SOU 2015:20) innebär att 
helgdagar kommer ingå i antalet betalningsdagar, vilket kommer leda till en ökad 
ledtid. I Tabell 5 framgår det att patienten i 90 procent av fallen stannar kvar på 
sjukhuset över helger. Meddelande om att patienten är utskrivningsklar skickas i 
genomsnitt 1,7 vardagar efter kallelsen har kvitterats.  
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Tabell 5. Ledtid för utskrivningsprocess. 
Klockslag Kallelse Utskrivningsklar Utskrivnings dag Tot. ledtid Anteckningar 
Före 14:00 25/2-16 25/2-16 2/3-16 4 vardagar + helg 
Före 14:00 15/2-16 16/2-16 25/2-16 8 vardagar + helg 
Före 14:00 8/3-16 12/3-16 15/3-16 5 vardagar + helg 
Före 14:00 25/2-16 25/2-16 3/3-16 5 vardagar + helg 
Före 14:00 29/2-16 3/3-16 8/3-16 6 vardagar + helg 
Före 14:00 22/3-16 22/3-16 29/3-16 3 vardagar + påskhelg 
Före 14:00 9/3-16 10/3-16 15/3-16 4 vardagar + helg 
Före 14:00 21/3-16 30/3-16 30/3-16 5 vardagar + påskhelg 
Före 14:00 7/3-16 9/3-16 14/3-16 5 vardagar + helg 
Före 14:00 16/3-16 18/3-16 19/3-16 2 vardagar  

Snitt    4,7 vardagar  
 

4.3 Utmaningar i utskrivningsprocess 
En presentation av utmaningar som förekom i intervjuer samt observationer i de olika 
faserna i utskrivningsprocessen följer nedan.  

4.3.1 Kallelsefas 
I vissa fall kan en kallelse till vårdplaneringmötet skickas utan att slutenvården utför 
en bedömning av patientens funktionsförmåga. Kommunen upplever att kallelsen 
ibland kan skickas för tidigt då patienten inte hunnit återhämta sig tillräckligt för att 
utföra en vårdplanering. Informationen i kallelsen kan även variera i sitt innehåll. Det 
saknas ofta information om patientens situation och status. Informationen finns 
tillgänglig i patientens journal i Cosmic. Denna information överförs dock inte alltid 
fullständigt till Meddix, då informationssystemet upplevs av viss personal i 
slutenvården som komplicerad. Det förekommer även brister i vilka yrkeskategorier 
som blir kallade till vårdplaneringsmötet och ibland kallas fler än det behövs. Det 
framkom under samtliga intervjuer att det finns rutiner och riktlinjer för hur 
utskrivningsprocessen ska gå till samt vilken information den ska innehålla. Dessa 
efterföljs dock inte alltid eftersom det finns för många rutiner och riktlinjer samt att de 
inte alltid är möjliga att genomföra i praktiken.  

När kallelsen kvitteras av myndighetsutövaren avaktiveras kallelsen i Meddix och 
vissa yrkeskategorier kan då gå miste om informationen. Vid palliativ vårdplanering 
krävs det att en sjuksköterska från kommunen är närvarande på vårdplaneringsmötet. 
För att säkerställa sjuksköterskans närvaro skickas det en extra påminnelse av viss 
personal i slutenvården. I händelse av att en kallelse inkommer sent i veckan skjuts 
vårdplaneringen fram av myndighetsutövaren till början av nästkommande vecka. 
Orsaken till detta är att patientens status kan förändras under helgen. Anledningen kan 
även vara svårigheten i att kontakta arbetsterapeut, sjuksköterska men även 
hemtjänstplaneraren under helger då de inte är i tjänst.  

Bland berörda yrkeskategorier finns en otydlighet om när betalningsansvaret startar. 
Det finns en uppfattning från varje yrkeskategori: en när kallelsen inkommer, en när 
kallelsen kvitteras och en när meddelandet inkommer att patienten är utskrivningsklar. 
Det har även framkommit att det finns olika uppfattningar inom varje yrkeskategori.  

Hemtjänsten i kommunen har inte tillgång till Meddix, vilket medför att de får 
informationen att en patient ska vårdplaneras mycket sent i processen. Detta försvårar 
verkställandet av de kommunala hemtjänstinsatserna. Vissa myndighetsutövare 
informerar dock hemtjänsten manuellt att en kallelse har inkommit. 
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4.3.2 Beslutsfas 
Precis innan vårdplaneringsmötet uppdateras kort de närvarande yrkeskategorierna 
om patientens status. Informationen som utbyts kan variera i sitt innehåll från utförligt 
till obefintlig. Den korta uppdateringen innan mötet kan även utebli. I de fallen kan 
den mest nödvändiga informationen om patienten fås av anhöriga eller av patienten 
själv. Det framgick under intervjuerna att patientens syn på insatsbehovet kan skilja 
sig i från det faktiska behovet av insatser. Exempelvis kan en patient påtala att den har 
“mycket hjälp” från hemtjänsten men det är svårt att bedöma vad patienten menar 
med mycket hjälp.  

Myndighetsutövaren är i de flesta fall den enda närvarande yrkeskategorin på ett 
vårdplaneringsmöte. En anledning till det är att inte alla yrkeskategorier har blivit 
kallade till vårdplaneringsmötet eller inte kunnat närvara av andra orsaker. En orsak 
som anges mest frekvent är att det är myndighetsutövaren som bestämmer datumet för 
vårdplaneringsmötet. Myndighetsutövaren anser att den bristande närvaron av 
yrkeskategorier försvårar processen eftersom myndighetsutövarens ansvar är 
begränsat till att endast fatta beslut om hemtjänst eller korttidsplats och inte vilka 
hjälpmedel eller hemsjukvårdsinsatser som kan utföras. Det har även framkommit att 
bedömningar om insatser försvåras vid brister i informationen om till exempel 
patientens bostadssituation.  

Vissa patienter upplever denna fas som stressig och obekväm eftersom det finns en 
osäkerhet i vad förändringen av insatser kommer att innebära. Det finns även patienter 
som finner sig i situationen och har förståelse för att en förändring krävs trots att 
situationen är svår. 

4.3.3 Verkställningsfas 
Informationen som överförs från slutenvården till kommunens yrkeskategorier är ofta 
bristfällig. Det saknas många gånger nödvändig information för beslutsfattande. I de 
fall endast myndighetsutövaren varit närvarande vid ett vårdplaneringsmöte och 
insatser krävs från flera yrkeskategorier meddelar myndighetsutövaren detta vidare till 
berörda yrkeskategorier i kommunen. De beröra yrkeskategorierna i kommunen 
kontaktar slutenvården i de fall ytterligare information krävs. Därefter verkställer 
respektive yrkeskategori insatser inom sitt ansvarsområde, var för sig. Vid 
överföringen av ansvaret önskar slutenvården en tydlig bekräftelse om att ansvaret 
övertagits av kommunen, vilken i nuläget är bristfällig. Detta för att ha möjligheten att 
uppdatera patienten inför hemgång. 

Ledtiden för att verkställa insatser kan variera. Vissa insatser kräver att bostaden 
måste anpassas innan patienten kan komma till sin bostad. Processen kan ta lång tid 
och kräver därmed att patienten behöver en korttidsplats i väntan på att bostaden blir 
anpassad. Dessutom kan ansökningsprocessen för bostadsanpassningen försenas då 
inte alla dokument kommer fram från arbetsterapeuten och patienten till handläggaren 
för bostadsanpassningar. I en intervju framkom det att ansökan kan missas att skickas 
in av patienten av olika anledningar. Samtidigt saknas det rutiner att säkerställa att 
ansökan och intyg inkommit till handläggaren. Dessutom meddelas det inte att en 
bostadsanpassning är genomförd till arbetsterapeuten. En annan insats som tar lång tid 
är anskaffning av hjälpmedel. Leveranserna av hjälpmedel sker tre gånger i veckan 
från Hjälpmedelscentralen i Jönköping och inkommer inte alltid vid nästkommande 
leverans. Dessa insatser hinner inte alltid verkställas innan patienten kommer hem och 
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kräver andra tillfälliga lösningar. Från slutenvården upplevdes det att även mindre 
insatser tar lång tid för kommunen att ordna och i många fall utnyttjas alla 
betalningsdagarna. 

För att slutenvården ska kunna skriva ut patienten i Meddix måste vårdplanen vara 
markerad som klar av myndighetsutövaren. Detta missas dock vid vissa tillfällen och 
påminnelse måste skickas av slutenvården via Meddix, vilket fördröjer processen. 
Dessutom kan inte aktuella medicinska dokument med omvårdnadsbeskrivning och 
uppdaterad medicinlista skrivas ut vilket medför att patienten inte får med sig dessa 
dokument vid hemgång. För att skriva ut de dokument som behövs görs det omvägar i 
Meddix av erfaren personal i slutenvården. Sjuksköterskan från kommunen har 
påpekat att dokumenten saknas vid vissa tillfällen vilket försvårar att utförandet av 
sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

4.3.4 Uppföljningsfas 
Vid intervjuerna nämndes inte uppföljningsfasen som en del av processen förutom av 
myndighetsutövaren. Myndighetsutövaren antecknar datum för uppföljning redan i 
beslutsfasen. Uppföljning av hemtjänstens insatser sker kontinuerligt eftersom 
hemtjänstpersonalen meddelar förändringar av patientens status till antingen 
hemtjänstplaneraren eller myndighetsutövaren. De andra yrkeskategorierna utför inte 
uppföljningar och ändringar av insatser sker endast om patienten söker vård på nytt. 
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5 Analys 
I följande kapitel utförs analys utifrån de två frågeställningarna “Vilka utmaningar 
finns i en utskrivningsprocess?” och “Hur kan utmaningar i en utskrivningsprocess 
hanteras för att möta krav utifrån det nya lagförslaget?”. Utförd analys genererar 
studiens resultat.  

5.1 Vilka utmaningar finns i en utskrivningsprocess? 
Utmaningar som har identifierats i en utskrivningsprocess genom insamlad empiri har 
kopplats samman med utmaningar från det teoretiska ramverket. Denna analys har 
resulterat i nedan beskrivna utmaningar. 

5.1.1 Kommunikation 
I en utskrivningsprocess överförs det mycket information mellan olika parter. Vid 
överföringar av information förändras innehållet successivt och kan bli bristfälligt 
eller felaktigt, vilket minskar kvaliteten i en process (Wallin & Thor, 2008; 
Ljungberg, 2000). För att fatta ett rätt beslut inom förutbestämda tidsramar krävs det 
att informationen är korrekt, tidsaktuell och komplett (Mattson, 2012). Empirin visar 
att i kallelsen som skickas till kommunen markeras det vilka yrkeskategorier som ska 
medverka på vårdplaneringsmötet. Detta görs inte korrekt då det ibland markeras för 
många och ibland för få yrkeskategorier. I empirin framkom det att enligt riktlinjer för 
kallelse till vårdplanering ska det även ingå en bedömning av patientens status, som är 
en viktig grundsten för vidare beslutsfattning. Bedömningen utgör grunden för vilka 
yrkeskategorier som ska kallas till vårdplaneringsmötet. Denna bedömning utförs 
dock ibland efter att en kallelse har skickats. Detta kan vara orsaken till att rätt 
yrkeskategorier inte kallas till vårdplaneringsmötet. Information som inte är 
tillförlitlig skapar osäkerhet i en organisation (Mattsson, 2012). Denna osäkerhet i 
informationen har i fallföretaget lett till att den bortses ifrån. Detta medför att 
relevanta yrkeskategorier inte närvarar på vårdplaneringsmötet och försenar processen 
eftersom beslut om insatser då måste fattas i ett senare skede. Information eller beslut 
som erhålls med försening påverkar både processens ledtid och kvalitet negativt, 
eftersom det saknas information för att fatta ett välgrundat beslut (Mattsson, 2012). 
För att fatta beslut av hög kvalitet krävs det även ett komplett informationsunderlag 
(Mattsson, 2012). I empirin framkom det att bedömningen av en patients status även 
kan vara ofullständig. Detta försvårar för yrkeskategorierna i kommunen att planera 
och utföra nästkommande fas, beslutsfasen. Besluten kan därmed inte fattas på grund 
av ett bristande informationsunderlag, samt att hemtjänsten inte informeras om 
eventuella insatser. Detta leder till en bristande kvalitet på beslutet och förlänger den 
totala ledtiden på grund av väntan på informationen. I empirin framkom det även att 
de brister som finns i informationen i kallelsefasen har sitt ursprung i att det saknas 
kunskap om vilket informationsbehov de mottagande yrkeskategorierna har.  

I de fall då bedömning av patienten inte skett innan vårdplaneringsmötet måste 
information inhämtas av vårdpersonal från patienten själv eller dess anhöriga. Detta 
kan medföra brister i informationen på grund av kunskapsskillnader mellan 
patient/anhörig och vårdpersonal (Wallin & Thor, 2008). En patients utvärdering av 
sin egen status kan vara subjektiv och därmed leda till en felaktig grund för beslutet. 
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Följden av bristande bedömning av en patients status skapar en dominoeffekt, som 
leder till negativa följdeffekter på kommande faser. Detta är därmed den största 
utmaningen gällande kommunikation. 

5.1.2 Informationssystem 
För att ett informationssystem ska vara konkurrenskraftigt bör det förenkla och stödja 
en verksamhets processer (Fredholm, 2013). I empirin framkom det dock att 
slutenvården upplever Meddix som ett svårt informationssystem att hantera, med ett 
otydligt tillvägagångssätt. Av den orsaken matas inte all information in i 
Meddix.  Enligt Mattson (2012) leder avsaknad av information till sämre kvalitet i en 
process. Empirin visade att när informationen är bristfällig försvåras beslutsfattandet 
för kommunen. Detta kan leda till att beslutet blir undermåligt och kräver att 
informationen inhämtas på nytt, vilket även förlänger förutbestämda tidsramar. 
Dessutom kräver vissa arbetsuppgifter erfaren personal för att hantera Meddix. Det 
kan exempelvis vara arbetsuppgifter som att skriva ut de dokument som en patient 
behöver vid hemgång, då det krävs omvägar i systemet för att få ut dokumenten. På 
grund av det får inte patienten alla dokument med sig, vilket leder till att 
informationen som finns i dokumenten måste sökas vidare på ett annat sätt. 
Informationen är avgörande för att utföra den omvårdnad som beslutats och därmed 
kan brister i informationen påverka kvaliteten på processens slutresultat.  

Enligt Fredholm (2013) kan system som inte är integrerade medföra att dubbelarbete 
uppstår samt att effektiviteten i informationsflödet påverkas negativt. På grund av att 
slutenvården och kommunen använder sig av flera informationssystem som inte är 
integrerade överförs mycket information mellan systemen manuellt. Detta medför att 
nästkommande steg är beroende av att informationen överförs snabbt och fullständigt. 
I empirin framkom det att i nuläget har hemtjänsten inte tillgång till Meddix och är 
beroende av att en myndighetsutövare manuellt överför informationen till Treserva. 
Överföringen av informationen kan på grund av det ske väldigt sent i processen, vilket 
kan leda till att det tar längre tid innan hemtjänsten kan ta emot patienten i sin bostad. 
Ju större insatser som behövs av hemtjänsten, desto mer tid behövs för planering av 
dessa. Detta medför att patienten blir kvar längre tid på sjukhuset, vilket även medför 
att utskrivningsprocessens ledtid förlängs. 

5.1.3 Värdeskapande aktiviteter 
Berörda parter använder sig av olika system vilket medför att flertal in- och 
utloggningar sker ur systemen. Keyte och Locher (2008) påpekar att in- och 
utloggningar ur system inte tillför något värde för kunden och bör därför minimeras. 
Slutenvården påpekar dessutom att inloggningsfunktionen i Meddix kan ta lång tid 
eftersom kortet för identifiering inte alltid fungerar. Detta leder till att slutenvården 
skjuter upp överföringen av information till Meddix vilket medför att ledtiden för 
utskrivningsprocessen blir längre. En annan brist i Meddix är att om en användare 
bockar av en aktivitet avaktiveras aktiviteten för andra användare. Detta kan leda till 
att alla användare inte får del av informationen eller måste leta efter den. Enligt Keyte 
och Locher (2008) är en sökning efter information en onödig aktivitet som leder till 
långa ledtider i en process. En annan sökning efter information sker när informationen 
som överförts är bristande i sitt innehåll och måste kompletteras.   

När en kallelse inkommer sent i veckan flyttas ofta vårdplaneringsmötet fram till 
nästkommande vecka, vilket medför en onödig väntan för patienten. Flyttas 
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vårdplaneringsmötet fram innebär det även en ytterligare väntan för hemtjänsten, 
eftersom informationen gällande patientens insatsbehov på grund av det kommer ännu 
senare i processen. En väntan på information som krävs för att utföra nästkommande 
processteg är enligt Keyte och Locher (2008) en typ av slöseri som leder till en 
försämrad effektivitet i en process. Avsaknad av ett helhetsperspektiv hos 
myndighetsutövaren som flyttar fram vårdplaneringsmöten utan att förstå hur 
nästkommande fas påverkas medför att ett flertal väntetider uppstår, vilka 
sammantaget skapar långa ledtider för patienten. Det saknas även kunskap om hur 
slutenvården påverkas av att vårdplanen inte markeras som klar i Meddix. Vårdplaner 
som inte är klarmarkerade medför att patienten inte kan skrivas ut ur systemet, vilket 
medför att inte alla dokument kan följa med patienten vid hemgång.   

För att en bostadsanpassning ska påbörjas måste samtliga dokument inkommit till 
handläggaren. Dessa inkommer separat och ofta med tidsfördröjning. Detta kan leda 
till att bostadsanpassningen inte blir färdigställd i tid och tillfälliga lösningar krävs 
som sedan måste justeras för att uppfylla beslutet om anpassning av bostaden. En 
tjänst som är bristande och kräver omarbete är en typ av slöseri som leder till långa 
ledtider (Keyte och Locher, 2008). I de fall en patient skickas till korttidsplats i väntan 
på att bostaden blir anpassad skapas det en form av buffert. Keyte och Locher (2008) 
menar att all form av lager leder till att andra problem i processen döljs, samtidigt som 
ledtiden ökar. Detta kan medföra att kommunen inte ser bostadsanpassningen som ett 
problem och istället skapar fler korttidsplatser för att korta ner ledtiden för 
utskrivningsprocessen. Detta kommer dock bara dölja utskrivningsprocessens brister.  

Bedömning av en patients behov är en komplicerad arbetsuppgift och ibland 
förekommer det beslut om fler insatser än vad som är nödvändigt för patienten. 
Överarbete som skapar en allt för hög kvalitet är ett slöseri (Keyte och Locher, 2008). 
Dessutom kan en för hög kvalitet i hälso- och sjukvården leda till att patientens 
hälsotillstånd inte förbättras på grund av att patienten blir passiv och bekväm. 

5.1.4 Samordning 
För en fungerande utskrivningsprocess måste alla berörda yrkeskategorier samverka. 
Utan ett helhetsperspektiv på en process kan suboptimeringar uppstå där den ena 
enheten motverkar den andra (Sörqvist & Höglund, 2007). I dagsläget tar varje 
yrkeskategori beslut inom sitt område och utnyttjar resurser på bästa sätt inom 
området. Detta kan leda till att kvaliteten försämras då resurser och insatser inte 
samordnas. Avsaknad av ett helhetsperspektiv är vanligt förekommande i en 
funktionsorienterad verksamhet, som hälso- och sjukvården (Berlin & Kastberg, 
2011). 

I en funktionsorienterad verksamhet uppstår enligt Jocobsen och Thorsvik 
(2014)  egna yrkesmässiga normer, detta har även observerats på det studerade 
fallföretaget. De riktlinjer och rutiner som finns i hälso- och sjukvården efterföljs inte 
alltid av personalen. De egna normer som förekommer i organisationerna kan vara 
orsaken till att det förekommer variationer i arbetssättet men även att det finns olika 
uppfattningar om när betalningsansvaret startar i utskrivningsprocessen.  

Utformandet av egna normer har lett till att ett felaktigt arbetssätt blivit normaliserat 
eftersom arbetssättet lärts ut till nyanställda. Detta har nu blivit en utmaning på 
individnivå eftersom Sörqvist (2004) påpekar att individberoende problem orsakas av 
individens arbetssätt. Därför krävs det att individer i slutenvården har förståelse för 
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hur viktigt det är att en kallelse skickas i rätt tid och med rätt information, då den 
informationen ligger till grund för hela processen. Kommer kallelsen ofullständig och 
för tidigt då patienten inte är medicinskt färdigbehandlad blir det svårt för kommunen 
att utföra en bra vårdplanering och uppfylla patientens behov. Blir inte rätt 
yrkeskategorier kallade till vårdplaneringsmöte påverkas kvaliteten av 
utskrivningsprocessen, då bedömningen av insatsbehoven blir ofullständig och inte 
samordnad. Det är inte bara kommunen som behöver information från slutenvården, 
det finns även ett behov att kommunen bekräftar mottagandet av ansvaret och 
informationsöverföringen till slutenvården. Det saknas därmed ett helhetsperspektiv 
på individnivå och kunskap om vilken information de olika yrkeskategorierna har 
behov av för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

5.1.5 Den enskilde individen 
Variationer som förekommer i utskrivningsprocessen kan till stor del kopplas till 
individernas olika arbetssätt. Erfarenhet är en avgörande faktor för effektiv hantering 
av Meddix men även vid informationsutbyte. Erfarna individer är i större utsträckning 
medvetna om parternas informationsbehov samt att erfarna individer har hittat knep 
för att hantera processens eller Meddix brister. Detta medför att processens resultat 
blir beroende av erfarna individer. Då en process resultat är beroende av att en 
arbetsuppgift utförs på ett bättre sätt av en enskild individ förekommer det enligt 
Sörqvist (2004) ett metodfel i arbetssättet.  

På grund av att utskrivningsprocessen fungerar bristfälligt har det lett till att ett större 
engagemang krävs från individen för att processen ska fungera. De höga kraven har 
skapat en frustration angående utskrivningsprocessen vilket har lett till minskad 
motivation bland berörda yrkeskategorier. Detta har även medfört att 
yrkeskategorierna endast utför det mest nödvändiga inom sitt ansvarsområde. Fel som 
uppstår på grund av bristande motivation eller för höga krav kan orsakas av bristande 
kommunikation eller oklara mål (Sörqvist, 2004). Dessa fel kan kategoriseras som 
medvetna fel, vilka har en direkt påverkan på processens effektivitet och kvalitet på 
ett negativt sätt (Sörqvist, 2004).  

5.1.6 Utmaningar i en utskrivningsprocess 
Faktorer i respektive utmaningskategori som identifierats i teori och empiri har 
sammanställts utifrån system- eller individberoende problem. Utmaningarnas 
koppling till processens ledtid och/eller kvalitet illustreras i Figur 12. De faktorer som 
tas upp i teorin men inte identifierats på fallföretaget är överproduktion och outnyttjad 
kreativitet vilka är en del av de systemberoende utmaningarna. Dessutom 
observerades det inte på fallföretaget individberoende problem gällande ofrivilliga fel. 
Dessa faktorer är överstrukna i Figur 12. Vidare har nya individberoende problem 
framkommit i empirin. Dessa faktorer är avsaknad kunskap om informationsbehovet 
för mottagaren, grad av erfarenhet, avsaknad av helhetsperspektiv och egna normer. 
Dessa faktorer är markerade kursivt i Figur 12. 
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Figur 12. Sammanställning av identifierade utmaningar. 

5.2 Hur kan utmaningar i en utskrivningsprocess hanteras för 
att möta krav utifrån det nya lagförslaget? 
Genom att analysera utmaningar i en utskrivningsprocess har samband mellan olika 
utmaningar uppmärksammats. De utmaningar som identifierats gällande 
kommunikation och informationssystem gällande både system- och individberoende 
problem har en inverkan på ett effektivt informationsflöde. Vid utformning av ett 
effektivt informationsflöde bör därför dessa utmaningar hanteras tillsammans. Ett 
samband mellan utmaningar som rör värdeskapande aktiviteter och samordning 
gällande både system- och individberoende problem har identifierats. Dessa 
utmaningar motverkar ett gemensamt perspektiv på en utskrivningsprocess och 
kommer därför att hanteras gemensamt.  Utmaningar kring den enskilda individen 
gällande individberoende problem har sin utgångspunkt i olika arbetssätt och hanteras 
därför genom att standardisera arbetssättet. Sambandet illustreras i Figur 13 samt hur 
dessa ska hanteras beskrivs nedan. 
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Figur 13. Samband mellan utmaningar i utskrivningsprocessen. 

5.2.1 Effektivt informationsflöde 
För att säkerställa att kommunikationen fungerar i hela utskrivningsprocessen krävs 
det att slutenvården och kommunen tillsammans med primärvården identifierar 
viktiga informationsflöden samt fastställer vilken information som behövs i varje fas. 
Vid fastställande av informationsbehovet ska hänsyn tas till när informationen ska 
skickas, vad den ska innehålla och vem som är mottagare (Tonnquist, 2014; Mattsson, 
2012). Detta för att motverka de följdeffekter som skapas av brister i bedömningen av 
en patients status. Genom att säkerställa att informationen är korrekt, tidsaktuell och 
komplett kan osäkerheten i en process minska, vilket kommer att leda till en positiv 
inverkan på ledtiden (Mattsson, 2012). Detta kan även minimera väntan och omarbete 
när informationen måste kompletteras. Dessutom kan hemtjänsten och 
arbetsterapeuten informeras om kommande behov i ett tidigt skede. Det kan innebära 
att arbetsterapeuten kan planera inför en beställning av hjälpmedel och hemtjänsten 
kan planera in behov av personal. Tillgång till information i ett tidigt skede leder till 
att insatserna kan verkställas tidigare och har därmed en positiv inverkan på 
processens totala ledtid. Kvaliteten i en process är även beroende på att informationen 
som överförs är korrekt, tidsaktuell och komplett (Mattsson, 2012). Det fastställda 
informationsbehovet ska vara standardiserat för att uppfylla syftet som ett 
beslutsunderlag i form av exempelvis en checklista (Sörqvist, 2004; Jocobsen & 
Thorsvik, 2014). En förbättring av informationsflödet kan medföra att informationen 
inte längre behöver inhämtas från patient eller anhörig, därmed elimineras 
kunskapsskillnader som uppstår mellan patient/anhörig och vårdpersonal. 

Vid utformning av informationsflöden bör det även tas hänsyn till att systemet ska 
stödja och förenkla flödet. Informationssystemet ska vara enkelt att hantera och inte 
kräva lång erfarenhet. För att förenkla kommunikationen mellan olika parter samt 
skapa ett mer effektivt arbetssätt krävs även ett väl integrerat informationssystem 
(Fredholm, 2013). Genom en integrering av system kan slöserier kring 
informationsöverföringen mellan slutenvårdens informationssystem Cosmiq, 
utskrivningsprocessens informationssystem Meddix samt kommunens 
informationssystem Treserva minskas. En integrering av systemen skulle även 
eliminera dubbelarbetet samt effektivisera informationshanteringen (Fredholm, 2013). 
Alternativt bör alla berörda parter använda sig av ett och samma system med olika 
behörigheter för användare (Fredholm, 2013). Genom att identifiera 
informationsflödet kan det tydliggöras vilka yrkeskategorier som bör ha tillgång till 
systemet. 

5.2.2 Gemensamt perspektiv 
Det finns en bristande helhetssyn på utskrivningsprocessen, där varje yrkeskategori 
fokuserar på sitt ansvarsområde. Det har sin utgångspunkt i att organisationerna är 
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funktionsorienterade, vilket medför att ansvarsområdena bevakas starkt av 
yrkeskategorierna. För att överkomma den här typen av begränsningar krävs 
kommunikation mellan berörda enheter (Mattsson, 2012). Detta för att insatserna ska 
kunna samordnas samt skapa en kundfokuserad process. Detta kommer vara svårt att 
genomföra på grund av organisationskulturen och förekomsten av egna normer. 
Däremot, om informationsflödet förbättras och rätt yrkeskategorier kallas till 
vårdplaneringsmöte kan en diskussion påbörjas redan i detta stadiet. Dessutom 
minskas antalet steg i överföringen av informationen eftersom den yrkeskategori som 
tar beslut om insatser är närvarande och inte behöver invänta informationen samtidigt 
som den är fullständig.  

Bostadsanpassning är en process som tar lång tid på grund av att den är uppbyggd 
utifrån en funktionsorienterad enhet. Processen kan ses som en extern enhet som inte 
är synkroniserad med utskrivningsprocessen. Genom att processorientera en enhet kan 
en större förståelse skapas samt en högre kundfokus uppnås (Sörqvist & Höglund, 
2007). För att minska väntetiden på alla dokument kan ansökan signeras av patienten 
redan på vårdplaneringsmötet om arbetsterapeuten från kommunen är närvarande. 
Detta styrker behovet av ett fastställande av informationsbehovet för att rätt 
yrkeskategorier ska kallas till vårdplaneringsmöten.   

För att samverkan mellan olika enheter ska fungera krävs det kunskap om vilket 
behov som finns hos de olika enheterna (Mattsson, 2012). Eftersom det har skapats 
egna normer i organisationerna behövs upplysning om hur olika arbetsmoment 
påverkar varandra. Detta bör diskuteras tillsammans med berörda yrkeskategorier på 
gemensamma möten för att skapa en förståelse för hela utskrivningsprocessen. 

5.2.3 Standardiserat arbetssätt 
På grund av att arbetsuppgifterna är komplicerade hanteras många utmaningar i 
organisationerna med hjälp av individens erfarenhet. För att säkerställa ett bra 
slutresultat kan individernas arbetssätt studeras för att sedan välja ut det bästa 
(Sörqvist, 2004). Arbetssättet ska därefter standardiseras och spridas vidare i 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att minska medvetna fel som 
förekommer i organisationen bör individerna motiveras (Sörqvist, 2004). Genom att 
skapa en bättre samordning och tydliggöra arbetsmomenten i utskrivningsprocessen 
kan frustrationen i organisationerna minskas.  Enligt Sörqvist (2004) är bristande 
kommunikation en orsak till mindre motivation, genom att förbättra 
informationsflödet enligt tidigare nämnda sätt kan detta motverkas.  

5.2.4 Sammanfattning av hur utmaningar kan hanteras i en 
utskrivningsprocess 
De identifierade utmaningarna i kommunikation och informationssystem kan hanteras 
genom att skapa effektiva informationsflöden anpassade till utskrivningsprocessen. 
För att genomföra detta bör informationsbehovet identifieras och fastställas i hela 
utskrivningsprocessen på både system- och individnivå. Dessutom krävs det för ett 
effektivt informationsflöde att systemen integreras och är användarvänliga.  

Analysen har påpekat att det finns ett behov av att skapa ett gemensamt perspektiv på 
utskrivningsprocessen. För att skapa detta på systemnivå kan en kartläggning av 
processen upprättas samt därefter omstrukturera processen till en kundfokuserad 
process. Ett gemensamt perspektiv krävs även på individnivå och kan skapas genom 
att berörda individer kommunicerar med varandra på gemensamma möten. För att 
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säkerställa att framtagna sätt att hantera individberoende utmaningar i en 
utskrivningsprocess bör arbetssättet standardiseras utefter det identifierade 
informationsbehovet. En presentation av tillvägagångsätt för hur de olika utmaningar i 
en utskrivningsprocess kan hanteras illustreras i Figur 14 med pilboxar som pekar mot 
varje gemensamt sätt att hantera utmaningarna.  
 

 
 

Figur 14. Hantering av utmaningar i utskrivningsprocessen.



Diskussion och slutsatser 

35 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion, därefter beskrivs studiens implikationer och 
begränsningar. Till sist beskrivs studiens slutsatser samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Denna studie har undersökt hur en utskrivningsprocess kan effektiviseras för att möta 
de krav som ställs utifrån det nya lagförslaget, vilka innebär att minska den totala 
ledtiden till tre dagar samtidigt som kvaliteten upprätthålls för patienten. Studien har 
resulterat i att det saknas effektiva informationsflöden, gemensamt perspektiv och ett 
standardiserat arbetssätt. Framtagna sätt att hantera utmaningar i en 
utskrivningsprocess som har presenteras i avsnitt 5.2 skapar en förståelse för 
komplexiteten i de utmaningar som har identifierats. Med hjälp av dessa kan hälso- 
och sjukvårdens organisationer påbörja ett förbättringsarbete för att skapa en mer 
effektiv utskrivningsprocess med avseende på både ledtid och kvalitet Nedan 
diskuteras studiens resultat. 

6.1.1 Effektivt informationsflöde 
Information är en grundsten och avgörande för en effektiv och säker 
utskrivningsprocess. Brister som att informationen inte är korrekt, tidsaktuell och 
komplett leder till långa ledtider samt påverkar kvaliteten negativt (Mattsson, 2012). 
Dessa brister skapar en osäkerhet i en organisation, eftersom informationen inte 
upplevs tillförlitlig. Denna osäkerhet medför att informationen bortses ifrån eller 
kompletteras beroende på individens engagemang samt erfarenhet. Brister leder även 
till att kunskapsskillnader uppstår för att informationen hämtas från en patient eller 
anhörig. Orsak till att dessa brister uppstår kan vara att det saknas kunskap om 
informationsbehovet hos involverade parter.  

För att minska osäkerheten i en organisation bör informationsbehovet hos mottagande 
parter identifieras. Tonnqvist (2014) hävdar att vid fastställande av informationsbehov 
bör aspekter som tid, innehåll och mottagare definieras. Detta ska därefter 
standardiseras för att säkerställa kvaliteten på en process (Sörqvist, 2004; Jocobsen & 
Thorsvik, 2014). Genom att informationen blir korrekt, tidsaktuell och komplett kan 
osäkerheten minskas och därmed kan ledtiden reduceras samt kvaliteten på 
vårdinsatser upprätthållas. I det nya lagförslaget ska primärvården involveras i 
utskrivningsprocessen och bör därför vara deltagande vid fastställandet av 
informationsbehovet.  

I hälso- och sjukvården förekommer det ett flertal informationssystem, vilket medför 
många manuella överföringar av information mellan de olika systemen. Manuella 
överföringar av information skapar dubbelarbete, minskad kvalitet som även leder till 
längre ledtider (Wallin & Thor, 2008; Fredholm, 2013). För att minska manuella 
överföringar bör informationssystem integreras eller att använda sig av ett och samma 
system. På grund av att det inom hälso- och sjukvården finns olika sekretessnivåer 
kan ett behörighetssystem implementeras för användning av endast ett system. Vidtas 
dessa åtgärder leder det till en förenklad kommunikation mellan olika parter samt ett 
mer effektivt arbetssätt som både kommer att påverka ledtiden och kvaliteten positivt 
(Fredholm, 2013; Mattsson, 2012). 
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6.1.2 Gemensamt perspektiv 
För att forma en effektiv process bör ett helhetsperspektiv över processen skapas för 
att undvika att suboptimeringar uppstår. Processen bör utformas med en kundfokus 
samt skapa ett flödestänkande bland individerna. Detta kan uppnås genom att klargöra 
vilka arbetsmoment som ingår i processen samt hur de påverkar varandra med hjälp 
av en kartläggning. Det identifierade informationsbehovet bör även sammankopplas 
med de olika arbetsmomenten. Med en kundfokuserad process kan onödiga aktiviteter 
elimineras vilket ökar kvaliteten för kunden samt ofta medför kortare ledtider (Keyte 
och Locher, 2008).  

Den bristande helhetssynen förekommer även på individnivå vilket medför att 
individerna bör involveras i kartläggningen av en process. Informationsbehovet kan 
då diskuteras tillsammans med övriga berörda parter på gemensamma möten. Detta 
medför en ökad förståelse för övriga berörda parters informationsbehov samt hur 
slutresultatet kan påverkas. Genom detta kan ett effektivare informationsflöde skapas 
vilket leder till att ledtiden förkortas samt säkerställer ett bra beslutsunderlag. 

6.1.3 Standardiserat arbetssätt 
Variationer som förekommer i utskrivningsprocessen beror på individernas olika 
arbetssätt. För att minimera variationerna kan erfarna individers arbetssätt studeras 
(Sörqvist, 2004), samt jämföras med det identifierade informationsbehovet. För att 
sedan ta fram ett standardiserat arbetssätt som kan spridas vidare i organisationen. 
Detta kommer säkerställa en likvärdig kvalitet på slutresultatet i en process samt även 
reducera ledtiden eftersom arbetet utförs då utförs på ett mer effektivt sätt. Det 
standardiserade arbetssättet ska vara applicerbart i praktiken och enkelt formulerade 
för att inte nya normer ska uppstå. Detta är viktigt för att inte det ska bli ett ytterligare 
dokument i pärmen som de nuvarande riktlinjer och rutiner. 

6.2 Implikationer 
Resultatet av studien styrker befintlig teori för hur processen kan effektiviseras. 
Teorier kring utmaningar i en utskrivningsprocess har stort fokus på systemberoende 
problem. Studien visar dock att organisationstypen har lett till att individberoende 
problem har utvecklats, vilket har en stor inverkan på processens effektivitet.  

Studiens resultat har genererat följande praktiska implikationer för hälso- och 
sjukvårds organisationer: 
 

• Identifiera och fastställ informationsbehovet 
• Anpassa informationssystem efter informationsbehovet 
• Kartlägga processen och sammanställ med informationsbehovet 
• Utforma kundfokuserad process 
• Skapa enkla och verklighetsanknutna arbetssätt 

Studiens resultat borde kunna appliceras på funktionsorienterade tjänsteföretag. Det 
för att de identifierade utmaningarna kan uppstå mellan olika funktionsorienterade 
enheter inom ett företag samt även mellan olika samverkande funktionsorienterade 
företag. 

En effektivisering av utskrivningsprocessen bidrar även till en ökad samhällsnytta. 
Eftersom en kortare ledtid kan minska belastningen inom hälso- och sjukvården, 
vilket är nödvändigt då en ökning av antalet äldre är i antågande.  En minskad 
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belastning och effektivisering av utskrivningsprocessen kan även generera en ökad 
kvalitet inom hälso- och sjukvården. 

6.3 Begränsningar 
Utifrån litteraturstudien har intervjufrågor formulerats för att få ett helhetsperspektiv 
av det studerade problemområdet. Eftersom intervjuerna gav avvikande resultat har 
rapportens reliabilitet stärkts med hjälp av en ytterligare datainsamlingsmetod, 
observationer. En begränsning var att för att observera faser i utprovningsprocessen 
krävdes ett godkännande från patienten. Under studien godkändes inte någon 
observation i uppföljningsfasen, vilket medförde att fasen studerades endast via 
intervjuer. Vid kartläggning av processen kunde gruppintervjuer genomförts för att få 
en mer nyanserad bild av processen och därmed ytterligare stärkt reliabiliteten. 
Eftersom studien har resulterat i att processen i större utsträckning verkar påverkas av 
individberoende problem än vad teorin visar borde fler representanter från varje 
yrkeskategori intervjuas.  

Den interna validiteten har säkerställts genom att ett väl definierat syfte och omfång 
utgjorde grunden för utformningen av hela rapporten. Utifrån syfte och omfång har 
olika delmoment i den studerade processen identifierats och intervjuobjekt valts ut. 
Det säkerställde att varje delmoment studerades. Vidare för att stärka den interna 
validiteten har mönsterpassning använts som tillvägagångssätt. Den extra validiteten 
kunde stärkts genom att flerfallsstudier hade genomförts och därmed genererat ett mer 
generaliserbart resultat.  

En begränsning i rapporten är att primärvården avböjde att närvara i undersökningen. 
Detta medförde att primärvårdens kommande utmaningar i utskrivningsprocessen inte 
studerats. I nuläget är primärvården inte involverad i den studerade processen och 
efter det nya lagförslaget träder i kraft är deras roll inte avgörande för 
betalningsansvaret. 

6.4 Slutsatser  
Resultat visade att informationen i ett inledande skede är avgörande för processens 
ledtid och kvalitet. Säkerställandet av informationsbehovet är därför viktigt för att 
minimera den osäkerhet och de brister som förekommer. Informationsbehovet bör 
därför identifieras och stödjas av ett enkelt och anpassat informationssystem. För att 
öka processens effektivitet bör dessa informationssystem vara integrerade. Vidare 
visade det sig att den bristande samordningen orsakas av organisationstypen, vilket 
medförde en avsaknad av ett helhetsperspektiv på både system- och individnivå. För 
att skapa en förståelse för processens helhet och hur olika arbetsmoment påverkar 
varandra kan studiens kartläggning användas och sammanställas med det identifierade 
informationsbehovet.  

I en funktionsorienterad organisation regleras arbetssättet alltför detaljerat vilket leder 
till att egna normer skapas i organisationen. Detta har lett till att variationer i 
arbetssättet förekommer och påverkar direkt processens ledtid och kvalitet. För att 
säkerställa ett jämnt slutresultat bör ett standardiserat arbetssätt utformas i hela 
organisationen. Detta ska dock vara enkelt och verklighetsanknutet för att motverka 
att standarden bortses ifrån av individerna. 
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6.5 Vidare forskning 
Studien visar att individberoende problem har fått ett större fokus och ställer 
processen inför andra utmaningar. Därmed är det intressant att undersöka dessa 
utmaningar vidare för att studera om de individberoende problemen endast finns inom 
hälso- och sjukvården eller även inom andra funktionsorienterade verksamheter.  

Efter att det nya lagförslaget har trätt i kraft kan det vara intressant att studera 
primärvårdens deltagande i utskrivningsprocessen samt hur väl organisationen 
integrerats med övriga organisationer med hänsyn till organisationstypen. På grund av 
att utskrivningsprocessen är beroende av en väl fungerande informationsöverföring 
ställs det höga krav på informationssystemen. Därför vore det intressant att undersöka 
informationssystemens användbarhet mer noggrant.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Bilaga 2  Figurförteckning för processkartläggning 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Namn:    Datum: 
Befattning:    Anställningstid: 
 
1. Kan du beskriva din arbetsroll? 
 
Värdeskapande aktiviteter 
2. Kan du beskriva vilka aktiviteter som ingår i en vårdplanering? 
3. Vad finns det för svårigheter med vårdplanering? 
4. Vilka aktiviteter anser du som nödvändiga för att genomföra en bra vårdplanering? 
 
Kommunikation 
5. Vid en vårdplanering överförs information; hur väl fungerar informationsutbytet 
mellan berörda parter? (rätt tid, rätt plats, rätt kvalitet) 
6. Hur säkerställer ni att informationen når rätt mottagare i rätt (god) tid? 
7. Får berörda parter den information som behövs om vårdtagaren inför 
vårdplaneringen? 
8. Tror du att brister i informationsutbyte påverkar vårdplaneringen? 
9. Vilken information anser du som nödvändig för att genomföra en bra 
vårdplanering? 
 
Informationssystem 
10. Vilka informationssystem använder ni er av och hur väl fungerar den/de? 
11. Har alla parter som samverkar i vårdplaneringen tillgång till samma system? 

Om, nej. Hur överförs informationen istället? (Finns det andra kanaler?) 
12. Är information som är tillgänglig i systemen uppdaterad och tillförlitlig? 
 
Samordning 
13. Hur fungerar samordningen mellan alla berörda parter i vårdplaneringen? 
14. Vad anser du är problematisk kring samordningen? (avsaknad av samverkande 
kompetenser) 
15. Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna? 
16. Tas det ansvaret? 

Om nej. Vad kan det bero på? 
17. Vad tycker du varje part bör ta ansvar för? (kompetens avsaknad) 
 
Variation  
18. Vårdtagarnas behov varierar, hur hanterar ni detta för att uppnå en effektiv 
vårdplanering? (finns det rutiner) 
19. För en effektiv vårdplanering krävs det bra resursutnyttjande från berörda parter, 
med menar vi exempelvis personalen. Anser ni att ni utnyttjar resurser på ett bra sätt i 
nuläget?  

Om nej. Vad skulle ni kunna göra annorlunda?  
20. Inom vården finns det en del rutiner och riktlinjer, efterföljs dem?  

Om nej. Vad anser du är orsaken till detta beteende?  
 
Förändring 
21. Har alla som är inblandade i en vårdplanering blivit informerade om den nya 
lagförslaget?  
22. Hur har det tagits emot?  
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Bilaga 2 Figurförteckning för processkartläggning 

 

    

 

                     

 

 

                                                   

  

 

 

 

  

– Processens start och slut 

– Aktivitet som utförs i processen 

– Val och beslut i processen 

– Dokument som krävs för att utföra en viss processteg 

– Sammanbindning och riktning 

– Avgränsning av området 


