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Sammanfattning 

Bakgrund. På grund av en ökad befolkningsmängd och nya tekniker som gör fler 

sjuka går att bota ställs nya krav på svensk sjukvård. Sjukvården måste möta de nya 

kraven med ett bättre effektivare resursanvändande och där till krävs nya 

förbättringsmetoder. Med influenser från industriell tillverkning har sjukvården 

omarbetat lean production för att skapa ett universellt förbättringsverktyg som lämpar 

sig för vårdorganisationer. Verktyget kallas lean healthcare och är omdiskuterat och 

dess effekter tvetydiga. Syfte. Att undersöka om och hur värdeflöden i en 

akutmottagnings triage, som innebär en prioritering efter patienters allvarlighetsgrad, 

kan effektiviseras med hjälp av ett flödesorienterat arbetssätt som lean. Metod. 

Studien är tvådelad med en litteraturstudie och en fallstudie vilka senare kombinerats 

i resultat och analys. I fallstudien används verktygen värdeflödesanalys och sju 

sorters slöseri tagna ifrån lean production. Datainsamling sker kvalitativt form av 

intervjuer, statistik och observationer. Resultat. Studiens resultat är en kartläggning 

av flödet som visar hur patienter och information flödar genom akutmottagningens 

triage där olika köer och antydan till slöseri finns. Slutsats. Det finns flera slöserier i 

verksamheten som genom en eliminering kan effektivisera patientflöde och 

informationsflöde. Ett mer övergripande problem är huruvida alla enheter är 

värdeökande för kunden och om vissa av dessa borde omorganiseras för att frigöra 

resurser och därmed förbättra värdeflödet. 

Nyckelord: Lean healthcare, slöseri, triage, värdeflödesanalys, patientflöde 

 



 

 

  



 

 

Abstract 

Background. Rapidly increasing population and the fact that more and more patients 

are curable is forcing healthcare organizations to find new methods for improvement. 

In the process of improving healthcare systems and decreasing resource usage the 

healthcare organizations have started to look at what the industry has accomplished 

with their lean production. This study focuses on lean healthcare, which is a 

controversial subject with both opportunities and threats.  Aim. The aim is to 

investigate if and how streamlining an emergency departments triage, which is a 

prioritizing unit within the emergency department, can be done with methods from 

lean. Method. The study is built on a literature review and a case study, the tools 

value stream mapping and seven types of waste originating from lean. Results. The 

results from this study is partly a mapping of the current situation that shows how 

patients and information flows through the emergency departments triage and partly 

interviews and queue statistics. It shows problems in the value stream in terms of 

queues and waste. Conclusions. Conclusions derived are that there are several types 

of waste in the organization and an elimination of these could lead to an improved 

value flow. There are also conclusions about bigger problems in whether all units in 

the organization is for customer value adding. 
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1 Introduktion 

I introduktionskapitlet behandlas bakgrunden till ämnet vilket leder till en utförlig 

problemdiskussion som mynnar ut i syftet med rapporten vilket bryts ner i 3 

forskningsfrågor. 
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1.1 Bakgrund 

De senaste tio åren har det skett en utveckling i kraven på Svensk sjukvård. En allt 

äldre befolkning, en ökande befolkningsstorlek samt den teknologiska utvecklingen 

har gjort att fler än någonsin söker vård i Sverige och fler än någonsin går att bota 

(Statistiska Centralbyrån, 2011). De senaste fem åren har kostnaden för Sveriges 

sjukvård ökat med över 10 % till följd av de ökade kraven (Socialstyrelsen, 2011). 

För att möta förändringarna har sjukvården börjat titta åt industrins håll, på grund av 

att ett behov har setts av en omorganisation av den Svenska sjukvården är nödvändig 

men ingen vet riktigt hur den ska ske (Renstig, 2003). Att jämföra med hur 

bilindustrin har effektiviserat och rationaliserat bilbranschen har länge varit vanligt i 

olika sorters tillverkande företag men senare även i tjänsteorganisationer. Då MIT 

professorer på 80-talet undersökte hur Japan och USA lyckats så bra med sin 

effektivisering i bilindustrin fann forskare ett koncept i japan som sedan börjat kallas 

lean production. Lean production är en filosofi i hur företag och organisationer 

effektiviserar och drar ner på resurser och ledtider inom industrin (Womack, Jones, & 

Roos, 1990). 

Lean som verktyg och filosofi i sjukvården uppstod i början på 2000-talet i formen av 

lean healthcare då forskare i Storbritannien och USA började forska på hur lean kan 

hjälpa sjukvården (Brandao de Souza, 2009). Lean healthcare har därefter visat sig 

mycket framgångsrikt utomlands och har fått allt större acceptans i Sverige. Verktyget 

och filosofin är dock väldigt kontroversiellt och omtvistat där vissa ser det som ett 

mirakelmedel där andra ser det som en utveckling bakåt. De flesta ser både positiva 

och negativa aspekter med lean healthcare vilket gör det till ett mycket intressant 

forskningsområde där mer empiri behövs. 

Det finns en stor variation och begreppsförvirring i tolkningen av lean healthcare 

både i Sverige och i världen och det är därför en mycket svårdefinierad filosofi. Lean 

healthcare har i Sverige dock mångt och mycket blivit synonym för flödesorienterad 

sjukvård med fokus på ett standardiserat arbetssätt (Rogners & Svarts, 2011). I en 

litteraturgenomgång beskriver Brännmark (2011) att de leanimplementeringar som är 

främst förekommande i Sverige syftar kring värdeflödeskartläggningar och 

slöserireduceringar. Den här studien har i samma linje studerat vilka potential det 

finns för en sådan leanimplementering i en akutmottagning (Brännmark, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Motståndarna till lean inom sjukvård ser det standardiserade arbetssättet som ett steg i 

att begränsa sjukvårdens nyckelkompetens, flexibilitet. Anhängare till lean inom 

sjukvård syftar till att sjukvården kan frigöra massvis av resurser genom 

standardisering och flödesoptimering som i sin tur kan öka sjukvårdens effektivitet. 

 Akutmottagningens triage är en enhet som är menad att snabbt prioritera patienter 

efter allvarlighetsgrad för att på så sätt öka säkerheten, problemet är att det samtidigt 

medför att nedprioriterade patienter fastnar i systemet. Triagen är menad att skapa ett 

bättre flöde men försämrar värdeflödet naturligt genom att låta vissa patienter stanna i 

systemet till fördel för de högre prioriterade, de lågt prioriterade patienterna hade 
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kanske till och med fått bättre vård på annan instans. 

Problem i värdeflödet av information, material och patienter benämns inom lean även 

slöseri, detta handlar om problem som enligt lean är helt onödiga vilka därför 

benämns som slöseri. Enligt lean finns det sju sorters slöseri som genom en 

eliminering kan förbättra värdeflödet i en verksamhet. Kan sjukvården använda dessa 

för att förbättra flödet i sjukvården? 

Sjukvården är i behov av att förändras och förbättras och ser till tekniker som de vet 

redan fungerat i andra typer av verksamheter. Men kan lean användas som verktyg i 

sjukvården trots att det bygger på standardiserade långa serier av samma produkt och 

att sjukvården bygger på allt annat än det? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur värdeflöden i en 

akutmottagnings triage kan effektiviseras med hjälp av leanbaserade arbetssätt inom 

nulägeskartläggning och slöseriminimering. 

För att besvara syftet har det brutits ner i tre olika forskningsfrågor. 

Fråga 1 Vilka svårigheter finns det i att implementera lean production ifrån 

industrin på sjukvården i form av lean healthcare, vad bör has i åtanke 

när förbättringsarbetet utförs och vad är de största skillnaderna? 

Fråga 2 Vilka flödesrelaterade problem finns i akutmottagningens triage med 

avseende på materialflödet och patientflödet? 

Fråga 3 Vilka sorters slöseri går att finna i värdeflödet i akutmottagningens 

triage, vilka spelar störst roll för värdeflödet samt vilka lösningar 

skulle kunna härledas till dessa? 

1.4 Avgränsningar 

Studien är inte menad som en guide i flödesoptimering av en verksamhet eller 

sjukvård utan snarare gjord för att ge en bild av vilka problem och potentiella 

lösningar som finns. Slutsatserna är menat att grundas i produktionsindustrins sätt att 

se på flödesorienterade problem och hur dessa kan anpassas till serviceorganisation. 

Inom flödesorientering tenderas det att ta hela verksamheten i beaktning för att förstå 

flödet som helhet fokuserar denna studie på akutmottagningens flöde och specifikt 

triagens flöde. Detta för att mer konkret titta på små förändringar som kan innebära 

en förbättring istället för att som oftast leta efter stora omorganiseringars 

förbättringspotential. Genom att på en relativt liten skala titta på flödet som helhet för 

att sedan tänka sig att vidare studier endast förstorar undersökningsområdet. 

Lean production och lean healthcare är filosofier som innehåller många 

förbättringstekniker varav många skulle passa för undersökning av studiens problem. 

Det har i studien valts att göra en avgränsning ifrån tekniker såsom standardisering 
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och ständig förbättring därför att tekniker som dessa bidrar till mer långsiktig 

förändring i verksamheten där omorganisation och utbildning av personal är 

nödvändig på en helt annan nivå. 

Studiens empiri kommer inte att vara ämnad för underlag till förbättringar utan som 

underlag för vidare studier, antal intervjupersoner samt datas inhämtningstid har 

därför anpassats till detta. 
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2 Lean inom vården – teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två delar med lean production och lean 

healthcare och därtill kommer även detaljteori angående akutmottagningen och 

sjukvården. 
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För att ge läsaren en förståelse för hur den svenska sjukvården finansieras och vilka 

konsekvenser det ger på förbättringsarbeten såsom lean inleder detta kapitel med att ta 

upp lean healthcare och sjukvårdens finansieringssituation. Under lean production 

beskrivs värdeflödesanalys som verktyg och avsnittet ger en beskrivning av vad en 

värdeflödesanalys är och vilka steg som bör ingå i den. 

Efter det inledande avsnittet om lean production följer en beskrivning av lean 

healthcare som är uppsatsens andra stora teoriområden. Däri beskrivs utvecklingen av 

lean production inom sjukvården och dilemmat med svårdefinierbarheten av filosofin 

lean healthcare. I underrubriker inom lean healthcare finns teori om patientflöde som 

är en av grundpelarna i lean healthcare. 

I ett tredje teoriområde beskrivs akutmottagningens funktion och närmare teoridelar 

som berör triage och olika kösystem. I Figur 1 visualiseras den teoretiska 

referensramen med hur de två delarna lean healthcare och lean production går in i 

varandra. Figuren visar även hur den här studien valt att belysa tre små ämnen i lean 

healthcare och hur de i sin tur tillhör den övergripande teorin om patientflöde och 

patientsäkerhet. 

 

Figur 1. Visualisering av hur de olika teoriämnena hänger samman och relaterar till varandra. 

Lean healthcare

Patientflöde Patientsäkerhet

Lean

Triage
Värdeflöd-

esanalys

Kösystem
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2.1 Svensk sjukvård 

Svensk sjukvård kan beskrivas som en sektor bestående av tjänsteföretag där 

produkten är vården. Men sjukvården är en annorlunda sektor i jämförelse med andra 

tjänsteföretag i den privata sektorn. Organisationen är uppbyggd av ett trepartssystem 

där staten är finansiär, sjukhuset är producent och patienten är konsument, se Figur 2. 

Till skillnad från ett tvåpartssystem, där bara konsument och producent agerar, kan 

inte kraven ställas direkt från konsumenten till producenten utan de går via en tredje 

part. Det är därigenom lite svårare att se patienten som en kund då staten skulle kunna 

representera kunden och patienten finansiären då det är staten som beställer vården 

och får tillbaka friskare invånare medans skattebetalarna finansierar verksamheten. 

Det är av största vikt att kunden definieras för att kunna implementera lean, därför 

kan det även vara lite svårare än det är i industrin då kunden inte är lika entydig. 

(Hallin & Silverbo, 2003) 

Om systemet ses som i Figur 2 så finns det vissa speciella förhållanden som måste 

beaktas. Det är inte självklart att en nöjd kund betyder en nöjd finansiär eller vise 

versa, vilket betyder att sjukvården måste fokusera på att både göra staten och 

patienten nöjda vilket i vissa fall kan vara problematiskt. Detta är även ett område där 

det finns en stor utveckling, inte minst på grund av omorganisationer i form av lean 

(NUTEK, 2007). Detta betyder att det inte är samma kund som får betala för vården 

som får utnyttja den och på så sätt är inte vårdkvalitén och kundperspektivet lika 

sammansvetsat som i ett tvåpartssystem. 

 

  

Patient
Konsument

Sjukvården
Producent

Staten
Finansiär

Skattemedel

vård

Skatt

Figur 2. Visualisering av tredjepartsystemet i sjukvården. (Hallin & Silverbo, 2003) 
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2.2 Lean production 

Lean har fått stort genomslag inom tillverkande industrin och är en av de mest 

använda effektiviseringsfilosofierna. Det finns dock olika tolkningar och definitioner 

en av de tidigaste kommer från den japanska bilindustrin. I boken the Toyota way, 

2004 beskriver Liker hur Toyota på slutet av 70 talet producerade bilar till en låg 

kostnad och en jämn kvalitét på ett sätt som världen tidigare aldrig skådat. Det är just 

ifrån Toyota som Lean och många arbetssätt för att effektivisera en organisation 

härstammar, samlingen av dessa har kommit att kallas the Toyota Production System 

(TPS) och är världskänt inom alla typer av branscher. (Liker, 2003) 

Men det är inte Toyota som har utvecklat lean som koncept utan de har bara visat på 

de positiva aspekterna med att arbeta på ett speciellt resurssnålt och standardiserat sätt 

(Halling, 2012). På slutet av 80-talet startade forskare på Massachusetts Institute of 

Technology, MIT, forskningsprojektet International Motor Vehicle Program för att 

studera den internationella biltillverkningens tillverkningsmetoder. Resultatet blev 

bl.a. boken ”The machine who changed the world”. Det var här som forskarvärlden 

först började använda begreppet lean och det för att beskriva på vilket sätt ledningen 

på Toyota tillverkade bilar jämfört med den amerikanska bilindustrin. Begreppen 

Toyota production system och lean production tar alltså redan på slutet av 80-talet 

olika vägar då det inte är Toyota själva som beskriver sitt sätt att tillverka bilar utan 

det är amerikanska forskare som beskriver det, se Figur 3. Detta betyder även att det 

finns flera olika definitioner baserat på flera olika tolkningar (Womack, Jones, & 

Roos, 1990). 

Trots att det inte finns en enhetlig definition så finns vissa grundvärderingar som de 

flesta erkända definitioner bygger kring. Lean består av två delar. 1) lean 

verktygslådan, som innefattar olika verktyg för att åstadkomma lean och därmed 

minska slöseriet av resurser i sin verksamhet, 2) innebär en lean filosofi. Verktygen 

inom lean är exempelvis sex sigma, just-in-time, kanban eller värdeflödesanalys, 

d.v.s. verktyg för att förbättra processer i oftast tillverkande verksamheter som är 

erkända av de flesta företag. Dessa verktyg har många gånger visat sig effektiva i att 

förbättra processer både i tillverkande företag och serviceföretag (Shah & Ward, 

2003). Lean filosofin däremot innefattar hela organisationen i ett kontinuerligt 

förbättringsarbete. Grundpelarna i lean filosofin är att eliminera/reducera slöseri och 

att öka produktivitet oavsett i vilken bransch eller organisation det implementeras. 

(Shah & Ward, 2007; Rathje, Boyle, & Deflorin, 2009; Womack, Jones, & Roos, 

1990) 

Några av de mer tillförlitliga källorna inom lean är Womack, Jones och Roos då han 

ses som en av grundarna till konceptet och filosofin, för utförligare diskussion kring 

källan se 3.1. Han menar med andra att lean är en filosofi som fungerar olika 

beroende på vart den används och därför saknar definition. Han sammanfattar 

däremot lean i fem principer som återfinns under 2.3 (Womack, Jones, & Roos, 

1990). 

En av den mest refererande definitionen kommer ifrån Shah och Ward (2007) som i 

en artikel sammanfattat flera olika synsätt för att skapa en entydig definition och 

därmed undvika missförstånd. Dessa författare är erkända lean författare och deras 

definition tas här upp som exempel men ges ingen total riktighet mycket på grund av 
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att lean är så pass svårdefinierat. 

”Lean production is an integrated socio-technical system whose main 

objective is to eliminate waste by concurrently reducing or minimizing 

supplier, customer, and internal variability.” (Shah & Ward, Defining 

lean, 2007) 

I den här definitionen har de tagit upp målet med att eliminera slöseri men har missat 

vissa delar som standardisering och kontinuerlig förbättring. 

2.2.1 Värdeflödesanalys 

En metod som återkommer både i lean healthcare och i lean production är att 

eliminera, för kunden, icke värdeskapande moment eller tid. Ett värdeflöde är mer 

omfattande än en värdekedja och innefattar allt i processen. En värdekedja kan 

innefatta till exempel material då däremot ett värdeflöde innefattar allt från material, 

personal, information och patienter. Ett värdeflöde innefattar både värdeökande och 

icke värdeökande moment av processen (isixsigma.com, 2012; WebFinance Inc, 

2012). 

Inom lean production är en viktig metod att eliminera slöseri i en verksamhet, d.v.s. 

att eliminera det som inte genererar värde för kunden. För att kunna eliminera icke 

värdeskapande tid gäller det att först identifiera och definiera vad som är 

värdeskapande ur kundens synvinkel. I produktionen är det lite lättare då det kan ses 

som att kunden mer eller mindre bestämmer vad denne vill ha. I sjukvården blir det 

svårare då patientens önskan inte alltid stämmer överens med syftet av vården, se 

inledningen till teoretiska referensramen för en beskrivning av kund-dilemmat. För att 

identifiera värdeskapande och icke värdeskapande tid så görs just en 

värdeflödesanalys. För beskrivning i hur värdeflödesanalys tillämpas se 2.2.1.1 

(Womack, Jones, & Roos, 1990). 

2.2.1.1 Metodbeskrivning 

Womack (2006) beskriver hur en värdeflödesanalys görs i en tjänste- eller 

producerande verksamhet i form av några viktiga steg. Enligt Womack så utförs en 

värdeflödesanalys enligt följande sex steg (Womack, 2006): 

Välj produkt 

I analysen är det viktigt att först välja vilken produktgrupp eller tjänst man vill utföra 

värdeflödesanalysen på. I många fall bör produkten isoleras för att reducera variation 

och fel i analysen. 

Identifiera problem 

Efter det att en produkt valts för en värdeflödesanalys så bör en problembild skapas 

utifrån de som befinner sig i verksamhetens perspektiv. Det är därför viktigt att fråga 

de som befinner sig i den dagliga verksamheten vilket görs genom att fråga kunden 

och personalen. 
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Definiera värde 

Steg tre i analysen handlar om att definiera värde och vad som innebär värde för 

kunden. Detta är viktigt att ha klart för sig i många leanrelaterade metoder och inte 

minst i värdeflödesanalysen. 

Rita enheterna i värdeströmmen 

Efter att ha definierat vilken produktgrupp som ska undersökas samt har fått en bild 

av problemet är nästa steg att rita nuläget av värdeströmmen. Womack pekar på 

vikten av att samma person eller personer är med och skissar upp hela värdeströmmen 

och inte delar upp den, detta för att i alla fall de som skissat värdeströmmen ska vara 

överens samt haft samma utgångspunkt överallt. 

Här är det även viktigt att använda sig av empiri ifrån observationer och inte till 

exempel fråga personalen hur det fungerar. Det som ska undvikas är att beskriva hur 

det är tänkt att enheten ska fungera istället för att skissa hur den verkligen fungerar. 

Womack har även gett en guide på fem saker som ska beskrivas i varje enskild enhet: 

 Värdegenererande – ökar kundupplevt värde 

 Kapabel – genererar bra kvalité varje gång 

 Tillgänglig – går alltid att använda 

 Adekvat – har tillräckligt hög kapacitet för att möta behovet 

 Flexibel – i vilken grad som enheten hår att använda för olika produkter 

Rita värdeströmmen 

Det femte steget i värdeflödesanalysen innebär att rita värdeströmmen, d.v.s. att rita 

de olika strömmarna av värde. I sin guide beskriver James vad som ska fokuseras på 

att förmedla i skissandet av värdeströmmen tre punkter; flöde vs. Stillastående, Push 

vs. Pull, Oregelbundenhetsgrad i flödet: 

Flöde vs. Stillastående handlar om att vara noga med att både beskriva alla typer av 

köer och lager men det är även viktigt att beskriva var ett optimalt flöde äger rum. Att 

öka flödet är en av de mest centrala delarna i lean vilket understryker vikten av det 

här synsättet när värdeströmmen ritas. 

Push vs. Pull Tekniken finns beskriven i 2.3.1 och är även den en central princip i 

lean, därför bör det identifieras var det finns pull samt push teknik representerat i 

flödet. 

Oregelbundenhetsgrad i flödet innebär att i flödet försöka minska graden av 

oregelbundenhet. Graden av variation är också en central grundsten vilken handlar om 

att standardisera så mycket som möjligt. 

Summera den mest kritiska faktorn 

I det sista steget i beskrivningen av nuläget summeras den mest kritiska faktorn, den 

är vanligtvis tid men kan även vara andra faktorer. Den mest kritiska faktorn 
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summeras även i form av värdeökande och inte värdeökande. 

Identifiera olika typer av slöseri 

Som grund till vilka förbättringar som kan göras så är det bra att spegla värdeflödet 

mot de sju sorters slöseri som tidigare finns beskrivet i 2.2.2 för att hitta faktorer som 

kan förbättras. 

2.2.2 Sju sorters slöseri 

Det tidigare nämnda ”7 types of waste” är ursprungligen framtaget av Taiichi Ohno 

för produktionsindustrin i arbetet att finna olika typer av slöseri. Dessa olika typer av 

slöseri som vanligt förekommer i företag ligger till grund för fokus på att förbättra sin 

verksamhet och därmed minska slöseriet. I Tabell 1 finns de olika typerna av slöseri 

exemplifierade i sjukvården. För någon som arbetar i sjukvården dagligen kan många 

av dessa punkter ses som självklarheter och enkla saker, och det är just det som är 

meningen, att lösa självklara problem genom att gå till källan av problemet. Istället 

för att acceptera att en journal kommit bort ska personalen gå tillbaka till källan till 

varför problemet uppstod för att lösa det där. Ett annat sätt att se på slöseri är just icke 

värdeökande moment eller tid och därav kopplingen till värdeflödesanalysen. 

(Radnor, Holweg, & Waring, 2012) 

Transport - personal som går till andra sidan avdelningen för att hämta en 

journal 

- Vanligt förekommande utrustning som packas undan efter varje 

gång 

 

Lager - Patienter som väntar på att få gå hem 

- Olika typer av väntelistor 

 

Rörelse - Onödiga rörelser av personalen för att leta efter något 

- Att inte ha grundläggande utrustning i varje rum 

 

Väntan 

(försening) 

Väntan på: 

- Patienter, personal, resultat, recept eller medicin 

- Doktorer för att skicka hem patienter 

 

överproduktion - Gör undersökningar som inte behövs, ”för säkerhet skull” 

- Har för mycket personal, ”för säkerhet skull” 

 

Överarbete  - dubbla system för information 

- Olika avdelningar frågar patienten samma fråga flera gånger 

 

Felproduktion - gör om tester för att resultatet inte visade rätt 

Tabell 1. Sju sorters slöseri översatt från NHS (Westwood, Moore, & Cooke, 2007). 
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2.3 Lean healthcare 

I mitten på 90 talet började sjukvården undersöka hur verktyg från optimering av 

industrin skulle kunna fungera inom vården men inte förrän efter millennieskiftet 

gjordes kopplingarna med just lean. Det var NHS Modernisation agency som 2001 

först nämnde uttrycket lean healthcare och 2002 gjorde de första implementeringarna 

på riktiga sjukhus världen över, se Figur 3 (Brandao de Souza, 2009; Laursen, 

Gertsen, & Johansen, 2003). Lean healthcare är en avknoppning från lean i 

servicesektorn som i sin tur är en avknoppning från lean production och TPS, att vissa 

element därmed skulle skilja sig är därför helt naturligt men grunderna är de samma, 

det handlar om att reducera slöseri och öka värdet för kunden (Brandao de Souza, 

2009). 

 

Figur 3, Utvecklingen från TPS till lean healthcare via lean manufacturing (Laursen, Gertsen, & 

Johansen, 2003). 

Lean healthcare började användas som ett svar på sjukvårdens ökade tryck på 

organisation och resursanvändning genom utveckling ur ett antal andra tekniker, se 

Figur 3. Man såg till industrin och insåg vilka stora framsteg de gjort i 

omorganiseringar efter lean med ökad kvalité och minskad resursåtgång som 

framgångsfaktorer. Lean production och lean healthcare skiljer sig mycket i sina 

beskrivningar och i hur begreppen lärs ut, generellt är lean healthcare oftare 

omformulerat för at passa olika verksamheter och utbildningsnivå där lean production 

hålls mer strikt efter grundprinciperna. Grundtanken är att slöseri ska elimineras och 

dessutom att det ska göras med ett standardiserat arbetssätt. I lean healthcare har det 

kopierats bland annat två arbetssätt ifrån lean production, dessa är sju sorters slöseri 

samt de fem leanprinciperna. Dock skiljer sig dessa markant ifrån lean production till 

lean healthcare och även där från fall till fall.  I de fem leanprinciperna tas det till 

exempel fasta på frågan; skapar det värde för kunden. (Weinstock, 2008; Rogners & 

Svarts, 2011; Radnor, Holweg, & Waring, 2012) 

Rogners och Svarts (2011) beskriver fem lean principer som: Ständiga förbättringar, 

allas ansvar, reducera slöseri, strukturerat och standardiserat arbetssätt mot 

gemensamma mål samt mätning och återkoppling. Detta är ett exempel på hur lean 
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healthcare valt att formulera sig för att förenkla och ge ökad förståelse i en 

vårdorganisation till skillnad från i lean production där användare formulerar sig mer 

generellt och vetenskapligt. I Tabell 2 följer två olika definitioner på de fem lean 

principerna från lean production och lean healthcare och även som vägledning för 

anställda på Karolinska universitetssjukhuset. De olika definitionerna samt materialet 

i hur lean förklaras på karolinska universitetssjukhuset finns för att uttrycka 

skillnaden i begreppen. Man ser tydligt att grundläggande lean perspektiv som att 

identifiera värdeflöde och reducera slöseri lätt faller bort. (Rogners & Svarts, 2011; 

Radnor, Holweg, & Waring, 2012) 

Lean Production Lean healthcare Karolinska 

universitetssjukhuset 

Specify the value desired by the 

customer 

Mät och återkoppla 

 

Rätt från början 

Identify the value stream for each 

product/service providing that value 

and, challenge all of the wasted steps. 

Reducera slöseri. 

Eliminera alla 

onödiga moment 

Takta 

 

Make the product flow continuously. 

Standardise processes around best 

practice allowing them to run more 

smoothly, freeing up time for creativity 

and innovation. 

Arbeta strukturerat 

och standardiserat 

mot gemensamma 

mål, tänk i 

processer istället 

för enskilda 

moment 

Standardisera 

Introduce‘pull’between all steps 

where continuous flow is impossible. 

Focus upon the demand from the 

customer and trigger events backwards 

through the value chain. 

Arbeta med 

mottagaren i fokus 

Länka 

Manage towards perfection so that 

non-value adding activity will be 

removed from the value chain so that 

the number of steps, amount of time and 

information needed to serve the 

customer continually falls. 

Ständiga 

förbättringar. 

Organisationen kan 

hela tiden bli bättre 

Pröva 

Tabell 2, två definitioner på fem leanprinciper samt ett föreläsningsmaterial (Womack, Jones, & 

Roos, 1990; Rogners & Svarts, 2011; Tidstedt, 2010) 

Donna Weinstock (2008) fokuserar istället lean healthcare som sju sätt att eliminera 

slöseri i form av: väntetid, felbehandlingar, onödiga rörelsemoment, onödigt lager, 

överproduktion, onödiga transporter av material samt olämpliga processer. Att 

undersök vilket slöseri som ska elimineras har sin grund i Taiichi Ohnos definition av 

slöseri som sedan omdefinierats av NHS för att passa sjukvården, se 2.2.2. 

(Westwood, Moore, & Cooke, 2007; Weinstock, 2008; Radnor, Holweg, & Waring, 

2012) 

Rogners och Svarts (2011) beskriver lean filosofin och Donna Weinstock (2008) 

beskriver mer av lean verktygslådan men gemensamt är att ett speciellt arbetssätt ska 
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reducera slöseri och därmed öka värdet för kunden. I TPS och lean production ser 

många vikten av en total förändring av hela verksamheten och dess företagskultur för 

att uppnå lean filosofins fördelar när andra menar att lean verktygslådan bara behöver 

användas vid behov (Rogners & Svarts, 2011). Likadant är det i lean healthcare, 

många författare hävdar att organisationen måste förändras djupt i botten för att uppnå 

positiva resultat andra menar att det är alldeles för omfattande och inte heller lämpar 

sig för en vårdorganisation. Jones (2006) beskriver lean healthcare som den perfekta 

metoden för att uppnå en optimal vård helt utan väntetider och slöseri av resurser, han 

hävdar att det i vården finns ännu mer att vinna än i industrin (Jones & Mitchell, 

2006). Bertholds (2010) menar att i en total omorganisering i lean filosofins tecken 

går sjukvården miste om sitt grundfokus; att hjälpa sjuka. Dessa 

meningsskiljaktigheter finns givetvis överallt men just inom lean healthcare är de 

väldigt tydliga. Generellt finns i svensk litteratur lean implementering på speciella 

delar av vården medans i litteratur från USA och England finns de omfattande 

implementeringarna. (Bertholds, 2010; Weinstock, 2008; Rogners & Svarts, 2011) 

Radnor, Holweg och Waring (2012) tar upp fem exempel på implementeringar av 

lean i sjukvården. Tre av exemplen visar på hur slöseriet av patientens tid minskat, 

några av dem har även sparat både pengar, arbetstimmar och återbesök. Lean 

healthcare är en metod som kan användas för att förbättra patientflödet och därmed 

minska tiden för patienten att slussas genom sjukhuset. Vad som är intressant är att de 

tre exemplen som minskade väntetiden även sparade pengar och andra resurser vilket 

är något som kan betyda att ett ökat flöde leder till bättre resursanvändning vilket 

även går i linje med leans syfte (Radnor, Holweg, & Waring, 2012). 

2.3.1 Patientflöde 

En stor del av lean healthcare fokuserar kring hur patientflödet på sjukhuset kan 

förbättras och hur detta kan ske med hjälp av att eliminera icke värdeskapande tid ur 

patientens synvinkel (Brandao de Souza, 2009). Sökningar har visat att uppemot 

hälften av lean healthcare relaterade artiklar innehåller ord som flöde medans allt från 

några till ett tiotal procent innehåller ord som patientflöde, se bilaga 8.3. Detta 

tillsammans med litteraturstudien från de Souza säger att patientflöde som 

förbättringsfaktor i hög grad passar in under ämnet lean healthcare (Brandao de 

Souza, 2009). 

I lean healthcare väljer forskare att se på patientflöde på ungefär samma sätt som de 

ser på ett materialflöde i lean production, skillnaderna är dock rätt så stora. Den 

största skillnaden sker på grund av att det implementeras i en serviceorganisation där 

patienten blir kund och produkten, (vården) förbrukas direkt, se inledning av kapitel 

2. Det är även människor som sjukvården har att göra med vilket adderar många 

etiska aspekter tillhörande patientsäkerhet. Vissa menar att vården hamnar i sekundärt 

fokus när det fokuseras på flöde eller resursåtgång men likt i lean production kan det 

inte bara fokuseras på flöde utan måste samtidigt fokuseras på kvalité (Bertholds, 

2010). I det fallet skiljer sig inte flödestänket i lean production och lean healthcare, 

flödet måste förbättras för att kvalitén ska förbättras är således tänket i båda fallen. 

Tanken är att ett ökat flöde på sjukhuset ska frigöra resurser som därmed kan gå till 

grundsyftet (Smith, Barry, & Brubaker, 2008). 
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Ett av sätten som sjukvården med lean kan förbättra patientflödet är att få olika 

avdelningar att samarbeta bättre genom att använda pull istället för push teknik 

mellan avdelningarna. Pull tekniken enlig lean production innebär att det bara 

produceras vid behov, alltså aldrig mot lager. Pull i sjukvården innebär däremot till 

exempel att personal efter att ha träffat en patient direkt bokar in samtliga möten som 

patienten behöver istället för att bara skicka vidare patienten till nästa avdelning. 

Därmed minskar handläggningstiden mellan flera besök och på så sätt kan även 

patientens icke värdeskapande tid minskas. Det handlar om att skapa ett flöde istället 

för att se besök på olika avdelningar som enskilda händelser. För att minska slöseriet 

av tid genom att förbättra patientflödet på detta sätt måste hela organisationen tas i 

beaktning, något som lean filosofin även förespråkar. Det finns både exempel i 

praktiken och teorin där sjukvården försökt implementera och experimentera på en 

mindre skala för att sedan förstora om det faller ut väl vilket leder teorin in kring hur 

akutmottagningen och dess flöde fungerar. (Womack, Jones, & Roos, 1990; Jones & 

Mitchell) 

2.4 Akutmottagningen 

Kapitlet om lean healthcare har sjukvården som helhet som utgångspunkt, den stora 

organisationen med mängder av avdelningar och hur de fungerar tillsammans. Denna 

uppsats fokuserar på akutmottagningen och specifikt dess triage vilket gör att även 

teori från den måste tas upp. Där till finns beskrivningar kring köteori och kösystem 

inom akutsjukvården. 

2.4.1 Triage 

Uttrycket triage har lite olika definitioner beroende på vem som frågas, ursprungligen 

har det använts vid krigsskador för att maximera antalet överlevande men så 

småningom har det hittat in på akutmottagningar. Ordet kommer ursprungligen från 

franskan och betyder prioritering (Grossman, 2003). Ett sätt att definiera triage enligt 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU är: 

”att patienter systematiskt delas in i kategorier utifrån medicinsk 

angelägenhetslag, dvs hur snabbt patienten behöver tas om hand med 

hänsyn till sitt hälsotillstånd” (SBU, 2010). 

Tanken är att i ett så tidigt stadie som möjligt ska kategorisera patienterna och 

prioritera de med störst behov av vård. Metoden har implementerats i de flesta 

svenska akutmottagningar delvis i ett lean arbete för att stärka patientsäkerheten och 

samtidigt öka flödet. Trots den stora spridningen av verktyget menar SBU att det 

finns mycket bristfällig forskning på hur väl det stärker de två grundsyftena säkerhet 

och flöde. Den brist på forskning i området och framförallt brist på forskning i hur det 

fungerar i svenska sjukhus som SBU pekar på bekräftas i databassökningar som ger 

väldigt begränsade resultat, se bilaga 8.3. Göransson (2006) poängterar även att fram 

till att majoriteten av svenska akutmottagningar använder triageskalor som inte är 

baserade på vetenskapligt underlag. Användningen av triage har inte i den svenska 

sjukvården standardiserats utan det används många olika skalor vilket exemplifieras i 

Tabell 3 (Göransson, 2006; SBU, 2010). 
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METTS Medical Emergency Triage and Treatment System 1/3 

ADAPT Adaptiv processtriage 1/3 

MTS Manchester Triage Scale 1/3 

Tabell 3, Olika triageskalor samt deras utbredning i svenska akutmottagningar. (SBU, 2010) 

(Strömbäck, 2012) 

 

Röd = livshotande 

tillstånd, 

omedelbar 

läkarkontakt är 

nöd- vändig. 

Orange = akut 

läkarkontakt, 

exempelvis vid 

tillstånd som kan 

bli livshotande. 

Gul = 

kontinuerlig 

observation och 

kontroll krävs. 

Grön = ett 

standard- tillstånd, 

men där patienten 

även har en 

tidigare sjukdom. 

Blå = ett 

standardtillstånd, 

men där patienten 

är under 60 år och 

i övrigt frisk. 

Tabell 4, Prioriteringarna i RETTS på Sunderby sjukhus (Strömbäck, 2012). 

I Tabell 4 beskrivs skalan och prioriteringsordningen RETTS som används vid 

Sunderby sjukhus som fungerar ungefär snarlikt med METTS som används i en 

tredjedel av de Svenska triageundersökningarna. Dessa färgkodningar enligt RETTS 

används i resultatkapitlet för att beskriva olika patientprioriteringar (SBU, 2010). 

2.4.2 Kösystem i akutmottagningen 

Det finns tre element bör beaktas när det talas om olika typer av patientköer i vården 

och akutsjukvården då de skiljer sig markant från industrin. I köteori kallas de olika 

elementen i kön för kunder, oavsett om det är produkter, kunder eller patienter 

(Fomundam & Herrymann, 2007). 

Inom sjukvården talas det om patienter istället för material eller produkter i köer och 

flöden som finns i industrin skiljer sig egenskaperna av köerna. Istället för ett ofta 

kontrollerat flöde i industrin så inkommer patienter till sjukvården okontrollerat och 

spontant. Detta betyder att ingen säkert kan veta hur stor kön kommer att bli. Dock 

bör det finnas omfattande statistik som gör att vården i tämligen stor utsträckning kan 

veta hur många patienter som kommer att befinna sig i kön. Undantaget sker vid 

omfattande olyckor då många mycket skadade patienter kan söka vård samtidigt 

(Fomundam & Herrymann, 2007). 

I kösammanhang bör det undvikas att prioritera de olika kunderna då det kan medföra 

att vissa kunder stannar för evigt i kön. I sjukvården och mer precist i akutsjukvården 

används däremot den prioriterade kön frekvent då de därigenom kan ta hand om de 

patienterna om svävar i störst livsfara först. Själva prioriteringen utförs av 

akutmottagningens triage, se 2.4.1, och innebär att patienterna kategoriseras efter hur 

livshotande deras åkomma är. Detta betyder emellertid att någon som är en lågt 

prioriterad patient kan fastna i närmst oändliga köer (Körner, 2003).  
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Det tredje elementet av köteori som är viktigt när vi talar om akutsjukvården är vad 

som i köteori kallas reneging, att kunden spontant lämnar kön då kötiden översteg 

värdet av tjänsten kunden köade till (Fomundam & Herrymann, 2007). Detta är något 

som är vanligt på akutmottagningar som använder triage då mycket lågt prioriterade 

patienter kan få vänta väldigt länge. Det medför givetvis en risk att patienter som är 

obehandlade på eget initiativ lämnar akutmottagningen och det försämrar även flödet 

(SBU, 2010). 

På grund av akutmottagningens köegenskaper finns det risk att lågt prioriterade 

patienter får vänta mycket länge vilket ökar köstorleken och kötiden, vilket i sin tur 

försämrar flödet och skapar slöseri för kunden enligt lean. Risken finns även att 

patienten spontant lämnar kön vilket även det försämrar flödet (SBU, 2010). 

I andra delar av världen där sjukvården finansieras på ett annat sätt än i Sverige och 

det finns en starkare kundrelation har det valts att försöka lösa ovanstående problem 

med hjälp av en fast track. Detta på grund av att patienter som får vänta för länge 

antingen blir mycket missnöjda eller väljer att söka vård någon annan stans vilket 

minskar företagets intäkter (Fomundam & Herrymann, 2007). 

En fast track på en akutmottagning innebär att de patienterna med låg prioritering 

undersöks så fort som möjligt för att sedan snabbt skickas hem. Det finns 

övergripande forskning på att detta nästan helt eliminerar reneging och även minskar 

köstorleken och den sammanlagda kötiden. Däremot visar det också att kötiden för de 

högt prioriterade patienterna kan bli något längre. Vissa undersökningar tyder på att 

den totala väntetiden kan minskas med 25 % utan att de värsta riskgrupperna får vänta 

längre (SBU, 2010; Bambi, Scarlini, & Becattini, 2011; Fomundam & Herrymann, 

2007; Retezar, Bessman, Zeger, & McCarthy, 2011). 
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3 Metod 

Den här studien har delats upp i två större undergrupper, dels en litteraturstudie och 

dels en fallstudie, de två kombineras i slutsatser och diskussioner. Litteraturstudien 

framkallade en grundläggande bild av problemet och fallstudien dels bekräftade de 

teoretiska delarna men gav också underlag för lösningar. Metodkapitlet kommer att 

beskriva hur studien har utförts samt varför det skett på det sättet. 
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3.1 Forskningsämnets bakgrund 

Denna studie utfördes inom område där teknik och humanism blandas, d.v.s. hur lean 

production bör tillämpas inom sjukvården. Att se de välanvända teknikerna från 

industrin användas någonstans för första gången och utvärdera dess resultat var 

grundtanken i studien.  

Efter det att författaren kontaktat diverse kommunala organisationer, tjänsteföretag 

och sjukhus uppstod ett möte med enhetschefen från Sunderby sjukhus 

akutmottagning. Potentiella områden diskuterades med utgångspunkt i skribentens 

begränsade kunskap om vården och sjukvårdens begränsade kunskap om logistik och 

kvalitét. Slutligen bestämdes att ett fokus i studien skulle ligga på akutmottagningens 

relativt nya triage där Sunderby sjukhus sedan 2011 använder triagering för att 

kategorisera patienter innan de vårdas på akutmottagningen. Detta för att skapa ett 

bättre patientflöde och en högre patientsäkerhet. Här skedde inte så avancerad vård 

vilket gjorde det lättare och mer intressant för en teknolog att undersöka då inte så 

stor hänsyn måste tas till olika vårdtekniker vilket motiverar valet av 

undersökningsenhet. 

I studien observerades akutmottagningens triage vid Sunderby sjukhus samt 

intervjuades enhetschefen gällande det förbättringsarbete som hittills utförts vid 

sjukhuset. Detta förbättringsarbete visade sig vara mycket begränsat mycket på grund 

av att triagen bara använts under knappt två år. Därefter studerades det hur 

effektivisering kan uppnås genom att identifiera det som karaktäriserar sjukhusens 

förbättringsarbete. Denna effektivisering ledde in på området lean healthcare som är 

aktuellt inom vården och relativt nytt i Sverige. Förutom att lean healthcare som 

väldigt nytt i Sverige visade sig användningen och utbredningen av det fortfarande 

vara liten. 

Eftersom syftet med triagen är att så snabbt som möjligt kategorisera patienterna så 

fokuserar studien på hur informationsflödet och patientflödet kan förbättras för att 

triagens grundsyfte ska förbättras. 

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har legat till grund för både utveckling av den teoretiska 

referensramen och analysen. I den teoretiska referensramen har fokus legat på att ge 

beskrivningar av lean och hur värdeflödesanalys bör tillämpas inom sjukvården. 

Vidare gav litteraturstudien en fördjupning på källor för att besvara forskningsfråga 1 

om svårigheter att implementera lean production inom sjukvården och vad som bör 

beaktas vid förbättringsarbetet. Sökningar har utförts systematiskt i databaserna 

Primo, Google scholar och Lucia både på svenska och engelska. Mycket fokus lades i 

att jämföra amerikanska och svenska källor angående lean healthcare då det innebar 

en jämförelse mellan privat och statlig vård. Sökningarna och dess systematik 

presenteras i bilaga 8.3, de följer samma mönster som forskningsfrågorna där 

övergripande sökningar gjorts på lean production och lean healthcare och mer 

detaljerade sökningar gjorts på mer precisa nyckelord enligt bilaga 8.3. De mest 

omfattande sökorden var på engelska och svenska; lean healthcare, lean, 

värdeflödesanalys, patientflöde, triage, akutmottagning och patientsäkerhet. 
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Litteraturstudien har sin grund i både lean production och lean healthcare med fokus 

på att finna beskrivningar av lean och dess koppling till Toyota och MIT. Lean 

production ställs därefter i relation till beskrivningar av lean healthcare. En källa som 

använts är the machine who changed the world av James P. Womack, Daniel T. Jones 

och Daniel Roos. En annan källa är Dr. Jeffrey Liker som skrivit boken The Toyota 

way. Förutom att dessa författare och forskare tidigt behandlat området så är de mest 

frekvent refererade till i olika senare forskningsprojekt. 

I sökningar gällande lean healthcare och sjukvård har försök gjorts i att triangulera 

fakta och information genom att använda flera olika källor på olika språk och betrakta 

dess skillnader. Detta har gjorts då det är en yngre och mindre definierad teknik. Lika 

gäller fakta och information om triage, patientsäkerhet, patientflöde samt sjukvården. 

Dessa fakta tas alltså upp med mindre självklarhet än den ifrån lean production och 

för studien erkända författare. Sättet detta gjorts på är genom att alltid ta upp flera 

bilder ifrån olika sidor för att visualisera och beskriva att ingen självklarhet råder och 

att det finns olika aspekter som ger olika resultat. 

Ytterliggare källor som använts är statens beredning för medicinsk utveckling, 

statistiska centralbyrån och socialstyrelsen. Data som använts är av formen 

utredningar och statistik av sveriges olika akutmottagningar och dess triageenheter i 

form av kvalitativa data. 

3.3 Fallstudie 

Syftet med studien var att undersöka om och hur värdeflöden i en akutmottagnings 

triage kan effektiviseras med hjälp av leanbaserade arbetssätt inom 

nulägeskartläggning och slöseriminimering. En metod där ledtider mäts och ser till 

hur det kundupplevda värdet kan öka ledde snabbt in på lean och närmare lean 

healthcare. För att genom lean undersöka ett flöde är det viktigt att det först görs en 

nulägesanalys för att förstå hur flödet fungerar. Ett verktyg för att göra detta är 

värdeflödesanalys som är en nulägesbeskrivning i olika bestämda steg. Den 

härstammar ifrån lean production men har även använts i lean healthcare vilket 

gjorde att den passade för att hjälpa till att besvara forskningsfrågorna: 

Fråga 1 Vilka svårigheter finns det i att implementera lean production ifrån 

industrin på sjukvården i form av lean healthcare, vad bör has i åtanke 

när förbättringsarbetet utförs och vad är de största skillnaderna? 

Fråga 2 Vilka flödesrelaterade problem finns i akutmottagningens triage med 

avseende på materialflödet och patientflödet? 

Fråga 3 Vilka sorters slöseri går att finna i värdeflödet i akutmottagningens 

triage, vilka spelar störst roll för värdeflödet samt vilka lösningar 

skulle kunna härledas till dessa? 

Värdeflödesanalys som verktyg fokuserar även på värde i kundens perspektiv samt på 

vilka sorters slöseri i flödet vilket behövdes för att besvara forskningsfråga 2 och 3. 

För att besvara forskningsfråga 3 samt upptäcka små enkla förändringar som enligt 

lean kan förbättra informations och patientflödet analyserades värdeflödet med hjälp 



 

 22 

av de sju sorters slöseri som finns beskrivet i 2.2.2.  

Fallet som undersökts är huruvida Sunderby sjukhus akutmottagnings triage skulle 

kunna ha ett effektivare patientflöde. Fallstudien har inneburit en värdeflödesanalys 

av triagen på Sunderby sjukhus med fokus på patientflödet. I denna framgår det 

tydligt vilka olika köer som fanns inom avdelningen och vilka värdeskapande 

moment. Ett fokus i studien lades på vad som kunde identifieras som värdeskapande 

tid eller moment respektive icke värdeskapande tid eller moment. Anledningen till att 

det gjordes en analys av patientflödet är för att förstå verksamheten och vilka 

flaskhalsar som finns. Anledningen till ett fokus på värdeskapande (och inte på icke 

värdeskapande) ur patientens synvinkel är för att se var det fanns förbättringspotential 

i ett flödesorienterat synsätt. I fallstudien utgicks det inte från de aktiviteter som ses 

som värdeskapande utan på olika typer av köer i verksamheten, alltså icke 

värdeskapande tid. 

Efter att ha gjort undersökningar av patientflödet och informationsflödet genom olika 

enheter på Sunderby sjukhus akutmottagning insåg författaren att tid var en dålig 

parameter att mäta då spridningen på tiden var allt för omfattande. Detta resulterade i 

att tiderna skiljde sig markant och blev omöjliga att mäta på. Då beslutades det att 

istället för att mäta på icke värdeskapande tid så börjades det mätas på icke 

värdeskapande moment och beslut. I resultatkapitlet finns båda lösningarna och 

resultaten diskuteras i analyskapitlet. 

I arbetet att utföra värdeflödesanalysen användes James P. Womacks beskrivning som 

mall vilken återfinns i 2.2.1.1. Till hjälp i värdeflödesanalysen användes 

akutmottagningens egen statistik över kötider i dess triage, statistiken var 

autogenererad ifrån kösystemet där en vecka användes som insamlingstid. Den 

autogenererade statistiken är således aldrig tidigare analyserad. SBUs rapport om 

triage och flödesprocesser i akutmottagningen användes även den som indata till 

värdeflödesanalysen. 

Specifika antaganden och beskrivningar som gjordes i utformningen av användningen 

av värdeflödesanalysen på sjukvården skedde under de inledande tre stegen i 

värdeflödesanalysen: 

Välj produkt 

En värdeflödesanalys har utförts på en del av sjukhusets verksamhet där patientens 

åkomma ännu inte identifierats. Därför valdes ”produktgruppen” i analysen till 

akutmottagningspatienter, oavsett sjukdomsbild. Detta ökade givetvis komplexiteten i 

analysen men även chansen att lösa de generella problemen. 

Definiera problem 

De källor som använts för att definiera problemet i nästa steg i värdeflödesanalysen är 

framför allt kunden (patienten) och personalen (sjuksköterskor, undersköterskor och 

chefer). 
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Definiera värde 

I fallet Sunderby sjukhus och dess enhet triagen, blev det definierat vad som är värde 

för patienten. Det generella värdebegreppet i lean healthcare är att saker som bidrar 

till att patienten blir friskare eller ökar vetskapen av åkomman är värdeökande (IHI). I 

denna studie definierades därför värde som: Moment som gör att patienten blir 

friskare eller ökar vetskapen av patientens sjukdomsbild, i enhet med lean healthcare. 

3.4 Forskningsansats 

I studien har det använts en deduktiv forskningsansats i avseende att fallstudien 

prövas på de redan befintliga teorierna värdeflödesanalys och slöseriminimering inom 

lean production men inte i avseende att skapa hypoteser antingen förkastas eller 

bekräftas. Istället för hypoteser har forskningsfrågor byggts upp utifrån teori som 

sedan besvarats med både teori och empiri. Studien är av kvalitativ art med 

huvudsaklig datainsamling från intervjuer och observationer. 

3.5 Datainsamling 

Akutmottagningen på Sunderby sjukhus hade sedan en tid tillbaka ett digitalt 

kösystem som även genererade statistik i form av kötider mellan inkommande och 

undersökning. Systemet genererade även statistik gällande antal patienter över tid och 

viss annan intressant information vars helhet återfinnes i bilaga 8.2. Ingen annan 

statistik användes ifrån Sunderby sjukhus då den mycket på grund av den stora 

variationen sågs som svårtolkad. 

Intervjuer gjordes av tre anledningar, att öka förståelsen kring fallet, för att bekräfta 

viss information hos anställda samt att ta del av patienters och personals syn på 

verksamhetens problem. Då typen av patient spelar mycket stor roll har den empirin 

skett kvalitativt genom att analysera ett fåtal patienters helhetsbild istället för att ta in 

stora urval och se till gemensamma nämnare. Antal intervjuer samt intervjufrågor var 

inte helt förutbestämt men målet var att intervjua en av varje respondent A till F samt 

minst 5 utav respondent X. Intervjufrågor som använts går att återfinna i bilaga 8.1. 

Många intervjuer skedde mer som diskussioner varpå skribentens förståelse för fallet 

ökade snarare än att empiri inhämtades. 

intervjupersoner var: 

Respondent A – Enhetschef på Sunderby sjukhus akutmottagning 

Respondent D – Manlig triagesjuksköterska 

Respondent E – Kvinnlig triagesjuksköterska 

Respondent F – Undersköterska/Receptionist 

Respondent X – Patienter, fem stycken slumpmässigt utvalda sammanskrivna till en 

röst 
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3.6 Symbolbeskrivning 

Symboler som är inhämtade ifrån både värdeflödesanalysverktyg och verktyg för 

flödesscheman har används i resultatkapitlet för att illustrera flöden (Womack, Value 

stream mapping, 2006) 

 

3.7 Metodproblem 

Reliabilitet står för vilken tillförlitlighet som kan tillges resultaten i uppsatsen och 

validiteten står för hur relevant det som mätts på är. I uppsatsen har det mätts på 

slöseri på akutmottagningen efter James P. Womacks modell vilket betyder att slöseri 

och problem i flödet bör granskas efter sin validitet och James P. Womacks modell 

samt hur informationsinhämtningen är utförd bör granskas efter sin reliabilitet. 

Det valdes att mäta efter olika former av slöseri i flödet vilket i sin tur kan ses som 

värdeskapande och icke värdeskapande moment istället för att mäta på t.ex. 

värdeskapande tid. Detta var en naturlig förändring i uppsatsens gång då att mäta på 

slöserier visade sig vara ett mycket kraftfullt verktyg samtidigt som det bra 

kompletterade forskningsfrågor och syfte. Genom att studera slöseri i en verksamhet 

utgicks det ifrån att man genom att eliminera slöseri kommer att förbättra patient och 

informationsflödet, detta är dock inget som med säkerhet har kunnat bevisas i 

rapporten. 

Andra metoder som övervägdes var metoder för att kartlägga flöden utanför lean men 

då lean healthcare har den utbredning och aktuella förankring i Sverige 

bortprioriterades dessa. James P. Womacks modell i värdeflödesanalys sågs som 

Start/Stop

Process

Beslut

Fördefinierad

Process

Data

Dokument

analog information

Digital information

Patientflöde

värdeökande

Ej värdeökande

In-house
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tillförlitligast bland de olika verktygen för att kartlägga en verksamhet, dock så är det 

en mycket öppen modell som lämnar mycket åt betraktarens egen objektivitet vilket 

kan sänka reliabiliteten. För att möta problemet med objektivitet i användandet av 

verktyget har åsikter försökts ta ifrån både anställda och rapportskribent. Det finns 

dock ett underliggande reliabilitetsproblem i att rapportskribent har en teknisk 

utbildning och ingen sjukvårdsutbildning och därmed saknar kunskap för att göra 

vissa bedömningar. Studien blir därför ett underlag för uppdragsgivaren Sunderby 

sjukhus att bilda sig egna uppfattningar kring. 
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4 Resultat 

Resultatkapitlet presenteras tvärt om mot den teoretiska referensramen inifrån och ut. 

Först beskrivs problembilden utifrån intervjuer och därefter följer värdeflöde, 

värdeflödesschema och en nulägesbeskrivning av verksamheten. 
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Värdeflödet på Sunderby sjukhus består av tre olika sorters flöden; patientflödet, 

informationsflödet och materialflödet. Patientflödet är en bana genom verksamheten, 

in i den ena dörren och ut i den andra. Informationsflödet fungerar mer som ett moln 

där information går upp och ner från molnet vid behov och materialflödet fungerar 

som ett lager som servar det primära flödet, patientflödet. 

Fokus i den här rapporten ligger kring patientflödet och informationsflödet i 

triageenheten och därför har information inhämtats från receptionen, väntrummet och 

triageundersökningen. Enligt Womacks beskrivning, 2.2.1.1, har först problembilden 

analyserats och därefter har värdeflödet ritats. 

4.1 Problembild hos fallstudieorganisationen 

Nedan redovisning är en sammanställning utifrån de intervjuer som gjorts av samtliga 

respondenter. Beskrivningen av de olika respondenternas befattningar återfinns i 3.5. 

Frågas en högt prioriterad patients anhörig märker de inga kö eller flödes -relaterade 

problem och är väldigt tacksamma men frågas en lågt prioriterad så känner de ofta att 

väntetiden är lång. Generellt tycker patienterna att triagen är en bra första kontakt och 

de känner att de är under kontroll efter att den är utförd. Patienternas bild av deras 

behandling är mycket olika beroende på humör och krämpor. 

Respondent D och E med mer insyn i verksamheten än patienter ser de inte själva 

köerna som det största problemet. Respondent E ser att de ofta får fel patienter till 

akutmottagningen vilket innebär för patientens skull onödig väntetid och för 

akutmottagningens skull onödigt spenderade resurser. Respondent D tycker även att 

de i många avdelningar i akutmottagningen saknar erfarenhet som kan göra beslut att 

skicka hem patienter lättare, han säger att akutmottagningen har en ung 

personalstyrka gällande läkare och sjuksköterskor som inte är lika säkra på sina beslut 

som äldre. En annan problembild som Respondent E ser är att patienterna får samma 

fråga flera gånger, i receptionen, i triagen, i undersökning och vid läkarkontakt.  

Något samtliga sjuksköterskor och undersköterskor upplevt är att många inte vågar 

fatta beslut att t.ex. skicka hem en patient eller på sjukvårdsupplysningen be dem 

stanna hemma. Detta för att personalen är rädd att få skulden vid en felbedömning. De 

upplever alltså att de vill skicka hem en patient men inte gör det på grund av att de 

inte vill/får bära ansvaret av beslutet. 

Generellt så tycker personalen att de flesta problem som upplevs är omöjliga att lösa 

på grund av problemens natur. Ibland kommer in väldigt många mycket sjuka till 

mottagningen och att personalen därför inte hinner med vilket exemplifierar hur 

personalen känner sig oförmögna att lösa visa problem. 

4.2 Värdeflödesschema 

Värdeflödet på Sunderby sjukhus kan beskrivas som i Figur 4, där de olika 

avdelningarna på akuten ses som olika enheter med ett patientflöde igenom. Vikt 

läggs på cykeltider och väntetider i den här beskrivningen. Summeringen av den mest 

kritiska faktorn här i form av värdeskapande och icke värdeskapande tid får ett spann 

beroende på alla olika sorters produkter som behandlas i värdeflödet vilket ger olika 
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ledtider. 

 

Figur 4, värdeflöde på Sunderby sjukhus akutmottagning 

Figur 4 innehåller en första skiss på värdeflödet i Sunderby sjukhus akutmottagning 

med fokus på informations och patientflöde. Skissen sammanfattar patient och 

informationsflödet genom de olika väsentliga enheterna. Linjen under skissen 

symboliserar värdeökande och icke värdeökande tid. Skissen på värdeflödet visar hur 

patienter anländer i receptionen och sedan färdas genom olika köer och enheter innan 

de till slut skickas vidare. Därtill agerar datorsystemet ett moln där information fritt 

skickas upp och tas ner vid behov. Symboler som använts i Figur 4 återfinns i 3.6.  

För att visa på olika beslut som måste fattas och vilken inverkan de har på värdeflödet 

måste flödet ritas mer ingående där fokus läggs på olika beslutande moment och 

mindre vikt läggs på hur lång tid olika momenten tar. I nästa figur visualiseras 

värdeskapande och icke värdeskapande moment istället för värdeskapande och icke 

värdeskapande tid. Enligt forskningsfrågorna har här även fokus lagts på triagen och 

inte resten av verksamheten. Det kombinerade värdelödet och flödesschemat återfinns 

på nästa sida. 

Då receptionen bara är öppen under dagtid, olika prioriteringar på patienterna medför 

olika patientflöden och informationsflöden och att olika moment gjorda innan 

ankomst kan komma att påverka flödet så måste ritandet av flödet göras mer 

ingående. Värdeflödet innefattar själva triagen samt olika externa beslut och 

processer påverkar värdeflödet i triagen. 

I ritningen så används figurerna från 3.6 för att beskriva dels patientflödet men även 

det elektroniska och analoga informationsflödet. Det finns 3 olika elektroniska 

informationssystem med i ritningen, ett centralt för remisser, ett lokalt för de olika 

patienternas prioritering samt ett för kösystemet innan triagen. Det analoga 

informationssystemet fungerar i form av en pappersjournal, se bilaga 8.4, som 

patienten bär med sig, på natten får patienten den av triagen och under dagtid får 

patienten den av receptionen. Journalen har olika fält där de olika avdelningarna kan 

fylla i deras informationsinhämtning från patienten. Tider är för figurer och resultat är 

hämtade ifrån statistik som återfinns i bilaga 8.2. 
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Figur 5, kombinerat flödesschema och värdeflöde i ett värdeflödesschema, beskrivning följer på nästa sida. 
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I figur 5 beskrivs värdeflödet i akutmottagningens triage samt de olika beslut och 

moment som utifrån påverkar vad som sker i triagen. Innanför den dubbeldragna 

rektangeln finns det som sker i triagen och utanför de som direkt eller indirekt 

påverkar. I triagen finns tre huvudmoment; reception, väntrum och 

triageundersökning. 

Innan patienten anländer till receptionen eller väntrummet beroende på tidpunkt på 

dygnet så sker olika moment. Antingen så bestämmer sig patienten på eget initiativ 

sig för att åka till akutmottagningen men vanligt är även att den innan ankomst besökt 

vårdcentral eller ringt sjukvårdsupplysningen och blivit hänvisad till 

akutmottagningen. Om patienten blivit hänvisad från vårdcentralen så finns det en 

remiss i datorsystemet vilket gör att triagesköterskorna i förväg kan veta lite om 

besöksorsaken. Om patient blivit hänvisad betyder det också att personalen helst inte 

hänvisar patienten vidare trots att den egentligen har sökt vård på fel instans. 

Om receptionen är öppen vilket är dagtid 07-19 så träffar patienten där en 

undersköterska som öppnar en journal för besöket. Journalen finns digitalt och 

analogt i form av ett papper. I journalen antecknar undersköterskan vad som kallas 

anamnes vilket innebär besöksorsak. Här kan undersköterskan välja bland ett antal 

besöksorsaker där vissa kan innebära att patienten blir direkt omhändertagen utan att 

passera väntrum. Standard är att patienten får journalen i handen och blir ombedd att 

ta en kölapp i väntrummet. Då receptionen är stängd vilket är kvällstid och nattetid 

går patienten direkt till väntrummet och tar en kölapp. 

När patienten tar en kölapp syns detta hos triagesjuksköterskan och när ett rum blir 

ledigt så ropas patienten upp dels med ett nummer på en tavla och dels av att en 

sköterska kommer och ropar upp samma nummer och följer med patienten till 

undersökningsrummet. 

Under själva undersökningen i triagen så undersöker sjuksköterskan olika 

vitalparametrar, fullföljer/förnyar anamnes och med hjälp av dessa ger en prioritering 

enligt RETTS, se Tabell 4. De olika prioriteringarna avgör också till viss del vilka 

prover som ska göras i ett senare skede. Allt sjuksköterskan gör fylls i dels på 

pappersjournalen och dels digitalt. Om prioriteringen är mycket hög blir patienten 

förd liggandes eller gåendes direkt till ett undersökningsrum. Om prioriteringen är låg 

eller mellan så får patienten antingen vänta i väntrummet eller i ett ledigt 

undersökningsrum. Vid den allra lägsta prioriteringen kan patienten skickas vidare 

hem eller till någon annan instans vilket dock är tämligen ovanligt då sjuksköterskan 

inte vill riskera att göra en felbedömning av patientens allvarlighetsgrad. 

Andra observationer som gjorts under besök på Sunderby sjukhus finns nedan 

noterade då det inte gått att härleda till värdeflödesschemat på grund av deras 

oregelbundenhet. Dessa skedde antingen bara en gång eller regelbundet. 

 I väntan på undersökning på rätt avdelning hände det att högre prioriteringar 

måste tas före lägre prioriteringar vilket innebar att lågprioriterade patienter 

som väntar i undersökningsrum måste tas ut till väntrummet igen. 

 Ett instrument som användes i triageundersökningen fattades i ett av de två 

undersökningsrummen och vid skiftövergången och båda rummen användes 

lånade sköterskorna instrumentet av varandra. 
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 En patient som blev ombedd att vänta i väntrummet efter triageundersökning 

tryckte en gång till för nummerlapp i kösystemet vilket resulterade i att 

sjuksköterskan ägnade tid för att hämta denne och sedan förklara att patienten 

enbart skulle ta lapp en gång. 

 Patienter gick bakvägen in till akutmottagningen så att de missade receptionen 

vilket ledde till missförstånd. 

 Patient glömde sin pappersjournal i väntrummet och fick gå för att hämta 

denna. 
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5 Analys 

Analysmodellen följer någorlunda samma modell som resultatkapitlet. Först görs en 

grund analys med hjälp av andra författare till svårigheter med en leanimplementering 

i sjukvården. Därefter analyseras värdeflödet på Sunderby sjukhus akutmottagning 

enligt Womacks modell för att se vilka problem som finns i flödet. I arbetet att 

besvara fråga 2 och 3 kombineras analysresultaten från akutmottagningen med de sju 

olika sorternas slöseri och logiska resonemang. Svaret till forskningsfråga ett och 

syftet och huruvida lean production är tillämpbart i akutsjukvården besvaras i slutet 

av analyskapitlet med hjälp av de andra analyserna. 
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5.1 Lean i sjukvården 

I sökningar i databaserna Lucia, Primo och Google Scholar enligt bilaga 8.3 har 

diverse resultat angående hur lean production är överförbart till sjukvården inom lean 

healthcare funnits och vilka svårigheter som finns med det. Kapitlet är menat att 

delvis besvara fråga 1 angående svårigheter med lean healthcare men som senare 

besvaras i ett bredare perspektiv i slutet av analyskapitlet. Nedan följer fyra aspekter 

som genom litteraturstudien visat sig vara viktiga att ha i åtanke i arbetet med att 

implementera lean i sjukvården. 

Etik 

I en leanimplementering i sjukvården bör det fokuseras på etiska aspekter i en annan 

utsträckning än i en vanlig produktion. Det är viktigt att inte patientsäkerhet och fokus 

på bra vård åsidosätts i förmån för kortare ledtider och bättre patientflöde. Fokus på 

bättre patientflöde bör ha sin grund i att förbättra patientsäkerhet och inte att spara 

pengar. (Brandao de Souza, 2009)  

Finansieringssituation 

I svensk sjukvård ser finansieringssituationen annorlunda ut än den gör i de flesta 

producerande verksamheter. Detta medför att de som verkar inom lean healthcare i 

svensk sjukvård inte har samma direkta kundrelation som kan has i lean production. 

På grund av tredjepartsystemet i svensk sjukvård blir därför både patienten och staten 

kund till sjukvården, se 2, vilket gör kundsynsättet problematiskt. Sjukvården i 

Sverige har problem med att det finns många olika aktörer som vill ha värde, vilket 

kan leda till konflikter (Joosten, Bongers, & Janssen, 2009). 

Produktsynsätt 

Sjukvården tillverkar ingen produkt utan en tjänst. Skillnaden mellan en produkt och 

en tjänst är att en tjänst konsumeras direkt av kunden hos producenten där produkten 

istället säljs till konsumenten som konsumerar den senare (Eitel, Rudkin, Malvehy, 

Killeen, & Pines, 2010). Detta medför att konceptet lean healthcare bör ses som ett 

eget koncept och inte som en utveckling av lean healthcare då det skiljer sig markant 

i grunderna. Lean är anpassat för långa serier, jämn efterfrågan och minimal variation 

vilket är allt annat än vad vården är. Lösningen är att använda delar, dvs ta till sig 

konceptet och anpassa det efter sig själv (Dahlquist, 2005). 

Oregelbundenhet 

Överstandardisering kan leda till att systemet blir mindre flexibelt och får svårigheter 

att möta oväntad variation. Detta menar Holden, 2011 är ett av de största problemen 

med att få lean att fungera i en vårdmiljö på grund av den mycket stora variationen 

och oregelbundenheten som råder. Få studier studerar dessutom hur vårdkvalitén och 

patientsäkerheten berörs av förbättringsarbetet genom lean vilket är något som kan 

försämras i ett försök att standardisera som är ett av nyckelbegreppen i lean (Holden, 

2011). Istället bör sjukvården försöka förstå oregelbundenheten och anpassa sig till 

den och på så sätt kunna standardisera med viss modifikation. 
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5.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödet på Sunderby sjukhus akutmottagning och specifikt i dess triage omfattar 

tre olika flöden. Det är flödet av patienter, flödet av information samt flödet av 

material. Flödet av material är för studien relativt ointressant och kommer därför inte 

att analyseras. Fokus har lagts på hur patienterna flödar från att de kommer in på 

akutmottagningen tills att de väntar på undersökning av läkare. I detta steg så finns 

enligt 4.2 tre olika enheter; reception, väntrum och triage. Dessa analyseras en och en 

utifrån fem frågor och därefter analyseras även hela flödet enligt tre övergripande 

frågor utifrån 2.2.1.1 vilka nedan syns i form av fetmarkerade rubriker. 

Cykeltider från statistik har i värdeflödesanalysen varit behjälpligt i arbetet att finna 

olika problem och i att rita flödet på en mer övergripande nivå där extremtider har 

analyserats. Det var tänkt att från början ha mer exakta utmätta tider men då variansen 

visade sig vara för stor mellan de olika produkterna så föll detta onödigt och svårt att 

mäta på. Istället för att mäta på tider så har olika moment analyserats. 

5.2.1 Enheterna 

För de olika enheterna har enligt Womacks beskrivning i fem frågor ställts. Kapitlet 

nedan är svar på huruvida de tre enheterna reception, väntrum och triage är 

värdegenererande, kapabla, tillgängliga, adekvata och flexibla.  

Värdegenererande - I vilken grad som enheterna ökar det kundupplevda värdet 

Reception 

Enligt definitionen i 2.2.1.1 så är det som ökar vetskapen om patientens sjukdomsbild 

eller gör patienten friskare värdeskapande. Då receptionisten i receptionen gör 

anamnes och lyssnar på patientens beskrivning av sin åkomma kan receptionisten där 

i vissa fall registrera tecken på mycket allvarlig sjukdom som gör att patienten måste 

gå före i kön. I detta fall är receptionen ur patientens synvinkel värdeskapande då på 

ett tidigt stadie vetskapen om patientens åkomma ökas. I andra fall, vilket betyder 

oftast, när inga reflektioner eller aktioner görs kring patientens beskrivning av sin 

sjukdomsbild är receptionen icke värdeskapande. Detta för att personalen i triagen 

fullföljer anamnes som är påbörjad och i vissa fall även gör om den från grunden. 

Nattetid och kvällstid är receptionen stängd och således inte värdegenererande. 

Väntrum 

Då patienten före triagen väntar på sin tur sker inget bakgrundsarbete som kan öka 

vetskapen om sjukdomsbilden och är därför icke värdeskapande. 

Triage 

I triagen ökars vetskapen om patientens sjukdomsbild i och med att prover tas på 

olika vitalparametrar såsom t.ex. puls. Själva kategoriseringen av patienten enligt 

RETTS, se Tabell 4, är även den värdeskapande då personalen där bestämmer vilka 

prover som senare bör tas vilket i sin tur även det kommer att öka vetskapen om 

patientens sjukdomsbild. I vissa fall görs även första behandling i form av 

bandagering eller liknande som då också är värdeskapande då det gör patienten 
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friskare.  

Kapabel - I vilken grad som enheterna genererar bra kvalité varje gång. 

Denna faktor har visat sig i sjukvården svår att mäta och irrelevant i sammanhanget. 

Då sjukvården innefattar oändliga kombinationer av sjukdomar och patienter är det 

inte fördelaktigt att mäta huruvida kvalitén är jämn i syfte att förbättra flödet. I andra 

förbättringsarbete kan själva vårdkvalitén vara viktig att mäta men i detta arbete har 

det visat sig inte leda till något svar på forskningsfrågorna. För att besvara 

forskningsfråga 1 i svårigheter med en leanimplementering i sjukvården kan det vara 

fördelaktigt att resonera kring huruvida kvalitén kommer vara fortsatt jämn trotts ett 

större fokus på flöde men denna rapport kommer endast bemöta det ämnet genom 

logiskt resonerande och inte empiri och forskning då det visat sig allt för omfattande. 

Tillgänglig - I vilken tillgänglighetsgrad som enheterna går att använda. 

Receptionen är inte alltid tillgänglig då den är schemalagt stängd kvälls och nattetid. 

Själva triagen är inte heller alltid lika tillgänglig under dygnets och veckans olika 

faser. Nattetid är triagen enbart bemannad vid behov och då inte av triagesköterskor 

utan sköterskor från andra avdelningar. Detta kan medföra ovisshet kring vem och när 

personal behövs i triagen som i sin tur leder till att tillgängligheten nattetid inte är den 

samma som andra tider. 

Adekvat - I vilken grad som enheterna har tillräckligt hög kapacitet för att möta 

behovet. 

Enligt statistik i Figur 7, se bilaga 8.2.2, existerar tillfällen då kön till triagen är 

otillfredsställande. Patienter kommer in med en variation som vid vissa tillfällen på 

dygnet är högre än annars. Denna variation är enligt statistik och intervjuer 

systematisk och sjukhuset har överlappande skift i triagen för att möta behovet. Detta 

är dock inte helt tillfredsställande och målet att samtliga ska få en så snabb 

prioritering som möjligt faller vid ett för högt inflöde på akutmottagningen. 

Receptionen har aldrig problem med att möta behovet på grund av den korta 

cykeltiden. 

Flexibel - I vilken grad som enheten går att använda för olika produkter. 

Vad som inom Lean kallas olika produkter är i Lean healthcare olika patientgrupper 

med liknande sjukdomar. I både triage, väntrum och reception finns tillräckligt hög 

flexibilitet för att möta alla olika patientgrupper. Variationerna kan handla om 

patienter som t.ex. måste ligga ner, eller har en speciell sjukdom som kräver en 

speciell behandling. Således finns inga större flexibilitetsproblem i triage, väntrum 

eller reception. 

Däremot så upplever stor del av personalen att de ofta får vad de kallar fel patienter, 

akutmottagningen tar alltså ofta emot patienter som skulle fått bättre och snabbare 

vård på någon annan instans vilket kan ses som ett flexibilitetsproblem. 

Avdelningarna klarar av dem men inte lika bra som på andra ställen, således är det ett 

flexibilitetsproblem antingen att patienterna gör fel eller att akutmottagningen inte är 

tillräckligt flexibel. Vad som diskuterats kring detta inom teorin är något som kallas 
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fast track, se 2.4.2, som är en snabblina för de patienter som egentligen borde sökt sig 

till en vårdcentral. Detta kan röra sig om patienter med blå prioritering som snabbt tas 

igenom processen för att inte lagra denna typ av patienter i väntrummet. Detta 

tillämpas inte så mycket i Sverige som i USA mycket på grund av att vinstintresset i 

vården inte fungerar på samma sätt. Däremot så är en avdelning med fast track mer 

flexibel och därför kan det ses som att triagen inte är flexibel då inte det tas till vara 

på hur snabbt man kan behandla vissa patienter. 

5.2.2 Flöde vs. Stillastående 

I värdeflödesschemat, Figur 4, finns stillastående av patientflöde illustrerat i form av 

trianglar som beskriver en patientkö som är stillastående. Det finns ibland en kort kö 

framför receptionen och oftast en konstant kö i väntrummet, både före och efter 

triage. Inom lean premieras flöde istället för stillastående (köer av patienter) men det 

är mycket svårare att göra det i sjukvården än i en industri där variationen är mindre. 

Sättet som flöde kan premieras på trots variationen och oregelbundenheten är genom 

att premiera pull enligt 5.2.3. 

En av orsakerna till stillastående patienter i analysen är när lågt prioriterade patienter 

fastnar i kö till förmån för patienter med högre prioritet. Detta diskuteras närmre 

tillsammans med 5.4 i diskussionskapitlet 6. 

5.2.3 Push vs. Pull 

För att härleda pull till värdeflödet inom sjukvården måste det relatera till hur de olika 

enheterna försöker förbättra flödet nedströms till nästa enhet. Detta fungerar i 

dagsläget så att sjukhuset har speciella provpaket som tas för de olika prioriteringarna 

vilket medför att personalen på ett tidigare stadie beslutar om vilka prover som ska tas 

som i sin tur har potential att skapa ett effektivare flöde. Att personalen redan efter 

triageundersökningen vet vad som ska göras betyder att variationen har minskat och 

ökat förutsägbarheten i patientens besök, om personalen tar till vara på det tillfället 

och bokar in patientens väg genom akutmottagningen direkt efter 

triageundersökningen skapar det ett flöde som kan ses som pull. 

Ett ökat samarbete med organisationer och avdelningar utanför akutmottagningen har 

visat sig vara en lösning på problemet att för mycket push råder i flödet. Detta 

diskuteras närmre under slutsatsrubriken med hjälp av analys från slöserier. 

5.2.4 Oregelbundenhetsgrad i flödet 

Oregelbundenhetsgraden i patientflödet är, enligt statistik från inkommande av 

patienter över tid, se bilaga 8.2.1, väldigt omfattande. Antalet patienter som 

inkommer per halvtimme kan variera från 0 till 8. Patienterna ankommer även med 

helt olika sjukdomsbilder vilket gör att oregelbundenhetsgraden även där är 

omfattande. Däremot så är patientflödet tämligen regelbundet över tid och sjukvården 

vet i förväg från statistik när det kommer att komma mycket eller lite patienter. 

Att oregelbundenhetsgraden inom sjukvården är ett stort problem vid en 

standardisering och en lean implementering är tämligen självklart, forskare och 
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politiker menar till och med att sjukvården inte lämpar sig för lean just på grund av 

den anledningen. Däremot hävdar forskare att så omfattande statistik finns att en 

regelbunden oregelbundenhet är möjlig. Ett sätt som kan minska oregelbundenheten 

är i så fall att standardisera bemötande och jämna ut oregelbundenheten inuti 

organisationen istället för att fokusera på det som inte går att göra något åt utanför 

organisationen. Ett annat sätt är genom ett ökat samarbete utanför avdelningen vilket 

diskuteras närmre i slutsatserna. 

5.3 Problem i värdeflödet 

Med hjälp av föregående värdeflödesanalys har problem upptäckts i patientflödet och 

informationsflödet. Analysen av varje enhet i flödet visar på problem gällande de 

olika enheterna var för sig, vilket besvarar forskningsfråga 2, som ifrågasätter vilka 

problem som enligt värdeflödesanalysen finns i flödet. 

Det har visat sig att receptionsenheten tillför mycket lite värde för patienten. Nattetid 

och kvällstid är receptionen stängd och tillför således inget värde alls under dagtid när 

receptionen är öppen, saknar de anställda behörighet att ta avgörande beslut vilket gör 

att de skjuter besluten längre fram i flödet. Om receptionen alltid varit stängd, hade 

det betytt en större ovisshet för triagesköterskorna efterssom ingen ”har koll” på 

väntrummet. Detta eftersom det är vad triagesjuksköterskorna beskriver om 

situationen nattetid. Dock så hade en stängning av receptionen frigjort resurser som 

kunnat användas för att göra triagen effektivare och därmed motverka det problemet 

samt problemet huruvida triagen är tillräckligt adekvat. 

Att stänga receptionsenheten skulle förmodligen få stora effekter på 

akutmottagningen, både positiva men även negativa. Gällande patientflödet så skulle 

det gå att göra bättre utan receptionsenheten men med en ökad arbetsbelastning på 

triageenheten som följd.  

Väntrummet genererar i sig inget värdeskapande men den är nödvändig, att ha så hög 

bemanning i triage att kön uteblir är onödigt då kön bara förflyttas längre ned i flödet. 

Det är oregelbundenhetsgraden i flödet som skapar kön och om 

oregelbundenhetsgraden bättre studeras och bemanningen läggs därefter borde man 

kunna minska kön. Att skapa bakgrundsarbete under tiden patienten väntar i 

väntrummet skulle göra väntrummet värdeskapande för patienten. 

Själva triageundersökningen lider inte av några större flödesrelaterade problem. Den 

är värdeskapande, regelbunden, flexibel, tillgänglig och kapabel. Problemet är att den 

ibland inte är adekvat. Enligt statistik och intervjuer blir köerna ibland så långa att 

grundsyftet med triagen att snabbt ge en bedömning och en prioritering försvinner. 

För att avhjälpa detta bör oregelbundenhetsgraden i flödet minskas. Detta skulle 

kunna ske genom att på något sätt informera patienter att besöka akutmottagningen 

under speciella tidpunkter då inkommandefrekvensen är låg eller att överlappa 

personalskift vid extremtider. 

Ett problem i värdeflödet som beskrivs både i intervjuer och i värdeflödesschemat är 

hur patienter blir hänvisade till akutmottagningen av sjukvårdsupplysningen fastän de 

bättre fått hjälp på vårdcentral. Något som skulle kunna lösas med att ha en 
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vårdcentral och akutmottagning i närheten av varandra. Att ha vårdcentral i nära 

kontakt med akutmottagningen är förmodligen inte genomförbart utan stora 

investeringar men ett bättre samarbete mellan sjukvårdsupplysningen, vårdcentraler 

och akutmottagningen bör vara lättare genomförbart. Att använda ett integrerat 

datorsystem skulle kunna möjliggöra ett pull mellan vårdcentral/sjukvårdsupplysning 

och akutmottagning skulle kunna skapa ett bättre flöde och en mindre 

oregelbundenhetsgrad i inflödet av patienter.  

5.4 Olika sorters slöseri 

Enligt lean production finns det sju sorters slöseri som kan finnas i verksamheter och 

deras värdeflöde (Radnor, Holweg, & Waring, 2012). Under besök på Sunderby 

sjukhus akutmottagning gjordes observationer och informationsinhämtning vilket 

resulterade i en flödesanalys av verksamheten. Resultatet av flödesanalysen går att 

härleda till följande sju sorters slöseri. Slöseri kan vara obetydligt men kan även 

betyda ett sämre flöde och därför övervägs alla sorters slöseri för att finna vad som 

kan påverka flödet negativt. Detta kapitel besvarar forskningsfråga 3 i frågan 

angående vilka sorters slöseri som finns i flödet. 

Transport 

Det finns flera olika transporter på akutmottagningen som kan ses som slöseri p.g.a. 

den oregelbundenhetsgrad som råder i flödet. Två typer av transportslöseri existerar, 

det ena är patientens transport och det andra är personalens transport. Personalens 

transport är i det här fallet mer effektiviserad än patienternas transport då sjukvården 

historiskt har sett den som ett större slöseri. 

När personal i triage går för att hämta patienter i väntrummet, trots att det finns en 

automatisk nummeruppropare, utför de ett transportslöseri. När personal i triage följer 

patienter som är förmögna att själva röra sig till väntrum eller undersökningsrum utför 

de även där ett transportslöseri. Båda dessa slöserier borde gå att avhjälpa med 

tydligare skyltning och information till patienterna. Givetvis kan hämtning och 

lämning av patienterna utgöra en servicefaktor för att göra bemötandet mer personligt 

men då är nummeruppropningen onödig. Vill sjukhuset ha detta som en servicefaktor 

bör de arbeta med att standardisera för att optimera utförandet av hämtandet. 

Även patienter förflyttar sig mycket på akutmottagningen, på grund av olika stegen i 

undersökningen, måste patienten återgå till väntrummet även om de kommer fortsätta 

sin undersökning på samma ställe. Detta skulle avhjälpas med fler väntrum men då 

ökas komplexiteten. För patienter som själva kan gå är det inte ett så stort bekymmer 

men för patienter med rörelsesvårigheter blir det ett större problem. Om en patient har 

svårigheter att röra sig kan både patientens och personalens tid gå åt till 

transportslöseri. Under besök så avhjälptes detta till viss del med att patienter fick 

vänta i ett undersökningsrum istället för i väntrummet för att minska transporten. 

Detta medförde däremot problem då patienter med en högre prioritet behövde 

rummen och ett dubbelarbete behövde utföras, se överarbete -rubriken. 

Ett annat transportproblem från patientens perspektiv är transporten till 

akutmottagningen som i de flesta fall är avsevärt längre än till en vårdcentral. Då, 
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enligt intervju med personalen, många patienter hade fått bättre hjälp på vårdcentralen 

än på akutmottagningen medför detta ibland en onödig transport. Detta 

transportslöseri uppstår på grund av kommunikationsproblem dels till allmänheten 

och dels från sjukvårdsupplysningen. Enligt personalen vet patienten ofta inte 

tillräckligt om akutmottagningens uppgifter och således borde vara bättre utbildad 

redan innan sjukdom uppstått. 

Lager 

I industrin är olika lager en typ av slöseri och i akutmottagningens fall betyder lager 

köer av patienter. I akutmottagningen så medför oregelbundenhetsgraden köer i sig 

vilket varken personal eller chefer ser som det största problemet utan snarare som en 

naturlig del i verksamheten. Även om det är naturligt och svårt att avhjälpa så bör det 

enligt lean ses som ett slöseri att patienter väntar. Det är ur patientens syn icke 

värdeskapande att sitta i ett väntrum och det är ur sjukvårdsperspektiv en risk att ha 

obehandlade patienter i kö. Det är mycket därför som sjukhuset har inskaffat triagen 

för att inte patienter ska vänta utan att först ha blivit kategoriserade. Men enligt 

resultaten uppstår det även långa köer innan triagen som då både äventyrar 

patientsäkerheten samtidigt som det är icke värdeskapande för patienten. Dessutom så 

skapar patienter i väntrummet extraarbete för personalen och stjäl fokus från det 

viktiga arbetet. I värdeflödesschemat finns det en väg som leder från ingång på 

akutmottagningen till att skickas hem utan att någon vård utförts. Dessa patienter är i 

kö under hela sin vistelse och innebär ett stort slöseri i form av resurser från transport 

till och från sjukhuset men även under vistelsen i form av lager. Det är i här som det 

bör letas för att hitta andra lösningar och på så sätt undvika slöseriet. 

Det är således förmodligen omöjligt att undvika kö helt och hållet men definitivt 

fördelaktigt för ett bra flöde att ha köer så korta som möjligt. 

Rörelse 

Rörelsebetingade slöseri innefattar onödiga rörelsemoment hos personalen, såsom att 

lägga tillbaka något i en låda för att sedan direkt plocka ut det igen eller att gå 

omkring och leta efter något. Under besöket på Sunderby sjukhus uppmärksammades 

det att ett instrument för att mäta puls i triagen saknades eller var bortkommet i ett av 

undersökningsrummen. Detta medförde att vid skiftövergången när båda 

undersökningsrummen användes så fick triagesköterskorna låna utrustningen av 

varandra och det blev således ett rörelsebetingat slöseri. Övriga instrument hade 

däremot avsedda platser och packades inte undan när de direkt behövdes igen. 

Gällande informationsflödet och pappersjournaler som patienter bär med sig så finns 

risk för att dessa kommer bort vilket i sin tur ger ett rörelsebetingat slöseri. 

Väntan (försening) 

Väntan hör till viss del ihop med lagerslöseriet när det gäller sjukvården. Skillnaden 

är att detta slöseri handlar om att patienten väntar på ett specifikt moment som borde 

ha hänt men inte händer och på grund av det kan patienterna inte fortsätta istället för i 

lagerslöseriet en generell kö. Exempelvis handlar det om att vänta på en läkares 

godkännande att skicka hem en patient trots att patienten är redo att gå hem, något 
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som ganska frekvent sker inom sjukvården på grund av att det är läkarna som är 

kompetenta nog att ta sådana beslut och de är samtidigt väldigt upptagna. Vid dialog 

med sjuksköterskor i triagen så känner de sig ofta tillräckligt kompetenta för att ta 

beslut om att skicka vidare en patient men de vill inte ta risken av felbedömning och 

låter därför patienten vänta på en läkares bedömning. Lika så är när receptionisten 

som är en undersköterska vet att patienten sökt vård på fel instans så skriver denne 

fortfarande in patienten då han inte är behörig att ta andra beslut. Detta innebär att 

patienter väntar till synes i onödan vilket ur patientens synvinkel är ett slöseri. Detta 

slöseri hänger ihop med alla slöserier och även värdeflödesanalysen och det tas upp 

vidare i diskussion och slutsats. 

Överproduktion 

Överproduktionsslöseri faller lite ihop med väntanslöseriet då det innebär att 

personalen gör saker de vet är onödiga men de gör de för säkerhets skull. Exempelvis 

så kommer en person in på akutmottagningen som är där väldigt frekvent och har 

förkylningssymptom, trotts att både receptionisten och triagesjuksköterskan vet att 

vederbörande inte behöver akut sjukvård så görs en undersökning för att rent rättsligt 

försäkra sig om att patienten inte är allvarligt sjuk. Roten av problemet bör finnas 

istället för att hela tiden lösa symptomen och kanske utföra speciella hanteringssätt 

för sådana speciella patienter.  

Överarbete 

Ett typiskt överarbeteslöseri som råder på akutmottagningen är själva 

informationssystemet och informationsflödet. Det råder tre separata system; ett 

analogt i form av pappersjournaler och två digitala, en för remisser och en för interna 

journaler. Detta medför att patienten skrivs in både digitalt och analogt men med 

samma information, dels kräver det extra tid och dels kan det betyda att informationen 

antecknas mindre noggrant. 

Ett annat överarbete gällande journalsystemet är själva informationsinhämtningen. 

Den sker i tre eller fler steg med först receptionist, sen triagesjuksköterska och sedan 

läkare eller annan. Enligt intervju och observation litar de olika inte riktigt på 

varandra och vill gärna bilda en egen uppfattning om patientens berättelse, detta 

medför att patienten får berätta om sin sjukdomsbild flera gången trotts att den 

antecknats i journalen. Förutom slöseri för patienten innebär det dubbelarbete för 

personalen. 

Felproduktion 

Felproduktion innebär att personalen gör något fel för att rätta till ett annat problem. 

Istället för att ta itu med problemet så utförs extraarbete för att gå runt det. Om ett test 

inte visade det resultatet som önskades så görs testet om för att få rätt resultat. Under 

besök på akutmottagningen upptäcktes inte direkt någon annan felproduktion än 

exemplet där en patient undersöktes som inte verkade vara i behov av vård. 
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6 Slutsatser och Diskussion 

Kapitlet presenterar slutsatser och värderar valda metoder och diskuterar slutsatserna 

och deras validitet, mot slutet ges också förslag på vidare studier som dykt upp under 

studiens gång. 
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6.1 Slutsatser 

Det finns som väntat en del moment eller fel som inom lean kallas för klassiska 

slöseri. Många av slöserierna som inom industrin ses som livsviktiga ses inom 

sjukvården som naturliga och omöjliga att frångå. Slöserierna som tagits upp i kapitlet 

är av varierande art, vissa såsom rörelse och lager slöseri är något kontinuerligt måste 

förbättras och aldrig kommer kunna eliminera, andra såsom överproduktion och 

rörelse är något helt kan tas bort med rätt metoder. Mycket av slöserierna handlar om 

att granska alla processer och flöden i små beståndsdelar och standardisera 

tillvägagångssättet. Om personalen t.ex. går för att hämta patienten i väntrummet ska 

det vara standardiserat och de ska veta varför det görs. 

Det finns fem slutsatser jag valt att belysa som ses som rekommendationer till 

Sunderby sjukhus och andra vårdorganisationer som sysslar med akutsjukvård i 

Sverige, men som även besvarar syftet. Förutom de fem slutsatserna finns 

rekommendationer kring slöseriminimering under dess rubrik men som är mindre 

omfattande än nedanstående. Svaret på syftet i huruvida flödet i en akutmottagnings 

triage kan förbättras med hjälp av lean och valda tekniker är ja. Det går alltså att 

effektivisera flödet i en akutmottagning med hjälp av leanbaserade arbetssätt. 

Verktygen har pekat på problem i flödet som i sin tur skulle leda till bättre flöden om 

de åtgärdades. 

Kundsynsätt 

För att en implementering av lean eller någon annan teknik från industrin ska fungera 

i en akut vårdmiljö så bör kundsituationen och kundperspektivet i sjukvården ses 

över. Även fast patienten inte betalar för just sitt besök och att relationen mellan 

kostnad och service är liten så bör sjukvården se patienten som en kund. Detta för att 

det visat sig spela stor roll i hur det går att använda teorier från industrin 

framgångsrikt och skulle därmed kunna förbättra patientflödet. 

Lågt prioriterade patienter 

De patienter som på Sunderby sjukhus får en låg prioritering gällande 

allvarlighetsgrad och livshotande tillstånd tenderar att stanna i systemet längre än 

nödvändigt. De fastnar till förmån för högre prioriteringar även fast personalen vet att 

patienten inte är behov av akut vård. Detta skulle kunna avhjälpas med en snabblina 

där dessa patienter snabbt får träffa en läkare eller med hjälp av bättre samarbete 

utanför avdelningen. 

Samarbete utanför avdelningen 

För att minska oregelbundenheten och ovissheten bör akutmottagningen samarbeta 

bättre med sjukvårdsupplysningen och vårdcentraler samt ha en större information om 

sitt arbete till allmänheten. Man bör se över möjligheterna att arbeta i samma 

datorsystem som vårdcentral och sjukvårdsupplysning och på så sätt få en större andel 

rätt patienter till mottagningen och minska flödet av patienter som inte är i behov av 

akut sjukvård. 
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Stängning av receptionsenheten 

Receptionen har visat sig inte öka värdet för kunden och bör därför antingen stängas 

eller arbetas om. Då det mesta av arbetet som sker i receptionen är dubbelarbete bör 

akutmottagningen se över om arbetet i att skriva in patienter dagtid kan ske på ett 

effektivare sätt. 

Informationsflödet 

Slutligen vill jag ta upp slöseriet inom dubbelarbete som råder kring 

informationsflödet. Att använda flera olika system leder till dubbelarbete och en ökad 

slarvighet i inskrivningen av information. Att använda analoga system när digitala 

finns till handa är även något som snabbt borde tas ur bruk på grund av de bevisade 

fördelarna med ett digitalt system. 

6.2 Diskussion 

Metoden värdeflödesanalys och mätinstrumentet slöseri ifrån lean är verktyg som 

testats på sjukvårdsmiljö med varierande resultat vilket i sig minskar tillförlitligheten. 

Många författare pekar på verktygens kraftfullhet i vårdmiljö men påpekar även att 

för lite empiri finns för att visa på långsiktiga positiva förändringar och uppsatsen går 

i samma linje. Verktygen har visat sig kraftfulla i att upptäcka problem och slöseri i 

flödet men de långsiktiga förbättringarna är ovissa. 

Trovärdigheten i problembilden på Sunderby sjukhus är begränsad mycket beroende 

på den begränsade informationsinhämtningen. För få patienter och personal har 

intervjuats för att ge en komplett bild av problemet och objektiviteten i svaren där kan 

ifrågasättas. Problembilden har dock använts sparsamt för att ge stoff åt 

värdeflödesanalysen och dess innehåll har testats mot det faktiska flödet. Det faktiska 

flödet, dess problem samt dess slöseri har en hög trovärdighet på grund av att hårda 

fakta har analyserats och inte tankar och åsikter. Däremot kan skribentens riktning 

ifrågasättas då denne inte besitter tillräcklig kunskap om vården, detta spelar dock inte 

en så övergripande roll i undersökning av triagen som det skulle gjort i andra 

områden. På grund av skribentens bakgrund och att kompensation för arbetet på 

Sunderby sjukhus inte utgår kan det dock ses som att tankar och åsikter är objektiva 

och inte vinklade. 

Sammantaget så är uppsatsen ämnad åt att diskutera problemen och ge förslag på 

förbättringar för att väcka intresse att utföra vidare studier i huruvida det verkligen 

finns förbättringspotential. För detta ändamål är uppsatsen trovärdig och tillförlitlig på 

grund av sin diskuterande karaktär. 

6.3 Studiens betydelse och förslag på vidare studier 

Studiens betydelse för leanforskningen i allmänhet är mycket begränsad så den 

använder redan kända metoder på ett sätt som gör att empirin inte går att använda i 

vidare studier utan att göras om. Dock så är studien av stor betydelse för 



 

 46 

forskningsämnet i arbetet att prova verktygen och analysera resultatet av detta, något 

som gjorts relativt lite på riktiga fall i Sverige. Studien är av mycket stor betydelse för 

Sunderby sjukhus akutmottagning då den ämnar sig att belysa deras problem utifrån 

deras uppbyggnad, det är alltså en unik studie i att göra detta. Sunderby sjukhus 

akutmottagning bör se studien som en grund till deras fortsatta förbättringsarbete och 

den kan även användas för beslutsfattning i var vidare studier är nödvändiga. 

Då studien bara undersökt akutmottagningens triage så bör den mest uppenbara 

vidare studien vara att forskningsområdet förstoras till att innefatta hela 

akutmottagningen. Man kan då få positiva synergieffekter från olika avdelningar som 

inte diskuteras här på grund av forskningsomfånget. 

Ett annat förslag på en vidare studie i området är gällande huruvida en snabblina för 

patienter med en låg prioritering kan fungera i svensk sjukvård på grund av 

kundsynsättet och tredjepartsfinansieringen. 
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8 Bilagor 

I kapitlet finns bilagor som refereras till i uppsatsen. 

 

  



 

 II 

8.1 Intervjusvar 

8.1.1.1 Respondent A 

1 Görs någon som helst prioritering av vem som först tas in i RETTS? 

Nja, dagtid när reception är bemannad av en undersköterska mån-fre kan hon 

avgöra om en patient behöver gå först i kön, annars inte det åligger patienten att 

höra av sig om hon upplever sig allvarligt sjuk när den anländer till AMS. Sedan 

hämtar triage ssk. pat. i väntrummet och ser hon där att det sitter någon som 

verkar må dåligt tar hon den först. 

 

2 Om någon kommer in med ambulans och inte andas, går de också då genom 

retts? 

Ambulansen använder även RETTS på alla patienter så pat. blir prioriterad 

i hemmet innan avtransport till sjukhuset. Så nej pat. går inte genom triagen på 

akuten om de kommer med ambulans eftersom de är bedömda och prioriterade av 

ambulansen 

 

3 Arbetas det efter något speciellt fokus på Sunderby sjukhus t.ex. lean? 

På akuten nej inget spec. fokus, vi pratar om pat. perspektiv osv. men nej. Det 

gäller dock inte hela Sunderbyn för t.ex. avd INF. jobbar med lean som fokus 

även Röntgen på Sunderbyn. 

 

4 Använder ni någon ”fast track” för de med mindre enklare åkommor? 

Nej inte för enklare åkommor dock har vi fast track för patienter med misstänkt 

höftfraktur via ambulansen går direkt till röntgen, patient med misstänkt stroke 

har vi fast track för och patienter med konstaterad akut hjärtinfarkt 

8.1.2 Identifierande av flödesproblem 

8.1.2.1 Respondent X 

Vad upplever du som problem på akutmottagningen? 

Att man är oviss hur lång väntetid det kommer att vara. 

Att man får för lite information. 

Att man är orolig över hur lång tid det kommer att ta tills man får reda på om man är 

allvarligt sjuk. 

Hur upplever du kösituationen på akutmottagningen? 

Jag tycker att den är okej i och med att vi snabbt fick träffa en sjuksköterska, i och 

med det är det lättare att vänta efter det. Det känns som att de har mer koll på en efter 

att de gjort den där första undersökningen. 

Den är vad man förväntar sig. 
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8.1.2.2 Respondent D, E och F 

Vad upplever du som problem på akutmottagningen? 

Ett av de stora problemen är att patienten får samma fråga väldigt många gånger, i 

receptionen, i triagen, i provtagningen och när de träffar läkare. 

Problem med de som borde sökt vård på vårdcentralen men man vågar ej skicka hem 

patienten för att det kan ju hända något. Problemet blir då att de väldigt 

lågprioriterade blir sittande väldigt länge fastän de fått mycket snabbare vård någon 

annan stans eller kanske är helt utan vårdbehov. 

Vad upplever du för problem då receptionen är stängd? 

Man kan bli orolig då ingen övervakar väntrummet och vet således inte hur pass 

alvarligt skadade patienter som sitter där. 

Hur upplever du kösituationen på akutmottagningen? 

Den har blivit bättre efter triagen då det finns klarare direktiv på vem som går först. 

På vilka sätt anländer patienter till akutmottagningen? 

Via egen bil, buss, bårtransport, ambulans eller helikopter 

Vilka enheter finns och hur många jobbar där? 

Reception – en person bemannar receptionen men bara dagtid, annars är den stängd 

Ambulansintag 

Väntrum 

Triage – mellan en och två personer jobbar i de två olika triage-rummen. Det sker i 

form av överlappande skift. Mellan 02-07 arbetar ingen speciell i triagen utan man 

tillsätter den bara vid behov. 

ortopedi, kirurgi, gynekologi, öron näsa hals, medicin 

5 Vilka typer av köer finns på akutmottagningen? 

Det finns bara ett väntrum men i praktiken finns det ganska många köer. Innan varje 

avdelning och undersökning så det kan bli några vändor fram och tillbaka till 

väntrummet. Den första är i receptionen, sen inför triagen och inför undersökning på 

rätt avdelning, efter det går inte alla samma väg. 

5.1 Vad ses som få respektive många köande patienter inför triagen? 

Att 3-4 patienter köar inför triagen är ganska vanligt, att däremot 10-15 väntar är ett 

extremfall. 
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5.2 Vad ses som en kort respektive lång kötid på akutmottagningen? 

I triagen är en kort väntetid 2 minuter och en lång över 10. På akutmottagningen 

generellt tänker man inte riktigt så men det är inte omöjligt att en lågprioriterad 

patient blir sittande i 10 timmar. 
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8.2 Statistik från triage och väntrum 

Tiderna är från vecka 46 vilket ses som en standardvecka med normal arbetsbörda. 

8.2.1 Patientflöde 

 

Figur 6, diagrammet visar inflödet av patienter med egen transport till akutmottagningen vecka 

46, (Sunderby sjukhus akutmottagning, 2012) 

8.2.2 Väntetider 

 

Figur 7, diagrammet visar den genomsnittliga väntetiden innan triage vecka 46, (Sunderby 

sjukhus akutmottagning, 2012) 
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8.2.3 Medeltider 

 

Tabell 5, tabellen visar medeltider för väntetid och undersökningstid, maxtider för väntetid och 

undersökningstid samt hur många patienter som väntat hur lång tid, i triagen vecka 46, 

(Sunderby sjukhus akutmottagning, 2012) 
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8.3 Litteraturstudie: 

Fråga Ämne * Sökord Katalog Träffar  Källa/Källor 

Bakgru

nd 

Hälso och 

sjukvård 

 Hälso och sjukvård 

statistik 

Google 233000 (Socialstyrelsen, 2011) 

 Ökad 

befolkning 

 Befolkningsstatistik Google 341000 (Statistiska Centralbyrån, 2011) 

1 Logistik B Logistik Lucia 339 (Jonsson & Mattson, 2005) 

Lean  Lean (en) Primo 283799  

 Lean (sv) Primo 122  

 Titel innehåller: Lean + 

ämne:lean manufacturing 

+ lean production 

Primo 638  

 The toyota way Lucia 7 (Liker, The Toyota way : Lean för 

världsklass, 2009) 

 ”Who invented lean?” Google   

Lean health 

care 

B Lean health care Lucia 3 (Smith, Barry, & Brubaker, 2008) 

 

 

"lean healthcare" OR 

"lean health care" 

Primo 183  

 Lean + (”health care” OR 

”healthcare”) 

Primo 47210  

   ”Lean healthcare” OR 

”Lean health care”  

Google 

Scholar 

533 (Brandao de Souza, 2009) 

(Weinstock, 2008) 

   Titel: lean AND (sjukvård 

OR vård OR healthcare 

OR "health care" 

Primo 

(svenska) 

43  

   Titel: lean AND (sjukvård 

OR vård OR healthcare 

OR "health care" 

Primo 

(engelska) 

13091  

   likheter Lean production 

och Lean healthcare 

(Brandao 

de Souza, 

2009) 

3 (Miller & Womack) 

(Spear, 2005) 

(Jones & Mitchell, 2006) 

   Lean AND (healthcare 

OR ”health care”) 

Academic 

search 

elite 

452363  

   ”lean healthcare” OR 

”lean health care” 

Academic 

search 

elite 

14  

   Titelsökning: Lean AND 

(”healtcare” OR ”Health 

care”) 

Academic 

seach elite 

- 

ebscohost 

32 (Bozena, 2010) -> utanför LTUs 

bibliotek? 

   Titelsökning: Lean AND 

(”healtcare” OR ”Health 

care”) (efter 2010 + 

fulltext LTU) 

Primo 98 (Radnor, Holweg, & Waring, 

2012) 

  C lean AND (healthcare OR 

"health care" OR sjukvård 

OR vård) AND ("patient 

flow*" OR patientflöde*) 

Primo 314  

  D lean AND (healthcare OR 

"health care" OR sjukvård 

OR vård)  

Primo 25739  
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2 Värdeflödes

analys 

 Värdeflödesanalys OR 

”Value stream map” 

Primo 47000  

   ”Value stream” analysis Google 

scholar 

12000  

2 Patientflöde

n 

 ”patient flow in hospitals” Primo 4 (Haraden & Resar, 2004) 

 Titel: (”Patient flow*” 

OR patientflöde*) 

Primo 

(artiklar) 

462  

 Titel: (”Patient flow*” 

OR patientflöde*) AND 

(”Emergency 

Department*” OR 

akutmottagning*) 

Primo 

(artiklar) 

50  

3 Triage B Triage Sthlm 

stadsbibli

otek 

10 (SBU, 2010) 

1 Triage (En) Primo 53881  

 Triage (Sv) Primo 30  

Triage och 

patientsäker

het 

 Triage patientsäker*** Primo 1  

 Triage patientsäkerhet Google 

scholar 

120  
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8.4 Pappersjournal 
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