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Sammanfattning 
Detta är en kandidatuppsats som behandlar ämnet Knowledge Management ur ett 

sjukhusorganisatoriskt perspektiv. Kunskap är en av byggstenarna för att sjukhusen ska kunna 

erbjuda patienter bästa möjliga vård. Det är därför mycket viktigt att ta vara på den kunskap 

som finns inom sjukhuset och utnyttja den på bästa sätt. På sjukhus runt om i Sverige pågår en 

ständig kamp mot ökade vårdköer, ökad stress på akutmottagningarna och ett minskat 

utrymme för patientkontakt. Det finns ett stort behov av att kunna hantera alla dessa 

svårigheter utan att nödvändigtvis öka sjukhusets resurser. Sjukhusen måste därför utnyttja de 

kunskaper som finns inom organisationen för att möta det ökade tryck som ligger på hälso- 

och sjukvården. Två metoder för att utnyttja kunskap inom företaget är ständiga förbättringar 

och lean. 

Denna studie behandlar implementering och upprätthållande av ständiga förbättringar och 

lean i en sjukhusverksamhet. 

Studien är gjord som sådan att teori kring området ständiga förbättringar och lean har samlats 

och följts upp med två intervjuer för att undersöka hur sjukhusen arbetar med metoderna. 

Studien fokuserar på två sjukhus; Karolinska Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans 

sjukhus. 

Studien visar att ledningens inställning och engagemang att satsa på att göra ständiga 

förbättringar till en del av det dagliga arbetet spelar en betydande roll.  

  



How is continuous improvements implemented and maintained in a 

hospital organization?   

 

Abstract 

This bachelor essay is about Knowledge Management from a hospital organizational 

perspective. Knowledge is the basic of a hospital opportunity of providing best possible 

health-care. It’s of highly importance to seize and exploit the knowledge within a hospital. 

The struggle with longer waiting lists, growing stress at emergency departments and 

decreasing patient contact cause a need for managing difficulties in an efficient way. 

Hospitals must therefore exploit all knowledge within its organization to meet the increased 

pressure on today’s healthcare. Two methods to exploit knowledge within the organization are 

continuous improvements and lean. 

This study treats implementing and maintenance of continuous improvements and lean in 

hospitals. 

The study has been made in a way that theory of the areas continuous improvements and lean 

have been collected and followed up with two interviews to examine how hospitals are 

working with the methods. The study focus on two hospitals; Karolinska 

Universitetssjukhuset and Capio S:t Görans sjukhus. 

The study shows the importance of management attitude and commitment to the continuous 

improvements in the daily work is of great importance. 
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1. Inledning 

Detta inledande avsnitt syftar till att ge en inblick i vad ständiga förbättringar och lean 

innebär samt visa på behovet av mer forskning på området implementering och 

upprätthållande av förbättringsarbeten inom sjukvården. 

1.1 Bakgrund 

På sjukhus runt om i Sverige pågår en ständig kamp mot ökade vårdköer, ökad stress på 

akutmottagningarna och ett minskat utrymme för patientkontakt. Det finns ett stort 

behov av att kunna hantera alla dessa svårigheter utan att nödvändigtvis öka sjukhusets 

resurser. Sjukusen måste därför utnyttja de kunskaper som finns inom organisationen 

för att möta det ökade tryck som ligger på hälso- och sjukvården (Nordin, 2009). 

För att möta en ökande konkurrens inom bilindustrin togs metoder fram för att 

effektivisera produktionen. Två exempel på metoder som tillämpas är ständiga 

förbättringar, mer känt som Kaizen, och lean-metoden. Ständiga förbättringar är en 

metod som tillämpas för att kontinuerligt genomföra små förändringar i en verksamhet. 

De små förändringarna kan handla om att förbättra arbetsmiljön eller ändra 

monteringsordning av en produkt för att minska tiden det tar att tillverka denna. En mer 

revolutionerande förändring är att införa lean i en verksamhet. Lean kan beskrivas som 

de övergripande strategierna och filosofierna för hur verksamheten ska kunna drivas 

resurssnålt och kundorienterat tillsammans med konkreta verktyg och metoder som 

skapar förutsättningarna för att göra detta på ett effektivt sätt. Införandet av lean sker 

oftast genom total omorganisering. I många fall kompletteras lean med ständiga 

förbättringar och kan på så sätt kontinuerligt förbättra verksamheten och möta 

konkurrensen (Sörqvist, 2004). Intresset för så väl lean som ständiga förbättringar har 

spridits till sjukvården och det sker forskning på området lean sjukvård. Problemet har 

inte varit själva införandet av lean och ständiga förbättringar i sjukvårdsorganisationen 

utan svårigheten har legat i att göra dessa metoder till en del i det dagliga arbetet 

(Sörqvist, 2004). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda hur implementering och upprätthållande 

av ständiga förbättringar samt hur lean-metoden används på sjukhus. 

Frågeställning: 

Hur implementeras och upprätthålls ständiga förbättringar och lean i en 

sjukhusverksamhet?  

Hur kan metoderna bli en del i det dagliga arbetet? 

1.3 Avgränsningar 

I denna rapport analyseras vårdutveckling på sjukhus. Vårdutveckling innefattar alla 

typer av förändringar som sker inom vården men i denna rapport står begreppet för 

tillämpning av förbättringsmetoder så som antingen ständiga förbättringar eller lean i 

sjukvårdsverksamheten.  

 

Rapporten behandlar arbetet med ständiga förbättringar och lean på två sjukhus; 

Karolinska Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Dessa två sjukhus 
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förutsätts ha kommit olika långt med införandet och implementeringen av ständiga 

förbättringar och/eller lean i verksamheten och är därför intressanta studieobjekt för 

detta arbete. Fokus ligger på implementeringen och upprätthållandet snarare än hur de 

olika metoderna för ständiga förbättringar och lean går till. 

2. Metod 

Arbetet genomfördes i tre delmoment; förarbete i form av insamlad teori, en empirisk 

studie bestående av två intervjuer och en diskussionsdel. Dessa moment genomfördes 

stundom parallellt där teorin låg till grund för att genomföra de planerade intervjuerna. 

2.1  Teori 

Målet med litteratursökningen var att få en djupare förståelse för ständiga förbättringar 

och lean hur de används inom sjukvården. I teorin behandlas även forskningsteorier som 

underlag och motiv till förbättringsarbete för sjukvården. 

2.2  Empiri 

Den empiriska studien är underlag från två intervjuer med medarbetare från två sjukhus 

som har olika erfarenheter av förbättringsarbete. Sjukhusen som valdes var Karolinska 

Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Intervjuerna genomfördes för att 

skapa en bild av hur långt de två ingående sjukhusen har kommit i arbetet med ständiga 

förbättringar och/eller lean och om det överhuvudtaget finns rutiner för detta, samt att 

identifiera svårigheter och framgångsfaktorer med implementering och upprätthållande 

av ständiga förbättringar och lean. Efter genomförd intervju på Karolinska 

Universitetssjukhuset hölls kontakt och ett ytterligare besök gjordes på ett seminarium 

där resultat från ett förbättringsprojekt redovisades. På Capio S:t Görans sjukhus 

gjordes även ett studiebesök på akutmottagningen samt deltagande på ett 

förbättringsgruppsmöte. 

2.3  Diskussion 

Den insamlade teorin tillsammans med resultatet från den empiriska studien låg till 

grund för diskussionen och slutsatserna. 

3.  Teori 

Ständiga förbättringar och lean-metoden i sjukvårdsorganisationen 

Kaizen, eller ständiga förbättringar, tillämpas med utgångspunkt från kund och bygger 

på att de befintliga processerna och flödena i organisationen kontinuerligt ska 

effektiviseras och förbättras för att möta kundens behov. Målet är att ledningen hela 

tiden finns nära till hands och stöttar de anställdas arbete. Ledarna förutsätts därför vara 

så väl kunniga som engagerade. Huvudtanken med Kaizen är att alla medarbetare inom 

en organisation skall engageras i förbättringsarbetet och det ska vara en naturlig del i det 

dagliga arbetet. Kaizen bör bedrivas på tre nivåer (Sörqvist, 2004), se tabell 1. 

 

Ledningsnivå Tvärfunktionella projekt 

Gruppnivå Kontinuerliga förbättringsgrupper 

Individnivå Förslagsverksamhet 

Tabell 1: Principer för hur olika yrkeskategorier ska arbeta med ständiga förbättringar (Sörqvist, 2004) 
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Inom Kaizen läggs tonvikten på många små förändringar som ska resultera i de stora 

genombrotten.  (Sörqvist, 2004) 

Lean produktion kommer från början från Toyota som tog fram en produktionsstrategi 

som var resurssnål och flexibel och där bilar såldes efter den efterfrågan som fanns. En 

kundorderstyrd verksamhet skapades. Toyota Production System, ett system som 

förutom resurssnålhet och kundorderstyrning även inriktade sig på involveringen av alla 

medarbetare i ett intensivt förbättringsarbete. Detta sätt att arbeta har sammanfattats i 

Lean produktion. Grundläggande vid praktisering av lean-metoden är att systematiskt 

identifiera och eliminera slöseri i processer (Liker, 2004). De ingående 

huvudprinciperna för Lean finns beskrivna i figur 1. 

 
Figur 1: Grundläggande principer inom Lean (Sörqvist, 2004) 

Lean-metoden har spridits till tjänstesektorn (Sörqvist, 2004). Idag finns exempel på 

akutmottagningar som omorganiserat verksamheten för att konkretisera flödestänkandet 

enligt lean. Med flödestänk inom sjukvården, handlar det framför allt om patientens väg 

genom sjukhuset för att minimera den icke-värdeskapande tiden för patienten.  (Nordin, 

2009) 

Pamela Mazzocato, doktorand vid Medical management centrum MMC, har studerat 

internationella medicinska publikationer åren 1998 – 2008 som beskriver användandet 

av lean-metoden inom hälso- och sjukvården. Resultatet av studien visade på färre 

misstag, bättre utnyttjad tid, minskade kostnader och minskad dödlighet. Det saknas 

dock rapportering om svårigheter med införandet av lean-metoden och det finns därför 

ett behov av mer forskning på området. För att kunna sprida ny medicinsk kunskap till 

hälso- och sjukvården kan det i vissa fall krävas en ordentlig omorganisation med 

engagerade ledare som vågar satsa på forskning och vårdutveckling på lokal nivå. 

Satsningen på forskningen ska ge systematik och stadga åt förbättringsarbetet (Dock, 

2011). 

Extrema omständigheter kan fungera som katalysator för omorganisering i 

verksamheten. Capio S:t Görans sjukhus fick 2004, i samband med sammanslagningen 
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av Huddinge sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, ta emot dubbelt så många 

patienter som kapaciteten tillät. Situationen var kritisk och personalomsättningen på 

akutmottagningen ökade drastiskt. Sjukhusledningen valde att ge personalen fria händer 

att med befintliga resurser omorganisera för att skapa så bra förutsättningar för 

patienterna som möjligt. Ett beslut som ledde till att lean sjukvård infördes på Capio S:t 

Görans sjukhus (Wihlborg, Masuch, Olsson & Haaker, 2009). 

När beslut tas om att införa ständiga förbättringar och/eller lean-metoden i 

verksamheten är sjukhusets ledning i många hänseenden pålästa och har den teoretiska 

förståelsen för hur dessa förändringar ska gå till.  Erfarenheter har dock visat att det är 

en stor skillnad mellan att ha en teoretisk uppfattning och att konkret motivera och 

påverka andra människor. Vid implementeringen av förändringarna ska kunskap 

överföras från chefer vidare ned i organisationen. Beroende på sättet dessa riktlinjer 

förmedlas kan motstånd uppstå hos de individer som kan behöva ändra sina dagliga 

rutiner. Människor behöver i regel få en egen uppfattning och förståelse för något innan 

de helt kan ta till sig av ett nytt tankesätt, process eller metod (Sörqvist, 2004). 

Förutsättningen för att lean-metoden ska fungera är att arbeta långsiktigt, upprätthålla 

förbättringarna och skapa stabila processer. Anna Essén, forskare vid Medical 

Management Center, försöker skapa incitament för att organisera vården så att det leder 

till långsiktiga hälsoförbättringar. En fråga är om nya ersättningssystem kan ge en sådan 

utveckling. I dagsläget bestäms nivån på ersättning efter antalet patientbesök.  Ett 

alternativ skulle vara att utgå ifrån vårdens resultat. För att ett sådant ersättningssystem 

ska fungera krävs ett mått som beskriver besparingarna som resultat av de ständiga 

förbättringarna (Dock, 2011).  

Capio S:t Görans sjukhus hade inspirerats av hur bröstmottagningen i Malmö hade 

minskat handläggningstiden för mammografi från 30 dagar till endast två timmar. 

Utifrån detta byggdes ett centrum upp med ett tydligt flödestänkande, där patienten stod 

i centrum. Ett sådant arbetssätt kräver att alla instanser som handläggningen berör finns 

i nära anslutning till varandra. När politikerna i januari 2009 sålde ut mammografin från 

Capio S:t Göran gick flödestänkandet på bröstmottagningen förlorat. Detta är ett 

exempel där politiska beslut har bromsat utvecklingen. Det är viktigt att politiker och 

sjukhusledningar för en dialog kring hur hälso- och sjukvården ska utvecklas. Utan 

förståelse för varandra kan politiska beslut både bli kostsamma och bromsa 

utvecklingen helt i onödan (Nordin, 2009). 

En förutsättning för ett införande och upprätthållande av ständiga förbättringar och/eller 

lean är att medarbetarna kontinuerligt arbetar med och utbildas enligt metoderna. Det 

som ligger till grund för hur medarbetare använder sig av metoderna är företagets kultur 

(Shook 2010). Med företagskultur menas ideal och riktlinjer för medarbetarnas 

agerande i företaget vilket kan påverka beslutsfattande, kommunikation och 

sammanhållning (Alvesson, 1988). Enligt Shook (2010) görs kulturella förändringar 

genom att ändra medarbetarnas sätt att agera snarare än deras sätt att tänka. Genom att 

utforma arbetsprocesserna på ett sådant sätt att det möjliggör arbete med ständiga 

förbättringar eller lean kan företagets kultur alltså förändras så att de nya metoderna blir 

en del i dagliga arbetet (Shook, 2010).  
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Figur 2: En version av Schein’s model för företagskultur, Shook 2010 

Schein’s modell, se figur 2, för att ändra ett företags kultur användes vid General 

Motors (GM) fabrik i Fremont. Arbetsstyrkan hade ett dåligt rykte och producerade den 

sämsta kvalitén i hela GM’s organisation. Vid Fremont gällde det att skapa en kultur där 

alla kände sig delaktiga och viktiga. GM tog hjälp från Toyota och för att skapa 

förtroende var lednigens första steg att ge lovord om indragna bonusar för ledningen 

och halvtid innan beslut togs om varsel. Det är ledningens fulla ansvar att agera för att 

få de anställda engagerade och ansvarstagande i sina arbetsuppgifter. Toyotas 

inställning är att alla anställda måste ges de rätta förutsättningarna som krävs för att 

kunna utföra bästa möjliga arbetsinsats (Shook, 2010). Istället för att fråga vem som 

gjort fel frågar man sig varför, på så sätt flyttas fokus från skuldbeläggning av anställd 

till att skapa förutsättningar för att inte samma misstag begås igen. På Toyota vet alla 

anställda vad som ska hända i det läge det uppstår ett problem. Standardiserade 

arbetssätt ska göra det svårt att begå fel och om fel uppstår ska det vara enkelt att 

identifiera och spåra felet. Det ska vara klarlagt vad som ska hända och vem som löser 

problemet (Shook, 2010). 

Implementeringens fem faser 

Det är en omfattande process att implementera ständiga förbättringar i en verksamhet 

och för att nå den integrerade fasen och bli en så kallad lärande organisation, som 

innebär att hela organisationen kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar, krävs 

att varje fas är noga bearbetad och att kunskap och lärdom i varje steg följer med genom 

hela processen, se figur 3 (Sörqvist, 2004). 
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Figur 3: Implementeringsfaser, Sörqvist 2004 

I introduktionsfasen ska ledningen tillsammans med nyckelpersoner inom verksamheten 

få en förståelse för behovet av effektivt förbättringsarbete samt hur själva införandet ska 

utformas. I denna fas är det viktigt ge exempel på framgångsrika förbättringsarbeten och 

hur dessa är utformade. Det är viktigt att skapa ett intresse och engagemang hos hela 

ledningen med kontinuerlig utbildning i ämnet (Sörqvist, 2004). I alla typer av projekt 

kan stora mängder resurser sparas in med en väl genomarbetad förstudie (Cooper, 

1990). Genom att ta fram brister som finns i dagsläget och definiera dessa i uppmätta 

kvalitetsbristkostnader förenklas argumenteringen för behovet av att införa ständiga 

förbättringar (Sörqvist, 2004). 

I försöksfasen genomförs ett litet avgränsat förbättringsarbete med stort externt stöd. 

Resultatet används för att lära ut hur arbetet går till. Det är viktigt att 

förbättringsprogrammet utformas efter den specifika verksamhetens organisation och 

kultur. Till försöksfasen hör att de som involveras i projektet utbildas. Försöksfasens 

längd kan variera mellan några månader till några år. Det rekommenderas dock att hålla 

en hög intensitet för att satsningen ska uppfattas som högt prioriterad. Det är viktigt att 

det läggs tid på att kontinuerligt följa upp förbättringsarbetet och dokumentera 

resultaten. Under försöksfasen bör information och utbildning spridas över 

verksamheten exempelvis med notiser på intranätet eller som punkt på olika möten 

(Sörqvist, 2004) 

Då tillräckliga erfarenheter uppnåtts och verksamheten tagit fram en fungerande modell 

för förbättringsarbeten är det dags att inleda införandefasen. Frågor som bör vara 

besvarade för att göra ett införande: 

 Har ledningen tillräckligt med kunskap för att kunna sprida metoderna och 

engagemanget vidare?  

 Är medarbetarna införstådda i vad ständiga förbättringar innebär för den aktuella 

verksamheten?  

 Finns det tillräckligt med stöd till medarbetarna?  

 Finns det tillräckligt med avsatta resurser?  

 Är ambitionsnivån realistisk? 
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Om det råder osäkerhet i dessa frågor bör försöksfasen förlängas till dess att 

förbättringsarbetet ytterligare förankrats i verksamheten genom att fler lyckade 

förbättringsarbeten genomförs. Vid införandet bör planeringen vara genomförd i detalj, 

ansvarsfördelningen av aktiviteter klar, personalen friställd från ordinarie 

arbetsuppgifter och utbildad ledning för att på bästa sätt stötta medarbetarna. 

Medarbetare inom de olika förbättringsprojekten ska också utbildas. Införandet kan ske 

på olika sätt, ett totalt införande, ett stegvis införande eller en implementering under 

befintliga koncept (Sörqvist, 2004). I figur 4 redogörs för de tre alternativen. 

 

Figur 4: Införande principer vid implementering av ständiga förbättringar, Sörqvist 2004. 

När förbättringsprogrammet är infört återstår omfattande arbete med att vidga arbetet så 

att det omfattar hela verksamheten, expansionsfasen. Målet är att det ska ligga till grund 

för alla processer som sker och inte nödvändigtvis endast inom verksamhetens väggar. 

Steg för steg innefattar expansionen även stödprocesser (exempelvis ekonomiavdelning 

eller marknadsföring inom företaget), leverantörer och kunder. Det är kunden som i 

slutändan skapar värdet för organisationen. Ett svårt men betydande steg i 

expansionsfasen är att knyta an förbättringsarbetet med verksamhetens övergripande 

strategier, mål och framgångsfaktorer. I verksamheten ska ett införande av 

förebyggande förbättringar införas för att skapa förutsättningarna för att ”göra rätt från 

början”, vilket är en av huvudfaktorerna i Toyotas framgångsrecept (Shook, 2010). De 

moment som skapar expansionsfasen kan utläsas i figur 5. 
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Figur 5: Expansionsfasens olika delmoment, Sörqvist 2004. 

Den sista fasen, integrationsfasen, består i att de ständiga förbättringarna blir en naturlig 

del i det dagliga arbetet. När det ordinarie arbetet systematiskt samverkar med 

förbättringsarbetet kan detta genomföras. För att göra detta möjligt måste kulturella 

barriärer övervinnas och människornas sätt att resonera och tänka förändras. Detta är en 

långsiktighet som kräver stor delaktighet och uthållighet. Organisationen blir mer och 

mer processtyrd med en ansvarig processägare som ansvarar för ett tvärfunktionellt 

team.  En del verksamheter satsar på att upprätta interna utbildningscenter för att 

upprätthålla och utveckla kunskaperna kring förbättringsarbetena. Erfarenheter av 

verksamheter som arbetat med ständiga förbättringar under många år är att de tenderar 

att variera cykliskt i intensitet. Efter lyckade resultat tycks det uppstå en nöjdhet och 

mättnad som kan leda till stagnation. De motgångar som då uppstår skapar nytändning 

och så går det vidare. Det är därför en viktig del i denna fas att hålla 

förbättringsarbetena vid liv och vid hög nivå (Sörqvist, 2004). 
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4. Resultat av empiri 

Detta avsnitt behandlar den empiriska delen av studien. Syftet med empirin är att skapa 

en bild av hur långt utvalda sjukhus har kommit i arbetet med ständiga förbättringar 

och/eller lean samt om det överhuvudtaget finns rutiner för detta. Med undersökningen 

ska dessutom svårigheter och framgångsfaktorer med implementering och 

upprätthållande av ständiga förbättringar och lean identifieras. Intervjuerna är 

genomförda på ett sådant sätt att skapa en övergripande bild över sjukhusens 

verksamhet utifrån intervjupersonens egna erfarenheter.  

 

Intervju med Leg Sjuksköterska som arbetar med forskning och vårdutveckling på 

njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Linköpingsolyckan, 1987, där flera njursviktspatienter dog skapade en 

säkerhetsrevolution inom sjukvården. 1985 bildades Svensk Njurmedicinsk 

Sjuksköterskeförening. Syftet med föreningen blev att förhindra att incidenten 

upprepades. Detta startade en process att upprätthålla säkerheten inom njurmedicin. 

Förutom att säkerheten förbättrats ändrades även synen på felet som begåtts. I dag är 

händelsen i fokus i stället för individens felaktiga handlande. 

Även om Karolinska Universitetssjukhuset har kommit igång med förbättringsarbeten 

av olika slag så påverkas styrningen markant när organisatoriska förändringar 

genomförs. För fem år sedan slogs Karolinska Universitetssjukhuset samman med 

Huddinge sjukhus, styrfarten sänktes och utvecklingsarbetena hamnade efter. 

Den strikta hierarkin på sjukhus är svår att komma ifrån, uppfattningen är att resurserna 

för att driva forskningsprojekt läggs på överläkare och läkare. Denna hierarki är en 

hämsko för sjukvården i den mening att en betydande del av kunskapen som finns i 

verksamheten inte utnyttjas. Pengar till utveckling går i störst utsträckning till läkare, 

trots att sjuksköterskor utgör 60 % av ett sjukhus anställda och står för den mesta 

patientkontakten. Ett ökat samarbete mellan yrkeskategorierna skulle leda till ökad 

förståelse och kan underlätta förbättringsarbeten att genomföras kontinuerligt. 

Ett exempel på hur Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med förbättringsarbeten är 

TUFF, Trycksår Undernäring Fall Förebyggande insatser. Ett tvärfunktionellt 

samarbete mellan Sjuksköterskor, Undersköterskor, dietister och sjukgymnaster för att 

öka patientsäkerheten inom vården. Projektet omfattar 12 divisioner som tog fram mål 

och sedan hittade lösningar på förbättringar. Efter projektets slut fick deltagarna svara 

på en enkät, I figur 6 finns två av frågorna som ställdes med svar på dessa.  
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Figur 6: Feedback på Tuff-projektet (Ödlund Olin, Kennestad & Orton, 2010)  

Intervju med Specialistläkare kirurgi, överläkare akutsektionen, arbetar på Capio S:t 

Görans sjukhus.  

2004 fick Capio S:t Görans sjukhus ta emot dubbelt så många patienter som 

akutmottagningen hade kapacitet för. Detta var startskottet för införande av lean-

metoden på akutmottagningen. Införandet av lean kompletteras med ständiga 

förbättringar. 

Det räcker inte att ledningen endast bestämmer sig för att införa lean. Det krävs att 

ledningen har viljan att införa det, samt att ge sitt fulla stöd till de som ska vara med och 

göra införandet. Om inte ledningen visar sitt fulla stöd bildas inget förtroende till de 

anställda att företaget tror på det. Ledningens uppgift är att förse medarbetarna med de 

redskap som krävs för att skapa en effektiv verksamhet. Sjukvården kan jämföras med 

tillverkningsindustrin på många plan men det är viktigt att tänka på att en patient inte 

kan jämföras med en produkt. Det är viktigt att patienten alltid står i centrum för 

utvecklingen. 

Det har aldrig varit särskilt prestigefullt att jobba på akuten och därför hamnar de minst 

erfarna läkarna på akutavdelningar. Det gör att en patient som kommer in på en 

akutavdelning ofta skickas vidare till en mer erfaren läkare, vilket betyder mer väntetid 

för patienten och längre handläggningstid för sjukhuset. På Capio S:t Görans sjukhus 

har man valt att flytta den främsta kompetensen längst fram i kedjan. Det betyder att den 

första person en patient får träffa är en erfaren läkare. Patienten har nu möjlighet att få 

rätt diagnos och rätt behandling på kortare tid. 

För att mindre erfarna läkare ska kunna utvecklas krävs handledning. Handledning ges i 

de flesta fall av överläkare. Att få överläkare att vilja arbeta på en akutmottagning är 
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svårt då de ofta vill ha ett mer prestigefullt ansvar. När man på Capio S:t Göran införde 

en överläkare vid varje akutavdelning var det helt banbrytande. Nu finns det alltid en 

överläkare att rådfråga och möjlighet för läkare att ständigt utvecklas. Det gäller att 

våga göra ändringar som innan kan kännas obekväma. Ett exempel var när man tog ner 

väggen mellan läkarna och sjuksköterskorna på kirurgiska akutmottagningen. Idag kan 

läkare och sköterskor ha ett mycket bättre samarbete genom att sitta i samma rum.  

På Capio S:t Göran utreds möjligheter till en utbildning som varje anställd ska få gå. 

Tanken med utbildningen är att öka anställdas kunskaper inom lean. Ett genomförande 

av utbildningen är en stor investering för sjukhuset för att i framtiden kunna arbeta för 

att ge patienten den bästa möjliga vård. 

En av anledningarna till att lean sjukvård kan drivas på Capio S:t Göran är att ledningen 

har en vilja att se bra resultat. Ett problem med dagens system av bidrag till sjukhusen 

är att man enkelt förklarat räknar antalet behandlade patienter. För att skapa ett nytt 

system krävs dock mått för hur kvalité mäts, vilket är svårt att skapa. 

Observation av bröstmottagningens tvärfunktionella förbättringsgruppsmöte visade på 

kommunikation mellan yrkeskategorier för att lösa olika problem. Ett exempel på 

erfarenhetsutbyte var då ett utav teamen lyckats ha full bemanning under deras 

öppettider, något som ett annat team fortfarande hade problem med och ville ha hjälp 

med att lösa. 
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5. Diskussion  

I diskussionen tas olika faktorer upp som påverkar implementering och 

upprätthållande av ständiga förbättringar och lean på sjukhus.  

I en sjukhusorganisation är det viktigt att inte bortse från medarbetarnas behov. Det 

är viktigt att vid ett införande av ständiga förbättringar och/eller lean måste 

ledningen se till att personalen är mottaglig och att deras behov är uppfyllda. När 

projekt startas upp är det viktigt att se till att deltagarna är friställda från ordinarie 

arbetsuppgifter för att de inte ska överbelastas. Medarbetarnas arbetsvilja och 

engagemang kommer som ett resultat av att ledningen visar hur värdefulla deras 

medarbetare är för dem, vilket demonstrerades i samarbetet mellan Toyota och GM 

(Shook, 2010). I dagsläget sker förbättringsgruppsmöten på Capio S:t Görans 

sjukhus ofta på lunchtid. Det finns alltså ingen avsatt tid. Genom att avsätta tid för 

förbättringsarbete skulle medarbetarna förstå hur viktigt ledningen tycker att arbetet 

med förbättringsarbeten är. För att implementering och upprätthållande ska bli 

möjlig har ledningen ett ansvar att klargöra hur viktigt det är att ständigt arbeta med 

förbättringar för att inte riskera att sjukhusets anställda går tillbaka till de gamla 

rutinerna vid projektens slut (Sörqvist, 2004).  

Capio S:t Görans sjukhus ligger långt fram i arbetet med att införa Lean-metoden. 

Då de med gott resultat lyckats införa Lean på akutmottagningen har de valt att gå 

vidare och införa metoderna på fler avdelningar. Det är tydligt att ledningen på 

Capio S:t Göran har anammat stora delar av tillverkningsindustrins koncept för 

ständiga förbättringar men det framgick också på det förbättringsgruppsmötet att 

medarbetarna ännu inte är indoktrinerade i hur praktiserandet ska gå till. Men med 

tanke på mötets utformning och att de är en flödesprocessägare som deltar gör att de 

hela tiden utvecklas och lär sig. Att förekommande problem lyfts upp tyder på att 

organisationen kommit långt med arbetet att få medarbetarna att dela med sig av 

erfarenheter och problem som uppstår. Capio S:t Göran verkar ha kommit på god 

väg i införandefasen (Sörqvist, 2004). Då det finns planer på att ta fram 

utbildningsmaterial för att upprätthålla kunskap på ämnet ständiga förbättringar och 

lean över hela verksamheten kan en tydlig vilja urskiljas från ledningen att nå målet 

en lärande organisation (Sörqvist, 2004).  

TUFF-projektet är ett bra exempel på ett förbättringsprojekt som nyligen avslutats 

på Karolinska med ett lyckat resultat. Det framkom i en enkät som genomfördes 

efter TUFF-projektets avslut att satsningen på detta förbättringsarbete bidrog till så 

väl ett ökat kunnande inom området, ett ökat engagemang för förbättringsarbete men 

också hur viktigt stödet var från ledningen för att kunna få fram ett resultat, se citat i 

figur 6. Det saknades dock riktlinjer för projektmedlemmarna att skapa 

förutsättningar för att implementera TUFF i det dagliga arbetet. Om en verksamhet 

vill satsa långsiktigt bör initieringen av projekten innehålla framtidsmål för 

metoderna som tas fram. Hur en ledning väljer att styra projekt i verksamheten har 

stor betydelse för implementeringen av arbetet. I samband med sammanslagningen 

mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Huddinge sjukhus fick 

sjukhusledningen mycket att tänka på, vilket ledde till att de utvecklingsarbeten som 

pågick halkade efter och underprioriterades. För att visa på hur viktigt det är att 

arbete med förbättringsarbeten bör dessa inte läggas åt sidan. Om 
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förbättringsarbeten stöttas i så väl medgång som motgång förstår alla anställda hur 

viktigt det kontinuerliga arbetet är (Sörqvist, 2004). 

Sjukhus har en tydlig hierarki som är svår att få bukt med.  Capio S:t Görans 

sjukhus lyckades bryta hierarkin genom ett totalt införande (Sörqvist 2004) av lean 

på akutmottagningen. Akutmottagningen blev utformad på ett flödesorienterat sätt 

(Dock, 2011), en överläkare placerades på avdelningen för att kunna bistå AT-

läkarna så att de oftare kan göra rätt från början och en vägg togs bort mellan läkare 

och sjuksköterskor så de kunde arbeta närmare varandra vilket underlättade 

kommunikationen och behandlingen av patienter blev mer effektiv. Detta är alla 

tydliga exempel på att agera för att ändra sjukhuskulturen enligt Scheins modell 

(Shooks, 2010).    

För att kunna motivera hur viktigt det är för sjukhusverksamheten att ständigt arbeta 

med förbättringar måste effektiviseringen kunna mätas. Att lean sjukvård ger goda 

resultat har påvisats (Dock, 2011) men frågan är hur resultatet ska översättas i 

besparing. Karolinska Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus påtalar 

båda ett behov av ett bättre ersättningssystem för att motivera utvecklingsarbeten på 

sjukhusen och det pågår forskning för ett sådant system. 

6. Slutsats 

Denna utredning har lett till följande konkreta förslag för att förenkla 

implementering och upprätthållande av ständiga förbättringar och lean. 

 Tydlig och kontinuerlig kunskapsspridning av ämnet från ledningen. 

 Ge personal förutsättningar för att utföra bästa möjliga arbete. 

 Kontinuerligt stödja och vidareutbilda personal inom ämnet. 

 Förbättra möjligheter till god kommunikation genom att inom sjukhuset placera 

samverkande personal nära varandra.  

 Införa mått som ger incitament till budgetering för att upprätthålla ständiga 

förbättringar. 
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