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Abstract 
 

In recent years more and more organizations and companies have realized how important it is to identify 

and understand their processes, and to be able to control and develop them, it's mandatory to know who 

they are. Therefore the Rheumatology Clinic want to know and understand what happens to patients with 

psoriatic arthritis, when they are new patient or about to start treatment at their clinic, and how the pain 

problems are being controlled, when the patient returns to the clinic. We have solved these topics by 

mapping the processes and summarizing the different ways these patients are handled at the clinic today, 

where they are been sent? How often does this happen? What makes some remitted and others not? 

Suggestions on how the clinic can use this mapping in the future. 

 

This thesis was commissioned by the Center for Technology in Medicine and Health, CTMH, in collaboration 

with the Karolinska Hospital. The thesis includes 15 credits. 

 

In this work we have used in-depth interviews to gain a deeper insight into the rheumatology clinic's 

management processes. A structural model has been developed to identify the interview questions that 

are relevant to this project. A comprehensive theoretical study on methods for efficient mapping of 

processes has been implemented. 

 

 Results of this thesis consist of compiled interviews and process maps for each of the parties concerned. 

 

Some of the conclusions which we have been able to draw from this are that the clinic has some processes 

that are structured in a good and general way, while there are others that have potential for further 

improvements. There is also a failure in communication between different actors in the clinic. 

 

 

Keywords: process modeling, process mapping, improvement, the main process, support process, activity, 

benchmarking, BPMN, UML  
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Sammanfattning 
 

Under senare år har allt fler organisationer och företag insett hur viktigt det är att identifiera och förstå 

sina processer, och för att kunna styra och utveckla dem, är det bra att veta vilka de är. Därför vill 

Reumatologi kliniken veta vad som händer med patienter som har psoriasis artrit, när dem är nyinsjuknade 

eller ska börja behandlas på deras klinik, samt hur hanteras smärtproblematiken, när de återkommer till 

kliniken, detta har vi gjort genom att kartlägga processer och sammanställa på vilka olika sätt dessa 

patienter hanteras på kliniken idag, vart remitteras de? Hur ofta förekommer detta? Vad gör att vissa 

remitteras och andra inte? Förslag på hur kliniken kan använda denna kartläggning i framtiden. 

 

Detta examensarbete genomfördes på uppdrag av Centrum för Teknik i medicin och hälsa, CTMH, i 

samarbete med Karolinska Sjukhuset. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Vid detta arbete har vi använt oss av djupgående intervjuer för att få en djupare insyn i den reumatologiska 

klinikens handläggningsprocesser. En konstruktionsmodell har utvecklats för att identifiera vilka 

intervjufrågor som är relevanta för detta projekt.  En omfattande teoristudie rörande metoder för effektiv 

kartläggning av processer har genomförts.   

 

Resultat av arbetet består av sammanställda intervjuer, samt processkartor för var och en av de berörda 

aktörerna. 

 

Några slutsatser som vi har kunnat dra utifrån detta är att kliniken har vissa processer som är strukturerade 

på ett bra och generellt sätt, medan det finns andra som har potential för vidare förbättringsåtgärder. Det 

finns också en brist i kommunikationen mellan olika aktörer inom kliniken. 

 

 

Nyckelord: process modellering, process kartläggning, förbättring, huvudprocess, stödprocess, aktivitet, 

benchmarking, BPMN, UML 
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Förord 
 

Detta examensarbete har realiserats på Reumatologikliniken på Karolinska Sjukhuset, projektet är utförts 

av studenterna Jihane Sadki och Pontus Håkansson under 10 veckor, vårterminen 2012. 

 

Under examensarbetet har vi fått bra stöd som har möjliggjort att projektet gått framåt, därför vill vi rikta 
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JON LAMPA: Vår handledare och kontaktperson 

INGRID DEMMELMAIER: Vår handledare 

OLOF JONMARKER: Vår handledare och projektbeställare från Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa. 

ANDERS SJÖGREN: Vår examinator på Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

 

Vi vill också rikta ett tack till personalen på reumatologikliniken, Solna, som har ställt upp och låtit sig 
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Terminologi 
 

Förkortningar och akronymer 

Dr:  Läkare 

SSK:  Sjuksköterska 

AT:  Arbetsterapeut 

SJG:  Sjukgymnast  

Q:  Kurator 

Sekr.: Sekreterare 

BPMN:  Business Process Modeling Notation 

UML:  Unified Modeling Language 
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1 Inledning 
 

I kapitel 1 presenteras bland annat examensarbetets bakgrund och problembeskrivning, samt syfte och 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

 

Dagens allt hårdare ekonomiska klimat påverkar allt fler organisationer och företag, inte minst inom 

offentlig sektor. Ständiga besparingsåtgärder har varit nödvändiga för att hålla de offentliga finanserna i 

gott skick. De ständigt hotande riskerna för nedskärningar tvingar flertalet organisationer och företag att 

ständigt utvecklas och effektiviseras. Framför allt inom Sveriges landsting, som ansvarar för bland annat 

vården, så har det ekonomiska klimatet påtvingat vissa effektiviseringar relaterade till en minskade 

budgetar. En viktig aspekt för att kunna effektivisera sin verksamhet är att förstå dess processer [1]. 

 

Reumatologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset representerar ca 25 % av reumatologivården i 

Sverige och omsätter ca 450 miljoner kronor per år. Kliniken behandlar patienter med inflammatoriska led- 

och systemsjukdomar. Inom reumatologisk vård har farmakologiska framgångar och nya behandlingar på 

senare år medfört betydande förbättringar för patienterna [2].  

 

Området processkartläggning har på senare tid blivit allt mer populärt. Vet ett företag eller organisation 

inte hur de arbetar i nuläget så är det svårt att identifiera eventuella effektiviseringsåtgärder. Genom att 

utföra en kartläggning av sina processer så lyfter man fram hela verksamheten och gör den mer 

transparent. Detta är nödvändigt för att kunna identifiera eventuella brister och kunna skapa 

effektiviseringsåtgärder [1]. 

 

Reumatologiska kliniken saknar idag tydligt definierade processer för handläggningen av vissa 

patientgrupper. En av dessa grupper är patienter med psoriasisartrit. Detta arbete kommer genomgående 

att fokusera på dessa. 

 

1.2 Övergripande syfte 

 

Detta examensarbete syftar till att inom reumatologiska kliniken, på Karolinska Universitetssjukhuset, 

identifiera och kartlägga processen för handläggning av patienter med psoriasisartrit. Arbete syftar även till 

att kartlägga denna patientgrupps eventuella smärtproblematik. Kartläggningen ska ge en intern 

helhetsbild över processerna på den reumatologiska kliniken för den berörda patientgruppen. Utöver detta 

syftar detta arbete till att identifiera samt kartlägga eventuella förbättringsåtgärder.   
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1.3 Avgränsningar 

 

Projektet är avgränsat till en identifiering och kartläggning av handläggningsprocess, samt remissflödet 

inom reumatologkliniken för patienter med psoriasisartrit. Denna studie ska kunna ligga till grund för ett 

mer omfattande förbättringsarbete. Projektet omfattar inte implementering av eventuellt föreslagna 

förbättringar i processer. I mån av tid kommer eventuell väntetidsproblematik att undersökas.                                                                                                                                                    

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

 

Projektets mål innebär att: 

 

 Identifiera interna processer inom den reumatologiska kliniken. 

 Skapa bättre kunskaper om de interna processerna. 

 Identifiera remissflöden. 

 Kartlägga hur smärtproblematik hanteras på reumatologikliniken idag. 
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2 Teori 
 

Kapitel 2 har som innehåll definitioner, teoretiska referensramen som innehåller de teorier vilka har 

legat tillgrund för examensarbetet. 

 

2.1 Processer 

 

S. Alter definierade affärsprocesser som en relaterad grupp av steg, eller uppgifter. Dessa använder 

människor, information och andra resurser för att skapa värde för interna och externa kunder [3]. Dessa 

aktiviteter eller uppgifter hör ihop och syftar alltid till samma förutbestämda mål. En process startar med 

att det finns ett behov eller ett kundbehov och avslutar med kundtillfredställese. ”Kunden” kan vara intern 

eller extern. Patienter på ett sjukhus är ett exempel på externa kunder inom sjukvården. 

 

Figur 1 representerar samarbete och återkoppling mellan kunden och leverantören. Samarbete och 

återkoppling är ett måste för att kunna garantera ett gott resultat inom en process. Det är väldigt viktig att 

samarbeta med kunden för att kunna identifiera och förstå dennes behov i relation med processens 

resultat. Kunden är den centrala aspekten i modellen, då denne ger processen dess existensberättigande 

så bör kunden ha möjligheter att påverka dess resultat och innehåll. Kunden bör ta en aktiv roll och skaffa 

en nära relation till leverantören genom att förse dem med återkopplingar på resultat, samt tydligt 

kommunicera sina behov. Just återkoppling är extremt viktigt då det är en lysande chans för leverantören 

att få veta till vilken grad som kundens behov uppfylls [4].  

 

Processen ska alltid vara väl definierat och ha en start och slutpunkt. Detta är viktigt av två anledningar, 

dels för att ha möjligheten att definiera ansvarsområden, dels för att ha möjlighet att mäta processers 

prestation [1]. 
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Leverantör Process Kund

Samverkan Samverkan

ÅterkopplingÅterkoppling
 

 

Figur 1. Kund-leverantörsmodellen, enligt Rentzhog, 1998. 

 

2.1.1 Olika typer av processer 

 

Det finns tre olika typer av processer enligt Bergman och Klefsjö [5]. De mest användbara är 

ledningsprocess, huvudprocess och stödprocess. Huvudprocesserna kan i sin tur delas upp i delprocesser. 

Detta illustreras i Figur 2: 

 

 

Figur 2. Illustration över olika typer av processer, enligt Bergman & Klefsjö, 2002 
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 Ledningsprocesser är processer som behövs för att styra, samordna och/eller 

utveckla huvud- och stödprocesser. Ett exempel på en ledningsprocess är strategisk planering [1]. 

 

 Stödprocesser är processer som krävs för att huvudprocessen ska fungera så effektivt som möjligt. 

De fungerar helt enkelt som ett stöd för huvudprocessen [1]. Exempel på stödprocesser är 

processerna för fakturering av kunder, skapa budget och skapa prognoser. 

 

 Huvudprocess kallas också för kärnprocess, eller operativ process, definieras av Ljungberg & 

Larsson som ”övergripande processer som på en hög generaliseringsnivå som beskriver syftet med 

verksamheten.”. Huvudprocessen ger med andra ord en översiktlig bild över verksamheten och 

dess viktigaste delar.  

 

Ibland kan det krävas att man bryter ner en huvudprocess för att få en mer detaljerad beskrivning. 

Resultatet av detta kallas då delprocesser (eng. Subprocess). Vill man gå ner riktigt djupt på 

detaljnivå så får man bryta ner även delprocesserna. Resultatet av detta är olika aktiviteter. Detta 

betyder att en process är uppbyggd av delprocesser som i sin tur också är uppbyggd av aktiviteter 

[1]. I Figur 3 illustreras sambandet mellan huvudrocesser, delprocesser och aktiviteter. 

 

 
 

Figur 3. Huvud- och delprocesser, enligt Ljungberg och Larsson, 2001 
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2.2 Varför processer? 

 

När konkurrensen på marknaden blir allt hårdare så tvingas allt fler organisationer till att ständigt förbättra 

och utveckla sina verksamheter. Anledningar kan vara att nya möjligheter och behov har dykt upp eller att 

det helt enkelt finns risker som hotar verksamhetens överlevnad på långa sikt. Det sistnämnda är ofta fallet 

inom den offentliga sektorn. Det är här processkartläggning kan hjälpa dessa organisationer att uppnå sina 

mål, Detta genom att kartlagda processer ger [1]: 

 

 Helhetssyn: För att kunna leda, utveckla, förändra och kontrollera sin verksamhet så behöver man 

en helhetssyn på organisationen. Genom att kunna överblicka sin organisation så kan man enkelt se 

om alla avdelningar jobba mot samma vision och följer den gemensamma strategin. Detta möjliggör 

att effektiviteten ökar inom verksamheten. 

 

 Kundfokus: Kunder ställer allt högre och mer specifika krav på den produkt eller tjänst man 

konsumerar. Inom sjukvården kan ett exempel på detta vara att kunden kräver kortare väntetider. 

Med kartlagda processer så kan verksamheten enklare förstå dessa krav samt betrakta 

verksamheten från kundens synvinkel. 

 

 Flexibilitet och förmåga att förändras: Genom att förstå sina processer så ökar också förmågan att 

enklare kunna förändra sin verksamhet och bli mer flexibla. Detta krävs för att snabbt kunna 

anpassa sig efter den ständiga utveckling som sker i världen. Inom sjukvården kan ett exempel vara 

att det har forskats fram en ny behandlingsmetod. Genom tydligt kartlagda processer så går detta 

enkelt att implementera i befintliga processer istället för att behöva skapa en helt ny process. 

 

 Kompetens: Visar vilken kompentens och resurser som finns inom en verksamhet, samt vilka 

kompetenser och resurser som krävs för att uppnå framtida mål. 

 

2.3 Varför processkartläggning? 

 

Processkartläggning innebär arbetet med att beskriva en verksamhets processer. Detta genom att på ett 

enkelt sätt beskriva hur olika delar av en verksamhet är relaterad till varandra, samt hur de samverkar för 

att uppfylla kundens behov. Det viktigt att vara medveten om att en kartläggning i sig inte betyder några 

förbättringar, men att det däremot är det första steget vid ett förbättringsarbete. En processkartläggning 

gör det möjlig att bland annat [1]: 

 

 Skapa en bättre överblick på hur en verksamhet fungerar. 

 Inse vad som skapar kundvärde. 

 Analysera processernas prestanda. 

 Utveckla och förbättra processer. 
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 Skapa uppmärksamhet vid förändringar. 

 Synliggöra ”osynliga” processer/aktiviteter. 
 

2.4 Notationer 

 

Det finns en mängd grafiska notationer för kartläggning av verksamhetsprocesser inom organisationer och 

företag. Två av de mest kända, som vi valt att titta lite närmare på, är UML och BPMN. Dessa har mer eller 

mindre utvecklats till standarder [6] inom processmodellering. Nedan följer en genomgång av dessa. 

 

2.4.1 UML 

 

UML, eller Unified Modeling Language som dess fulla namn är, är ett modelleringsspråk som skapades som 

hjälpmedel vid programvarukonstruktion. I takt med att notationen har utvecklats så har andra 

användningsområden tillkommit, bland annat modellering av verksamhetsprocesser. UML består av 13 

olika modelltyper. Nedan följer en genomgång av vad dessa används till [7]. 

 

 Användarfall (Use case) 
Användarfall används när man vill fånga de funktionella kraven mellan olika aktörer. Fowler (2009) 

anser att användarfall ska användas i inledningen av en utvecklingsprocess då det är ett bra sätt att 

fånga krav. 

 

 Klassdiagram (Class diagram) 
Det mest använda diagrammet inom UML är Klassdiagrammet. Ett klassdiagram beskriver olika 

typer av objekt och relationen mellan dessa.  

 

 Aktivitetsdiagram (Activity diagram) 
Aktivitetsdiagram är de diagram som visar processer och arbetsflöden. Detta diagram används ofta 

vid verksamhetsmodellering (Booch, 2008).  

 

 Sekvensdiagram (Sequence diagram)  
Sekvensdiagram används för att beskriva kommunikationens förlopp mellan olika objekt vid en viss 

händelse. Två områden där man med fördel kan använda ett sekvensdiagram är när man ska visa 

hur objekt samarbetar eller när ett användarfall behöver undersökas djupare. Då tar man med hjälp 

av ett sekvensdiagram fram ett flöde över hur det kommer att gå till. 

 

 Komponentdiagram (Component diagram)  
Ett komponentdiagram visar hur komponenter i ett system är kopplade till varandra.  

 

 Installationsdiagram (Deployment diagram) 
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Ett installationsdiagram visar vilken mjukvara som ska köras och genom vilka maskiner dessa 

mjukvaror kommunicerar med varandra.   

 

 Kommunikationsdiagram (Communication Diagrams)  
Kommunikationsdiagram fungerar liknande ett sekvensdiagram. De visar hur olika komponenter 

interagerar med varandra.  

 

 Objektdiagram (Object Diagram)  
Visar en översiktlig ögonblicksbild över utvalda objekt vid ett visst tillstånd. De används för att 

kommunicera och skapa en förståelse över vad som ska hända. 

 

 Tillståndsdiagram (State Machine Diagram)  
Tillståndsdiagram visar de olika tillstånd ett objekt kan ha.  

 

 Tidsdiagram (Timing Diagram)  
Används för att visa tidsbegränsade interaktioner i en modell. Används vid mjukvaruutveckling som 

är beroende av svarstider från hårdvaran. 

 

 Komposit strukturer (Composite Structures)  
Komposit strukturer används för att visa klasshierarkier. Det kan också bryta ner ett objekt av en 

klass till olika delar. 

 

 Interaktionsöversikt (Interaction Overview Diagram)  
Fungerar som en blandning mellan aktivitetsdiagram och sekvensdiagram. Visar ett 

aktivitetsdiagram där aktiviteterna ersatts av ett sekvensdiagram. 

 

 Paketdiagram (Package Diagram)  
Tar upp vilka redan utvecklade delar av ett system som kan återanvändas samt vilka delar som 

använder sig av andra delar.  

 

Av UML:s modelltyper så lämpar sig aktivitetsdiagram bäst vid det här projektet, då denna modell är 

anpassad till modellering av verksamhetsprocesser. En jämförelse mellan aktivitetsdiagram och 

motsvarigheten inom BPMN kommer att ske under 3.4 – Val av notation. 

 

2.4.2 BPMN 

 

BPMN, eller Business Process Modeling Notation, är en notation som för att skapa verksamhetsmodeller 

över en organisation eller ett företag. Enligt Silver [8] så byggs ett BPMN-diagram byggs upp av ett antal 

flödesobjekt (eng. flow objects). Vägskäl (eng. gateway), aktiviteter (eng. activites) och event, eller 
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händelser (eng. events), är de huvudsakliga flödesobjekten. Dessa flödesobjekt styr hur flödet i ett diagram 

ska bete sig. En mer utförlig beskrivning av de olika flödesobjekten finns i Bilaga F. 
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2.5 Reumatologiska kliniken – Karolinska Sjukhuset 

 

Reumatologiska kliniken, på Karolinska Sjukhuset, behandlar patienter med inflammatoriska led- och 

systemsjukdomar. Verksamheten har en vårdkedja omfattande dygnetruntvård, dagvård och 

specialistmottagning, samt konsultationer inom primärvården. Utöver mottagningsverksamheten har 

reumatologiska kliniken två dagvårdsavdelningar, två vårdavdelningar och en sekreterarenhet. Klinikens 

upptagningsområde är hela Stockholms län [2]. 

 

2.5.1 Reumatiska sjukdomar  

 

Med reumatiska sjukdomar menas sjukliga tillstånd, lokala och generella, i rörelse- och stödjeapparaten. 

Sjukdomarna, som drabbar personer i alla åldrar, förekommer hos cirka 17 % av befolkningen. Reumatiska 

sjukdomar kan grovt grupperas i fem olika sjukdomsgrupper [2]: 

 

 Inflammatoriska ledsjukdomar, där kronisk ledgångsreumatism och reumatoid artrit har den 

dominerande ställningen. Till denna grupp tillhör också psoriasisartrit som är målgrupp för detta 

projekt.  

 

 Inflammatoriska systemsjukdomar, engagerande blodkärl, bindväv, hud och muskler, exempelvis 

SLE.  

 

 Degenerativa led- och ryggsjukdomar, till exempel artros, spondylos och osteoporos. 

 

 Mjukdelsreumatism omfattar tillstånd i senor, ligament, slemsäckar och muskler. Hit räknas även 

utbredda värktillstånd som fibromyalgi. 

 

 Reumatiska tillstånd sekundära till andra sjukdomar, exempelvis diabetes och störning av 

urinsyraomsättningen ledande till gikt [2]. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva olika metoder och modeller som vi ska använda oss av för att 

åstadkomma de mål och besvara de frågeställningar som introduceras i kapitel 1. 

3.1 Arbetsmetod 

 

Arbetsmetoden som vi valt att använda oss av i utformning av detta examensarbete är ICT-skolans metod 

för examensarbete. Figur 4 visar en process över hur ett examensarbete på 10 veckor bör genomföras 

enligt dessa riktlinjer.  

 

Figur 4. Arbetsfasen under examensarbete, enligt ICT-skolan 

 

Aktivitet:  Representerar de aktiviteter som är planerade under examensarbetsgång som involverar 

både studenten och examinator av ett examensarbete [9]. 

 

Milsten:  Representerar en viktig händelse i ett projekt och som används för att övervaka projektets 

förlopp [9]. 

 

Denna arbetsmetod innebär att studenten först ska få all nödvändig information om tillvägagångssättet 

när man skriver ett examensarbete. T ex hur man skriver en examensarbetesrapport, val av metod samt 

vilka regler som gäller för genomförandet av ett examensarbete [9]. Steg två är sedan att börja 

genomförandet av sitt uppdrag. Efter fyra veckor så är den första milstolpen där ett halvtidsmöte sker och 
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ett första utkast, som ska ligga till grund för den slutliga rapporten, presenteras och diskuteras, samt 

lämnas in till examinatorn. Milstolpe nummer två är efter åtta veckor och syftar till att studenterna ska 

leverera en preliminär rapport till projektbeställaren samt examinatorn. Nästa milstolpe sker veckan 

därefter, vecka nio, där den preliminära rapporten skickas till en opponent för opponering. Vecka tio sker 

en muntlig presentation av examensarbetet där resultatet presenteras och opponenten ger sin feedback. 

Sista milstolpen är inlämnandet av den slutliga rapporten där justeringar utifrån opponentens, 

examinatorns och projektbeställarens feedback har genomförts. Detta sker så snart som möjligt efter den 

muntliga presentationen. Efter att den slutliga versionen har lämnats in till examinatorn så kommer denne 

att betygsätta hela examensarbetet enligt de betygskriterier och riktlinjer som finns på ICT-skolan, KTH. 

 

3.2 Datainsamling 

 

För att identifiera hur arbetsprocesserna inom reumatologiska kliniken ser ut så behöver vi samla 

information. Det kan exempelvis vara att identifiera vilka aktörer som arbetar inom kliniken eller hur de 

arbetar med handläggningen av patienter med psoriasisartrit. Vid insamling och analys av denna 

information har vi valt att använda oss av följande tre etapper: datainsamling, urval och dataanalys. I 3.2.1 

till 3.2.3 beskrivs dessa närmare. 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

 

Som datainsamlingsmetod kommer vi använda oss av intervjuer med strategiskt utvalda respondenter, mer 

om detta i 3.2.2 Urval. Med korrekt utvalda intervjufrågor så hjälper denna datainsamlingsmetod oss att 

identifiera eventuella problem och brister inom verksamheten samtidigt som vi får en klar bild över dess 

arbetsprocesser. Men vad innebär då ”korrekt ställda frågor”? I Tabell 1 beskrivs fyra olika metoder för 

intervjuer [10]. 

 

 Strukturerad Ostrukturerad 

Standardiserad Enkät med fasta svarsalternativ. 
Intervjuer där man önskar att 
kvantifiera resultatet. 

Enkät eller intervju med öppna 
frågor. Projektiva metoder t ex 
Rorschachtest. 

Ostandardiserad Läkarnas upptagning av tidigare 
sjukdomshistoria. Fokuserade 
intervjuer. 

Intervjuer där man önskar att 
göra en kvalitativ analys av 
resultatet. 

 

Tabell 1. Kombination av strukturering och standardisering, enligt Patel och Tebelius 

 

Vi kommer att använda oss av en ostrukturerad och ostandardiserad intervjumetod då den ger mer frihet 

åt respondenten. Detta hoppas vi ska leda till att respondenten kan bidra med kunskap och åsikter som ska 

ge oss en bättre förståelse för verksamheten och de olika aktörernas arbetsprocesser. I kapitel 4 sker en 

genomgång av de intervjufrågor vi ska använda oss av, samt vad de syftar att ge oss för typ av svar. 
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Alla intervjuer kommer att ske ansikte mot ansikte, med en respondent per tillfälle. Varje intervju kommer 

att vara ca. 60 minuter lång och spelas in vid godkännande av respondenten. Detta för att underlätta vår 

uppföljning och sammanfattning av intervjuerna. En av anledningarna till att vi väljer att spela in 

intervjuerna, om möjligt, är för att kunna lägga allt fokus på att ställa de rätta intervjufrågorna [11] och 

minska risken att förlora någon viktig information vid antecknandet. 

 

3.2.2 Urval 

 

Urvalet av lämpliga respondenter kommer att ske i samråd med våra handledare på kliniken och kan 

komma att justeras under projektets gång om vi identifierar ett behov av att ha någon speciell aktör som 

respondent. Målet är att minst en person från varje yrkesgrupp inom kliniken ställer upp som respondent. 

Valet av respondenter kommer att diskuteras vid inplanerade statusmöten med handledarna. Handledarna 

ansvarar sedan för att informera de utvalda respondenterna om projektet, medan vi har ansvaret för att 

boka tid och förse respondenterna med relevant material för att kunna förbereda sig för intervjuerna. 

 

3.2.3 Dataanalys 

 

Allt insamlat material kommer att bearbetas och sammanställas för att analyseras [12]. Detta kommer ske 

genom att vi först sammanställer de genomförda intervjuerna. Utifrån de sammanställda intervjuerna så 

kommer sedan nästa steg att vara att skissa på ett första utkast av processerna. I steget som följer så ska 

sedan ett av följande ske: Kompletterande information samlas in eller modellen skickas till för validering. 

Under analysfasen kommer fokus ligga på att förstå den data som har samlats in och göra den användbar.  

 

3.3 Kartläggningsmetod 

 

I detta arbete kommer vi att följa den kartläggningsmetod som är beskriven av Ljungberg & Larsson [1]. 

Detta för att på ett strukturerat sätt kunna genomföra kartläggningen av verksamhetens processer. Denna 

metod syftar till att undvika vanliga misstag inom processkartläggning. Dessa är beskrivna nedan: 

 

 Man fördjupar sig alltför tidigt i detaljer. 

 Det tar för lång tid att komma i gång. 

 Att försöka skapa den perfekta kartan från början. 

 Att detaljeringsgraden i beskrivningar skiljer sig inom olika delar av en process 
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Vi kommer att arbeta enligt Ljungberg & Larssons 8-stegsmetod då denna är skapad för att undvika de 

vanliga misstagen inom processkartläggning [1]. Denna 8-stegsmetod innebär: 

 

1. Definiera processens syfte och dess start- och slutpunkt: Det är väldigt viktigt att ange 
processens syfte för att skapa en bättre förståelse för den. Det är också viktigt att bestämma 
processens omfattning innan en process kartläggs. 
 

2. Brainstorma fram processernas aktiviteter och skriv ned dem på post-it-lappar: I detta steg 
ska man först identifiera de olika aktiviteterna som kan vara med i en process. Sedan skriva 
ned dessa på post-it-lappar, för att slutligen arrangera dem på en ett stort papper eller 
Whiteboard. Denna metod används för att snabbt kunna komma igång med sin 
kartläggning. 
 

3. Arrangera identifierade aktiviteter i ordning: Detta steg syftar till att placera de aktiviteter 
som identifierades i steg 2 i rätt ordning utifrån den information om verksamheten som 
besitts.   

 
4. Slå ihop och lägg till aktiviteter: I detta steg utgår man från den preliminära processkarta 

som skapas i steg 3. Det blir då enkelt att identifiera vilka aktiviteter som beskriver samma 
saker och kanske bör slås ihop. Det blir även enklare att identifiera aktivititer som behöver 
byta namn eller som helt saknas.  
 

5. Definiera objekt som går ut och in från varje aktivitet: Innan länkning av processen kan ske 
så ska man definiera de objekt som går ut och in från varje aktivitet. Ett objekt som sänds ut 
är per definition resultatet av en eller flera aktiviter inom en process. Ett objekt som går in 
är i sin tur något som startar en aktivitet inom en process. Genom att förstå dessa flöden så 
kan man applicera mätning av processernas prestanda. 
 

6. Se till att alla aktiviteter hänger ihop med objekten på ett logiskt sätt: Detta steg innebär 
att man ska kontrollera om aktiviteterna hänger ihop på ett logiskt sätt via de objekt som 
definieras i steg 5. Sänder en aktivitet ut ett objekt så är det per definition alltid någon 
annan process startobjekt. Målet med denna kontroll är att se om det finns något objekt 
som inte är med eller om det finns parallella flöden. 
 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam detaljnivå och att de har 
ändamålsenliga namn: När steg 6 är utfört så är skapandet av själva processkartan klart. 
Efter detta ska en kontroll av samtliga aktiviteters namn ske. Detta ska ske för att 
kontrollera att dess namn reflekterar de principer som tidigare har beskrivits, samt för att 
alla aktiviteter ska ligga på samma detaljnivå. 
 

8. Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls: I det sista steget så ska 
processkartan gås igenom i sin helhet och eventuella brister ska rättas till så att den 
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stämmer med verkligheten. Enligt Ljungberg & Larsson så är ett av de vanligaste misstagen 
att en processkarta görs alldeles för detaljerad. Detta kan leda till att processkartan inte blir 
så flexibel som den bör vara. 

 

3.4 Val av notation 

 

Vi har valt att använda oss av BPMN som modelleringsspråk vid det här arbetet. Valet grundar sig dels i 

en subjektiv bedömning, där våra tidigare erfarenheter har spelat en stor roll. Det grundar sig också i 

vissa mer modelleringstekniska punkter, t ex BPMN:s utlösare (eng. triggers), som vi anser är av stort 

värde för detta projekt. En utlösare är ett event som när det genomförs utlöser en viss väg i en process 

[8]. Inom detta arbete passar det perfekt för att beskriva hur t ex en inkommande remiss startar en viss 

process. 

 

UML:s aktivitetsdiagram och BPMN är i övrigt rätt så lika [16]. De beskriver båda ett flöde av aktiviteter 

inom verksamhetsprocessen. Avsaknaden av utlösare i UML:s aktivitetsdiagram fällde det slutliga 

avgörandet vid vårt val av notation. 
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4 Konstruktionsmodell & Intervjufrågor 
 

Målet med att skapa en konstruktionsmodell var att identifiera olika perspektiv som har ett centralt värde 

för vår processkartläggning, samt hela vårt projekt. Nedan i figur 5 representerar vi vår 

konstruktionsmodell som innehåller sju olika komponenter och utifrån dessa komponenter har vi skapat 

våra intervjufrågor som ska bidra till genomförandet av detta projekt. Efter figuren så introducerar vi dessa 

kriterier samt dess syfte och de intervjufrågor som tillhör varje komponent. 

 

Figur 5. Författarnas Konstruktionsmodell 

 

4.1 Utvärderingskriterium 1: Utgångsläge 

 

Med detta utvärderingskriterium syftar vi till att identifiera nuläget på kliniken. Att få en klar bild över den 

nuvarande situationen är en viktig del av detta arbete. 

  

 Hur ser behandlingsprocessen ut för era patienter med psoriasisartrit?: Syftet med den här frågan 

är att identifiera hur den nuvarande behandlingsprocessen ser ut för patienter med psoriasisartrit. 
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Svaret ska ge oss en klar bild över hur hanteringen av patienter genom hela behandlingsprocessen 

sker. Det i sin tur ska bidra till underlaget för den kartläggning som ska ske. 

 Hur ser vårdplanen ut för era patienter?: Syftet med den här frågan är att identifiera hur 

vårdplanen ser ut för klinikens patienter. Vårdplanen syftar till att visa om det finns några speciella 

rutiner som alltid utförs i ett första skede.  

 Hur hanterar ni väntetider?: Frågan syftar till att ge oss en bild över hur hanteringen av eventuella 

väntetider sker på kliniken.  

 Om det under behandlingsprocessens gång upptäcks att patienten har smärtproblematik, 

fortsätter ni då att jobba efter samma plan eller avbryter ni denna?: Frågan syftar till att ge oss en 

bild över hur patienter med smärtproblematik hanteras på kliniken. Detta ska i sin tur ge oss ett 

underlag till kartläggningen av processer. 

 När en patient återkommer till kliniken med mycket smärta, vad har ni för rutin?: Frågan syftar till 

att ge oss en bild över hur patienter med smärtproblematik hanteras på kliniken. Detta ska i sin tur 

ge oss ett underlag till kartläggningen av processer. 

 

4.2 Utvärderingskriterium 2: Statistik 

 

Detta utvärderingskriterium syftar till att ge ett statistiskt underlag för vissa strategiskt utvalda delar av 

behandlingsprocessen. 

  

 Hur många gånger träffar ni patienten för bedömning under behandlingens gång?: Denna fråga 

syftar till att ge oss en kvantitativ bild över antalet gånger en aktör träffar en patient. Svaret ska ge 

oss en siffra på detta. 

 Hur många remisser skickas tillbaka till inremitterande?: Denna fråga ska ge oss en kvantitativ bild 

över hur många remisser som skickas tillbaka till inremitterande på grund av undermåligt innehåll 

eller andra brister. Svaret ska ge oss en andelssiffra på detta. 

 Hur stor andel av era patienter har psoriasisartrit?: Denna fråga ska ge oss en kvantitativ bild över 

hur stor andel av klinikens patienter som har psoriasisartrit. Svaret ska ge oss en andelssiffra på 

detta. 

 Hur ofta möter ni patienter med smärtor?: Denna fråga syftar till att ge oss en bild över hur ofta en 

viss aktör möter patienter med psoriasisartrit som upplever en smärtproblematik.  

 Hur ofta möter ni patienter med psoriasisartrit som har smärtor under pågående behandling?: 

Syftet med den här frågan är att det ska ge oss en bild över hur stor andel av patienterna med 

psoriasisartrit som har någon form av smärtproblematik. Svaret ska ge oss en andelssiffra på detta. 
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4.3 Utvärderingskriterium 3: Remittering 

 

Med detta utvärderingskriterium syftar vi till identifiera hur hantering av remisser sker inom den 

reumatologiska kliniken på Karolinska Sjukhuset. Detta kriterium valdes ut då remisser har en central roll 

inom sjukvården. Bristande hantering av remisser kan leda till att patienter får lida onödigt länge, försena 

en behandling till den grad att en patient får vänta så länge att deras hälsotillstånd försämras eller i värsta 

fall leda till ett dödsfall. Därför är det viktigt att identifiera vad som händer med en remiss när den skickas 

från primärvården till den reumatologiska kliniken.  

  

 Hur ser remissflödet ut?: Syftet med den här frågan är att ta reda på hur det remissflödet generellt 

sett ser ut inom den reumatologiska kliniken. Svaret ska ge oss en översiktlig bild av remissflödet, 

som sedan ska kunna ligga till grund för kartläggningen av processerna inom den reumatologiska 

kliniken. 

 När det inkommer en remiss, hur hanteras den av sekreterarna?: Syftet med den här frågan är att 

mer ingående ta reda på sekreterarnas arbetssätt, samt öka vår förståelse av remissernas betydelse 

inom vården. Svaret ska ge oss en detaljerad bild av vad som sker i remisshanteringen. Detta ska 

sedan ligga till grund för kartläggningen av processerna inom den reumatologiska kliniken. 

 Vad brukar en remiss innehålla?: Syftet med den här frågan är att förbättra vår förståelse för 

remissernas betydelse inom vården. Svaret ska ge oss en bild av vad en remiss är, samt hur en 

remiss ser ut. 

 Brukar sekreterarna meddela patienten och den remitterade enheten att remissen har 

mottagits?: Syftet med den här frågan är att identifiera om remissflödet är en 

envägskommunikation eller om det sker någon form av dialog där avsändaren får ett svar eller 

bekräftelse från mottagaren. Svaret ska ge oss en bild av hur kommunikationen för remisser sker, 

vilket sedan ska ligga som grund för kartläggningen av processerna inom den reumatologiska 

kliniken. 

 Hanterar sekreterarna remisser genom hela behandlingsprocessen, eller är det enbart de som 

inkommer från t ex vårdcentraler?: Syftet med den här frågan är att identifiera var i 

behandlingsprocessen det sker administrativa aktiviteter. Svaret ska ge oss en bild över var i 

behandlingsprocessen som sekreterarna agerar. 

 Vilka åtgärder skall vidtas om svaret på en remiss inte kan ges inom meddelad tid?: Syftet med 

den här frågan är att ta reda på hur kliniken hanterar situationen om man inte klarar av att uppfylla 

den vårdgaranti som finns inom vården. Svaret ska bidra till att vi ska kunna kartlägga den avvikelse 

som sker om vårdgarantin inte kan uppfyllas. 

 Vem prioriterar remisser? Hur sker detta?: Syftet med dessa frågor är att identifiera vilka aktörer 

som kan prioritera remisser, samt hur processen vid prioritering ser ut. Svaret på dessa frågor ska 

ge oss en bild som ska bidra till att vi ska kunna sammanställa en kartläggning av klinikens 

processer. 
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 Händer det att remisser hamnar hos fel enhet? Om svaret är ja, vad är det som gör att det blir så? 

Hur hanterar ni det problemet?: Syftet med den här frågan är att identifiera eventuella brister i 

remisshanteringen på grund av logistiska problem, samt hur dessa i så fall hanteras. Svaret ska inför 

processkartläggningen ge oss en insikt i remisshanteringens eventuella brister, samt klinikens 

hantering av dessa. 

 

4.4 Utvärderingskriterium 4: Orsaker 

 

Syfte med detta utvärderingskriterium är att identifiera vilka bakomliggande orsaker det finns till att en 

patient handläggs på ett visst sätt och inte ett annat.  

 

 Vad är det som gör att en patient remitteras just till er?: Syftet med den här frågan är att 

identifiera specifika orsaker till varför en patient remitteras till en speciell enhet. Svaret ska ge en 

bild av olika sjukdomsscenarion som leder till att en patient behöver vård av en speciell aktör. 

 Vad är det som gör att patienterna remitteras på olika sätt trots samma sjukdomstyp?: Syftet 

med den här frågan är att identifiera hur det kommer sig att vissa patienter behöver en typ av 

åtgärdsplan, medan andra patienter, med exakt samma diagnos, behöver någon helt annan. Svaret 

ska ge oss en inblick i vilka olika behandlingsvägar som går att ta. Detta i sin tur ska ligga till grund 

för att kunna sammanställa och kartlägga klinikens behandlingsprocesser. 

 Vad gör att vissa remitteras och andra inte?: Syftet med den här frågan är att identifiera hur det 

kommer sig att vissa patienter behöver en typ av åtgärdsplan, medan andra patienter, med exakt 

samma diagnos, behöver någon helt annan. Svaret ska ge oss en inblick i vilka olika 

behandlingsvägar som går att ta. Detta i sin tur ska ligga till grund för att kunna sammanställa och 

kartlägga klinikens behandlingsprocesser.  

 

4.5 Utvärderingskriterium 5: Samarbete 

 

Det finns stora förväntningar på att samarbetet mellan olika sektorer inom hälso‐ och sjukvården ska leda 

till en förbättrad folkhälsa [13][14][15]. Därför vill vi under detta utvärderingskriterium ta reda på om det 

finns ett samarbete mellan olika interna och externa vårdgivare inom kliniken. 

 

 Vilka externa aktörer inom den offentliga sektorn har ni kontakt med?: Syftet med den här frågan 

är att identifiera eventuella samarbeten med externa aktörer inom den offentliga sektorn, t ex 

vårdcentraler. Svaret ska ge oss en bild över de aktörer som har möjligheter att inremittera till 

kliniken samt de som den reumatologiska kliniken i sin tur kan hänvisa till.  

 Har ni kontakt med några privata aktörer? Vilka?: Syftet med den här frågan är att identifiera 

eventuella samarbeten med privata aktörer, t ex en privatklinik inom sjukgymnastiken. Svaret ska 

ge oss en bild över de aktörer som har möjligheter att inremittera till kliniken samt de som kliniken i 

sin tur kan hänvisa till.  
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 Vilka aktörer brukar ni remittera till inom kliniken?: Syftet med den här frågan är att identifiera 

kopplingarna mellan de olika aktörerna inom kliniken. Svaret ska ge oss en bild över de möjliga 

interna remissvägar som finns. Detta i sin tur är en viktig del av det material som ska sammanställas 

och bli processkartor. 

 Brukar ni remittera till andra kliniker inom sjukhuset?: Syftet med den här frågan är att identifiera 

samarbetet mellan aktörerna på den reumatologiska kliniken och andra kliniker inom sjukhuset. 

Svaret ska ge oss en bild över de möjliga hänvisningar som finns. Detta i sin tur är en viktig del av 

det material som ska sammanställas och bli processkartor. 

 

4.6 Utvärderingskriterium 6: Kommunikation 

 

En bra kommunikation är essentiellt och en central del i mötet mellan vårdgivare och patient. Det är även 

viktigt att kommunikationer fungerar bra med externa aktörer så som vårdcentraler eller privata aktörer. 

Därför anser vi att kommunikationen ligger till grund för ett viktigt utvärderingskriterium. Syftet med detta 

är att identifiera hur kommunikationen sker både internt och externt i kliniken. Att identifiera detta 

kommer att ligga till grund för modellering av klinikens processer. 

 

 Hur sker kontakten med patienten?: Syftet med den här frågan är att identifiera hur kontakten 

med en patient sker. Svaret ska ge oss en bild av vilka olika kommunikationsmedel som används, 

när en kontakt sker, hur en kontakt sker, samt varför en kontakt med en patient sker. Detta ska i sin 

tur ligga som grund för att kunna sammanställa den kommunikativa delen av klinikens 

behandlingsprocesser. 

 Hur sker den interna kontakten mellan klinikens olika aktörer?: Syftet med den här frågan är att 

identifiera hur den interna kommunikationen inom kliniken sker. Svaret ska ge oss en bild av vilka 

olika kommunikationsmedel som används, när en kontakt sker, hur en kontakt sker, samt varför en 

kontakt med en annan aktör inom kliniken sker. Detta ska i sin tur ligga som grund för att kunna 

sammanställa den kommunikativa delen av klinikens behandlingsprocesser. 

 

4.7 Utvärderingskriterium 7: Förbättringsförslag 

 

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Så syftet med detta utvärderingskriterium är 

att kartlägga var det, enligt olika medarbetare inom kliniken, finns ett behov till en förändring och 

förbättring inom behandlingsprocessen på den reumatologiska kliniken. 

 

 Har ni några förbättringsförslag kring behandlingsprocessen för patienter med psoriasisartrit?: 

Syftet med den här frågan är att identifiera förslag på eventuella förbättringsåtgärder i sättet att 

behandla en patient. Svaret syftar till att ge oss information om vad som eventuellt fungerar dåligt, 

samt eventuella åtgärder för att lösa dessa problem. 
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 Har ni några förbättringsförslag som skulle underlätta hanteringen av remisser?: Syftet med den 

här frågan är att identifiera eventuella förslag på förbättringsåtgärder inom remisshanteringen. 

Svaret syftar till att ge oss information om vad som fungerar mindre bra, samt vilka eventuella 

åtgärder som finns för att lösa dessa problem. 

 Skulle ni vilja träffa patienten tidigare i behandlingsprocessen? Tror ni det skulle det ge ett bättre 

resultat?: Dessa frågor syftar till att utvärdera om paramedicinarna skulle kunna uppnå ett bättre 

resultat med sina behandlingar om de får möjligheten att träffa patienterna tidigare i 

behandlingsprocessen. Svaret på dessa frågor syftar till att ge oss nyttig information om hur, varför 

och om ett tidigare patientmöte skulle bidra till förbättrade resultat.  

 Skulle ni vilja samarbeta mer med reumatologerna än vad ni gör i dagsläget? Om ja, varför? Om 

nej, varför inte?: Dessa frågor syftar till att utreda hur samarbetet mellan paramedicinare och 

reumatologer fungerar i dagsläget, samt föreslå eventuella förbättringsåtgärder. Svaren på dessa 

frågor ska ge en klar inblick i hur samarbetet mellan reumatologer och paramedicinare fungerar, 

samt dess eventuella förslag till förbättringar. 
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5 Resultat 
 

Under resultat presenteras resultatet av sammanställda intervjuer samt kartlagda processer. Dessa i form 

av bilagorna: 

 

 Bilaga A: Läkare 

 Bilaga B: Sjuksköterska 

 Bilaga C: Arbetsterapeut 

 Bilaga D: Sjukgymnast 

 Bilaga E: Kurator 

 

I sektion 5.1 kommer en presentation av de sammanställda utvärderingskriterierna och i sektion 5.2 

kommer en definition av processerna. 

 

5.1 Sammanställda utvärderingskriterium 

 

Nedan kommer en presentation av de sammanställda utvärderingskriterierna i tabellerna: 

 

 Tabell 2: Utgångsläge 

 Tabell 3: Statistik 

 Tabell 4: Remittering 

 Tabell 5: Orsaker 

 Tabell 6: Samarbete 

 Tabell 7: Kommunikation 

 Tabell 8: Förbättringsförslag 
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5.1.1 Utgångsläge 

 
Tabell 2. Utgångsläge, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent Dr: Patienter med psoriasisartrit behandlas för närvarande utifrån en individuell åtgärdsplan 

som varierar från patient till patient. Om patienten upplever en smärtproblematik så finns det speciella 

rutiner (Se bilaga A, process 2.3). Om patienten återkommer med smärtproblem så behandlas patienten 

inom ramarna för ovan nämnda smärtrutiner. 

 

Respondent SSK: Se respondent Dr. För sjuksköterskornas smärtrutiner se Bilaga B, process 1.3. 

 

Respondent AT: Patienter med psoriasisartrit behandlas för närvarande utifrån en individuell åtgärdsplan 

som varierar från patient till patient. AT saknar speciella rutiner för patienter med smärtproblematik. 

Oavsett om patienterna har smärtproblematik eller inte så tillämpas principen individuell åtgärdsplan. AT 

har sällan eller aldrig problem med väntetider och saknar därför rutiner för att hantera detta. 

 

Respondent SJG: Patienter med psoriasisartrit behandlas utifrån en individuellt anpassad åtgärdsplan. Om 

eventuella väntetider skulle uppstå så prioriterar SJG de patienter där vårdgarantin håller på att gå ut. Det 

kan också hända att de försöker omboka redan bokade patienter där inte vårdgarantin håller på att falla ut. 

SJG saknar speciella rutiner för patienter med smärtproblematik. Den individuellt anpassade åtgärdsplanen 

anpassas efter patientens situation oavsett om de har smärtproblematik eller inte. SJG saknar resurser för 

att själva utföra patienternas träningsprogram och därför hjälper man endast patienterna med att initiera 

sin träning. Dessa skickas sedan vidare till öppenvården där patienten får utföra sitt träningsprogram. 

 

Respondent Q: Respondenten tillämpar individuellt anpassad åtgärdsplan för patienter med psoriasisartrit. 

Q har sällan eller aldrig problem med väntetider och saknar därför rutiner för att hantera detta. Patienter 

med smärtproblematik behandlas precis som vilken patient som helst, varvid ingen speciell rutin finns för 

behandling av dessa patienter. 

 

Respondent Sekr.: Respondenten har inte fått några intervjufrågor inom detta utvärderingskriterium. 
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5.1.2 Statistik 

 
Tabell 3. Statistik, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent Dr: Patienten träffar regelbundet sin läkare under hela behandlingstiden. Hur ofta beror detta 

på hur den reumatiska sjukdomen påverkas av behandlingen. Patienten brukar ha återbesök efter 3, 6, 12 

och 24 månader, alltså minst 4 gånger under behandlingens gång. En del remisser brukar skickas tillbaka till 

den inremitterande enheten. Detta kan bero på att det är en ofullständig remiss eller att remissen är 

skickad till fel enhet. Respondenten har ingen statistik på exakt hur många remisser som brukar skickas 

tillbaka. 

 

Patienter med psoriasisartrit är ingen stor grupp på kliniken. Respondenten saknar statistik över exakt hur 

stor andel dessa patienter är, men säger att de brukar träffa denna grupp ganska sällan. Det är sällan dessa 

patienter har smärtproblematik, men det förekommer. Det saknas statistik över hur många patienter som 

upplever smärtproblematik under pågående behandling. 

  

Respondent SSK: Se respondent Dr. 

  

Respondent AT: AT brukar träffa patienten vid ett eller flera tillfällen, vilket beror på resultatet av en 

individuell bedömning som varje patient genomgår. En del remisser skickas tillbaka till den inremitterande 

enheten. Detta sker om AT anser att de inte kan hjälpa patienten eller om remissen är ofullständig och 

saknar viktig information. 

 

Hos AT är patienter med psoriasisartrit är en väldigt liten grupp jämfört med patienter med reumatoid 

artrit. AT träffar en del patienter som har smärtproblematik även under pågående behandling. 

  

Respondent SJG: Antalet gånger som SJG träffar en patient beror på dess frågeställning, t ex utvärdering av 

effekterna av biologiska läkemedel eller om patienten behöver hjälp att initiera ett träningsprogram. Vid 

utvärdering av effekterna av biologiska läkemedel så sker besök hos SJG efter 3, 6, 12 och 24 månader. Vid 

uppföljning av patienternas träning så sker besök hos SJG med jämna mellanrum, ca 3 gånger per år. 
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En del remisser kan skickas tillbaka till inremitterande. Detta kan bero på att ofullständiga remisser eller att 

patienten mål inte är kopplat till sjukgymnastisk problematik, t ex om att de har hudbesvär som de vill bli 

av med. 

 

SJG brukar träffa patienter med olika reumatiska sjukdomar, där psoriasis är en vanlig del. Respondenten 

saknar dock statistik över hur stor andel dessa är. 

 

Respondent Q: Patienter med psoriasisartrit är en ganska ovanligt framkommande patientgrupp hos 

respondenten, men det händer att Q träffar dem. Det saknas statistik över exakt hur stor denna 

patientgrupp är. Ibland skickas remisser tillbaka, men detta är väldigt sällsynt. Exempel på när det trots allt 

kan ske är om en patient är självmordsbenägen och har behov av psykiatrivård snarare än kuratorvård.  

 

Respondent Sekr.: Det händer ganska ofta att remisser skickas tillbaka. Detta kan bero på att det saknas 

viktig information i remissen. Sekr. har dock ingen statistik på hur ofta detta sker.   
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5.1.3 Remittering 

 
Tabell 4. Remittering, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent DR: Remisser bör innehålla tidpunkt för symtomdebut, hereditet, symtom, eventuella 

röntgenfynd, MR av SI-leder och hittills prövad behandling. Det finns ett remissdokument hos alla läkare 

som hänvisar till vad en remiss bör innehålla. 

 

Om en remiss inte är fullständig så återsänds den och möjlighet ges för precisering och kompletterande 

uppgifter. Att remissen är tydlig är viktigt för läkare och detta för att han ska kunna bedöma och prioritera 

en remiss. När respondenten har mottagit en remiss så skickas en bekräftelse till den inremitterande 

enheten samt patienten. 

  

Respondent SSK: Se respondent Dr. 

  

Respondent AT: Remissen innehåller viktig information om patientens sjukdomstillstånd. Med en remiss så 

kan AT förbereda sig på vilka åtgärder som behöver ske, samt eventuellt prioritera de patienter som är i 

mer behov av att få vård snabbt. AT skickar alltid remissvar till den inremitterande enheten. 

  

Respondent SJG: Se respondent AT, byt ut AT mot SJG. 

  

Respondent Q : Se respondent AT, byt ut AT mot Q 

  

Respondent Sekr.: Sekreteraren hanterar endast pappersremisser. E-remisser hanteras direkt av den 

berörda aktören. En remiss ska på ett tydligt sätt beskriva patientens hälsotillstånd. De remisser som inte 

uppfyller detta skickas tillbaka till den inremitterande enheten för komplettering. Sekreteraren skickar 
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endast remissvar till den inremitterande enheten. Prioritering av remisser genomförs alltid av ansvarig 

läkare. SSK har huvudansvaret att boka tid åt en patient. Om det blir problem med att hålla vårdgarantin 

för en viss patient så placeras patienten på en speciell lista där man kallar patienten med kort varsel vid 

eventuella återbud. Om kliniken trots detta har väntetidsproblematik så faller vårdgarantin ut och kliniken 

får betala 500 kr per försenad patient i böter till Landstinget. Ibland händer att remisser hamnar hos fel 

enhet och då skickas antingen dessa tillbaka till avsändaren eller vidarebefordras till rätt klinik. 
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5.1.4 Orsaker 

 
Tabell 5. Orsaker, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent Dr: När en läkare från primärvården misstänker att en patient har en reumatisk sjukdom så 

skickar denne en remiss till reumatologkliniken. Läkarna inom reumatologkliniken gör individuella 

bedömningar vilka aktörer en patient behöver träffa eller inte. Trots samma typ av sjukdom så kan 

behoven skilja sig åt. 

 

Respondent SSK: Se respondent Dr. 

 

Respondent AT: De patienter som behöver hjälp av AT har problem med antingen de vardagliga sysslorna 

eller sin handfunktionalitet (eller både och). Vid eventuellt vidareremitterande sker en individuell 

bedömning över vilka aktörer en patient behöver träffa. Behoven kan skilja sig åt från individ till individ 

trots samma sjukdomstyp. 

 

Respondent SJG: Om en patient har led- eller ryggproblem som kan åtgärdas med fysisk träning så 

remitteras denne till SJG. SJG gör en individuell bedömning om eventuell vidareremittering behövs eller 

inte. 

 

Respondent Q: När en patient upplever en kris, depression eller har hamnat i ekonomiska svårigheter på 

grund av sin sjukdom så remitteras de till en kurator. Vid eventuellt vidareremitterande genomför kuratorn 

en individuell bedömning över vilka övriga aktörer en patient behöver träffa. Behovet av vård från övriga 

aktörer kan skilja sig från fall till fall trots att patienten har samma sjukdomstyp. 

 

Respondent Sekr.: Respondenten har inte fått några intervjufrågor inom detta utvärderingskriterium. 
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5.1.5 Samarbete 

 
Tabell 6. Samarbete, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent Dr: Se tabell 6 

 

Respondent SSK: Se tabell 6 

 

Respondent AT: Se tabell 6 

 

Respondent SJG: Se tabell 6 

 

Respondent Q: Se tabell 6 

 

Respondent Sekr.: Se tabell 6 
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5.1.6 Kommunikation 

 
Tabell 7. Kommunikation, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent Dr: Kommunikationen sker på nästan samma sätt internt och externt - Via telefon, brev eller 

direktkontakt. Den interna kommunikationen kan även ske via e-post eller genom meddelandefunktionen i 

IT-systemet Take Care.  

  

Respondent SSK: Se respondent Dr. 

  

Respondent AT: Se respondent Dr. 

  

Respondent SJG: Se respondent Dr. 

  

Respondent Q: Den interna kontakten sker på samma sätt som hos respondent Dr. Den externa kontakten 

med patienterna skiljer sig däremot en aning. Q kontaktar alltid en patient via telefon vid den första 

kontakten. Efterföljande kommunikation kan däremot ske enligt modellen hos respondenten Dr. 

  

Respondent Sekr.: Respondent har inte fått några intervjufrågor inom detta utvärderingskriterier. 

  



Kartläggning av processer   Utgåva: 1.0  
2012-06-12   Sida 40 av 83 

 
 
 

 

 
40 

5.1.7 Förbättringsförslag 

 
Tabell 8. Förbättringsförslag, sammanställning av intervjuer 

 

Respondent Dr: Respondenten anser att ett införande av föreläsningar för patienterna skulle vara en 

förbättring av behandlingsprocessen. Dessa föreläsningar ska innehålla information om sjukdomen och 

dess eventuella smärtproblematik. Respondenten tror att ökad förståelse för sjukdomen från patientens 

sida skulle minska antalet patienter som på grund av osäkerhet tar det säkra före det osäkra och bokar in 

ett läkarbesök som egentligen är onödigt. Respondenten vill införa samma IT-system hos alla inblandade 

aktörer samt ta bort faxandet för att förenkla hanteringen av remisser. 

 

Respondent SSK: SSK anser att ett återinförande av den tidigare smärtmottagningen skulle vara en 

förbättring för behandlingen av patienter med smärtproblematik. SSK har ett tätt samarbete med Dr och 

anser därför att situationen kring samarbetet är tillfredställande i dagsläget. 

 

Respondent AT: AT anser att införandet av en team-struktur, likt den som finns för patienter med tidig 

artrit, skulle förbättra behandlingsprocessen. De anser också att en bättre återrapportering krävs mellan 

alla aktörer. AT ser inget behov av att träffa patienten tidigare i behandlingsprocessen. AT ser gärna att ett 

tätare samarbete med Dr inleds. Detta i form av den tidigare nämnda team-strukturen. 

 

Respondent SJG: SJG anser att det vore bra att tidigare i behandlingsprocessen identifiera om patienten 

behöver sjukgymnastisk vård. Detta genom att SJG får möjlighet att träffa patienten tidigare i 

behandlingsprocessen, redan vid första nybesöket. SJG anser att kontakten med Dr fungerar helt okej, men 

att man generellt sett kan förbättra kontakten.  

 

Respondent Q: Respondenten anser att det skulle förbättra deras arbetssätt om de hade möjligheten att 

remittera till kuratorer inom primärvården om behovet uppstår. Något de inte får göra idag. De skulle 

också vilja sitta på reumatologkliniken för att förbättra kommunikationen med övriga aktörer. Precis som 



Kartläggning av processer   Utgåva: 1.0  
2012-06-12   Sida 41 av 83 

 
 
 

 

 
41 

respondent AT så föreslår respondent Q ett införande av en team-struktur liknande den för patienter med 

tidig artrit. Q vill träffa patienterna i ett tidigare skede av behandlingsprocessen. 

 

Respondent Sekr.: Respondenten anser att remisshanteringen skulle förbättras om det är en 

remissbedömare i Huddinge och en i Solna. De anser också att faxandet av remisser bör tas bort då det 

innebär visst dubbelarbete. Enbart scanning anses som fullt tillräckligt. 
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5.2 Definition av processkartor 

 

I den här sektionen så kommer en presentation av processerna att ske. Ord i kursiv stil finns representerade 

i form av aktiviteter i de processkartor som representerade i de bilagor som nämns i början av varje sektion. 

 

5.2.1 Läkare & Sjuksköterska 

 

 Se Bilaga A 

 Se Bilaga B 

 

När en läkare inom öppenvården misstänker att en patient har psoriasisartrit eller en annan reumatologisk 

sjukdom, så skickar denne en remiss till en reumatologisk klinik för att patienten ska få genomgå en mer 

utförlig utredning hos specialister. 

 

När en remiss inkommer så sker en handläggning, där bland annat en tid för patientbesök bokas. Nästa 

steg är att patienten kommer på sitt patientbesök. Under patientbesöket så går läkaren igenom patientens 

sjukdomshistorik samt genomför en klinisk undersökning av patienten. Sedan ordinerar läkaren nödvändiga 

prover som krävs för att kunna fastställa en diagnos. Dessa tester utförs av en sjuksköterska. Parallellt med 

detta utvärderar läkaren den kliniska undersökning som skedde vid det ovan nämnda patientbesöket. När 

sedan ett provsvar kommer, så utvärderas dessa, en diagnos ställs och en åtgärdsplan skapas. 

 

Steget som följer är att informera patienten, vilket innebär att Sjuksköterskan ger information samt svarar 

på frågor om behandlingsmetoder och läkemedel vid reumatisk sjukdom. 

 

Nästa steg är att läkare och sjuksköterska parallellt utför den åtgärdsplan som upprättades tidigare inom 

behandlingsprocessen. Detta följs av en uppföljning samt återbesök efter behov. 

 

I vissa fall kan patienten uppleva en smärtproblematik under pågående behandling. De kontaktar då sin 

sjuksköterska och berättar sina symtom. Utifrån detta så genomför sjuksköterskan en bedömning av vilken 

typ av åtgärd patienten som behöver för att få bukt med sin smärtproblematik. Sjuksköterskan har som 

alternativ att boka en läkartid, ge alternativa lösningsförslag eller att hänvisa patienten till en 

akutmottagning.  

 

När en sjuksköterska har gjort bedömningen att en patient med smärtproblematik har behovet av ett 

läkarbesök bokas en tid för ett smärtrelaterat patientbesök. Under dessa besök så genomför läkaren en 

enklare undersökning för att identifiera vilken typ av åtgärd som krävs för att lindra patientens 

smärtproblematik. Utifrån den undersökningen tas sedan beslut om patienten ska inleda en 

kortisonbehandling eller om en ledinjektion bör ges. Så snart som smärtproblematiken är löst så sker en 

uppfölning samt eventuella återbesök utifrån patientens behov.  
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5.2.2 Arbetsterapeut 

 

 Se Bilaga C 

 

Ibland kan reumatiska sjukdomar, som psoriasisartrit, påverka patientens vardagliga liv. Det kan bli svårt 

att genomföra vardagliga aktiviteter och arbetsuppgifter. En arbetsterapeut huvuduppgift är att hjälpa 

patienten att finna balans i vardagen och fungera så normalt som möjligt trots sin sjukdom. 

 

När en remiss inkommer så genomför en arbetsterapeut en bedömning av den inkomna remissen. Om 

remissen antas av AT så kommer en handläggning att ske, där bland annat en tid för patientbesök bokas. 

Nästa steg är att patienten kommer på sitt patientbesök. Under patientbesöket så går AT igenom 

patientens sjukdomshistorik, genomför en undersökning samt skapar en åtgärdsplan. Efter detta så 

kommer en utvärdering att ske samt eventuella återbesök om behovet finns. 

 

5.2.3 Sjukgymnast 

 

 Se Bilaga D 

 

En reumatisk sjukdom såsom psoriasisartrit ger ofta besvär av smärta, stelhet och trötthet. En sjukgymnast 

kan då ge goda råd om hur en patient ska komma igång med fysisk träning för att komma till att lindra sina 

problem.  

 

När en remiss inkommer så genomför en sjukgymnast en bedömning av den inkomna remissen. Om 

remissen antas av SJG så kommer en handläggning att ske. I denna handläggning så genomförs bland 

annat en bokning av ett patientbesök. 

 

I nästa steg så kommer ett patientbesök att genomföras. Under detta besök så går SJG igenom patientens 

sjukdomshistorik, genomför en sjukgymnastisk utredning samt genomför en undersökning.   

 

När en undersökning är utförd så kommer SJG att upprätta en åtgärdsplan för patienten. Denna 

åtgärdsplan kommer sedan att initieras, eller utföras. SJG vid den reumatologiska kliniken initierar oftast 

bara träningen, som sedan oftast utförs ute i öppenvården. SJG utför sedan kontinuerliga uppföljningar och 

återbesök med sina patienter. 

 

5.2.4 Kurator 

 

 Se Bilaga E 
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När en person insjuknar så kan det uppstå andra problemställningar i den personens liv. Exempel på dessa 

kan vara ekonomiska problem, depression eller andra livskriser. Det är dessa personer som en kurator kan 

hjälpa. 

  

När en remiss inkommer så sorteras dessa och delas upp mellan de kuratorer som arbetar inom kliniken. 

Efter det så kontaktar en kurator den berörda patienten via telefon för att boka en tid för patientbesök. 

 

Steget som följer är att patienten kommer på ett patientbesök. Under detta patientbesök så genomför Q 

en utredning samt gör en bedömning av patientens situation. Nästa steg är att upprätta en åtgärdsplan för 

den berörda patienten. Efter det så utförs åtgärdsplanen samt en utvärdering. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel diskuteras vad vi har dragit för slutsatser samt hur man kan bygga vidare på detta arbete. 

 

6.1 Diskussion 

 

Detta examensarbete har syftat till att inom den reumatologiska kliniken, på Karolinska 

Universitetssjukhuset, identifiera och kartlägga den nuvarande processen för handläggning av patienter 

med psoriasisartrit. Detta med fokus på patienter med viss smärtproblematik. 

 

De slutsatser som vi kan dra, utifrån det resultat som våra sammanställda intervjuer samt processkartor 

utger, är bland annat att det finns vissa delprocesser inom kliniken som hanteras på samma sätt oavsett 

vilken aktör det är som genomför processen, t ex handläggningsprocessen. Detta visar tecken på att det 

finns en omedveten struktur inom vissa delar av organisationen. Genom att med detta arbete synliggöra 

dessa så skapar man möjligheter att genomföra generella förbättringsåtgärder istället för att skapa unika 

åtgärder för varje aktör. 

 

Vi har även upptäckt vissa delar av processen som skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. Till exempel så 

har Dr. och SSK tydligt utformade rutiner för hantering av patienter med smärtproblematik medan AT, SJG 

och Q saknar detta.  

 

Vi har identifierat en bristande hantering vad det gäller patientstatistik. Det kanske inte är så viktigt för den 

enskilde aktören och kan vara därför denna information saknas hos dessa. Om det saknas även på klinikens 

ledningsnivå är detta något som vi genast rekommenderar att åtgärda. Med tydlig statistik är det enklare 

att genomföra budgetarbete och uppföljning. 

 

En till slutsats som vi kan dra är att det finns brister i kommunikationen inom kliniken. Ett exempel är att 

respondent Sekr. nämner att ingen bekräftelse på att en remiss har mottagits skickas till patienten, medan 

respondent Dr. säger att så är visst fallet. Andra exempel är att AT, SJG och Q anser sig vilja ha en bättre 

kommunikation med läkarna än i dagsläget. Anledningar som att AT och Q inte längre sitter på samma 

fysiska klinik tas upp som en anledning. 

 

Vi anser att vi har nått målen med detta arbete, men att ett större fokus på smärtproblematik hade kunnat 

uppnås genom bättre kommunikation med projektbeställaren och tydligare målformuleringar från vår sida. 

Missuppfattningar i kommunikationen har lett till att vi sent identifierade att projektbeställaren ansett 

fokus på smärtproblematik som en viktig aspekt i resultatet. 

 

Efter en kritisk granskning av detta arbete så anser vi att det finns vissa punkter som eventuellt kunnat 

påverka resultatet om de gjorts annorlunda. Man kan dela upp dessa på två viktiga områden: 
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6.1.1 Respondenter & Validering 

 

Valet av respondenter och sättet att validera processer var en viktig del av detta arbete. Bortsett från 

respondentkategorin för läkare, så har varje kategori endast bestått av en respondent. Detta kan möjligtvis 

ha lett till att de respektive kartlagda processerna är grundade på en viss respondents subjektiva 

uppfattning, istället en objektiv bild över hur denna aktör arbetar. Det behöver inte betyda att 

processkartorna är felaktiga, men risken hade minskat betydligt om vi hade intervjuat fler personer inom 

varje aktörsgrupp i behandlingsprocessen för att kunna identifiera eventuella skillnader. 

 

Ett liknande problem finns vid vår validering av processerna. Här gick vi tillbaka till respondenten för att få 

en process validerad. Precis som vi nämner ovan så leder det till en ökad risk för att processerna är en viss 

respondents subjektiva uppfattning. 

 

För att radera problematiken med dessa problem så skulle vi ha intervjuat flera respondenter inom en 

aktör och/eller validerat processerna hos någon annan än respondenten i den berörda aktörsgruppen. 

 

Det har funnits vissa problem med att viktiga tänkta respondenter inom kliniken av en eller annan 

anledning valt att tacka nej till att träffa oss för en intervju. Detta har lett till att vi mer eller mindre varit 

tvungna att låta en person både agera respondent samt validera det resultat som en intervju lett till. 

 

6.1.2 Modellering & Notation 

 

Modelleringen var en annan viktig byggsten i det här arbetet. Överlag är vi nöjda över kvalitén på de 

modeller vi presenterar. Men om vi ändå ska ge det en viss kritik så är det möjligt att de nivåer vi har lagt 

detta arbete på inte skapar optimala förutsättningar för att köra kvantitativ statistik på modellen för att 

identifiera eventuella flaskhalsar. För att detta skulle fungera optimalt så hade vi behövt kliva ner på 

medicinsk nivå där varje liten behandlingsmetod och medicin kartlades. Att göra detta hade krävt betydligt 

mycket mer tid samt viss medicinskt kunnande.   

 

En annan viktig del i det här arbetet var valet av notation. Här är det möjligt att vi skulle ha jämfört fler 

notationer för att finna den bäst lämpade. Grunden till att vi valde att studera just UML och BPMN låg i att 

vi hade viss erfarenhet av dessa sedan tidigare. Då projektets fokus låg på att leverera kartlagda processer, 

och inte att undersöka det mest lämpliga notationsspråket vid processkartläggning inom vården, så valde vi 

att inte gå utanför vår trygghetszon. Detta kan vara ett ämne för viss kritik mot arbetet. 

 

6.2 Förslag på fortsatt arbete 

 



Kartläggning av processer   Utgåva: 1.0  
2012-06-12   Sida 47 av 83 

 
 
 

 

 
47 

Vår studie, kan används som en start av ett större projekt, vi har beskrivit nuläget av hur handläggningen 

av patienter med psoriasisartrit sker idag i tidigare avsnitt, och på denna paragraf kommer vi att ge förslag 

på fortsatt utveckling. Alltså hur kan kliniken bygga vidare på vårt arbete 

 

 Kliniken kan få möjlighet att mäta processernas prestanda genom att ge tid för aktiviteter och se 

över hur man kan förbättra dess effektivitet. 

 

 Att undersöka hur pass bra är det nuvarande arbetssättet. Och detta genom 4 steg: att först 

värdera processen ändamålsenlighet, alltså utför den nuvarande process vad är tilltänkt för eller 

inte? Och hur väl uppfyller den sitt mål och syfte? för att det inte finns någon nytta med att mäta 

effektiviteten om fel saker blir gjorda. Sedan Att mätta processens effektivitet, och det innebär 

förmåga att vara ändamålsenlig och resurssnålt. Alltså att mäta hur används befintliga resurser i 

kliniken för att i högsta möjliga grad medverka till att nå ändamålsenlighet? Exempel på mätetal 

Total processkostnad, kostnad för bristande kvalitet (skador, klagomål...). tredje steg är att 

anpassbarhet som går ut på att mäta processen potential till att anpassa sig till förändring och 

variationer såsom patientbehov såsom strategier, För att en anpassningsbar process bevarar hög 

ändamålsenlighet och effektivitet även i en växlande miljö. Och sista steget är att mäta flexibilitet 

som refererar till förmåga att fungera bra trots spridda variationer i omgivning. 

 

 Göra en benchmarking på kliniken och det innebär att jämför den nuvarande process med en 

liknande på en annan klinik, exempelvis att jämför klinikens arbetssätt i Solna med reumatologi 

klinikensarbetssätt som finns på ett annan ort. Jämförelser med andra kan bidra att man bli mer 

medveten om styrkor och svagheter i den egna organisationen, och detta kan vara en drivkraft till 

ett förbättringsarbetes, samt utveckla kliniken i rätt riktning. 

 

 Definiera patient process och deras verkliga behov och detta görs med nära samarbete med 

patienter som går på kliniken och utreda vad är de är nöjda och onöjda med och vad skulle dem 

föredra istället.  

 

 Att undersöka dem kartlagda processer, och se vart finns behov till förändring och förbättring i 

nuvarande arbetssätt för att kunna bemöta patienternas krav alltså att vara mer patientfokuserad. 

 

 Att fördjupa sig i en till nivå och omfatta den medicinska nivån i processen så att den resulterar i en 

helhetsbild av vilka olika former av psoriasisartrit som finns, symtom, vad som är den bäst prövade 

behandlingen och vad är alternativa behandlingar som ifall den initierade behandling inte ge 

positiva resultat samt olika biverkningar. 
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Bilaga E 
 

Innehåller: 

 

 Översiktlig process, Kurator 

 Subprocess Patientbesök, Kurator 
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Bilaga F 
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