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Sammanfattning 

I takt med att många vårdinrättningar har insett värdet av att använda sina resurser mer 

effektivt har lean blivit ett allt mer uppmärksammat område inom sjukvården. Den här 

rapporten beskriver hur man med lean-metoder kan öka kundvärdet i akutsjukvården. För att 

öka kundvärdet måste man eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna som finns i 

värdeflödet. Vi har med hjälp av information från litteraturen och genomförda intervjuer valt 

ut två metoder för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter; värdeflödesanalys och visuell 

identifiering.  

De icke värdeskapande aktiviteterna vi identifierat kategoriseras in i sju kategorier av svinn. 

Genom att kombinera information om hur ofta en kategori av svinn förekommer, och hur stor 

negativ påverkan på kundvärdet varje kategori av svinn har kan vi ta fram vilka kategorier av 

svinn som är viktigast att eliminera. Vi har kommit fram till att rörelse, väntan, defekter och 

överproduktion är de kategorier av svinn som är viktigast att eliminera i akutsjukvården.  

Utifrån de svinn som är viktigast att eliminera har vi valt ut tre lean-metoder som effektivt 

eliminerar dessa svinn för att öka kundvärdet. Vårt resultat är 5S, kanban och 

flödesutjämning. Dessa är lean-metoder som med goda reslutat används i praktiken för att 

eliminera svinn och öka kundvärdet i akutsjukvården.  

Nyckelord: lean, lean-metoder, akutsjukvård, sjukvård, 5S, visuell styrning, värdeflöde, 

svinn, muda, heijunka. 



 

Abstract 

Due to the increased focus on maximizing resource utilization among today’s health care 

service providers, lean has become a subject of increasing interest to the health care industry. 

This thesis describes how to increase customer value in emergency care units through 

implementation of lean-methods. To do this, non value-adding activities present in the value 

stream has to be eliminated. With the help of information from literature and interviews, we 

have chosen two methods to identify these non value-adding activities; value stream analysis 

and visual display.  

The non value-adding activities have then been categorized with respect to waste. By 

combining the frequency of appearance and the relative amount of negative impact on 

customer value of each category of waste, we have prioritized the wastes by the importance 

of their elimination. Motion, waiting, defects and over-production are the wastes that are the 

most important to eliminate in emergency care. 

Starting from the wastes that are the most important, we have chosen three lean-methods 

which will effectively eliminates these wastes with the purpose of increasing customer value. 

The resulting methods; 5S, kanban and production leveling are lean-methods which have a 

proven track record of eliminating waste and increasing customer value in emergency care. 

Keywords: lean, lean-methods, emergency care, health care, 5S, visual management, value 

stream, waste, muda, heijunka. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar i och med en åldrande befolkning och ständigt 

ökande krav på en effektivare och bättre sjukvård. Sjukvården kommer bli en av vår tids stora 

utmaningar och det finns ett stort behov av, och en stor potential för, förbättring när det gäller 

utnyttjandet av resurser inom sjukvården. [Granelli & Murray, 2008] 

Att öka resurserna är ett vanligt sätt att få ett sjukhus att tillhandahålla mer vård, men att öka 

resurserna för ett system som inte fungerar ger varken proportionellt mer kapacitet eller 

minskade väntetider [Edwards et al., 2012]. Sjukvården behöver mer resurser för att hantera 

en ökad efterfrågan, men framförallt behöver de resurser man redan har användas mer 

effektivt [Rismulder, 2011]. Lean-metoder är ett vanligt sätt att effektivisera 

resursutnyttjandet i verkstadsindustrin för att öka värdet för kunden. På senare år har lean-

metoder även fått ökad uppmärksamhet inom sjukvårdssektorn [George, 2003]. 

1.1.1 Introduktion till lean 
Lean är en verksamhetsstrategi som syftar till att öka den andel av produktionstiden där 

produkten tillförs värde. Detta mål uppnås genom åtgärder för att minska de aktiviteter som 

inte tillför värde till produkten. [Jones & Womack, 1996; Liker, 2004; Modig & Åhlström, 

2011] 

Toyota Production System (TPS) är den interna produktionsfilosofin på Toyota Motor 

Corporation (Toyota). Denna filosofi utgör grunden för konceptet lean [Modig & Åhlström, 

2011]. Konceptet lean presenterades för första gången i en studie utförd vid Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) [Jones & Womack, 1996]. Studiens syfte var att undersöka hur 

Toyota gjort för att uppnå ett högre mått av effektivitet än sina konkurrenter. Slutsatsen blev 

att TPS ledde till ett mer effektivt värdeflöde
1
 på grund av att man fokuserade på att öka 

andelen värdeskapande tid i värdeflödet. [Jones & Womack, 1996; Modig & Åhlström, 2011] 

Eftersom lean har sitt ursprung i verkstadsindustrin har många av de metoder och verktyg 

som används en tydlig koppling till den sektorn. Huvudprinciperna för lean är [Jones et al., 

1990; Liker, 2004]: 

 Fokusera på aktiviteter som skapar värde för kunden, värdeskapande aktiviteter, och 

eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden, icke värdeskapande 

aktiviteter. 

 Skapa ett kontinuerligt flöde av värdeskapande aktiviteter. 

 Eliminera variation i processen genom att standardisera aktiviteter. 

 Göra alla anställda medvetna om rådande status i processerna. 

 Arbeta med ständiga förbättringar och eliminering av slöseri för att närma sig ett 

perfekt värdeflöde
2
. 

 

                                                 
1
 Värdeflöde är ett samlingsbegrepp för alla aktivteter som en produkt genomgår i företagets förädlingsprocess. 

2
 Tanken med lean är att man ska sträva mot att nå perfektion - även om det är omöjligt - genom ständiga 

förbättringar. 
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Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter där organisationen adderar kundvärde till sin 

produkt. Kundvärde är något som tillför kunden värde; något som kunden är villig att betala 

företaget för [George, 2003; Elg & Kollberg, 2006]. Det är aktiviteter som inte kunden kan 

utföra själv och/eller kräver för mycket tid och pengar att utföra själv. Kunden väljer därför 

att betala företaget för att utföra aktiviteterna [Maleyeff, 2006]. Motsatsen till värdeskapande 

aktiviteter är icke värdeskapande aktiviteter. Icke värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som 

inte adderar något kundvärde till produkten. Det är aktiviteter som kunden inte är villig att 

betala för och är aktivteter som bör elimineras [George, 2003].  

Taiichi Ohno, ofta kallad fadern till TPS, kategoriserade alla icke värdeskapande aktiviteter i 

sju kategorier av svinn (ursprungligen: muda (JPN)) [Modig & Åhlström, 2011]. Dessa 

kategorier kommer beskrivas utförligare i avsnitt 2.1.3. I dagens produktion finns det många 

aktiviteter som inte adderar kundvärde, och oftast är företagen inte medvetna om dessa 

aktiviteter. Exempel på icke värdeskapande aktiviteter är att leta efter verktyg eller 

överflödigt pappersarbete [Black, 2008]. 

Lean som koncept kan beskrivas som ett tempel (se Figur 1). Den första pelaren är lean-

metoder som exempelvis 5S, Heijunka och Jidoka (se avsnitt 2.2 för vidare beskrivning). 

Lean-metoder är ett strukturerat arbetssätt som en organisation kan följa för att få ett 

effektivare värdeflöde. Den andra pelaren är lean-filosofi. Lean-filosofi är en samling idéer 

som, ifall de är spridda och förstådda i organisationen, leder till en mer framgångsrik, 

fullständig och enkel implementation av lean. Tanken är att om dessa idéer genomsyrar hela 

organisationen (om alla anställda förstår lean och vad det kan leda till) leder det till att alla 

anställda arbetar mot ett fullständigare användande av lean i organisationen. [Bhasin & 

Burcher, 2006] 

1.1.2 Lean inom sjukvården 
Organisationer inom sjukvården har under det senaste decenniet börjat använda sig av lean 

och målen är desamma som inom verkstadsindustrin. Inom sjukvården, precis som i 

verkstadsindustrin, strävar man efter att värdeflödet endast ska bestå av värdeskapande 

aktiviteter. Inom sjukvården är värdeflödet processen från att patienten går in på ett sjukhus 

till dess att patienten skrivs ut. Genom att minska andelen icke värdeskapande aktiviteter, det 

vill säga aktiviteter som patienten inte är villig att betala för, kan vårdinrättningar uppnå ett 

effektivare värdeflöde. [Edwards et al., 2012]  

Figur 1: Konceptet Lean 



 

3 

Lean inom sjukvården idag 
Utsträckningen av användandet av lean inom sjukvården skiljer sig mellan olika länder, 

mellan områden och inte minst mellan enskilda vårdinrättningar. Svensk sjukvård är inte 

internationellt ledande på lean [Granelli & Murray, 2008], men på senare år har sjukvården i 

Sverige hämtat inspiration från andra länder och börjat arbeta mer med lean för att 

effektivisera sina verksamheter [Kilefors, 2012]. Framgångsrika exempel från andra delar av 

världen har använts som förebilder. Bland dessa utmärker sig exempelvis Virginia Mason 

Medical Center i USA, som är en pionjär inom arbetet med lean inom sjukvården [Engvall, 

2012]. I England har även National Health Service (NHS) varit framgångsrika i sitt initiativ 

att implementera lean inom sjukvården på en nationell nivå [Granelli & Murray, 2008]. 

Det finns även flera svenska sjukhus, exempelvis Skånes Universitetssjukhus, Karolinska 

Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans Sjukhus, som har kommit långt med 

implementationen av lean i sina organisationer och uppnått goda resultat [Granelli & Murray, 

2008]. De flesta delar av svensk sjukvård har däremot inte börjat använda lean som koncept 

och det finns en stor potential för framtida förbättringar [Kilefors, 2012]. Arthur [2007] 

nämner att andelen värdeskapande aktivteter på vissa sjukhus kan vara så låg som endast fem 

procent av de totala aktiviteterna i värdeflödet och det visar vilken potential det finns för 

användandet av lean-metoder inom sjukvården. 

Vad särskiljer lean inom sjukvården från lean i verkstadsindustrin? 
Det finns skillnader mellan lean inom sjukvården och lean-konceptets ursprung i 

verkstadsindustrin. Man kan därför inte förvänta sig att lean-metoder kan användas på samma 

vis inom sjukvårdssektorn som i verkstadsindustrin och man kan heller inte vänta sig att 

användandet av metoderna ger samma resultat. [Rismulder, 2011]  

De skillnader som finns är till stor del kopplade till att sjukvården är en del av tjänstesektorn. 

Enligt Esfahani [2011] finns det fem viktiga skillnader mellan tjänstesektorn och 

tillverkningssektorn. Dessa skillnader är: 

1. Tjänster är immateriella och deras värde är svårare att mäta 

2. Tjänster ges/tillhandahålls genom en interaktion med kunden 

3. Tjänster är heterogena, det vill säga de ändras beroende på kunden eller den som 

erbjuder tjänsten 

4. Tjänster är färskvaror som både skapas och konsumeras samtidigt och de kan inte 

lagras 

5. Tjänster värderas utifrån ett paket som även inkluderar exempelvis lokaler 

Ytterligare en viktig aspekt som gör sjukvården speciell är att patienten är både produkt och 

kund. Kundvärdet inom sjukvården är det som patienten är villig att betala för och 

exempelvis något som leder till att patienten tillfrisknar. Således blir de värdeskapande 

aktiviteterna de aktiviteter där man behandlar patienten på ett vis som gör att hon närmar sig 

tillfrisknande. 

Olika typer av flöden inom sjukvården 
Inom sjukvården finns skillnader i hur lean bör användas beroende på typ av värdeflöde. 

Enligt Hall [2006] finns det tre typer av värdeflöden inom sjukvården och användandet av 

lean-metoder kan skilja sig mellan värdeflödena. De olika typer av värdeflöden som finns 

täcker de olika kategorier av patienter som hanteras inom sjukvården. De tre typerna av 

värdeflöden är: 
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1. Ut-patient-flöde: Består av patienter som kommer till vårdinrättningen på avsatt tid 

och får vård för att sedan lämna vårdinrättningen. Denna grupp kan hanteras genom 

schemaläggning av rätt personal och planering av sjukhusets resurser. Exempel: 

Vårdcentral. 

2. In-patient-flöde: Består av patienter som redan befinner sig i systemet och väntar på 

att få vård. Det kan exempelvis vara patient väntar på specialistvård och exempelvis 

ligger i väntsalar. Exempel: Intensivvårdsavdelning. 

3. Akutpatientflöde: Detta är det mest komplicerade flödet när det kommer till 

schemaläggning och planering av resurser. Antalet patienter och typ av vård eller 

resurser som behövs är varierande och ofta okänt. Flödet inkluderar inga typer av 

förbokade besök på vårdinrättningar (i detta arbete avser begreppet ‘akutsjukvård’ i 

fortsättningen organisationer som hanterar detta flöde). Exempel: Akutavdelning. 

1.1.3 Att arbeta med lean 
Arbetet med lean i en organisation kan delas upp i fyra steg [Barry, 2007; Venkateswaran, 

2011]: 

1. Utveckling av metoder för identifiering av svinn 

2. Utveckling av metoder för eliminering av svinn 

3. Implementering av metoderna 

4. Uppföljning av resultatet 

Det första steget handlar om att identifiera icke värdeskapande aktiviteter i värdeflödet och de 

typer av svinn som dessa aktiviteter kopplas till. Det andra steget består av att man tar fram 

lean-metoder för att åtgärda svinn genom att eliminera de identifierade kategorierna av svinn 

från det första steget. Det tredje steget handlar om hur man implementerar lean i 

organisationen och det fjärde steget handlar om att utvärdera resultatet och följa upp det för 

kontinuerliga förbättringar. 

1.2 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att utreda hur lean-metoder bör användas för att öka kundvärdet i 

akutsjukvården. Det innebär att undersöka vilka metoder som behövs, och hur de ska 

användas, för att identifiera och eliminera icke värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården.  

Genom att undersöka och sammanfatta tidigare forskning kring ämnet och studera det 

praktiska arbetet med lean-metoder i dagens akutsjukvård vill vi presentera en vägledning för 

hur akutsjukvårdsorganisationer kan öka kundvärdet med hjälp av lean-metoder.  

1.3 Frågeställning 
För att uppnå syftet med arbetet har vi ställt upp en frågeställning med två 

underfrågeställningar. Våra frågeställningar är: 

1. Vilka lean-metoder bör användas för att uppnå ökat kundvärde i akutsjukvården? 

2. Vilka icke värdeskapande aktiviteter bör elimineras för att uppnå ökat 

kundvärde i akutsjukvården? 

3. Vilka lean-metoder bör användas för att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården? 
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1.4 Avgränsning  
Vi har avgränsat arbetet i fyra avseenden: Den första avgränsningen är att vi endast ser till 

delen lean-metoder i konceptet lean, det vill säga vi studerar inte lean-filosofi som är den 

andra delen. En andra avgränsning vi valt att göra är att vi endast studerar ett av de tre 

värdeflöden som Hall [2006] identifierat inom sjukvården. Det värdeflöde vi valt att studera 

är akutpatientflödet. Vår tredje avgränsning är att vi bara studerar identifiering och 

eliminering av svinn i processerna. Det innebär att vi valt att inte studera implementering och 

uppföljning av arbetet med lean. Den fjärde och sista avgränsningen är att när vi bestämmer 

vikten av de olika icke värdeskapande aktiviteterna utgår vi från kundvärde, detta gör att vi 

exempelvis förbiser ekonomiska vinster för sjukhuset.  

Det vi valt att studera är med andra ord identifiering och eliminering av icke värdeskapande 

aktiviteter med hjälp av lean-metoder i syfte att öka kundvärdet i akutsjukvården. 

1.5 Metod 
För att besvara våra frågeställningar gjorde vi en undersökning i tre delar: Lean akutsjukvård 

i litteraturen, Lean akutsjukvård i praktiken samt Analys.  

I kapitlet lean akutsjukvård i litteraturen har vi tagit del av böcker, artiklar, avhandlingar och 

rapporter inom ämnet för att få en bild av vad vi kan dra för lärdomar av tidigare forskning på 

ämnet. Lean akutsjukvård i praktiken är en del som presenterar den information vi tagit del 

av under våra möten med människor som arbetar med lean inom sjukvården. I analysdelen 

framkommer våra egna slutsatser kring våra frågeställningar, baserade på fakta från tidigare 

avsnitt. 

I litteraturstudien och kapitel 3, där vi presenterar material från intervjuer, presenterar vi de 

lean-metoder som i analysdelen visat sig vara relevanta för att öka kundvärdet i 

akutsjukvården. Vi har studerat fler metoder än de som presenterats, men på grund av 

arbetets begränsade omfattning tar vi endast upp de metoder som visat sig vara relevanta. Vi 

lägger ingen vikt vid att avfärda metoder som ej är relevanta. 

I huvuddelen bygger varje kapitel på det föregående kapitlet. På grund av detta är 

litteraturstudien en mer ytlig och omfattande studie medan lean akutsjukvård i praktiken 

istället är en smalare och djupare studie. Slutligen följer analysdelen som endast behandlar 

det som är direkt relevant för frågeställningarna. Vi har på så vis uppnått en struktur i 

rapporten där vi successivt närmar oss svaret på frågeställningarna allteftersom läsaren går 

vidare. Det är även så att olika frågeställningar besvaras med olika mängd information från 

de olika kapitlen. 

I vår slutsats kommer vi fram till ett antal metoder som svar på våra frågeställningar. De lean-

metoder vi presenterar är de som har visat sig användbara i vår analys. Det innebär att de har 

beskrivits som framgångsrika i litteraturen och att våra intervjuer visar att de används i 

praktiken för att eliminera de svinn vi identifierat i akutsjukvården. 
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2 Lean akutsjukvård i litteraturen 

Det här kapitlet är uppdelat i två delar och motsvarar de två delarna av arbetet med lean som 

vi valt att studera; identifiering och eliminering av svinn. Den första delen beskriver vilka 

lean-metoder som presenteras i litteraturen för identifiering av icke värdeskapande aktiviteter. 

Del ett avslutas med en sammanställning av de icke värdeskapande aktiviteter som 

identifieras med de beskrivna metoderna och vilka kategorier av svinn aktiviteterna tillhör. I 

den andra delen redogörs för de i litteraturen beskrivna lean-metoderna som kan användas för 

eliminering av svinn. 

2.1 Identifiering av svinn 
Här presenterar vi de lean-metoder för identifiering av svinn som utmärker sig i litteraturen. 

Som nämns i metoddelen (se avsnitt 1.5) så har vi studerat flertalet metoder, men här kommer 

vi att endast behandla de som är relevanta för detta arbete, och fokus ligger på att motivera 

deras relevans istället för att avfärda irrelevanta metoder. Utav de olika metoder som finns för 

att identifiera icke värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården har vi valt två metoder. 

Anledningen till att vi valt dessa metoder är att de är generella och kan appliceras på alla 

typer av organisationer (många lean-metoder som utvecklas är specifika för en enskild 

organisation), de är vanligt förekommande, har visat sig mycket användbara i ett flertal 

fallstudier och tillsammans kan identifiera alla kategorier av svinn [Venkateswaran 2008; 

Katayama & Murata, 2010a; Engvall, 2012; Rexhepi & Shrestha, 2011; Edwards et al., 

2012].  

De två metoder för identifiering av icke värdeskapande aktiviteter som vi beskriver är 

värdeflödesanalys och visuell identifiering. I detta avsnitt redogör vi för hur dessa metoder 

används för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter och vilka former av svinn som 

aktiviteterna motsvarar. 

2.1.1 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga ett värdeflöde och en sådan analys ger en 

ökad förståelse för hur processerna i det analyserade värdeflödet fungerar.  Det är en effektiv 

metod för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter och hjälper med att visa vilka 

aktiviteter som man bör fokusera på vid eliminering av svinn [Antony et al., 2006]. För att få 

de bästa resultaten med en värdeflödesanalys bör en organisation utveckla den tillsammans 

med ansvarig personal [Main & Morrow, 2008]. 

För att identifiera icke värdeskapande aktiviteter med hjälp av en värdeflödesanalys delar 

man upp värdeflödet i delprocesser. Varje delprocess består av aktiviteter som kan vara 

antingen värdeskapande eller icke värdeskapande för patienten [Arvidsson & Cornéer, 2009]. 

Genom att analysera aktiviteterna i värdeflödet kan man identifiera vilka icke värdeskapande 

aktiviteter som finns utifrån kundens perspektiv [Larsson, 2008]. Med en värdeflödesanalys 

kan man identifiera alla kategorier av svinn i ett värdeflöde [Arvidsson & Cornéer, 2009].  

2.1.2 Visuell identifiering 
Visuell styrning (fri översättning från visual management och mieruka (JPN)) är en lean-

metod för att göra det lättare att se vad som händer i processen, hur man kan lösa uppkomna 

problem och vilka resultat som har uppnåtts [Lean Forum, 2012]. Metoden kommer 
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ursprungligen från verkstadsindustrin och bygger på att man använder visuella signaler för att 

i realtid kommunicera information i en verkstad, vilket ger en snabb och effektiv 

informationsdelning. Den ursprungliga idén från TPS är att om något är synligt är det också 

lättare att komma ihåg samtidigt som en klar visuell styrning leder till färre missuppfattningar 

och att alla får samma utgångspunkt [Main & Morrow, 2008]. 

Inom visuell styrning finns två typer av metoder; visuell identifiering och visuell kontroll 

[Rexhepi & Shrestha, 2011]. För identifiering av icke värdeskapande aktiviteter använder 

man sig av verktyg inom visuell identifiering. Verktyg tillhörande visuell kontroll har syftet 

att eliminera icke värdeskapande aktiviteter [Main & Morrow, 2008] och kommer diskuteras 

i avsnitt 2.2.2.  Exempel på verktyg som används för visuell identifiering i verkstadsindustrin 

är: 

 Andon 

o Tavlor med produktionsstatus 

o Ljussignaler 

 Kanban 

o Kanban-kort 

Andon är exempelvis tavlor där man kan se nuläget i processer och vilka mål som ska uppnås 

[Sayer & Williams, 2007]. Man kan även använda sig av ljussignaler liknande trafikljus 

(grönt, gult och rött) kopplade till varje maskin för att indikera vilken status den befinner sig i 

[Dossenbach, 2006]. Kanban är en del av de ursprungliga idéerna inom TPS som formgavs 

av Taiichi Ohno. Det är ett verktyg för att visualisera när man är i behov av nytt material 

[Chambers et al., 2007].  

Inom sjukvården används ofta liknande verktyg, men på grund av de olika förutsättningarna 

mellan tjänste- och verkstadssektorn används de på olika sätt. Exempel på verktyg som 

används för visuell identifiering inom sjukvården är: 

 Andon 

o Takttavla 

 Kanban 

o Kanban-kort 

o Kanban-board 

En takttavla är ett vanligt verktyg under andon inom sjukvården. En takttavla innebär en 

tavla, ofta i form av en datorskärm, som visualiserar hur många patienter som genomgått den 

första undersökningen, i relation till förväntad takt. Den förväntade takten är ett värde som 

räknas ut med historisk data och förväntad väntetid. Med takttavlor och andra verktyg 

relaterade till andon kan man identifiera icke värdeskapande aktiviteter kopplade till svinn i 

form av väntan. [Aronsson et al., 2010] 

Kanban är en vanlig lean-metod inom sjukvården och det finns flera verktyg som man kan 

använda sig av. Två verktyg som är vanliga i litteraturen är kanban-kort och kanban-board. 

Ett kanban-kort liknar de kort som används i verkstadsindustrin och kan inom sjukvården 

användas för att visualisera när man kan skicka in en ny patient för undersökning eller när 

medicinska förråd behöver fyllas på [Kerpchar et al., 2011]. Kanban-board är ett verktyg där 

man enkelt kan visualisera var i processen man befinner sig genom att ha tre kolumner; att 

göra, genomförs och klar [Gross & McInnis, 2003]. Fördelen med användningen av kanban 
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inom sjukvården är att man kan identifiera icke värdeskapande aktiviteter som exempelvis att 

leta efter utrustning, det vill säga svinn i form av rörelse. 

2.1.3 Identifierade kategorier av svinn 
De icke värdeskapande aktiviteter som man kan identifiera med de ovanstående lean-

metoderna kan sammanfattas för att ge en tydligare överblick över vad som borde elimineras. 

Svinn är kategorier av aktiviteter som inte är värdeskapande för kunden, det vill säga icke 

värdeskapande aktiviteter, och har sitt ursprung i verkstadsindustrin och TPS. I Tabell 1 

presenteras de sju kategorierna av svinn tillsammans med tillhörande typer av icke 

värdeskapande aktiviteter från verkstadsindustrin. 

Kategori av svinn Typer av icke värdeskapande aktiviteter 

Överproduktion  Produktion som överstiger efterfrågan    

Väntan  Produkter som väntar i linan 

Transport  Onödig transport mellan tillverkningsprocesser 

Överarbetning  Högre standard på produkt än vad kunden efterfrågar 

Inventarier  Onödig lagerhållning av material och produkter i arbete 

Rörelse  Hämtande av delar och verktyg, delande av verktyg 

Defekter  Kassering eller omarbetning av produkter 

Tabell 1: De 7 typerna av svinn i verkstadsindustrin 

Enligt Caldwell [2006] kan samma kategorier av svinn användas för att kategorisera icke 

värdeskapande aktiviteter inom sjukvården.  

Olika typer av svinn kan identifieras av värdeflödesanalys och visuell identifiering. I 

beskrivningen av metoderna (avsnitt 2.1.1 och 2.1.2) kan man läsa vilka icke värdeskapande 

aktiviteter, samt kategorier av svinn, respektive metod identifierar. En sammanställning av de 

svinn man enligt litteraturen kan identifiera med respektive metod presenteras i Tabell 2. 

Metod för identifiering Identifierade kategorier av svinn 

Värdeflödesanalys  Alla 7 

Visuell identifiering  Väntan och rörelse 

Tabell 2: Sammanställning av svinn som identifierats 

2.2 Eliminering av svinn 
I denna del av den teoretiska referensramen presenterar vi de lean-metoder för åtgärdande av 

svinn som utmärker sig i litteraturen om lean inom sjukvården. Som diskuteras i avsnitt 2.1 så 

återfinns här endast de metoder som visat sig vara relevanta i vår analysdel, även om fler har 

studerats. 

Likt metoder för identifiering av svinn (se avsnitt 2.1) finns det ett stort antal metoder som 

sägs eliminera svinn inom sjukvården. Men igen, likt metoder för identifiering, sticker endast 

ett fåtal av dessa ut med avseende på hur återkommande de är i litteraturen, hur applicerbara 
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de är på svinn inom sjukvården och hur användbara de är i praktiken. Vi har identifierat fyra 

metoder:  

1. 5S 

2. Visuell Styrning 

3. Flödesutjämning 

4. Jidoka 

Jidoka går ut på att man stoppar flödet så fort man upptäcker ett fel och utreder vad felet 

kommer sig av (på Skånes Universitetssjukhus stoppade man exempelvis en 

ortopedmottagning i en och en halv vecka för att utreda ett utbrott av infektioner). På grund 

av dess tillvägagångssätt är Jidoka dock inte lämpligt för akutpatientflöden utan används 

inom in- och ut-patient-flöden. Man kan sällan stänga ner en akutvårdsavdelning då detta 

skulle äventyra patienternas hälsotillstånd [Engvall, 2012]. På grund av detta kommer denna 

metod inte behandlas i detta arbete. 

2.2.1 5S 
5S är en av de lean-metoder som är enklast att implementera för en organisation [Bicheno, 

2008]. Det har sitt ursprung i Japan och står för; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke 

[Fisher et al., 2008]. Verktyget förbättrar inte bara den fysiska miljön utan även 

tankeprocessen [Ho, 1999]. Efter studerandet av källor på så väl svenska som engelska har vi 

kommit fram till en motiverad översättning till svenska: Sortera, Systematisera, Städa, 

Standardisera, Sköt om (se Figur 2). 

På arbetsplatsen leder 5S till ett standardiserat arbetssätt där en procedur upprättas som, om 

den följs, gör att personen som arbetar vid stationen slipper fokusera på ordningsfrågor under 

arbetet [Bicheno, 2008]. Fördelar med 5S är att det är enkelt, ger resultat snabbt och är 

applicerbart på många olika typer av organisationer [Kilpatrick, 2003]. Verktyget skapar en 

stabil grund för arbetet med lean [Zidel, 2006] och är en bra metod för att snabba på 

förändringar och öka kontroll och disciplin på arbetsplatsen [Esain et al., 2008]. 

En korrekt användning av 5S leder till eliminering av specifika typer av svinn: En stor del av 

svinnet i form av rörelse försvinner då systematisering och standardisering ser till att verktyg 

ligger på sin plats, och att denna plats är i anslutning till den station där verktyget behövs 

[Edwards et al., 2012]. Transport påverkas på samma vis. Utöver detta kan det ske en 

Figur 2: 5S 
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eliminering av svinn i form av inventarier då färre av de engångsartiklar som används inom 

sjukvården försvinner [Venkateswaran, 2011]. Dessutom kan även slöseri i form av defekter 

elimineras då tillgängligheten till rätt verktyg vid rätt tid underlättar för läkaren samt att en 

standard för arbete som motarbetar skador skapas [Larsson, 2008]. 

2.2.2 Visuell kontroll 
Visuell kontroll är som beskrivits i avsnitt 2.1.2 en del av visuell styrning. Efter att man 

identifierat icke värdeskapande aktiviteter med visuell identifiering kan visuell kontroll 

användas för att eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna. Metoden går ut på att upprätta 

synliga instruktioner som gör att personalen undviker att utföra icke värdeskapande 

aktiviteter. Visuell styrning är, till skillnad från en del andra metoder inom lean, en metod 

som ofta ligger nära till hands för ledningen. De flesta företag använder sig redan av denna 

metod på ett eller annat vis även om de inte har givit metoden något namn.  

I industrin och hos Toyota kan man notera följande användningar av visuell kontroll 

[Dossenbach, 2006; Katayama & Murata, 2010b]: 

 Färgkodade rör och sladdar 

 Målat golv för olika typer av förvaring 

 Verktygstavlor med konturer av verktygen (Figur 3) 

 Transportsträckor markerade med linjer på golvet 

Dessa åtgärder reducerar specifika kategorier av svinn: Verktygstavlor och målat golv bidrar 

till att personalen slipper leta efter verktyg och ämnen på fabriksgolvet, och de minskar på så 

vis svinn i form av rörelse. Att färgkoda rör och sladdar leder till att man undviker defekter, 

hänförda till att operationer utförs på fel rör eller sladd. [Dossenbach, 2006] 

Tack vare den framgång som visuell kontroll haft i verkstadsindustrin är det många sjukhus 

som börjat använda metoden i sitt arbete med lean [Parry & Turner, 2006]. Några vanliga 

exempel på användning av visuell kontroll inom sjukvården är [Chalice, 2005; Rexhepi & 

Shrestha, 2011]: 

 Färgkodade uniformer (vanligt på amerikanska sjukhus, där kirurger exempelvis har 

gröna ’scrubs’) 

 Färgkodade linjer på golvet som man kan följa för att hitta till olika avdelningar 

 Färgmarkeringar för förvaring i lager och salar 

 Kodade vristband på patienter för att undvika felaktiga blodtransfusioner 

Figur 3: Visuell kontroll i praktiken, av Rosenthal [2007] 
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Att använda färgkodade linjer på golvet minskar svinn i form av rörelse. Att använda 

färgmarkeringar för förvaring och färgkodade uniformer eliminerar också rörelse eftersom 

man minskar letande efter utrustning och personal. Kodade vristband kopplade till specifika 

blodpåsar för blodtransfusion är något som minskar svinn i form av defekter eftersom det 

minskar risken fel blodtyp administreras till en patient [Chalice, 2005; Grout & Toussaint, 

2009; Rexhepi & Shrestha, 2011] 

2.2.3 Flödesutjämning 
Flödesutjämning är en metod som är direkt tagen från TPS, ordet kommer från det japanska 

begreppet heijunka. Metoden går ut på att minimera variationer i produktionsvolymen, det 

vill säga att ersätta ett variabelt arbetstempo med ett konstant sådant [Barry et al., 2007]. I 

traditionell produktion leder en stark variation i inflödet till två saker; väntan när 

produktionstakten är hög och outnyttjad kapacitet när produktionstakten är låg [Barry et al., 

2007]. I tillverkningsindustrin motverkar man denna variation genom att dimensionera alla 

stationer i linan så att de har samma kapacitet. Man sätter en takttid för alla stationer att följa. 

[Rexhepi & Shrestha, 2011] 

Inom sjukvården dimensionerar man personalbeläggning och arbetslag efter medelvärden av 

antalet inkommande patienter vid olika tidpunkter på dygnet (se Figur 4). Dock kan detta leda 

till stora köer vid oväntade händelser (exempelvis stora trafikolyckor). Därför lägger man till 

medeltalet en standardavvikelse så att, i fall en kö har uppstått av någon anledning kan denna 

minskas ner under perioder med normal beläggning. [Granelli & Murray, 2008] 

I Granelli och Murrays [2008] fallstudie av Karolinska sjukhuset visade det sig att 

implementationen av flödesutjämning i akutsjukvården är en nyckelfaktor till att minska 

väntetider. 

 

Figur 4: Flödesutjämning 
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3 Lean akutsjukvård i praktiken 

För att komplementtera litteraturstudien har vi genomfört en studie av hur man i praktiken 

använder lean-metoder i akutsjukvården. I litteraturen om lean beskrivs ofta lean-metoder 

utan praktisk koppling och vissa metoder kan vara svåra att införa i verkligheten [Kilefors, 

2012; Murray, 2012]. Den praktiska studien är utförd för att studera vilka lean-metoder som 

är praktiskt genomförbara i akutsjukvården genom att studera hur man använder sig av 

metoderna idag.  

För att få information om det praktiska användandet av lean-metoder inom sjukvården har vi 

haft kontinuerlig kontakt med Lotta Severin och Agneta Lotsander som är ansvariga för 

arbetet med lean på Sophiahemmet. Vi har även haft kontinuerliga samtal med Eva Engvall, 

leanstrateg på Skånes Universitetssjukhus, för att studera hur man arbetar med lean-metoder i 

akutsjukvården. Dessutom har vi gjort två intervjuer med specialister på området lean 

sjukvård. Vi har intervjuat Josef Murray, medförfattare av Lean Healthcare - an opportunity 

for Swedish healthcare to meet a [sic!] increasing demand och Associate på konsultfirman 

A.T. Kearney där han bland annat arbetat med lean-frågor. För att få ytterligare information 

om dagens användning av lean-metoder inom sjukvården har vi även intervjuat Petter 

Kilefors, Partner på konsultfirman Arthur D. Little och specialist på vårdssektorn, han har 

arbetat med en lång rad projekt inom lean sjukvård. 

Utformningen av detta kapitel är lik den i kapitel 2; Först presenterar vi metoderna för 

identifiering och sedan metoderna för eliminering av icke värdeskapande aktiviteter.  

3.1 Identifiering av svinn 
I de intervjuer vi genomfört har vi blivit introducerade till två metoder som har visat sig 

effektiva för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården. De två metoderna 

är värdeflödesanalys och visuell identifiering. I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur dessa 

metoder används för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter och vilka former av svinn 

som de identifierade aktiviteterna motsvarar. 

3.1.1 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga ett värdeflöde och identifiera vilka icke 

värdeskapande aktiviteter som finns i processen. Denna metod är mer omfattande än många 

andra metoder och ökar effektivt upptäckterna av icke värdeskapande aktiviteter i värdeflödet 

[Engvall, 2012]. 

Vi har tillsammans med information från intervjuer och litteraturen skapat ett generellt 

flödesschema för ett akutpatientflöde (Figur 5). [Hagg, 2007; Granelli & Murray, 2008; 

Grout & Toussaint, 2009; Esfahani, 2011; Rosmulder, 2011; Engvall 2012; Lotsander & 

Severin, 2012] 
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Figur 5: Svinn i ett akutpatientflöde (Bilaga 2) 

Anmärkning: Inom sjukvården förekommer det svinn i form av överproduktion. 

Överproduktion sker främst i form av att personal upprepar dokumentering av 

patientinformation. När en patient blir hänvisad från en vårdcentral till ett sjukhus så kan hon 

exempelvis uppleva att hon igen får uppge all information om allergier mot läkemedel eller 

kroniska sjukdomar. Läkaren på vårdcentralen har redan noterat informationen i det lokala 

journalsystemet och nu noterar läkaren på sjukhuset samma information en gång till i 

sjukhusets journalsystem. Överproduktion har kommit att bli ett stort problem i kontakt med 

såkallade ”multisjuka” (ofta äldre personer som regelbundet besöker flera vårdinrättningar), 

då det kostar både tid och pengar. Detta svinn förekommer i viss mån även inom enskilda 

vårdinrättningar. Det är svårt att specificera var i värdeflödet överproduktion hör till, men det 

förekommer i alla steg, och tar samma form vid varje förekomst. [Kilefors, 2012] På grund 

av detta har vi valt att inte beskriva överproduktion i värdeflödesanalysen.  

Anmälan och väntrum 
Värdeflödet inleds när patienten kommer till sjukhuset. Första steget är att patienten anmäler 

sig i receptionen. Efter anmälan ska patienten vidare till undersökningen. På vissa sjukhus 

sker först en bedömning, kallat triage, där en sköterska bedömer hur akut patientens behov av 

vård är genom att ta medicinsk historia och undersöka vitala tecken [Nasiri & Worthington, 

2009; Engvall, 2012]. Innan undersökningen genomförs är det ofta en väntan för patienten, 

något som är beroende av om rätt personal kan ta emot patienten. Denna väntan kan jämföras 

med en produkt som väntar i produktionslinan i verkstadsindustrin. Väntan inom sjukvården 

kan leda till att patientens hälsotillstånd försämras och det är av den anledningen man 

använder triage. Om sjuksköterskan gör fel i triage-bedömningen kan det försämra patientens 

hälsotillstånd, något som kan liknas vid en defekt i produktionen i verkstadsindustrin och som 

kan leda till en risk för kunden. 

De icke värdeskapande aktiviteterna som identifierats i det här steget är viktiga att eliminera. 

Patientens väntan kan påverka hälsotillståndet och påverkar därför kundvärdet negativt. 

Defekter är också viktigt att eliminera eftersom även det innebär stora risker för patientens 

hälsotillstånd.  

Undersökning 
Patienten får ofta vänta på att undersökningen ska börja eftersom en sjuksköterska ska 

komma och ta medicinsk historia och gör en fysisk undersökning. Efter sjuksköterskans 

undersökning gör en läkare en undersökning för att diagnostisera patienten.  
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Det finns även ett antal icke värdeskapande aktiviteter som förekommer under hela steget. En 

icke värdeskapande aktivitet är att man letar efter rätt instrument för en undersökning, något 

som kan liknas vid en maskinoperatör som letar efter rätt verktyg för en maskinoperation. 

Den här typen av icke värdeskapande aktiviteter kan kopplas till kategorin rörelse. Läkaren 

kan även göra en felaktig diagnostisering vilket kan påverka patientens hälsotillstånd. När 

man kopplar denna icke värdeskapande aktivitet till motsvarande kategori av svinn kopplar 

man den till kategorin defekter. 

De icke värdeskapande aktiviteterna som identifierats i den initiala undersökningen har olika 

stora konsekvenser för kundvärdet. De former av svinn som påverkar kundvärdet mest i detta 

steg är defekter och väntan då de påverkar patientens hälsotillstånd. Svinn i form av rörelse 

är inte lika allvarligt som defekter eller väntan, då det sällan påverkar patientens 

hälsotillstånd.  

Laboration/röntgen/specialistkonsultation 
Efter den initiala undersökningen kan läkaren välja att till exempel skicka patienten till 

röntgen, konsultera med en specialist eller att skicka prover för undersökning i ett 

laboratorium. Även i det här steget är väntan ett av de vanligaste svinnen som identifieras. 

Det förekommer även letande efter rätt utrustning, rörelse. 

Att skicka information som exempelvis röntgenplåtar eller blodprover är aktiviteter som är 

icke värdeskapande för patienten. Information som skickas kategoriseras under transport som 

svinn. Defekter kan hända även i det här steget i form av exempelvis kontaminerade prover i 

laboratoriet. 

Man kan identifiera de flesta kategorier av svinn i det här steget. De som har störst 

implikationer för patienten är väntan och defekter. Transport och rörelse är svinn som också 

bör elimineras, men är inte like viktiga att eliminera ur den enskilda patientens perspektiv och 

är därför inte lika högt prioriterade. 

Behandling 
Behandling kan vara allt från att gipsa ett ben till att operera bort en tumör. Eftersom det är 

en stor variation i typer av behandlingar kan man identifiera många olika typer av svinn. 

Väntan är vanligt och kan till exempel vara att patienten väntar på att rätt personal kan hjälpa 

till. Förflyttning av patienten, transport, kan förekomma i denna aktivitet ifall patienten 

måste uppsöka en specialist som inte finns på sjukhuset, men det är relativt ovanligt. Letande 

efter utrustning, rörelse, är en vanlig icke värdeskapande aktivitet under behandlingen. Värt 

att notera är att det är i detta steg som defekter oftast förekommer och då i form av felaktig 

behandling. Utöver dessa kategorier kan man även identifiera överarbetning. Inom 

sjukvården förekommer detta svinn på så vis att läkaren ger patienten en bättre behandling än 

vad åkomman kräver. Överarbetning kan ta formen att läkaren gipsar ett ben hårdare och 

högre än nödvändigt, eller att läkaren ordinerar en medicin att tas under en längre period än 

nödvändigt. 

De svinn som identifieras vid behandlingen har samma prioritet vid eliminering som för de 

andra stegen. Det vill säga att väntan och defekter är viktiga att eliminera eftersom de 

påverkar patienten mest. Eftersom rörelse är relativt vanligt är det också viktigt att eliminera. 

Transport förekommer mer sällan men kan likt väntan leda till att patientens tillstånd 

förvärras. Överarbetning har väldigt liten påverkan på kunden (i from av förlorad tid), 

problemet är istället att denna kategori av svinn tynger sjukhuset ekonomiskt. Det är heller 

inte vanligt att detta förekommer då läkare ofta är medvetna om dessa typer av svinn.  
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Uppföljning och utskrivning 
Det sista steget i värdeflödet är uppföljning och utskrivning. De icke värdeskapande 

aktiviteter som kan identifieras är liknande de i de andra stegen. Svinn som har identifieras är 

rörelse som exempelvis kan vara letande efter utrustning och väntan på rätt personal. Under 

uppföljningen kan man ofta upptäcka defekter, men de defekter som identifieras har uppstått i 

tidigare delar och därför är den formen av svinn är inte relevant att eliminera i det här steget. 

De kategorier av svinn som påverkar kundvärdet mest i det här steget skiljer sig från andra 

steg. Defekter är inte relevanta att eliminera eftersom det uppstått i tidigare steg och väntan 

påverkar inte patientens hälsotillstånd efter behandlingen och är därför inte lika viktigt att 

eliminera som i tidigare steg.  

3.1.2 Visuell identifiering 
På Sophiahemmet är visuell identifiering den viktigaste metoden för att identifiera 

värdeskapande aktiviteter i värdeflödet [Lotsander & Severin, 2012]. Sophiahemmet 

använder sig av en lean-tavla (Figur 6). Det är ett verktyg som inte är beskrivet i den 

litteratur som studerats, men verktyget är vanligt i svensk sjukvård enligt andra intervjuer 

[Engvall, 2012]. Lean-tavlan består av en white board-tavla som är indelad i sex olika 

områden där varje område representerar ett förbättringsområde på sjukhuset. Medarbetarna 

sätter upp icke värdeskapande aktiviteter som identifierats på lean-tavlan för att alla ska 

kunna se vilka aktiviteter man måste eliminera [Lotsander & Severin, 2012].  

I teorin är lean-tavlan inte perfekt för visuell identifiering eftersom den består av lappar med 

text som inte har en tydlig standardisering. Med lean-tavlan finns det inte heller möjlighet att 

automatiskt registrera de identifierade icke värdeskapande aktiviteterna. I praktiken har 

däremot lean-tavlan visat sig vara ett effektivt verktyg för identifiering av icke 

värdeskapande aktiviteter inom sjukvården. [Lotsander & Severin, 2012] 

Enligt Lotsander och Severin [2012] har man med hjälp av lean-tavlan på Sophiahemmet 

identifierat många icke värdeskapande aktiviteter som man inte hade upptäckt utan verktyget. 

Lean-tavlan synliggör problem i värdeflödet och med visuell identifiering blir det lättare att 

identifiera problem som annars inte hade upptäckts. De typer av icke värdeskapande 

aktiviteter som identifieras kan ofta kopplas till svinn i form av rörelse och defekter. Det kan 

till exempel vara att man inte har en papperskorg på den plats man behöver eller att man 

måste leta efter rätt utrustning vid en operation. [Lotsander & Severin, 2012; Engvall, 2012] 

Lean-tavlan är ett verktyg som kopplas till lean-metoden kanban inom sjukvården och kan 

liknas vid en kanban-board. Verktyget kanban-board är vanligt att använda enligt både teori 

och praktik [Gross & McInnis, 2003].  

Figur 6: Sophiahemmets lean-tavla 
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Skånes Universitetssjukhus använder kanban-lappar som ett verktyg för att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter i värdeflödet. Personalen går igenom hela värdeflödet från att 

patienten kommer till sjukhuset till att patienten skrivs ut och märker upp icke värdeskapande 

aktiviteter med lappar. Med hjälp av kanban-lappar kan man exempelvis identifiera väntan i 

värdeflödet. Tillsammans med en detaljerad värdeflödesanalys kan man med kanban-lappar 

skapa sig en bild av de icke värdeskapande aktiviteter som bör elimineras i värdeflödet. 

[Engvall, 2012] 

3.2 Eliminering av svinn 

3.2.1 5S 
För att eliminera svinn i sin verksamhet fokuserar Sophiahemmet på en metod före andra; 

nämligen 5S. På Sophiahemmet har de inte gjort samma översättning av 5S från japanska 

som vi har gjort i teorin (se 2.2.1); vår översättning av Shitsuke till sköt om har bytts ut till 

strukturera. Emellertid verkar det bara vara det beskrivande ordet som är utbytt, inte 

andemeningen. [Lotsander & Severin, 2012] 

På ett sjukhus, i högre grad än på de flesta andra arbetsplatser, är det viktigt att hålla ordning 

och reda. Det beror på att sjukhus är en miljö där man har väldigt mycket utrustning och 

verktyg. Utrustningen man använder skiljer sig från utrustningen i tillverkningsindustrin; det 

är till mycket större del små verktyg i stor mängd, även en stor mängd engångsverktyg 

förekommer. Konsekvenserna av denna stora mängd verktyg är att det dels blir rörigt 

snabbare om man inte uppmärksammar ordningen som aspekt av arbetet och dels att denna 

oordning får större konsekvenser i form av icke värdeskapande aktiviteter. Dessa icke 

värdeskapande aktiviteter tar sin form i onödigt letande efter verktyg (svinn i form av 

rörelse). På ett sjukhus måste ytor och utrymmen alltid vara rena och sanerade, för att 

motverka spridningen av infektioner som exempelvis MRSA. En stökig arbetsplats motverkar 

denna renlighet. Dessutom så finns aspekten att en oordnad arbetsplats på ett sjukhus kan 

leda till situationer där ett verktyg inte hittas i tid under exempelvis en operation. Dessa två 

situationer kan leda till svinn i form av defekter. [Lotsander & Severin, 2012; Engvall, 2012] 

Som en del i arbetet med 5S på Sophiahemmet har sjuksköterskorna varit med och utformat 

förvaringen i främst operationsrum, men också andra miljöer på sjukhuset. Metoden har visat 

sig viktig för sjukhuset och har lett till en mer lätthanterlig arbetsmiljö för personalen 

samtidigt som den har gjort stor inverkan på ledtider genom att minska rörelserelaterat svinn. 

Det råder även en uppfattning om att ifall en bättre ordning råder på arbetsplatsen så leder 

detta till ökad säkerhet både för patienter och för personal. [Lotsander & Severin, 2012] 

3.2.2 Visuell Kontroll 
Engvall [2012] förklarade att på Skåne Universitetssjukhus är visuell kontroll en viktig del av 

arbetet med lean. Färgmarkeringar används för att markera tester och staplar av legobitar 

används för att symbolisera hur patienterna skall behandlas dagen i fråga. Metoderna används 

för att undvika att fel i behandlingen görs, så att inget omarbete behövs [Engvall, 2012]. På så 

vis eliminerar visuell kontroll på Skåne Universitetssjukhus svinn i kategorin defekter. 

På Sophiahemmet har man markerat ut platser för bårar och verktygsbord med tejp på golvet. 

Detta leder till mindre letande och flyttande (innan detta initiativ stod bårar och bord ofta i 

vägen för personalen) [Lotsander & Severin, 2012]. Här stöter vi alltså, likt i teorin, på 

åtgärdande av icke värdeskapande aktiviteter i kategorin rörelse. 
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3.2.3 Flödesutjämning  
Flödesutjämning är ett av fokusområdena på Skåne Universitetssjukhus. Metoden används 

för att motverka de stora variationerna i inflödet. På så vis kan man minska väntan vid hög 

beläggning. Utförandet går till så att varje enhet sätter en takt som alltid ska hållas, oberoende 

av beläggning [Engvall, 2012]. Användningen av flödesutjämning på avdelningen för 

barnkirurgi gjorde att man enligt Engvall [2012] kunde effektivisera flödet så pass att en kö 

på 380 barn kunde behandlas på mindre än ett år.  
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4 Analys 

I kapitlet Analys kommer vi att presentera de slutsatser vi dragit utifrån litteraturen och de 

intervjuer vi haft om användandet av lean-metoder i praktiken. Först presenterar vi de lean-

metoder vi anser är bäst för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården. 

Efter det diskuteras vilka kategorier av svinn som identifieras med de lean-metoder vi valt 

och vilka av de identifierade kategorier av svinn som är viktigast att eliminera. 

Avslutningsvis beskriver vi vilka lean-metoder man bör använda för att eliminera de 

viktigaste kategorierna av svinn.  

4.1 Identifiering av svinn 
I litteraturen och genom intervjuer har vi studerat flertalet lean-metoder för identifiering. Av 

dessa har vi valt två lean-metoder som vi anser är bäst att använda för att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården. De två metoderna är värdeflödesanalys och 

visuell identifiering. Anledningen till att vi valde dessa metoder är bland annat att de används 

med goda resultat i praktiken och är vanligt förekommande i litteraturen, samt att de 

tillsammans har god förmåga att identifiera alla kategorier av svinn.  

Värdeflödesanalys är en metod som kan identifiera alla kategorier av svinn i värdeflödet. Det 

gör den till en mycket användbar metod för att identifiera vilka kategorier av svinn som är 

viktigast att eliminera. Visuell identifiering består av flera olika verktyg. Metoden är mycket 

framgångsrik då man enkelt kan visualisera de icke värdeskapande aktiviteterna för 

personalen. Både på Sophiahemmet och Skånes Universitetssjukhus har man använt sig av 

visuell identifiering med goda resultat och som det beskrivs i kapitlen Lean akutsjukvård i 

litteraturen och Lean akutsjukvård i praktiken, kan man identifiera viktiga kategorier av svinn 

med de olika verktygen.  

4.2 Svinn att eliminera 
Med hjälp av lean-metoder som används för identifiering av icke värdeskapande aktiviteter 

har en rad icke värdeskapande aktiviteter identifierats i kapitel 2 och kapitel 3. Utifrån de 

icke värdeskapande aktiviteter vi har identifierat har vi sammanställt vilka kategorier av 

svinn som förekommer i akutsjukvården och vilka av dessa kategorier som är viktigast att 

eliminera. 

4.2.1 Kategorier av svinn i akutsjukvården 
De icke värdeskapande aktiviteter som identifierats kan sorteras in i ett antal kategorier av 

svinn. Med utgångspunkt från de sju kategorier av svinn som kan kopplas till 

verkstadsindustrin och TPS och som har presenterats närmare i kapitel 2.1.3 har vi gjort en 

sammanställning av de olika kategorierna av svinn med tillhörande typer av icke 

värdeskapande aktiviteter för akutsjukvården. I Tabell 3 presenteras de sju kategorierna av 

svinn och de typer av icke värdeskapande aktiviteter som kan identifieras med hjälp av de 

lean-metoder vi valt för identifiering.  

  



 

19 

Kategori av svinn Exempel på icke värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården 

Överproduktion  Överflödig dokumentation av exempelvis allergier och 
kroniska sjukdomar 

Väntan  Patienter som väntar på undersökning, behandling, 
utskrivning etcetera 

Transport  Skickande av information, exempelvis prover 
 Förflyttning av patienten 

Överarbetning  Läkaren ger patienten en behandling vars kvalitet 
överstiger den som patientens sjukdom fordrar 

Inventarier  Överflödiga lager 
Rörelse  Letande efter utrustning och personer 
Defekter  Felaktig behandling 

 Kontaminering av prover 
 Komplikationer i kirurgi 

Tabell 3: Svinn och icke värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården 

4.2.2 Viktigaste kategorierna av svinn att eliminera i akutsjukvården 
För att bestämma vilka lean-metoder som bör användas för att eliminera svinn och öka 

kundvärdet har vi gjort en prioritetslista med de kategorier av svinn som är viktigast att 

eliminera. De viktigaste kategorierna av svinn att eliminera är de som förekommer oftast och 

de som påverkar patientens kundvärde mest negativt. Till att börja med har vi, med hjälp av 

metoderna för identifiering av icke värdeskapande aktiviteter, identifierat hur vanligt 

förekommande de olika kategorierna av svinn är. 

Svinn som förekommer oftast 
Olika kategorier av svinn förekommer olika ofta i akutsjukvården. Med hjälp av lean-

metoderna för identifiering av icke värdeskapande aktiviteter i kapitel 2.1 och kapitel 3.1 har 

vi identifierat hur ofta respektive kategori av svinn förekommer i akutsjukvårdens värdeflöde. 

Värdeflödesanalysen (se 3.1.1) har varit speciellt hjälpsam i detta avseende. 

Rörelse, överproduktion och väntan är de vanligaste kategorierna av svinn som identifierats i 

akutsjukvården. Det har visat sig med hjälp av värdeflödesanalysen i avsnitt 3.1.1 att de 

förekommer i nästan alla steg av värdeflödet och påverkar nästan alla patienter. Även med 

hjälp av lean-metoden visuell identifiering kan man identifiera svinn i form av rörelse och 

väntan i värdeflödet. 

I värdeflödesanalysen identifieras även andra kategorier av svinn och där kan man se att 

många kategorier av svinn förekommer i de flesta stegen. Defekter förekommer i alla steg 

utom det sista värdeflödet, men det är inte så vanligt i varje steg. Det innebär att det inte 

påverkar så många patienter. En kategori av svinn som inte är lika vanligt förekommande 

enligt lean-metoderna för identifiering är transport. Överarbetning förekommer endast under 

en aktivitet och är inte speciellt vanligt ens under denna. 

Svinn som försämrar kundvärdet 
För att bestämma vilka kategorier av svinn som man bör eliminera har vi även analyserat hur 

de olika kategorierna av svinn påverkar patienten. De svinn som är viktigast att eliminera är 

de som påverkar kundvärdet mest negativt. I akutsjukvården är det oftast kopplat till att 

patientens hälsotillstånd påverkas negativt. 
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Vi har, med information från både litteraturen och från intervjuer, rangordnat svinn utifrån 

hur negativt de påverkar kundvärdet för patienten. I Tabell 4 är olika kategorier av svinn 

rangordnade med den kategori som påverkar kundvärdet mest negativt först. 

Kategori av svinn Hur svinnet påverkar kundvärdet för patienten 

Defekter  Patienten måste börja om från början av värdeflödet 
och allt svinn blir dubbelt. 

 Patientens hälsotillstånd kan påverkas negativt 
Väntan och Transport  Värdeflödet blir långsammare och det kostar både tid 

och pengar. 
 Patientens hälsotillstånd kan försämras med tiden 

Rörelse  Värdeflödet blir långsammare och det kostar både tid 
och pengar. 

 Att inte hitta rätt utrustning vid rätt tillfälle kan leda 
till defekter. 

Överarbetning och 
Överproduktion 

 Värdeflödet blir långsammare och det kostar både tid 
och pengar. 

Inventarier  Påverkar inte värdeflödet för patienten utan påvekar 
sjukhuset ekonomiskt. 

Tabell 4: Svinnets påverkan på kundvärdet i akutsjukvården 

Viktigaste kategorierna av svinn att eliminera i akutsjukvården 
För att bestämma vilka kategorier av svinn som är viktigast att eliminera kombinerar vi 

informationen om vilka kategorier som är vanligast förekommande och vilka som påverkar 

kundvärdet mest negativt. Eftersom vi identifierat att rörelse och väntan är vanligast 

förekommande och båda kategorierna av svinn har väsentlig negativ påverkan på kundvärdet 

gör det att de är viktiga att eliminera. Trots att defekter inte är lika vanligt förekommande i 

värdeflödet är det ett viktigt svinn att eliminera eftersom det har väldigt stor negativ påverkan 

på kundvärdet. Överproduktion påverkar kundvärdet relativt lite, men eftersom att det 

förekommer ofta bör även denna kategori av svinn elimineras. Ibland kan transport ha stor 

påverkan på kundvärdet eftersom det kan påverka patientens hälsotillstånd, men denna 

kategori av svinn förekommer inte lika ofta och är därför inte lika viktig att eliminera. 

Överarbetning och inventarier förekommer inte tillräckligt ofta och har heller inte tillräckligt 

stor inverkan på kundvärdet för att de ska vara viktiga att eliminera till en början, men då 

man i lean strävar mot ständiga förbättringar ska även dessa kategorier av svinn elimineras på 

lång sikt.  

De viktigaste kategorierna av svinn att eliminera för att uppnå ökat kundvärde i 

akutsjukvården är: 

● Rörelse 

● Väntan  

● Defekter 

● Överproduktion 

4.3 Eliminering av svinn 
För att välja ut vilka lean-metoder man ska använda för eliminering av svinn har vi utgått 

från de kategorier av svinn som vi i kapitel 4.2 har identifierat som de viktigaste att 

eliminera. De lean-metoder vi presenterar här eliminerar effektivt de viktigaste kategorierna 

av svinn i akutsjukvården för att öka kundvärdet. 
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Anmärkning: vi hittade ingen lean-metod i litteraturen eller genom intervjuer som effektivt 

kan eliminera svinnet överproduktion i formen överflödig dokumentering. Enligt Kilefors 

[2012] är en möjlig lösning en nationell databas för alla patientjournaler, men det finns etiska 

problem med den typen av lösningar. Dessutom är denna lösning på en högre nivå än arbete 

med lean ofta är. Lean är en verksamhetsstrategi som alltså är menad att användas på en 

verksamhet. Vi har inte identifierat någon lean-metod som kan åtgärda detta svinn för ett 

enskilt sjukhus utan det krävs ett samarbete på landstings- eller nationell nivå. 

4.3.1 5S 
I litteraturstudien kan man se att 5S är en lean-metod som kan användas för att eliminera 

svinnen rörelse och defekter. Med ett standardiserat arbetssätt med klara instruktioner och 

rutiner minskar man icke värdeskapande aktiviteter av typen letande efter utrustning. 5S gör 

också att beprövade metoder för att eliminera svinn blir också standard på arbetsplatsen. Med 

metoden ser man till att arbetssätt som förebygger defekter görs till standard på arbetsplatsen. 

5S används även i praktiken och hjälper till att kontinuerligt eliminera icke värdeskapande 

aktiviteter. 

Rörelse och defekter är två svinn som är viktiga att eliminera på grund av deras negativa 

påverkan på kundvärdet. Eftersom 5S används för att eliminera dessa kategorier av svinn 

anser vi att 5S en av de lean-metoder som bör användas för att eliminera svinn i 

akutsjukvården. 

4.3.2 Visuell kontroll 
I vår litteraturstudie redovisas exempel på hur visuell kontroll med hjälp av enkla 

förändringar (exempelvis färgkodning av kläder och linjer på golv) minskar svinn i form av 

rörelse. Både i teorin och i praktiken finns även exempel på användningen av visuell kontroll 

för att minska defekter. 

Visuell kontroll eliminerar två av de fyra kategorier av svinn som vi anser är viktigast att 

eliminera. Eftersom metoden har visat sig vara effektiv i praktiken och är ett bra komplement 

till 5S anser vi att visuell kontroll är en lean-metod som bör användas för att eliminera svinn i 

akutsjukvården. 

4.3.3 Flödesutjämning 
Flödesutjämning beskrivs i litteraturen som en metod som används för att minska väntan. Det 

är en lean-metod som kräver mycket engagemang och tid från personalen, men en fördel är 

att den är flexibel och kan användas i alla organisationer. I akutsjukvården har 

flödesutjämning visat sig extra välfungerande och används i praktiken på svenska sjukhus. 

Enligt Engvall [2012] är flödesutjämning ett fokusområde på Skånes Universitetssjukhus och 

man har med den lean-metoden lyckats eliminera en stor del av väntan i värdeflödet. 

Möjligheten att eliminera väntan och metodens flexibilitet gör att flödesutjämning är en lean-

metod vi rekommenderar för att öka kundvärdet i akutsjukvården. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet sammanfattas våra resultat och koncentreras till svar på våra frågeställningar 

som ställdes i 1.3. Därefter följer en kritisk diskussion kring vårt arbete. I den kritiska 

diskussionen svarar vi på invändningar som kan framföras kring aspekter av vårt ämne som 

ej behandlades och vissa antaganden. Sist kommer vi behandla de delar i vårt ämne där det 

finns utrymme för framtida forskning. 

5.1 Slutsats 
Här presenteras de slutsatser vi har dragit gällande våra frågeställningar, nämligen; 

1. Vilka lean-metoder bör användas för att uppnå ökat kundvärde i akutsjukvården? 

2. Vilka icke värdeskapande aktiviteter bör elimineras för att uppnå ökat 

kundvärde i akutsjukvården? 

3. Vilka lean-metoder bör användas för att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården? 

 

För pedagogikens skull har vi valt att presentera slutsatserna nedifrån och upp.  

5.1.1 Vilka lean-metoder bör användas för att identifiera icke 
värdeskapande aktiviteter i akutsjukvården? 
Vi har kommit fram till att det är viktigt att använda sig av värdeflödesanalys. Även visuell 

identifiering är en mycket viktigt metod och då i synnerhet verktyget lean-tavla. Tillsammans 

kan visuell identifiering och värdeflödesanalys identifiera alla kategorier av svinn och de 

komplementerar varandra väl. 

5.1.2 Vilka icke värdeskapande aktiviteter bör elimineras för att uppnå 
ökat kundvärde i akutsjukvården? 
Genom att undersöka vilka kategorier av svinn som är vanligast förekommande och de som 

påverkar patientens kundvärde mest negativt har vi kommit fram till vilka kategorier av svinn 

som är viktigast att åtgärda i akutsjukvården. De viktigaste kategorierna av svinn att 

eliminera är: 

 Väntan (patienternas väntan vid olika aktiviteter i värdeflödet) 

 Rörelse (letandet efter verktyg och personer) 

 Defekter (förvärrande av patientens tillstånd efter felaktig behandling) 

 Överproduktion (överflödig dokumentation) 

5.1.3  Vilka lean-metoder bör användas för att uppnå ökat kundvärde i 
akutsjukvården? 
Vi har kommit fram till tre lean-metoder som man bör använda för att eliminera svinn i 

akutsjukvården och på så vis uppnå ökat kundvärde. Detta har gjorts genom att fokusera på 

metoder som åtgärdar de svinn vi funnit viktiga i föregående frågeställning. Dessa svinn är 

valda med kundvärde som avgörande parameter (se 5.1.2) De metoder vi kommit fram till är: 
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 5S (eliminerar rörelse och defekter) 

 Visuell kontroll (eliminerar rörelse och defekter) 

 Flödesutjämning (eliminerar väntan) 

5S och visuell kontroll har i sitt eliminerande av rörelse och defekter visat sig 

komplementerande snarare än överlappande. Utöver att dessa lean-metoder eliminerar de 

viktigaste svinnen har de även ett starkt stöd i praktiken. 

5.2 Kritisk diskussion 
Ifall kritik framförs mot hur väl underbyggd vår praktiska studie är och antalet personer i 

branschen som vi har intervjuat så måste vi hänvisa till arbetets omfattning som begränsande 

faktor. Vi har, i vårt val av personer vi intervjuat, varit medvetna om att den förutbestämda 

omfattningen på detta arbete gör att vi inte kan få all fakta bekräftad av flera personer med 

samma befattning. Vi har istället valt att få utlåtanden från personer som ser på lean inom 

sjukvården från olika positioner i ett försök att inte missa någon infallsvinkel. 

Problematiken ovan för oss till ett annat potentiellt område för kritik: vi har inte intervjuat 

några läkare. Lotsander och Severin är sjuksköterskor men det finns en viktig aspekt inom 

lean sjukvård som handlar om att läkare är de som är mest kritiska till förändringarna som 

användandet av lean innebär. Denna infallsvinkel hade varit intressant att få, men vi tror att 

den snarare har att göra med en diskussion som detta arbete ej behandlar, nämligen; ska man 

överhuvudtaget använda lean inom sjukvården. 

Sist vill vi diskutera en mindre konkret felkälla: begreppsapparaten lean. Vi kan föreställa oss 

att ifall personer som själva studerat ämnet lean läser detta arbete kan de ha invändningar på 

hur vi använder och/eller definierar olika begrepp inom konceptet lean. Detta, vill vi hävda, 

har mindre med vårt arbeta att göra och är istället en produkt av lean som forskningsområde. 

Det råder idag ingen konsensus om de flesta begreppen inom lean, och därför tror vi att 

reaktioner som dessa kan komma på varje nytt arbete inom området. Vi har försökt minska 

denna problematik genom att tydligt definiera varje använt begrepp. 

5.3 Framtida forskning 
Lean är ett väldigt brett ämne och förbättringsmöjligheterna inom sjukvården är stora. Med 

hänsyn till omfattningen av arbetet gjorde vi en del avgränsningar. Vissa av de aspekter som 

vi valde att inte studera i detta arbete kan vara intressanta att studera: Exempelvis är det 

viktigt att undersöka hur man på bästa vis implementerar de metoderna vi presenterat i en 

organisation och hur man kan arbeta med lean-filosofi inom sjukvården. Dessutom finns det 

ett behov av att göra en liknande studie som den här rapporten på de två andra typerna av 

flöde som finns inom sjukvården, nämligen ut-patient-flöde och in-patient-flöde.  

Det finns också en möjlighet att på detaljnivå studera vilka praktiska förändringar som bör 

göras inför användandet av de metoder vi har kommit fram till, exempelvis: hur räknar man 

bäst ut en optimal beläggning enligt metoden utjämningen för ett akutvårdsflöde, eller hur 

kan man arbeta med visuell styrning för att visa vilka undersökningar en patient ska gå 

igenom och i vilken ordning. 

I arbetet kom vi också fram till att överproduktion i form av överflödig dokumentation är ett 

stort problem inom sjukvården. Lösningen till detta problem kanske inte kan hittas inom 

lean-metoder men det är definitivt ett ämne som kräver ytterligare efterforskningar på grund 

av den effekt överproduktion har på dagens vårdsystem. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Begreppsförteckning 
För läsarens referens sammanfattas här de viktigaste begreppen i arbetet. 

Begrepp  Beskrivning  

Akutpatientflöde  Ett flöde inom vården där antalet patienter och typ av vård eller 
resurser som behövs är okänt och varierande. Detta inkluderar 
inga typer av förbokade besök på vårdinrättningar. Exempel: 
Akutavdelning.  

Akutsjukvård Se ’Akutpatientflöde’  

Icke värdeskapande 
aktiviteter  

Motsatsen till värdeskapande aktiviteter. Aktiviteter som inte 
adderar något värde till kunden, det vill säga något som kunden 
inte är villig att betala för och är aktivteter som bör elimineras 
[George, 2003].  

Kundvärde  Kundvärde är något tillför kunden värde och är det som kunden 
är villig att betala företaget för. Inom sjukvården kan kundvärde 
till exempel vara att patienten tillfrisknar.  

Lean  Lean är en verksamhetsstrategi som syftar till att öka 
effektiviteten i värdeflödet (andel av tiden i produktion som 
adderar ett värde efterfrågat av kunden till produkten) i en 
verksamhet genom ständig förbättring. [Modig & Åhlström, 
2011]  

Lean-filosofi  En samling idéer som, ifall de är spridda och förstådda i 
organisationen, leder till en mer framgångsrik, fullständig och 
enkel implementation av lean. Tanken är att om dessa filosofier 
genomsyrar hela organisationen (om alla anställda förstår lean 
och vad det kan resultera i) leder det till att alla anställda 
arbetar för en fullständig implementering av lean. [Bhasin & 
Burcher, 2006]  

Lean-metoder  Metoder som bidrar ett strukturerat tillvägagångssätt som en 
organisation kan följa för att få ett effektivare värdeflöde, 
exempelvis 5S, Heijunka och Jidoka [Bhasin & Burcher, 2006].  

Svinn  (JPN: muda) Taiichi Ohnos sju svinn är kategorier under vilka 
alla icke värdeskapande aktiviteter kan sorteras. De är enskilt 
exklusiva i den meningen att de inte överlappar (inget svinn kan 
vara i två kategorier), samtidigt som de tillsammans är 
uttömmande (det finns inga icke värdeskapande aktiviteter som 
inte hör hemma i en av dessa kategorier). [Modig & Åhlström, 
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2011]  

TPS  Toyota Production System. Ett system innehållande Toyota 
Motor Corporations grundläggande filosofier och metoder. 
Systemet omfattar allt från ren produktion till hantering av 
underleverantörer och logistik. [Liker, 2004]  

Värdeflöde  Ett samlingsbegrepp för alla aktivteter som en produkt 
genomgår i företagets förädlingsprocess [Jones & Womack, 
1996; Modig & Åhlström, 2011]  

Värdeskapande 
aktiviteter  

Aktiviteter där organisationen adderar värde till sin produkt, 
med värde definierat utifrån kundens perspektiv (se 
’Kundvärde’) [George, 2003; Elg & Kollberg, 2006]. Inom 
sjukvården motsvarar detta exempelvis tiden som man 
spenderar med att göra patienten friskare. 
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Bilaga 2: Flödesschema med identifierade svinn 
 

 


