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Sammanfattning 

Vårdnära service är ett koncept som syftar till att omfördela arbetsuppgifter inom sjukvården 

från vårdpersonal till servicepersonal för att bättre kunna tillvarata personalens kompetens. På 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har Vårdnära service införts på ett antal avdelningar där 

arbetsuppgifter som förut utfördes av vårdpersonal nu utförs av utbildad servicepersonal.   

För att ta reda på kvaliteten på tjänsterna krävs mätmetoder för att kunna ta fram underlag 

som kan utvärdera hur kvaliteten på tjänsterna har förändrats, dels i jämförelse mot hur 

kvaliteten var innan konceptet infördes, och dels mot de förväntningar som finns på 

konceptet. 

Studien har utförts på Landstingsservice vilket är en förvaltning inom Landstinget i Uppsala 

län som ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service. Studiens syfte är 

att undersöka vilka mätmetoder som lämpar sig bäst för att mäta tjänstekvaliteten inom 

Vårdnära service på Akademiska sjukhuset. 

Studien har gjorts med en kvalitativ ansats då en fallstudie gjorts med frågeställningar som 

fördjupats allt eftersom informationen har samlats in, tolkats och analyserats. Arbetsmetoden 

har varit abduktiv då empiriska studier tillsammans med teoretisk informationsinsamling 

bildat ett resultat anpassat för fallstudien. Informationsinsamlingen har gjorts genom 

litteraturstudier inom området tillsammans med observationer och intervjuer med berörd 

personal.  

Analysen visade att det finns ett behov av att sätta upp mål för Vårdnära service på 

Akademiska sjukhuset. För att kunna hitta optimala mätmetoder som mäter kvaliteten på 

tjänsterna, behöver mätningarna vara kopplade till mål som uttrycker vilken kvalitet som 

förväntas uppnås med tjänsterna. Därefter kan mätningar skapas för att kontrollera hur väl 

dessa mål uppfylls.  

Resultatet består utav uppsatta mål för sex olika områden tillsammans med förslag på 

mätmetoder som visar hur mätningar kan göras för att undersöka hur kvaliteten ställer sig i 

jämförelse med de uppsatta målen.  
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Abstract 

Facility management is a concept that aims to reallocate work duties in health care from the 

nursing staff to the service personnel in order to better utilize the competence of the staff. At 

Akademiska sjukhuset, Uppsala University Hospital, Facility management has been 

introduced in a number of nursing wards where tasks previously performed by nursing staffs 

are now performed by trained service personnel. 

Methods for measuring are required to be able to provide data that can evaluate if the quality 

of the services has changed, both in comparison to how the quality was before the concept 

was introduced, and also to the expectations of the concept. 

The study has been carried out on Landstingsservice which is an administration in Uppsala 

County Council which is responsible for property management and operations-related 

services. The study aims to examine what methods are best suited for measuring the service 

quality in Facility management at Akademiska sjukhuset. 

The study was conducted with a qualitative approach in form of a case study with questions 

that got more profound as the information was gathered, interpreted and analyzed. The 

method used is abductive reasoning as empirical studies together with theoretical information 

formed a result customized for the case study. Information has been collected through 

literature studies relevant to the field along with interviews and observations of the concerned 

staff. 

The analysis showed that there is a need for establishing goals in Facility management at 

Akademiska sjukhuset. In order to find optimal methods that measure the quality of service, 

measurements needs to be linked to objectives which expresses the quality that is expected to 

be achieved with the services. Thereafter, measurements can be created to monitor how well 

these objectives are met. 

The result consists of goals in the six different fields, together with suggested methods that 

shows how measuring can be done to examine how the quality stands in comparison with the 

set objectives. 
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 Inledning  
Det inledande kapitlet är en introduktion till arbetet som tar upp bakgrund, 

problemformulering, syfte, mål, avgränsningar och metod. 

 Bakgrund 
Landstingsservice, LSU, är en förvaltning inom Landstinget i Uppsala län, LUL, som 

ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service. Förvaltningen har cirka 

250 medarbetare och omsätter drygt en miljard. De flesta av LSU:s kunder finns inom hälso- 

och sjukvården där Akademiska sjukhuset är den största. (LUL, 2015) 

I slutet av 2012 fick LSU i uppdrag att i samarbete med Akademiska sjukhuset göra en 

utredning kring möjligheterna att införa ett koncept kallat Facility management på 

vårdavdelningarna på sjukhuset. Konceptet går ut på att omfördela de arbetsuppgifter som 

utförs på vårdenheterna som är kopplade till stöd och service från vårdpersonal till utbildad 

servicepersonal. Det huvudsakliga syftet med införandet av konceptet skulle vara att göra 

kostnadsbesparingar samt frigöra tid för vårdpersonal som istället kan fokusera på 

kärnverksamheten. (Bergman, 2014) 

I januari 2014 beslutades det utifrån resultatet av utredningen att starta ett pilotprojekt på fyra 

vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset för att prova konceptet Facility management, som 

de kom att kalla Vårdnära service, VNS. Utifrån pilotprojektet kunde det konstateras att ett 

VNS-koncept optimerar resursanvändningen, renodlar vårdpersonalens dagliga arbete, höjer 

kvaliteten på tjänster där kvalitetsmätning sker samt ser till att rätt person gör rätt sak 

(Bergman, 2014). 

 Problemdiskussion  
Den svenska sjukvården utvecklas ständigt för att kunna erbjuda vård och service med hög 

kvalitet till sina patienter. För att kunna utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten på 

vårdavdelningarna finns det en del utmaningar och utvecklingsområden som kan förbättras för 

att ytterligare förbättra verksamheten. Exempel på sådana områden är; bristande 

tillvaratagande av medarbetarnas kompetens, överbeläggningar, vårdrelaterade infektioner 

(Fållbäck-Svensson, 2015) och ett ökat framtida rekryteringsbehov av vårdpersonal (SKL, 

2014). 

Dessa är också områden som skulle kunna förbättras vid införande av VNS. Men för att kunna 

fastställa hur stora förbättringarna som ett införande av VNS ger behöver det göras relevanta 

mätningar som kan visa på effekten som arbetssättet ger.  

I dagsläget är det inte fastställt om mätmetoderna som används inom VNS på 

vårdavdelningarna är tillräckliga för att kunna fastställa kvaliteten och konceptfördelarna fullt 

ut eller om det finns bättre alternativa mätmetoder. Detta gör att det eventuellt inte finns 

tillräckligt bra underlag för att fullständigt kunna utvärdera piloten och inte heller för att 

kunna utveckla kvaliteten på tjänsterna inom VNS på bästa sätt.  

Problemet är alltså att det inte är säkerställt hur pass bra mätmetoderna som används idag 

mäter tjänstekvaliteten inom VNS och att det endast finns begränsad kunskap om huruvida det 

finns andra mätmetoder som bättre lämpar sig för ändamålet. 
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 Syfte 
För att kunna kartlägga effekterna av VNS behöver data och information om tjänsternas 

kvalitet samlas in för att kunna göra en analys utifrån de effektmål som satts upp samt för att 

kunna utveckla VNS och uppnå önskat resultat. I studien bör en undersökning därför göras 

kring vilken data och information som anses vara relevant att samla in för ändamålet.   

Dagens mätmetoder behöver utredas för att identifiera områden som inte har tillräckliga 

metoder för att samla in information om tjänsternas kvalitet och utförande. En undersökning 

bör göras om vilka mått, mätmetoder och nyckeltal som kan införas i framtiden för att bättre 

passa för ändamålet.  

LSU har ett nära samarbete med flera olika landsting och regioner som arbetar inom samma 

område, det kan därför vara värdefullt att titta på deras erfarenheter och kunskaper för att hitta 

de bästa lösningarna på problemen samt titta på möjligheterna att skapa gemensamma 

nyckeltal för framtida uppföljningar och informationsdelning.  

Syftet med arbetet är alltså att undersöka vilka mätmetoder som lämpar sig bäst för att mäta 

tjänstekvaliteten inom VNS på Akademiska sjukhuset. 

 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram ett förslag till nya, alternativa och kompletterande mått och 

nyckeltal för att kunna fastställa kvaliteten på VNS-arbetet på Akademiska sjukhuset. Det 

slutgiltiga förbättringsförslaget innehåller en teoretisk beskrivning av vilka möjliga 

utvecklingsmöjligheter som finns och förslag på mått och mätmetoder. 

Arbetet kommer att fungera som ett underlag för att LSU och LUL ska kunna utvärdera och 

utveckla VNS. 

 Avgränsningar 
Undersökningen av de mått och kontrollpunkter som används på Akademiska sjukhuset i 

arbetet med VNS har endast att gjorts på de avdelningar som ingår i det utförda pilotprojektet. 

Informationen har inhämtats från personal på avdelningarna, processägare, övrig involverad 

personal på LUL och LSU samt dokumentation och rapporter kring arbetet. Verkliga 

observationer av momenten har utförts men studien är inte fullständig då det inte funnits 

utrymme och tid för att observera alla moment på alla avdelningar.  

Undersökningen av andra landstings arbete med VNS innefattar endast de landsting som 

anses kunna bidra med information som kan utveckla det arbete som utförs i LUL. 

Undersökningen är alltså inte vara en fullständig kartläggning av alla Sveriges landsting 

VNS-arbete. 

Förslaget som lämnas är inte färdigt att implementera i verksamheten utan kommer att 

fungera som ett underlag för framtida utveckling av VNS. Mätmetoder har bara tagits fram för 

fyra av de sju VNS-tjänsterna; förrådshantering, textilhantering, patientnära- och slutstäd samt 

kosthantering, samt även till de nya områdena; kommunikation och synergieffekter. 

 Genomförande 
Arbetet startades med en litteraturstudie på området där relevant teori samlades in 

innefattande information kring kvalitet, mått och mätmetoder, VNS etc. Material som besluts-
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, status- och slutrapporter samt annan data från LUL samt övriga landsting rörande arbetet 

med VNS togs också med i litteraturstudien.  

Därefter gjordes en nulägesanalys av LUL:s arbete med VNS innefattande undersökning av 

de kvalitativa- och kvantitativa mått, kontrollpunkter och nyckeltal som används i dagsläget. 

Informationen samlades in genom observationer på avdelningarna, intervjuer med berörd 

personal, avdelningschefer, processägare och projektledare samt delgivna dokument och 

rapporter.   

Kontakt med övriga landsting har skett genom telefonintervjuer med ansvarig personal där 

information om landstingets arbete med VNS delgivits samt relevanta erfarenheter samlas in 

och sammanställs inför analys.  

All insamlad information har sedan analyseras för att kunna sammanställas till ett resultat 

innehållande förslag på nya alternativa och kompletterande mått och mätmetoder som kan 

användas i VNS-arbetet på Akademiska sjukhuset.
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 Metod 
 Val av ansats 

I ett forskningsarbete så kan ett problem betraktas ur två olika synvinklar, ett kvalitativt 

perspektiv eller ett kvantitativt perspektiv. Det perspektiv som väljs att användas under arbetet 

påverkar vilket resultat som forskningen kommer att resultera i (Olsson och Sörensen, 2007).  

Olsson och Sörensen beskriver kortfattat vissa karakteristiska skillnader för de två 

perspektiven: 

Kvalitativ forskning 

 Forskaren är subjektiv, står 

”innanför” och har ofta långvarig 

kontakt med försökspersonen. 

 Forskningen är flexibel, och 

frågeställningarna fördjupas 

successivt. 

 Forskningen bygger på ett 

successivt framväxande där 

fenomenet upptäcks och tydliggörs. 

 Resultaten grundar sig på ett litet 

antal individer och ett stort antal 

variabler. 

 Resultaten går på djupet och gäller 

specifika miljöer, omständigheter 

och tidpunkter, dvs. specifika 

kontexter.  

Kvantitativ forskning 

 Forskaren är objektiv och står 

”utanför”, har distans och ofta 

kortvarig eller ingen kontakt med 

försökspersonen. 

 Forskningen är strukturerad med 

frågeställningar som har 

formulerats entydigt i förväg. 

 Relationen mellan teori och 

forskning bygger på bekräftelse 

(hypotesprövning).  

 Resultaten grundar sig på ett stort 

antal individer (makro) och ett 

begränsat antal variabler.  

 Resultaten är generella och 

variablerna entydiga, valida och 

reliabla.  

Ansatsen som valts är att arbeta med ett kvalitativt perspektiv. Undersökningen har varit 

flexibel och vuxit fram allt eftersom information samlats in. Frågeställningar har funnits från 

start men har fördjupats och blivit tydligare längre in i arbetet. Resultatet som framkommit är 

inte generellt utan gäller för den specifika situationen som studerats.  

Två vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella kallas hermeneutik och positivism. 

Positivismen utmärks som idén att först formulera en hypotes för att sedan bevisa hypotesen 

genom en empirisk prövning, förhållningssättet bygger alltså på att bevisa något på ett 

vetenskapligt sätt. Hermeneutik skiljer sig på så sätt att forskaren arbetar subjektivt och 

studerar och tolkar objektet för att kunna se en helhet och dra slutsatser utifrån detta (Patel 

och Davidson, 2011) 

Förhållningssättet som används i detta arbete är hermeneutik då information som samlats in 

skapat en helhet som har tolkats för att kunna analyserats sedan och komma fram till ett 

resultat och en slutsats.  
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 Val av arbetsmetod 
Arbetet har utförts med en abduktiv arbetsmetod som det kallas när induktivitet och 

deduktivitet växelverkar i arbetet. Det kan innebära att formulera en hypotes utifrån ett enskilt 

fall för att sedan pröva denna teori på nya fall (Patel och Davidson, 2011) eller att empiriska 

undersökningar stöds av vedertagna teorier för att kunna skapa en ny teori anpassat för det 

enskilda fallet. Anledningen till valet var att teorierna kring ämnet inte går att applicera rakt 

av då resultat behöver anpassas efter det enskilda fallet och det går då inte att använda ett 

deduktivt arbetssätt. En hypotes hade i sådant fall behövt formulerats i början av studien som 

sedan prövats i det studerade fallet, vilket inte hade varit genomförbart på grund av stora 

skillnader i olika fall och situationer samt att det har varit nödvändigt att samla in information 

innan någon hypotes har kunnat formuleras. Ett strikt induktivt arbetssätt hade begränsat 

möjligheten att tillämpa teorier för att nå fram till det slutgiltiga resultatet vilket ansågs 

nödvändigt och därför valdes abduktivitet. 

 Datainsamling  

2.3.1 Sekundärdata 
Informationsinsamlingen startades med att samla in sekundärdata vilket är information som 

tagits fram i annat syfte än för den aktuella studien (Björklund och Paulsson, 2012). 

Sekundärdata bestod av en litteraturstudie samt genomgång av relevanta dokument och 

artiklar kring studieobjektet. Litteraturstudien gjordes inom ämnena kvalitet, tjänstekvalitet, 

teori om metoder och mätning för att utvärdera kvalitet samt teorier om formulering av mål 

och mätmetoder. Övriga dokument bestod av utvärderingar och andra rapporter om VNS.  

2.3.2 Primärdata 
Primärdata, vilket är information som samlats in för att användas i studien (Björklund och 

Paulsson, 2012) består till största del av intervjuer men också observationer.  

Intervjuerna har genomförts med personer som ansetts har haft information och åsikter som är 

av värde för studien. Val av intervjupersoner har gjorts tillsammans med handledare på LSU 

och har valts ut för att få fler olika perspektiv på studieobjektet. Intervjuerna har varit semi-

strukturerade vilket innebär att ämnesområdena varit förutbestämda och frågorna till viss del 

skrivna i förhand men har sedan tagits upp i den ordning eller mån som passat under 

intervjun, även nya frågor har tillkommit utefter svar på föregående frågor (Björklund och 

Paulsson, 2012). Intervjuerna har spelats in och transkriberats i efterhand för att tolkningen av 

svaren ska få bättre reliabilitet. Merparten av alla intervjuer har gjorts under personliga möten 

medan intervjuerna med andra landsting gjorts via telefon på grund av geografiska avstånd.   

Observationer kan göras på många olika sätt, t.ex. kan de vara direkta, då det som ska 

observeras sker framför och runtomkring oss, eller indirekta, då observationen sker genom att 

avläsa ett mätvärde, eller deltagande, då forskarens roll har en betydelse för resultatet. 

Observationerna kan också göras strukturerade eller ostrukturerade som då anger hur pass 

undersökningsvariablerna har utarbetats på förhand (Olsson och Sörensen, 2007). 

Observationerna som gjorts har varit direkta och ostrukturerade observationer då den 

observerade visat och förklarat arbetsmetoder och beskrivit självupplevda problem som har 

uppkommit i samband med arbetet. Under observationerna har anteckningar förts och den 

observerade har fått svara på frågor om hur och varför uppgifterna utförs på sättet de görs och 

vilka problem som personen ser kring uppgifterna.  
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 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet har betraktats genom de tre olika måtten validitet, reliabilitet och 

objektivitet vilket anses kunna ge en bild av vilken tillförlitlighet och trovärdighet studiens 

metod kan anses vara. 

2.4.1 Validitet 
I kvantitativa studier kan begreppet validitet beskrivas som att rätt företeelse studeras vilket 

görs med stark teoriuppbyggnad samt bra och noga mätningar. I kvalitativa studier däremot så 

sträcker sig validiteten över hela forskningsprocessen och visar sig i hur forskaren använder 

sin förståelse, vilket underlag som finns för att kunna tolka den studerades uppfattning, hur 

forskaren fångar det som är motsägelsefullt samt hur tolkningarna kommuniceras till läsaren 

(Patel och Davidson, 2011). 

Det finns begränsade möjligheter att bedöma studiens validitet, men de områden som anses 

kunna ge validitetsproblem är transkriberingen av intervjuerna då talspråk och betoningar 

översätts till en text samt begränsningen av antalet intervjupersoner kan göra så att 

helhetsbilden inte blir fullständig. En viss återkoppling har skett under studien med en del av 

de intervjuade som då har fått läsa och kommentera för att säkerställa validiteten.  

2.4.2 Reliabilitet 
Begreppet kan beskrivas som graden av tillförlitlighet i ett mätinstrument, alltså om 

mätningen ger samma resultat när den upprepas. (Björklund och Paulsson, 2012). I kvalitativa 

studier är det inte alltid fallet att olika resultat ger låg reliabilitet eftersom förhållanden kan 

förändrats sedan den förra mätningen. Det är viktigare att titta på resultaten utifrån den 

bakgrund som råder för att kunna bedöma reliabiliteten vilket gör att begreppet får en snarlik 

innebörd som validitet (Patel och Davidson, 2011). 

2.4.3 Objektivitet 
Objektiviteten beskriver hur mycket forskarens egna värderingar påverkat studien (Björklund 

och Paulsson, 2012). Att hålla en hög objektiviteten kan vara svårt i en kvalitativ studie där 

tolkningar och förståelse är en stor del av forskningsprocessen. För att kunna tolka intervjuer 

och företeelser krävs det att forskaren har en förståelse för vilken bakgrund och förhållanden 

som finns vid undersökningen och ut efter det tolka på ett sätt som har en hög validitet.  

 Metodkritik 
Eftersom arbetet utförs som kvalitativ forskning kan en del svårigheter uppkomma, däribland 

förmågan att se och tolka verkligheten genom någon annans perspektiv (Bryman, 2012). För 

att informationen som samlas in i intervjuer och observationer ska kunna användas måste den 

först tolkas vilket kan ske på fel sätt vilket då gör att informationen kan bli felaktig.  

I och med att arbetet har utförts med en abduktiv arbetsmetod med stora inslag av induktivitet 

finns det en problematik med att på förhand välja en teoretisk referensram som studien ska 

hålla sig inom. Efter vad som framkommer i empirin finns det risk att analysen resulterar i 

teorier som ligger utanför det den valda referensramen (Bryman, 2012). Det kan också 

konstateras att det är problematiskt med en kvalitativ forskning att få ett resultat som är 

generaliseringsbart vilket ger begränsade möjligheter till att använda resultatet i liknande fall 

samt att kunna relatera resultatet till teorin. 
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 Teoretisk referensram 
De teorier som tas upp behandlar kvalitet, begrepp som används inom kvalitet, modeller för 

mätning och analysering av kvalitet. 

 Kvalitetsbegreppet 
Ordet kvalitet kan spåras så långt tillbaka som till antiken då politiker Cicero (106-43 f Kr.) 

ska ha använt ordet för första gången. Definitionen av begreppet var då ”beskaffenhet” som 

än idag kan ses som en del av ordets moderna definition (Bergman och Klefsjö, 2007). Sedan 

dess har många olika definitioner presenterats och med det så har begreppet kvalitet fått en 

bredare innebörd som nu innefattar mer än bara beskaffenhet eller egenskaper.    

Joseph Juran öppnade upp för en förändrad syn inriktad på kundfokusering när han 1951 

definierade kvalitet som ”Fittness for use” (Juran, 1951) vilket också Edward Deming gjorde 

när han beskrev kvalitet som ”Quality should be aimed at the needs of the customer, present 

and future”(Deming, 1986). Bergman och Klefsjö menar att begreppet kvalitet idag har en 

definition som är vedertagen och gäller för både produkter och tjänster. Begreppet innefattar 

förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar men de vill ändå vidga 

definitionen och definierar därför kvalitet som ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman och 

Klefsjö, 2007). 

 Kunder 
För att kunna tillfredsställa kundernas behov och förväntningar så behöver det först klargöras 

vem kunden är för att kunna identifiera dennes behov. Det är inte alltid självklart vem kunden 

är och ofta finns det många olika kunder som också kan kallas intressenter. I ISO 9000:2000 

förklaras intressent som ”Person eller grupp som har intresse av en organisations 

prestationsförmåga eller framgång” vilket kan vara allt från kunder och ägare till banker och 

fackföreningar. Utöver begreppen kunder och intressenter finns det också en grupp inom 

intressenterna som kallas kravhållare, dessa är personer eller organisationer som ger stöd men 

har också rätt att ställa krav för ett fortsatt stöd. Exempel på kravhållare kan vara leverantörer, 

aktieägare eller miljöorganisationer (Bergman och Klefsjö, 2007). 

Som beskrivet ovan är det tydligt att det inte bara finns en kundgrupp att fokusera på när krav 

och behov ska identifieras. Att skapa värde för en för snäv kundgrupp kan medföra att det 

finns många intressenter som tycker att kvaliteten är för låg vilket kan skapa problem. Att 

identifiera alla intressenter och kartlägga deras behov och förväntningar är mycket viktigt för 

att kunna säkerställa en hög kvalitet och en framgångsrik kvalitetsutveckling.   

Kunders behov kan indelas i primära behov och sekundära behov, de primära behoven är de 

uttalade behov som är grunden till att kunden vill ha produkten (varan eller tjänsten), de 

sekundära behoven är inte alltid uttalade men krävs för att kunden ska bli tillfredsställd 

(Edvardsson, 1996). 

 Offensiv kvalitetsutveckling 
Kvalitetsarbetet har haft en stor utveckling om man ser tillbaka till tiden då kvalitet endast 

utsågs vid en inspektion av färdiga produkter då det gjordes en kvalitetskontroll för att ta bort 

eventuella defekta produkter. Därefter har kvalitetsarbetet breddats med både 
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kvalitetsstyrning och senare kvalitetssäkring. Senare har arbetet breddats till att även innefatta 

aktiviteter redan innan tillverkningsprocessen kallat kvalitetsutveckling. Det som idag kallas 

offensiv kvalitetsutveckling eller TQM, omfattar alla dessa områden och är dessutom en 

integrerad del av organisationens verksamhet (Bergman och Klefsjö, 2007). TQM kan 

beskrivas som "an effective system for integrating the quality development, quality 

maintenance and quality improvement efforts of various groups in an organization so as to 

enable production and service at the most economical levels which allow for full customer 

satisfaction.”(Slack m.fl., 2010).  

Klefsjö och Bergman (2007) förklarar TQM som att “man ständigt strävar efter att uppfylla, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer.” De menar att kvalitetsutvecklingen i en organisation är en typ av 

ledningssystem där värderingar, arbetssätt och verktyg används tillsammans som en helhet för 

att nå önskad kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Värderingarna i 

offensivkvalitetsutveckling bildar tillsammans hörnstensmodellen.  

 

Figur 1- Hörnstensmodellen efter modell av Bo Bergman och Bengt Klefsjö 

Bergman och Klefsjö anser att ett engagerat ledarskap är vad som sätter grunden för ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete. Det tillsammans med hörnstenarna; sätt kunderna i centrum, 

basera beslut på fakta, arbeta med processer arbeta med ständiga förbättringar och skapa 

förutsättningar för delaktighet är vad som bildar hörnstenmodellen (Bergman och Klefsjö, 

2007).  

 Tjänstekvalitet 
Bo Edvardsson (1996) beskriver en tjänst som ”en kedja av värdeskapande aktiviteter eller 

händelser vilka bildar en process i vilken kunden ofta medverkar genom att utföra olika 

moment i interaktion med tjänsteföretagets medarbetare i syfte att uppnå ett visst resultat.” 

Med den här definitionen menar Edvardsson att det finns tre begrepp som tillsammans bildar 

Arbeta med proesser
Arbeta med ständiga 

förbättringar

Engagerat ledarskap

Basera beslut på fakta Skapa förutsättningar 
för delaktighet

Sätt kunderna 
i centrum
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tjänsten; resultat, process och resurser. Dessa tre är av vad som ska stå i fokus när en tjänst 

utvecklas för att uppnå en högre kvalitet, genom att utveckla tjänstens processer och de 

resurser som finns knutna till tjänsten kan resultatet förbättras. Resultatet är i sin tur helt 

beroende av kunden då ”det är kundens upplevelse av och uppfattning om processen och 

totalresultatet som är tjänsten” (Edvardsson, 1996).  

Kundupplevd kvalitet kan definieras som förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst i 

kundens perspektiv. Med den här definitionen kan alltså kundens förväntningar påverkas och 

på så sätt förändra tjänsten slutliga kundupplevda kvalitet.  

Edvardsson (1996) har tagit fram fem olika punkter som tillsammans bildar de olika 

aspekterna på totalkvalitet i tjänster: 

 Konstruktionskvalitet. Kvaliteten i förutsättningarna, tjänsteerbjudandet, generiska 

tjänsteprocessen och systemets resurser och struktur. 

 Processkvalitet. Kvaliteten i tjänsteutförandet och interaktionen mellan kund och 

medarbetare.  

 Leveranskvalitet/Konsumtionskvalitet. Kvaliteten för leveransen/konsumtionen av 

tjänsten.  

 Resultatkvalitet. Kundens upplevda kvalitet av tjänstens helhet.  

 Relationskvaliteten. Kvaliteten i relationen mellan kund och tjänsteföretag.  

Tjänstekvalitet kan också beskrivas som fyra kvalitetsfaktorer (Edvardsson, 1996):  

 Förtroende och pålitlighet. Förmågan att fullfölja det man har åtagit sig samt inge ett 

förtroende.  

 Enkelhet och flexibilitet. Enkel kommunikation och information samt en förmåga att 

anpassa sig efter kunders behov i tid och rum.  

 Återställningsförmåga. Organisationens förmåga att anpassa sig efter kritiska 

situationer.  

 Kompetens, attityd och beteende. Personalens kunskaper, bemötande och empati som 

påverkar kundernas uppfattning om personalen.  

Kvalitetsfaktorerna kan användas i en kvalitetskarta för att beskriva vad kvalitet är i olika 

tjänster.  

Liknande punktlista har även gjorts av Zeithaml m.fl. och beskriver åtta kvalitetsdimensioner 

(Bergman och Klefsjö, 2007). 

 Pålitlighet 

 Trovärdighet 

 Tillgänglighet 

 Kommunikationsförmåga 

 Tjänstvillighet 

 Artighet 

 Inlevelseförmåga 

 Omgivning 
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 Modeller för kvalitetsanalys 

3.5.1 Kanomodellen 
Kanomodellen introducerades av Noriaki Kano 1984 och beskriver kunders behov i form av 

tre olika dimensioner, bas behov, uttalade behov och omedvetna behov. (Bergman och 

Klefsjö, 2007) 

Bas behov. Behöver uppfyllas för att kunden ska bli nöjd men uttalas inte alltid eftersom de 

ses som självklara. Vid uppfyllda behov nås en nödvändig kvalitet. 

Uttalade behov. Förväntningar som kunden har och vad den tycker är viktigt. Vid uppfyllda 

behov nås en förväntad kvalitet. 

Omedvetna behov. Behov som kunder inte uttalat och inte heller själva vetat om att de kan få 

tillfredsställt. Vid uppfyllda behov nås en attraktiv kvalitet. 

 

Figur 2 Kanomodellen efter Noriaki Kano 

 Modeller för mätning av tjänstekvalitet 

3.6.1 PDS 
En beprövad metod som kallas Problem detection study, och går ut på att man studerar 

verkliga problem för att få en bättre blid av kundens önskemål. Resultatet av metoden 

presenteras som en lista på problemen rangordnade efter åtgärdsprioritet (Edvardsson m.fl., 

1998). 

Första steget i PDS är problemidentifiering då man skapar en förståelse för verksamheten och 

börjar identifiera problemen som kan tänkas uppstå. Identifieringen görs genom intervjuer 

med anställda och kunder som kan ge information om vad som fungerar och inte. Slutligen 

omvandlas informationen till kritiska påstående.  

Det andra och sista steget är problemvärdering då problemen värderas efter hur viktigt det är 

att problemet åtgärdas. Värderingen görs genom frågeformulär som skickas ut till ett stort 

antal berörda kunder som värderar problemet på en skala. Efter värderingen får man en sorts 

checklista som beskriver vilka problem som finns samt hur stora det är och hur viktigt det är 

att de åtgärdas.  

3.6.2 SERVQUAL 
Namnet kommer från engelskan Service Quality, tjänstekvalitet, och bygger på fem 

kvalitetsfaktorer som Zeithaml m.fl. tagit fram; påtaglighet, pålitlighet, villighetsberedskap, 
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säkerhet och empati/inlevelse. Modellen kartlägger intressenters förväntningar på tjänsten och 

hur de själva tycker att deras förväntningar blivit uppfyllda. Intressenterna får fylla i enkäter 

med 4-5 påståenden för varje kvalitetsfaktor och besvaras på en sjugradig skala.  

En variant av SERVQUAL görs genom att bara mäta intressenternas upplevelse och inte 

förväntningarna. Metoden kallas då SERVPERF, Service preformance (Edvardsson m.fl., 

1998). 

3.6.3 Analys av händelse 
Det finns tre metoder som analyserar kvaliteten i de olika händelserna i tjänsteprocessen. Med 

hjälp av kundintervjuer kan man ta reda på vilka händelser som kunder anser avvika från vad 

den har förväntat sig (Kritiska-händelse-metoden) eller kartlägga alla processens händelser 

och gradera dem efter hur kritiska de är utifrån ett kundperspektiv (SIT, Sequential incident 

Technique) eller slutligen kartlägger det kritiska mönstret för att förstå orsaken till att en kund 

har bestämt sig för att byta leverantörer eller avbryta samarbetet (CPAT, Critical Path 

Analysis Technique) (Edvardsson m.fl., 1998). 

3.6.4 Kvantitativa mätningar 
När kvalitetsmätningar utförs kan de utföras genom kvantitativa eller kvalitativa mätningar 

eller kombinerat av dem båda. De kvantitativa mätmetoderna syftar till att hur mycket det 

finns av något och kan uttryckas i siffror. Resultaten blir konkreta och det är relativt enkelt att 

samla in informationen från ett stort urval. Mätningarna görs för ett få ett resultat på 

fördefinierade frågor och svaren blir därför begränsade svarsalternativen. (Edvardsson m.fl., 

1998). 

3.6.5 Kvalitativa mätningar 
De kvalitativa mätningarna ger resultat i form av egna ord från tillfrågade eller observerade 

beteenden. Man får många olika svar och med hjälp av dem kan man få en djupare förståelse. 

Problematiken med kvalitativa undersökningar är att de kan vara tidskrävande, och det blir en 

stor mängd resultat att bearbeta och att det också finns utrymme för feltolkningarna.  

 Metoder för att sätta mål och mått 

3.7.1 Att mäta för att veta – SKL 
Mål 

Problem med att hitta mätetal och mått som fungerar i verksamheten kan ofta grunda sig i att 

syfte och mål för förbättringsarbetet eller förändringarna är otydliga. Om målen är otydliga är 

det därför svårt att förstå åt vilket håll förändringarna ska röra sig mot. I ett förbättringsarbete 

bör frågan ”Vad är det vi vill åstadkomma?” ställas, och svaret bör vara ett tydligt, önskvärt 

och mätbart mål. Målet bör också vara gemensamt för alla inblandade för att förändringarna 

ska ge ett hållbart och inarbetat sätt att arbeta på. För att målen ska vara tillräckligt bra ska de 

vara SMARTA, vilket är en beskrivning av de krav som bör uppnås när man tar fram nya mål. 

(SKL, 2014) 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta, Tidsatta, Användbara 
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För att målet ska ha ett syfte till förbättringsarbetet bör det också vara utmanande, uppnås 

målet genom samma arbete men med mer resurser så har ingen förbättring skett. Att sätta upp 

mål som motsvarar aktuella medelvärden ger inget att sträva mot och ger då heller ingen 

energi till att kämpa för att bli bättre.  

Allt för övergripande formuleringar som ”nöjda patienter” eller ”hög patientsäkerhet” skapar 

otydlighet och svårigheter att hitta bra mätetal. Ett sätt att tydliggöra är att låta arbetsgruppen 

diskutera fram de grundläggande komponenterna i målet för att hitta en bättre definition.  

Mått och mätetal 

För att hitta rätt mätmetod kan frågan ”Har målet uppnåtts?” ställas, därefter bör det 

undersökas vilken mätning som kan ge svar på den frågan (SKL, 2014).  

Exempel: 

Mål Fråga att ställa i framtiden Variabel att följa 

Halverad sjukfrånvaro bland 

fast anställd personal på 

kliniken. 

Hur stor är sjukfrånvaron? 

 

Antal sjukdagar per månad. 

 

3.7.2 Mål och Mått - SIS 
En metod för att sätta upp mål beskrivs av SIS, Swedish Standards Institute och är en process 

som sträcker sig från Behov av mål till fastställda mål. Hela processen finns beskriven i figur 

3 och 4. (Persson och Standardiseringskommissionen, 2009) 

Modellen är utformad för att kunna användas både när nya mål ska sättas upp men även när 

gamla mål behöver uppdateras, vilket borde ske vid regelbundna intervall, omkring en gång 

per år kan det vara lagom att se över sina mål.  

Första steget i modellen är att se över om det överhuvudtaget finns ett behov av mål. Finns ett 

sådant behov så formuleras dessa och fastställs. Här undersöks det i vilka områden som det är 

prioriterat att sätta upp mål och vilka dem behoven är.  

 

Figur 3 Från Behov av mål till Fastlagt behov, modell efter SIS. 

Utifrån de behov som kunnat tas fram med föregående modell så kan nästa modell användas 

för att gå från Fastlagt behov till Fastställda mål. Det är inte alltid nödvändigt att använda 

alla steg i modell utan de stegen som inte är relevanta kan tas bort. Men då behov och mål tas 

fram för första gången så bör modellen användas i sin helhet.  

Behov av 
mål?

Analysera behov Formulera behov
Fastlagt 
behov
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Figur 4 Från fastlagt behov till Fastställda mål, modell efter SIS 

Målen ska ligga i linje med verksamhetens policy och verksamhetsmål, därför bör en 

kartläggning göras av de kritiska faktorerna så att målen ligger i linje med dessa, exempel på 

kritiska faktorer är ekonomi, miljö, kvalitet, säkerhet etc. Även strategiska beslut från 

ledningen bör tas i beaktning.  

När fakta har samlats in och sammanställts görs analysen för att hitta de områden där målen 

bör sättas. Till hjälp kan olika faktorer analyseras och på så sätt hitta verksamhetens 

potentiella utvecklingsmöjligheter. Exempel på sådana faktorer är finansiellt läge, 

utvecklingsförmåga, marknadsmöjligheter, ändrad lagstiftning, kompetensbehov etc. Detta 

steg kräver kompetent personal som kan formulera förslag till övergripande mål.  

För att kunna nå slutet på modellen med fastställda mål så måste de föreslagna målen först 

förankras hos alla berörda personer. Mål bör alltid vara accepterade och den personal som 

berörs av målet bör därför vara med i så stor utsträckning som möjligt att påverka målen för 

att de ska bli just accepterade. Slutligen fastställs och dokumenteras målen, för att få fäste bör 

en chef på en lämplig nivå vara med vid fastställande (Persson och 

Standardiseringskommissionen, 2009). 

3.7.3 Mäta tjänstekvalitet i praktiken 
En annan metod som beskriver arbetsprocessen vid kvalitetsmätning av tjänstekvalitet är 

framtagen av personer som jobbat som konsulter inom det området (Edvardsson m.fl., 1998). 

Metoden är uppdelad i sju steg och de generella aktiviteterna som bör finnas med när en 

kvalitetsmärkning ska implementeras i en verksamhet.  

Arbetsgången finns beskriven i figur 5.  

Fastlagt 
behov

Kartlägga kritiska 
faktorer

Ta reda på 
infokällor

Insamla fakta

Ställa samman 
fakta

Analysera fakta Utse ansvarig Formulera mål

Förankra mål Fastställa mål Dokumentera mål
Fasställa 

mål
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Figur 5 Arbetsgången för att mäta kvalitet, modell efter Edvardsson m.fl. 

Från den här modellen kommer steg 3 och 4 tas upp eftersom de handlar om mått och 

mätmetoder vilket är intressant för rapporten.   

Vad ska vi mäta? 

Det första som behöver göras är att definiera ett syfte med mätningarna, detta gör att få alla att 

arbeta åt samma håll. När syftet tas fram bör det undersökas vad resultaten ska användas till. 

Syftet bör också vara fokuserat och begränsat så att arbetet inte blir allt för stort. Förslagsvis 

ska syftet utgå från dessa frågeställningar: 

 Varför gör vi en kvalitetsmätning? 

 Vad vill vi få ut av undersökningen? 

 Vilka delar i vår verksamhet berörs? 

 Vilken information behöver vi? 

Efter att syftet formuleras kan man med hjälp av de uppsatta kvalitetsmålen och framtagna 

kvalitetsfaktorerna identifiera vilka kvalitetsfaktorer som kvalitetsmätningarna bör utgå från. 

Alla uppsatta kvalitetsfaktorer kanske inte är intressanta att mäta samtidigt som det eventuellt 

finns några faktorer som är mer prioriterade än andra och därför mätas på att annat sätt.  

Hur ska vi mäta? 

När det väl är fastställt vad det är som ska mätas är det dags för att ta reda på hur mätningarna 

ska utformas. Till hjälp finns fem olika steg som bör gås igenom för att hitta lämpliga 

mätmetoder.   

1. Kvantitativ eller kvalitativ mätning 

2. Användning av befintliga metoder (finns beskrivna i teoriavsnittet punkt 2.6) 

o SERVQUAL, SERVPERF, Problem Detection Study (PDS), Kritisk-händelse-

metoden, SIT och CPAT 

3. Insamlingstekniker 

o Formulär/enkäter, Gruppintervjuer eller fokusgrupper, Studier av hårddata, 

Dagboksmetoden, Observationer, Tänk-högt-metoden,  

4. Välja metod och teknik 

o Syftet med undersökningen, Tillgängliga resurser, Typ av tjänst, Kunder 

5. Urval 

o Urvalsprocessen, Slumpmässigt/icke slumpmässigt urval, Urvalsstorleken, 

Felkällor

Sätta upp 
kvalitetsmål

Bilda en 
projektgrupp

Vad ska vi 
mäta?

Hur ska vi 
mäta?

Samla in data
Sammanställ 
och analysera

Åtgärda och 
kontrollera
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 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen beskrivs VNS generellt samt de arbete som utförs på Akademiska sjukhuset 

och de tjänster som ingår i VNS konceptet. Informationen är hämtad från samtal med Lennart 

Bergman och John Tillman från LSU i samband med examensarbetes start. Informationen om 

tjänsterna är hämtad från intervjuer och observationer som gjorts med personal på 

avdelningarna och LSU.  

 Vårdnära service 
”Vårdnära service är en del av vårdprocessen och avser de arbetsuppgifter som kan utföras 

på enheten och i anslutning till patienten av personal med servicekompeten.” (SKL, 2014)  

Ett införande av vårdnära service kan leda till att tjänsterna får högre kvalitet och bättre 

säkerhet och till följd en bättre patientupplevelse. Medarbetarna får ett större fokus på de 

arbetsuppgifter som de arbetsuppgifter som de är utbildade för vilket kan öka nöjdheten. Det 

kommer också leda till bättre möjligheter för att rekrytera nödvändig personal.   

Vårdnära tjänster kan innebära många olika arbetsuppgifter som utförs i patientens närhet, 

exempel är kosthantering, patientnära- och slutstäd, patienttransport och förrådshantering.  

Arbetsuppgifterna brukade förr utföras av vårdpersonal som undersköterskor eller 

sjuksköterskor och målet med VNS är att lyfta över de arbetsuppgifterna på servicepersonal så 

att de kan utföras effektivare samt att vårdpersonalen får mer tid för att utföra andra 

vårdrelaterade arbetsuppgifter (SKL, 2014). 

De effektmål som förväntas uppnås vid införande av VNS på Akademiska sjukhuset är 

följande (Tillman, 2015): 

 Tillvaratar kompetensen hos medarbetarna på ett bättre sätt 

 Förbättrad arbetsmiljö 

 Minskade personalkostnader (mindre övertid, jour och beredskap, förskjuten arbetstid, 

arbete under rast, dubbelpass, färre avrop från stafettbolag, färre sjuktimmar, 

minskade rekryteringskostnader) 

 Färre överbeläggningar 

 Förbättrad förberedelse för patientens hemgång med minskad återinskrivning som 

följd 

 Minskad andel VRI (vårdrelaterade infektioner) utifrån bättre städning och 

livsmedelshygien 

 Ökad registrering i olika kvalitetsregister 

 Färre vårddagar 

 Minskade kostnader för material och kosthantering 

 Pilotprojektet  
Pilotprojektet startade 2014 på Akademiska sjukhuset i Uppsala efter att en utredning gjorts 

kring möjligheterna att införa ett Facility management koncept på vårdavdelningarna på 

sjukhuset. I utredningen kom man fram till att ett sådant koncept skulle gynna sjukhuset och 

personalen eftersom det förutspåddes kunna ge kostnadsbesparingar samt frigöra tid för 

vårdpersonalen för att istället ägna mer tid åt kärnverksamheten. I piloten ingick fyra 

vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset där servicepersonal sattes in istället för 
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vårdpersonalen på icke vårdrelaterade tjänster. Totalt sätt fanns det sju olika tjänster som 

enligt utredningen skulle kunna utföras med servicepersonal och sex av dem togs med och 

testades i piloten.  

Efter en analys av piloten kunde det konstateras att de nya tjänsterna optimerar 

resursanvändningen, renodlar vårdpersonalens dagliga arbete, höjer kvaliteten på tjänster där 

kvalitetsmätning sker samt ser till att rätt person gör rätt sak (Bergman, 2014).  

Konceptet kallas nu Vårdnära Service istället för FM-piloten och har införts på ett antal fler 

vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset och alla de sju identifierade tjänsterna sköts nu av 

servicepersonal med undantag för vissa avdelningar.  

 VNS tjänster 

4.3.1 Provtransporter 
De prover som tas på avdelningen och som ska transporteras inom Akademiska sjukhuset och 

som inte är akuta placeras i avsett skåp på avdelningen av vårdpersonalen. VNS-personalen 

transporterar dessa prover i en låda till uppsamlingsskåp i kulvert samt hämtar ny låda till 

avdelningen. Detta görs på utsatt tid sex gånger dagligen.  

4.3.2 Förrådshantering 
Tjänsten syftar till att förse avdelningarna med medicinska artiklar som placeras i 

närserviceskåp. Medicinska artiklar innefattar förbrukningsartiklar som tandborstar, blöjor, 

handskar etc. VNS-personalen har ansvar för att beställa artiklar, packa upp i avsett förråd 

samt se till att närserviceskåpen har en hög lagertillgänglighet. 

Artiklarna levereras till avemballeringslokal där godset packas upp och stäms av mot 

följesedel. Godset packas sedan på en vagn till varje avdelning och körs till avdelningen där 

godset ställs in i avsedda skåp och hyllor. 

I förrådet används ett tvåbingesystem där varje produkt har ett plockfack och ett buffertfack. 

När plockfacket är tömt hänger vårdpersonalen upp ett beställningskort på avsedd plats för att 

signalera till VNS-personalen att nya produkter ska beställas. VNS scannar av alla 

beställningskort 2 ggr/veckan och skickar beställningen elektroniskt till Mediq och de nya 

produkterna levereras två dagar senare. Produkterna i buffertfacket är beräknade att räcka för 

att nya produkter ska levereras med ett visst säkerhetslagar. 

De produkter som VNS-personalen fyller på i närserviceskåpen lagras i emballagerummet där 

det är VNS-personalen som kontrollerar lagernivåerna med hjälp av ett tvåbingesystem. 

4.3.3 Avfallshantering 
VNS-personalen ansvarar för att ta hand om allt avfall som personalen på avdelningen slänger 

i miljörummet. De ansvarar för att se till att avfallet är korrekt sorterat och kontrollerar att de 

kliniska avfallet är uppmärkt på rätt sätt. Allt avfall försluts i påsar och placeras på en vagn 

som transporteras till soprummet. VNS-personalen har också ansvar för att fylla på material 

så som soppåsar och najtråd. 

4.3.4 Textilhantering 
Tjänsten syftar till att hålla de olika textilförråden på avdelningarna påfyllda med personal- 

och patientkläder, sängkläder samt övrig textil som används på avdelningen. VNS-personalen 
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har ansvar för att beställa textiler, packa upp och fylla på i de olika förråden samt kontrollera 

lagernivåer i förråd och skåp.  

Godset levereras av LSU-personal till godsmottagningarna på avdelningarna där godset 

packas upp av VNS-personalen och kontrolleras mot följesedeln, vagnarna plockas upp och 

packas in i hyllsystemet. I godsmottagningen finns en nischvagn som ska fyllas på med en 

förbestämd mängd av respektive artikel för att sedan användas som buffertvagn på 

avdelningen. Vagnen körs sedan runt på avdelningen där nischer och närserviceskåp fylls på.  

4.3.5 Patientnära städ och slutstäd 
Tjänsten syftar till att utföra de olika lokalvårsuppgifterna som rör patientnära städ och 

slutstädning. VNS-personalen utför varje dag en städning vid patienternas sängar som 

innefattar att torka av och rengöra ytor och handtag runt patientens eget utrymme inne på 

rummet. Det innefattar också att rengöra rummets badrum. Varje vecka görs även en 

veckostädning då städningen är mer omfattande än den patientnära städningen.  

Slutstädningen utförs i samband med att en patient har skrivits ut från avdelningen inför att 

nästa patient ska tas in. Städningen är då mycket omfattande och rengör allt utrymme där 

patienten har vistats samt renbäddning av sängen så att det är helt klart för att lägga in nästa 

patient.  

Kommunikationen med VNS-personalen sker via meddelanden på anslagstavlan där 

avdelningspersonalen ger information om vilka rum ska ha veckostädning samt slutstädning 

och en ungefärlig tidpunkt när detta önskas utföras.  

4.3.6 Kosthantering 
Tjänsten syftar till att se till att kosthanteringen och uppgifter relaterade till avdelningens kök 

fungerar. Arbetsuppgifter innefattar framplockning av livsmedel till måltider, beställning av 

livsmedel, undanplockning och städning av köksytor och redskap, mottagning av varor samt 

kontroll av temperaturer.  

VNS-personalen ställer fram patienternas frukost på vagnar som körs ut i korridorerna, 

serveringen sköts av vårdpersonal på avdelningen. Efter frukosten dukas vagnarna av, 

porslinet diskas och köket städas efter egenkontrollprogrammet. Lunchen levereras till 

avdelningen i matvagnar som hämtas från hisshallen. Innan maten kan serveras kontrolleras 

två av matbrickorna för att kontrollera att de håller rätt temperatur. Kontrollen görs först av 

yttemperaturen och vid behov också innertemperaturen. Ligger temperaturen över 70 grader 

kan maten serveras, ligger den mellan 70-60 grader behöver maten värmas på i mikrovågsugn 

och ligger temperaturen under 60 grader får maten inte serveras utan en matlåda värms på 

istället. Kall mat får inte överstiga 8 grader. Alla avvikelser noteras internt och skrivs även in 

i beställningssystemet. Maten serveras sen till patienterna av undersköterskor. Efter lunchen 

diskas allt porslin och köket rengörs efter egenkontrollprogrammet.  

VNS-personalen ställer också fram mellanmål två gånger per dag samt finns oftast 

tillgängliga för patienter under måltiderna utifall patienterna har några önskemål. Vissa 

gluten- och laktos och mjölkfria produkter finns men patienten måste då fråga efter det i 

köket.  

Beställningar av livsmedel görs 3 gånger i veckan och man gör då en order för att fylla upp en 

förutbestämd lagernivå. Beställningen görs alltid när frukosten har serverats och kan då 
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levereras på morgonen två dagar senare (mån, ons, fred). I beställningen ingår inte lunch- och 

middagsmåltider utan bara livsmedel till frukost och mellanmål. I köket finns andra artiklar 

som näringsdrycker och dylikt, påfyllningen av detta sköts av förrådsansvarig och 

kökspersonalen behöver bara flagga för när en ny beställning ska göras.  

Vid leverans av livsmedel görs en kontroll mot följesedeln och en kontroll av kökets 

befintliga varor för att kontrollera om något blivit gammalt och måste slängas.  

Rutiner och checklistor finns för städning samt för mätning av temperatur på kyl, frys och 

diskmaskin.  
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 Erfarenheter från andra landsting 
I följande kapitel sammanfattas informationen som samlats in från andra landsting än 

Uppsala kring VNS. Informationen är hämtad från intervjuer med ansvariga för VNS i 

respektive landsting samt från artiklar och rapporter som författats av landstingen.  

 Norrbottens läns landsting 
Informationen är hämtad från landstingets egna rapporter samt intervju med Stefan von Below 

från Norrbottens läns landsting. 

På Kalix sjukhus och Sunderby sjukhus startades pilotprojekt för Vårdnära service i oktober 

2014. Piloten kördes på åtta avdelningar fram till mars 2015 då det togs ett beslut på att utöka 

piloten med två avdelningar och fortsätta fram till december 2015. (Sällström, 2015) 

Effektmålen som är uppsatta för projektet är bl.a. att få en kvalitetshöjning i vård och service, 

säkra patientsäkerheten, få en bättre arbetsmiljö, en tydligare arbetsfördelning och frigöra tid 

för utvecklingsarbete.  

I piloten har man gjort uppföljningar på bl.a. upplevd arbetsmiljö, förändrad 

arbetstidsfördelning, kvalitet i servicetjänster, ekonomisk uppföljning, samt upplevelser från 

vård- och servicepersonalen, patienterna och enhetscheferna.  

För att utföra tidsstudien valdes det att använda ett koncept som också använts i Holland 

vilket innebär att man först inventerar vad för uppgifter som utförs idag, därefter gjordes en 

inventering av vad vården gör som servicepersonalen skulle kunna göra. Tidsstudien som 

gjordes ville man skulle vara transparant och neutral och därför anlitades ett externt företag 

för att utföra arbetet. Tidsstudien visade att man kunnat frigöra mellan cirka 17-25 timmar tid 

per dag och pilotavdelning. (Sällström, 2015) 

För pilot två satte man upp ett krav på att vården måste jobba med sin frigjorda tid eftersom 

VNS inte ger samma effekt om den frigjorda tiden inte tas om hand om. Vården måste nu 

kunna redogöra för vad de använde den frigjorda tiden till, i Norrbotten så handlar det om upp 

till 25 timmar i veckan per avdelning. Vården har startat ett projekt med egen projektledare 

och verksamhetsutvecklare för att kunna redovisa vilken effekt tiden ger för avdelningen.  

Den ekonomiska uppföljningen gjordes genom att följa upp specifika lönekategorier för 

vårdpersonalen och VNS-personalen, uppföljningarna gjordes både innan och i slutet av 

piloten för att kunna se skillnaderna. Lönekategorierna som mättes var månadslön, timlön, 

övertid, OB, övriga tillägg och sjuklön. Slutsatsen av uppföljningen blev att piloten var för 

kort samt vårdens egna åtgärder och problem gör det svårt att fastställa i vilken mån 

förändringarna beror på VNS. Stefan menar att det krävs minst sex månader och då utan en jul 

eller sommar i mellan för att kunna dra några ekonomiska slutsatser. (Below, 2015) 

Projektet har skapat möjligheter för vårdpersonalen att optimera sina vårdprocesser vilket i 

förlängningen förhoppningsvis kan påverka antal vårddygn som patienterna spenderar på 

avdelningen. Ännu har man inte kunnat dra några slutsatser kring effekten eftersom 

mätningarna utförts under en för kort period för att kunna säkerställa något. Däremot ser man 

positivt på att kunna mäta effekten i framtiden. Även förändringar i VRI och vårdskador följs 

upp men det går ännu inte att dra några slutsatser av samma anledning.  
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Upplevelser från berörda har kartlagts med enskilda intervjuer och gruppintervjuer med både 

vårdpersonal och patienter. Intervjuerna visade både ris och ros, det finns mycket positiva 

reaktioner men även en del skepsis bland vårdpersonalen. 

En önskad utveckling av mätmetoderna skulle vara att kunna ta fram tillförlitliga ekonomiska 

resultat så att ekonomiska fördelar kan härledas till förändringarna med VNS. Att även i 

framtiden kunna mäta mot varandra mellan landstingen för att kunna dra slutsatser därifrån 

skulle vara intressant. (Below, 2015) 

 Region Jämtland Härjedalen 
Informationen är hämtad från landstingets egna rapporter samt intervju med Kristine 

Bergström från Region Jämtland Härjedalen. 

Under 2013 startade pilotprojektet med att införa VNS på Östersunds sjukhus i Region 

Jämtland Härjedalen. Piloten fick ett beslut att permanentas under 2014 och tjänsterna 

används nu på 13 avdelningar på sjukhuset. Tjänsterna som används idag är patientnära städ, 

patienttransport, kost- och förrådshantering. Syftet med införandet av VNS är att rätt person 

ska göra rätt saker med möjlighet att överföra arbetsuppgifter från sjuksköterska till 

undersköterska och från undersköterska till vårdnära service. I och med att en bättre 

arbetsmiljö och en mer effektiv arbetsfördelning inför vill man åstadkomma en högre 

patientsäkerhet och en bättre patientupplevelse likväl eb bättre arbetsmiljö och en mer 

attraktiv arbetsgivare. Ytterligare en anledning till att VNS infördes var ett det fanns en 

personalbrist på sjuksköterskor och en förhoppning fanns att om fler arbetsuppgifter kunde 

lyftas över på undersköterskor skulle arbetsmiljön bli bättre och därmed skulle det bli lättare 

att rekrytera och hålla kvar befintlig personal. (Bergström, 2015) 

För att sätta upp kvalitetsnivå och kvalitetskrav kring tjänsterna har utformningen skett i 

samråd med vårdavdelningarna då ett avtal upprättats. Denna kvalitetsnivå följs upp genom 

möten med vårdavdelningarna där åsikter och önskningar samlas in, dessa möten hålls några 

gånger om året. För att se hur nöjda vårdpersonalen och patienterna är i allmänhet skickas det 

sedan tidigare ut kundenkäter för att kartlägga nöjdheten.  

Piloten har utvärderats med ett antal olika parametrar. Mätningarna som har gjorts är följande: 

Livsmedelskostnader, förrådsmaterialkostnader, Antal patienttransporter, Beläggningsgrad, 

Vårddagar i snitt, antal inneliggande patienter, Återinskrivna patienter inom 30 dagar, VRI, 

Mätindikationer i palliativa registret, utförd tid, bokad ersättning, andel sjuktimmar. 

Uppföljningen under 2015 har inte skett på samma sätt med samma mätetal utan de är nu inne 

i en fas där de utvärderar vilka mätetal som ska användas inom VNS. Just nu utvärderas 

följande mått för att eventuellt införas: sjukskrivningar, totalt arbetade timmar, kostnad per 

patient (KPP), vårdtid, återinskrivningar, patientnöjdhet, ifyllande av kvalitetsregister och 

pallativa register, m.m. 

 Västra Götalandsregionen 
Informationen är hämtad från landstingets egna rapporter samt intervju med Erik Hallberg 

från Västra Götalandsregionen. 

Pilotprojektets som körts i Västra Götalandsregionen (VGR) kallas för Servicepaketet 

inklusive MiV (material i vården) och har till syfte att identifiera möjliga kostnadssänkningar 

för VGR samt övriga nyttoeffekter genom införande av VNS. Pilotprojekten pågick från april 
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till november 2012 på tre olika sjukhus. Effektmålen för programmet innefattade bl.a. att 

skapa mervärde för vårdprocessen, nöjda kunder och brukare samt tydliga gränssnitt. 

Tjänsterna som infördes var: lokalvård (Daglig städ, slutstäd, operationsstäd och periodiskt 

städ), måltidshantering, ”Materialförsörjning i vården”, avfallshantering, postservice, interna 

bud- och patienttransporter.  

Kvantitativa mätningar gjordes innan piloterna drog igång och handlar till största del om att 

göra frekvensstudier för att se vad personalen gjorde och hur lång tid arbetsuppgifterna tog för 

vårdpersonalen att utföra, dessa gjordes med en utvecklad MTM-analys. Mätningarna gjordes 

tillsammans med en extern part och utfördes vid två tillfällen för att få en baseline och senare 

en slutmätning. Det bestämdes tidigt i projektet att mätningarna inte skulle baseras på 

tyckande utan på fakta, man ville ha resultaten svart på vitt och inte subjektivt. Man trodde att 

uppfattningen av vad tiden läggs på var lite dålig och bestämde sig därför att göra på detta 

sätt. När man väljer mätmetod så behöver man ta hänsyn till resurser kopplat till nyttan, Erik 

anser att det inte är nödvändigt att göra så omfattande frekvensmätningar varje gång men 

eftersom det var en pilot och första gången så valde man detta. (Hallberg, 2015) 

 

Figur 6. Frekvensstudie. Källa: (Erik Hallberg, 2013) 

Det gjordes även kvalitativa mätningar för att följa upp städkvaliten och detta gjordes med 

metoden INSTA 800 och kompletterande mätningar med UV-lampa vilket gjordes med 

stickprov. Mätningarna gjordes före och efter slutstäd.  

För att kunna kartlägga berörd personals uppfattning före och i slutet av piloten så gjordes 

intervjuer och kompletterande enkäter och berör beställarperspektiv, medarbetarperspektiv 

och kvalitetsperspektiv. I intervjuerna framkom det att den psykosociala arbetsmiljön blivit 

bättre, det har blir lugnare, mindre spring och mindre stress. Man fick även information om 

hur de olika tjänsterna uppfattades, vilka potentiella tillägg som efterfrågas. 

MiV, Material i Vården, är ett koncept som har som mål att effektivisera processer, förändra 

ansvarsfördelningen och standardisera förrådsutrustning och försörjningspunkter. 
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Utvärderingen har gjorts utifrån parametrarna sortimentsbredd, lagernivåer, ytbehov och 

tidsåtgång. Tidsåtgången är den uppföljningsdimension som haft störst betydelse och har 

gjorts genom en studie i fem steg. Aktiviteterna som har registrerats är antalet uttag, 

transporttid och plocktid på en avdelning. Estimeringen av tidsåtgången har gjort utifrån 

komponenterna; antal per tidsenhet, variation över tiden, antal utförare samt tidsåtgång.  

Hur man i vården sedan tar hand om den frigjorda tiden som servicepaketet och MiV har gett, 

har varit en nyckelfråga i det här. Man har kartlagt via frekvensstudier hur mycket och vad 

den frigjorda tiden som undersköterskorna nu har fått kunnat användas till, om det har 

används till patientnära arbete, kvalitetsarbete eller något annat. Tyvärr kunde man inte direkt 

avläsa om den frigjorda tiden kan användas till andra aktiviteter inom vården utan man ansåg 

att ytterligare analyser krävdes. 

För att införandet av vårdnära service ska bli lyckat på avdelningarna i VGR krävs det att 

vårdens processer utvecklas och standardiseras genom bl.a. bearbetning av schema- och 

bemanningsfrågor (Erik Hallberg, 2013). 

 Region Östergötland 
Informationen är hämtad från landstingets egna rapporter samt intervju med Eva Roos 

Grefberg från Region Östergötland. 

Region Östergötland har genomfört en förstudie för att se möjligheterna till att införa ett VNS 

koncept i regionen. I nuläget inväntar de beslut från regionledningen huruvida de kommer att 

godkänna piloten så de kan gå vidare med införandet av piloten. (Grefberg, 2015) 

Vid ett godkännande kommer de att gå vidare med ett projekt som innefattar ett 

planeringsarbete då de kommer att göra förberedelser för att införa VNS på två avdelningar på 

två olika sjukhus samt utvärderingar av dessa. Projektet kommer innefatta efterforskningar för 

hur VNS ska följas upp i vården, hur och vad som ska mätas och vad som måste förändras i 

vården för att uppnå önskat resultat.  

Idag används redan tjänsterna förrådshantering, måltidtjänst och patientnära transporter men i 

och med VNS kommer dessa tjänster att paketeras för att kunna erbjuda vården en 

helhetslösning istället för att de som nu ska behöva köpa in tjänsterna en och en. Tjänsterna 

ligger idag outsourcade vilket de kommer göra även i framtiden och uppföljningen av piloten 

kommer därför ske i samarbete med företagen.  

Tanken är att det ska genomföras tidsstudier innan piloten startas för att kunna kartlägga hur 

tiden fördelas idag. I slutet av piloten ska dessa mätningar jämföras med nya tidsstudier för att 

se om det har kunnat göras några tidsvinster och om tjänsterna har kunnat effektiviseras. 

Mätningar av kvaliteten kommer också att göras med bl.a. hygienmätningar. 

Kvalitetskraven är redan uttalade idag från vårdens sida eftersom tjänsterna redan används, 

ytterligare insamling av kundkrav kommer eventuellt ske i samband med pilotplaneringen. 

Mer utvärderingar om vilka kvalitetsmått som kommer att användas i piloten kommer att ske i 

ett senare stadie men de tittar på mått som antal fallskador, antal trycksår och inläggningstid. 

Övriga mätningar som kan vara intressant är kostnad för övertid, hyrsjuksköterskor, minskad 

sjukfrånvaro samt minskad VRI. 
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 Empiri 
I empirikapitlet har information sammanställts från de intervjuer som hållits med personal på 

avdelningarna samt processägare och arbetsledning från LSU. Informationen beskriver hur 

tjänsterna fungerar i dagsläget samt vilka för- och nackdelar som upplevs kring VNS.  

 Förrådshantering 
På pilotavdelningarna utförs förrådshantering av förbrukningsartiklar av VNS-personal som 

både beställer och plockar upp artiklar. Innan piloten startades utfördes dessa uppgifter av 

undersköterskor. Innan VNS tog över uppgifterna fanns det, enligt vårdavdelningarna, 

problem som bl.a. att det ofta stod 5-6 stora vagnar som under lång tid ockuperade stora 

utrymmen på vårdavdelningen, det hände ofta att upplocket av material fick avbrytas till 

fördel för mer prioriterade vårduppgifter och därför blev upplocket utdraget över lång tid 

vilket fick till följd att vagnarna tog upp stor plats under lång tid. En annan nackdel var att all 

avemballering skedde inne på avdelningarna vilket gör att sporer och partiklar sprids i luften. 

På vissa avdelningar är uppfattningen att förråden ofta var nära på att ta slut eftersom 

beställningarna gjordes mer sällan, då endast en gång i veckan.  

De positiva effekterna som vårdavdelningarna har märkt av är att det har blivit väldigt bra 

ordning och reda i skåpen, det är tydligt vilka produkter som finns och vad som är slut och 

man behöver inte ägna onödig tid åt att leta efter produkter.  

Under pilotens första tid har det varit en hel del svårigheter med att få förrådstjänsten att 

fungera optimalt. Det som vårdavdelningar har uppfattat som de största problemområdena var 

att de ibland saknar varor i förrådet, att det beställdes fel varor, för lite av vissa och för 

mycket av andra. Det har även varit en del problem med att få kännedom om produkter som 

har restnoterats. Uppfattningen är att man gick in utan tillräcklig förståelse för verksamheten 

och utan heltäckande rutiner. Att VNS-personalen inte hade någon produktkännedom var 

också ett problem inledningsvis då det tog lång tid att få ordning i förråden så att produkter 

som används tillsammans och placeras nära varandra, av samma anledning så tog det lite tid 

att hitta rätt lagernivåer för varje artikel.  

Problem som vårdavdelningarna upplever nu när piloten har fått pågå under en tid och många 

av barnsjukdomarna har åtgärdats är att de fortfarande under vissa perioder står utan vissa 

varor, man upplever att förråden har utökats och att kostnaderna för material har ökat. Man 

känner också att man har tappat kontrollen över materialhanteringen och att man nu missar 

information om nya bättre eller billigare produkter. Problemet för VNS-personalen är att de 

inte har kännedom om vilka patienter som vårdas på avdelningen och därför inte heller någon 

uppfattning om vilka produkter som det går åt extra av just nu.  

 Textilhantering 
Texiltjänsten utfördes tidigare av personal från ett externt företag på tre av de intervjuade 

avdelningarna, endast en avdelning skötte beställning och upplockning av textil själva. Nu 

utförs textilhanteringen av VNS-personal på alla avdelningar där både beställning och 

upplockning av patient- och personaltextiler ingår. De avdelningar som innan har fått tjänsten 

levererad från ett externt företag märker ingen större skillnad på hur tjänsten utförs idag mot 

hur tjänsten utfördes tidigare. De tycker att tjänsten alltid har rullat på bra och att det 

fortfarande fungerar utan konstigheter. En positiv effekt som märkts av är att tvättvagnarna 
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inte står uppe lika länge utan att VNS-personalen tar hand om dem snabbare än vad det 

gjordes innan. Även avdelningen som innan skötte textiltjänsten själva tycker att det fungerar 

bra med VNS. Något negativt som påtalats från fler avdelningar är att kommunikationen har 

blivit något besvärligare, det kan vara svårt att beställa speciella produkter som exempelvis 

extra stora tröjor eller att få feedback och information om eventuella försörjningsproblem. 

 Patientnära städ och slutstäd 
Städtjänsterna utfördes innan av undersköterskor men har nu under piloten lagts över på VNS-

personal. Innan piloten startades fanns det stora brister i utförandet av städtjänsterna. 

Eftersom undersköterskorna har mycket att göra så var det patientnära städ som lättast kunde 

bortprioriteras till förmån för andra, mer prioriterade vårduppgifter, städningen utfördes 

därför inte alls i samma utsträckning som det skulle behövas. Vårdpersonalen hade heller 

ingen städutbildning vilket kan påverka städkvaliteten.  

Reaktionerna på vårdavdelningarna är mycket positiva till att det nu är VNS som utför 

patientnära städ. Uppfattningen är att städningen nu går snabbare eftersom det görs 

regelbundet men framförallt så blir det gjort varje dag nu när det inte måste bortprioriteras. 

Avdelningscheferna är väldigt nöjda med kommunikationen runt patientnära städ, både med 

personal och chefer och det har varit enkelt att få det att fungera på avdelningarna eftersom 

det från start fanns väl utformade arbetsbeskrivningar som hela tiden varit ett levande 

dokument som vårdpersonalen har fått vara med och utveckla. Vårdpersonalen har även fått 

reaktioner från patienter att de upplever att det nu är renare på avdelningen.  

Man har även kunnat se positiva effekter med att även slutstädningen nu också lagts över på 

VNS personal. Framförallt behöver inte undersköterskorna avbryta sin uppgifter för att göra 

en slutstädning utan de kan sköta omvårdnaden av patienterna istället. Nu behöver patienterna 

inte vänta med mobilisering eller annat som de vill få hjälp med för att en slutstädning måste 

prioriteras så att nya patienter kan tas in på avdelningen. Vårdpersonalen tror inte att det har 

gett någon påverkan på omsättning av patienter eller att patienter snabbare kan komma från 

akuten eftersom på dem flesta avdelningar tar man emot patienterna men de kan behöva vänta 

i korridoren på att rummet ska bli färdigt, men fördelen med VNS kan vara att de snabbare 

kan få komma till sitt rum istället för att vänta ute på avdelningen. 

Eftersom VNS-personalen har en städutbildning samt att det finns goda kunskaper kring 

städning har städmetoderna utvecklats så att man nu gör städningen i flera steg vilket gör att 

det blir renare. Renligheten mäts också nu med ATP-mätningar då man mäter halten av 

adenosintrifosfat på ytor som städas. Mätningarna görs både innan och efter städningen har 

utförts varje dag på fem patientnära städningar och på fem slutstädningar, mätningarna görs 

av VNS-personalen själva men även stickprov av processägaren. Mätningarna jämförs sedan 

mot uppsatta mål och presenteras för vårdavdelningarna varannan månad.  

Mätningar för att kunna se effekten på minskad VRI har gjorts innan piloten startades och nya 

mätningar har gjorts för att kunna kartlägga förändringar men den jämförelsen har ännu inte 

utförts utan kommer att göras när den datan finns tillgänglig.  

 Kosthantering 
Kosthanteringen sköttes innan av en måltidsvärd som var anställd av vårdavdelningen och 

under piloten så används fortfarande samma personal men processbeskrivningen görs nu 

centralt av processägare.  
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På vårdavdelningarna har man inte märkt av någon stor skillnad sedan införandet av VNS 

gjordes, tjänsten har alltid fungerat på ett bra sätt vilket den gör nu också. Avdelningscheferna 

kan se fördelar med VNS och det ligger i att måltidsvärdarna nu kan få bättre utbildning samt 

att det lättare går att lösa sjukfrånvaron om måltidsvärden skulle bli sjuk då man kan lösa det 

inom VNS så att vårdpersonalen inte behöver belastas. Det kan också bli lättare att se till att 

arbetet blir standardiserat så att alla avdelningskök gör likadant.  

Negativa reaktioner är att avdelningscheferna inte känner att de har samma koll på 

verksamheten i köken och det finns en osäkerhet i vart ansvaret för miljökontorets riktlinjer 

ligger.  

Målet med VNS är att kunna följa de rekommendationer som är uppsatta för kost på sjukhuset 

och en förhoppning är man ska kunna erbjuda mer varierad och bättre mellanmål. Man hoppas 

också kunna låta patienterna välja mellan de två rätter som erbjuds vilket det inte alltid görs 

på vårdavdelningarna i dagsläget.  

Rengöring av kök och temperaturkontroller görs dagligen enligt egenkontrollprogrammet som 

bygger på miljökontorets kontroller som görs en gång vartannat år. Försök med att utföra 

ATP-mätningar har påbörjats för att kunna mäta renligheten på ett bättre sätt. 

Det finns en uppfattning att VNS-personalen har en bättre förståelse för 

egenkontrollprogrammet, man ser helheten vilket skapar förutsättningar för ett bättre resultat. 

VNS kan också fokusera mer på att utveckla och förbättra tjänsten eftersom man har det som 

sin kärnverksamhet.  

Patienternas uppfattning kring kosten mäts i kostenkäter som görs en gång om året. 

 Kommunikation 
Vårdpersonalen är för det mesta nöjda med kommunikationen med VNS-personalen, 

samarbetet fungerar bra även fast alla inte känns som en del av arbetsgruppen på 

mottagningen. VNS-personalen finns ofta tillgängliga på avdelningarna och om de inte finns 

där är det enkelt att få tag på dem via telefon eller kommunicera via meddelanden på tavlor.  

Det råder delade meningar om hur väl VNS- personalen integrerats och blivit en del av 

arbetsgruppen eller inte. Avdelningscheferna tror att VNS-tjänsterna kommer att fungera 

mycket bättre om VNS-personalen blir som en i arbetsgruppen vilket vissa har blivit. Andra 

märks mindre på avdelningarna vilket gör det svårt att kommunicera med dem. Det är också 

betydande att det är samma personer som jobbar på avdelningarna, att det är kända ansikten, 

för att kunna skapa ett bra samarbete.  

Kommunikationen mellan vårdpersonalen på avdelningen och de ansvariga för VNS-

tjänsterna (gruppchefer och processägare) fungerar sämre än mellan vårdpersonalen och 

VNS-personalen. Åsikter finns att informationen som kommer från gruppchefer och 

processägare inte alltid kommer hela vägen fram till kontaktpersonerna på vårdavdelningarna. 

Kontaktpersonerna har ofta själva behövt ta initiativet till att boka in möten med ansvariga för 

tjänsterna för att få informationsutbytet att fungera. Däremot har gruppcheferna och 

processägarna varit väldigt lyhörda när det gäller utveckling och förändringar i tjänsterna.  

Det har funnits problem med att information om restningar och liknande inte kommer fram till 

kontaktpersonerna utan stannar hon någon i vårdpersonalen. 
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När det är något som inte fungerar inom VNS återkopplar vårdpersonalen med VNS-

personalen som finns på plats eller kontaktar ansvarig på telefon. Uppfattningen är att det 

känns onödigt eller tar för mycket tid att skriva en avvikelse. Klagomål fångas också upp 

under mötena som kontaktpersonerna har med avdelningscheferna.  

 Synergieffekter 
VNS verkar ha gett en stor effekt på undersköterskornas välmående, de är inte lika jagade, 

lugnare och har inte samma stress när de går in på salarna. Förut blev de ibland tvingade att 

prioritera bort det patientnära städet till förmån för högre prioriterade vårduppgifter till följd 

av tidsbrist, vilket gav dem dåligt samvete som de behövde bära. Nu behöver man inte längre 

skynda igenom allt vilket gör att det blir ett annat lugn på avdelningen, en annan arbetsglädje, 

en annan energi. Man tror också att det blir ett mindre slitage på undersköterskorna eftersom 

de nu inte behöver utföra tunga uppgifter som städ, avemballering och förrådsuppackning. 

Det är möjligt att detta har gett effekt på sjukfrånvaron. Det har också blivit en kontinuitet i 

arbetsuppgifterna eftersom man inte behöver avbryta det man håller på med för att gå och ta 

hand om patienterna.  

Den frigjorda tiden har kunnat användas mer till vårdnära frågor, personalen har fått tid att 

tänka och komma med förbättringar för att patienterna inte ska få trycksår eller ramla och man 

har pratat mer om kosten som patienterna får i sig. Det finns mer tid till att mobilisera 

patienter och prata med dem vilket kan göra dem lugnare och kan öka patientnöjdheten. Det 

finns också tid för undersköterskorna att ta paus vilket det finns en vinst i också.  

Det har funnits ett problem med att få in vikarier för att täcka upp för frånvarande 

vårdpersonal vilket har resulterat i att de har fått gå en person kort på avdelningen. Nu när 

VNS avlastar förråd och städ så tror man att det kommer bli lättare att klara av 

underbemanningen eftersom vårdpersonalen har fått mer tid till att lägga på vårduppgifter.  

Vissa undersköterskor har uppskattat att utföra förrådstjänsten, det har varit kul och man har 

fått ett ansvar samt varit skönt med varierade arbetsuppgifter vilket man kan sakna nu. På en 

avdelning har man uppfattningen att man har haft tid att utföra de uppgifterna som VNS nu 

har tagit över vilket då inte ger samma positiva effekt.  

En framtida effekt kan bli att statusen för vårdyrket höjs eftersom man får jobba med det man 

är utbildad till på samma sätt som statusen för serviceyrket höjs när de också får utbildning 

genom VNS. 
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 Analys 
I kapitlet analyseras informationen som presenterats i nulägesanalysen och empirin med stöd 

av teorin. Informationen tolkas för att hitta lösningar och förslag till hur problemet kan lösas 

för att sedan presentera en metod för att slutligen komma fram till ett resultat.  

 Behov av mål 
Eftersom VNS är ett nytt koncept på Akademiska sjukhuset så behövs mål för att avgöra vad 

som förväntas uppnås med införandet av det nya konceptet. Införandet av VNS syftar till att 

skapa en förändring i verksamheten och det är därför av stor vikt att det finns tydligt uppsatta 

mål för vad detta koncept ska syfta till. Finns tydliga mål så skapar det förutsättningar för att 

på ett bättre sätt kunna utveckla processerna mot önskad effekt vilket beskrivs av SKL i punkt 

3.7.1. Att införa konceptet utan tydliga mål kan göra så att utvecklingen av tjänsterna inte blir 

lika framgångsrik. Det kan även vara så att verksamheten inte får de förbättringar som 

förväntas då målen inte är tydliga för alla inblandade.  

Det finns tre huvudsakliga orsaker till att mål bör finnas vid införande av VNS vilket har stöd 

från teorin från SIS i punkt 3.7.2. Den första orsaken är att genom att formulera tydliga mål 

kan därefter mätningar tas fram för att se fördelarna med VNS-konceptet jämför med hur 

avdelningen arbetade innan. Fördelarna med VNS ligger över flera olika områden; 

ekonomiska effekter, tidsbesparande effekter, kvalitetsförbättrande effekter, miljömässiga 

effekter och samhällsmässiga effekter. För att kunna mäta vilken påverkan VNS har inom 

dessa områden så behövs mål och mätningar för att kontrollera hur väl dessa mål uppfylls. 

Med hjälp av resultatet från dessa mätningar så kan beslut tas huruvida konceptet är lyckat 

och därmed övervägas för breddinförande på Akademiska sjukhuset.  

En annan orsak till att mål bör finnas är att det ska finnas utrymme för tjänsterna att utvecklas 

och förbättras. Finns inga mål uppsatta för vad tjänsterna ska åstadkomma i framtiden så finns 

det inget för personalen arbeta mot och allt förbättringsarbete blir därför svårt och 

ostrukturerat. Med tydligt uppsatta mål kan all personal arbeta mot samma mål och det blir då 

lättare att samarbeta mellan alla olika parter för att uppnå önskat läge.  

En tredje orsak till att införa mål är att det blir lättare för landstingen att tillsammans arbeta 

för att utveckla VNS med ett gemensamt förbättringsarbete då informationsutbytet blir 

smidigare om målen kan sättas i enhällighet med VNS-arbetet i andra landsting. Om 

landstingen skulle sträva efter mål som är uppsatta med liknande parametrar skapar det bra 

förutsättningar till att erfarenheterna i landstingen kan underlätta utvecklingsarbetet i hela 

landet.  

Fastlagt behov 

 Ta fram mål för att kunna undersöka vinster med VNS jämfört med tidigare arbetssätt. 

 Ta fram mål för att kunna skapa förutsättningar för ett förbättringsarbete med VNS. 

 Ta fram mål för att förenkla erfarenhetsutbytet mellan landstingen.  
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 Framgångsfaktorer 
Uppgifterna i tabellen nedan är hämtade från Akademiska sjukhusets balanserade styrkort för 

2015 (styrkortet finns i bilaga 2). I listan har de framgångsfaktorer som tros kunna ligga till 

grund för att sätta upp mål för VNS-arbetet valts ut och visas här under fem olika kategorier. 

Detta görs för att målen som ska formuleras bör ligga i linje med verksamhetens policy och 

mål enligt teori inhämtat från SIS i 3.7.2.  

 

 

  

Medborgare och kund

• Attraktiv vårdgivare genom gott bemötande och god kommunikation, god 
tillgänglighet, hög kvalitet och säkerhet, ökat patientinflytande samt genom 
värdebaserad vård

• Hög patientsäkerhet

• Hälsoinriktat arbete

Ekonomi

• Ändamålsenlig ekonomisk styrning, planering och uppföljning av verksamheter

Produktion

• Arbeta för att möta kundernas förväntningar avseende kvalité, tillgänglighet och 
effektivitet

• Väl utvecklad produktionsstyrning där matchning av behov och kapacitet ständigt 
görs genom god planering och uppföljning, på alla nivåer inom verksamheten

Förnyelse

• Forskning, utbildning och utveckling genom innovativt samarbete med andra 
ledande aktörer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

• Kreativitet och innovation avseende:
- arbetssätt
- organisation
- ledning och styrning

Medarbetare

• Rätt kompetens på rätt plats

• Öppen och gränsöverskridande verksamhetskultur
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7.2.1 Kvalitetsfaktorer och mål per område 
Från de framgångsfaktorer som hämtas ur Akademiska sjukhusets balanserade styrkort för 

2015 (visas i bilaga 2) så har kritiska faktorer kunnat tas fram för de sex olika undersökta 

områdena (de fyra processerna samt kommunikation och synergieffekter). De kritiska 

faktorerna har tagits fram för att hjälpa till att hitta de områden där målen bör sättas. Detta är 

områden där det finns anledning till att vilja se resultat och där det finns potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Från dessa kritiska faktorer har sedan ett antal mål kunnat formuleras 

för respektive område metoden som används finns beskriven i punkt 3.7.2.  

Förråd 

 

Kritiska faktorer

• Patientsäkerhet

• Ändamålsenlig ekonomisk styrning

• Kvalitet

• Tillgänglighet

• Effektivitet

• Matchning av behov och kapacitet

• Kreativitet avseende arbetssätt

• Rätt kompetens på rätt plats

• Gränsöverskridande verksamhetskultur

Mål
VNS ska...

• Öka effektiviteten och därmed minska 
den tid som läggs på arbetsuppgifterna 
utan att göra avkall på kvaliteten.

• Tillhandahålla det förrådsmaterial som 
efterfrågas av vårdpersonalen när det 
behövs.

• Förse verksamheten med de produkter 
som bäst lämpar sig för ändamålet till 
det mest fördelaktiga priset. 

• Medverka till en bra vård- och 
arbetsmiljö på avdelningen för 
patienter och personal.

• Ständigt utveckla processer och 
arbetssätt.

• Säkerställa att lämplig kompetens finns 
för att utföra de överenskomna 
arbetsuppgifterna.

• Arbeta för att sänka förrådets kostnader 
per patient.
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Textil

 

 

Patientnära städ och slutstäd

 

Kritiska faktorer

• Ändamålsenlig ekonomisk styrning

• Kvalitet

• Tillgänglighet

• Effektivitet

• Matchning av behov och kapacitet

• Kreativitet avseende arbetssätt

• Rätt kompetens på rätt plats

• Gränsöverskridande verksamhetskultur

Mål
VNS ska...

• Öka effektiviteten och därmed minska 
den tid som läggs på arbetsuppgifterna 
utan att göra avkall på kvaliteten.

• Tillhandahålla de textilartiklar som 
efterfrågas av vårdpersonalen när de 
behövs.

• Medverka till en bra vård- och 
arbetsmiljö på avdelningen för 
patienter och personal.

• Ständigt utveckla processer och 
arbetssätt.

Kritiska faktorer

• Gott bemötande 

• Hög kvalitet och säkerhet

• Hög patientsäkerhet

• Ändamålsenlig ekonomisk styrning

• Kvalitet

• Tillgänglighet

• Effektivitet

• Matchning av behov och kapacitet

• Kreativitet avseende arbetssätt

• Rätt kompetens på rätt plats

• Gränsöverskridande verksamhetskultur

Mål

VNS ska...

• Öka effektiviteten och därmed minska 
den tid som läggs på arbetsuppgifterna 
utan att göra avkall på kvaliteten.

• Medverka till att patienterna får en 
positiv sjukhusvistelse.

• Öka patientsäkerheten.

• Arbeta med att utveckla metoder och 
arbetssätt för att uppnå en högre 
kvalitet

• Möta kundernas krav på tillgänglighet 
och erbjuda den kapacitet som 
efterfrågas.
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Kost

 

  

Kritiska faktorer

• Gott bemötande

• God kommunikation 

• God tillgänglighet

• Hög kvalitet och säkerhet

• Ökat patientinflytande 

• Hög patientsäkerhet

• Hälsoinriktat arbete

• Ändamålsenlig ekonomisk styrning

• Kvalitet

• Effektivitet

• Matchning av behov och kapacitet

• Kreativitet avseende arbetssätt

• Rätt kompetens på rätt plats

• Öppen och gränsöverskridande 
verksamhetskultur

Mål

VNS ska...

• Medverka till att patienterna får en 
positiv sjukhusvistelse.

• Medverka till ett ökat patientinflytande 
gällande kosten.

• Öka patientsäkerheten.

• Säkerställa att lämplig kompetens finns 
för att utföra de överenskomna 
arbetsuppgifterna.

• Arbeta med att utveckla metoder och 
arbetssätt för att uppnå en högre 
kvalitet.

• Arbeta för att sänka avdelningskökens 
omkostnader per patient.

• Tillhandahålla de livsmedel och 
produkter som efterfrågas av 
vårdpersonalen och patienter när den 
behövs.
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Kommunikation 

 

Synergieffekter

 

 

  

Kritiska faktorer

• Gott bemötande

• God kommunikation 

• God tillgänglighet

• Ökat patientinflytande

• Öppen och gränsöverskridande 
verksamhetskultur

Mål
VNS ska...

• Se till att ansvarig personal finns 
tillgänglig för kommunikation med 
vårdpersonalen.

• Se till att avdelningspersonalen alltid 
känner sig informerade om tjänsterna 
som utförs på avdelningen.

• Kunden ska alltid känna sig 
invloverade i besluten kring den 
operativa verksamheten.

• Skapa ett starkt samarbete mellan 
VNS-personal och vårdpersonalen. 

Kritiska faktorer

• Gott bemötande

• God kommunikation 

• God tillgänglighet

• Hög kvalitet och säkerhet

• Ökat patientinflytande 

• Hög patientsäkerhet

• Hälsoinriktat arbete

• Ändamålsenlig ekonomisk styrning

• Kvalitet

• Effektivitet

• Matchning av behov och kapacitet

• Utbildning och utveckling genom 
innovativt samarbete 

• Kreativitet avseende – arbetssätt, 
organisation, ledning och styrning 
utbildning och utveckling genom 
innovativt samarbete 

• Rätt kompetens på rätt plats

• Öppen och gränsöverskridande 
verksamhetskultur

Mål

VNS ska...

• Medverka till att vårdpersonalen mår 
bättre i avseende till stress och 
sjukfrånvaro.

• Medverka till att vårdpersonalen lägger 
mer tid på vårdarbete.

• Medverka till att patienterna får mer 
hjälp med mobilisering, samtal eller 
annat de behöver hjälp med.

• Öka patientnöjdheten till följd av mer 
tid med vårdpersonalen.

• Minska antalet stängda vårdplatser till 
följd av underbemanning.

• Medverka till att vårdpersonalen 
upplever att de ägnar mindre tid på 
arbetsuppgifter som  istället skulle 
kunna utföras av servicepersonal.
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 Variabler att följa 
Utifrån de mål som formulerats i kapitel 7 har förslag på variabler tagits fram som kan 

användas för att göra mätningar inom VNS. En tabell har tagits fram med tre kolumner; de 

mål som togs fram i analysen, en fråga att ställa i framtiden (för att kunna svara på om målet 

blivit uppfyllt) och utifrån dessa två togs variabler att följa fram. Tabellen är gjord efter 

modellen från SKL som beskrivs i punkt 3.7.1. Tabellen finns i bilaga 1 och har används som 

ett verktyg för att kunna ta fram de mätmetoder som redovisas i resultatkapitlet.  

Resultatet som tas fram med den här metoden är variabler som kan användas som mätmetoder 

för att utvärdera kvaliteten på VNS-tjänsterna. Variablerna används för att skapa resultatet i 

kapitel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  



Kap. 8 Resultat 

37 

 

 Resultat  
Utifrån analysen har ett resultat kunnat skapas som presenteras i detta kapitel. Resultatet 

beskriver för varje tjänsteområde vilka mätmetoder som anses vara lämpliga att införa.   

 Förrådshantering 
Analysen visade att den intervjuade personalen anser att det finns en mängd positiva effekter 

som uppkommit i samband med införande av VNS. En del av effekterna kan kopplas till att 

uppgifterna nu utförs på ett annat sätt vilket förbättrar den totala tiden som skrymmande gods 

står uppe på avdelningen, en förbättring av luftkvaliteten på avdelningen då avemballering nu 

sker på annan plats samt att det går snabbare för vårdpersonalen att hitta produkter i förråden 

eftersom det nu finns ett bättre system. Med det nya konceptet har man även förhoppningarna 

om att kunna sänka den totala tiden som läggs på arbetsuppgifterna, öka lagertillgängligheten 

och minska lagernivåerna.  

Dessvärre finns det också farhågor om att en effekt av VNS blir att lagernivåerna ökar 

tillsammans med materialkostnaderna och kassationerna. Dessutom tror cheferna på 

avdelningarna att det finns en risk att man inte längre har samma medvetenhet kring nya 

produkter på marknaden vilket gör att artiklar inte ersätts av nya lika snabbt eller inte alls.  

Med analysen från intervjuerna i baktanke har kritiska faktorer tagits fram med stöd av 

Akademiska sjukhusets balanserade styrkort och deras framgångsfaktorer. De kritiska 

faktorerna som anses kunna kopplas till förrådshanteringen är; patientsäkerhet, ändamålsenlig 

ekonomisk styrning, kvalitet, tillgänglighet, effektivitet, matchning av behov och kapacitet, 

kreativitet avseende arbetssätt, rätt kompetens på rätt plats och gränsöverskridande 

verksamhetskultur.  

Utifrån denna information har mål satts upp samt variabler och mätmetoder för att kunna 

fastställa hur väl målen blivit uppfyllda. 

8.1.1 Mål och mätmetoder 

Mål 1 

Öka effektiviteten och därmed minska den tid som läggs på arbetsuppgifterna utan att göra 

avkall på kvaliteten. 

För att kunna konstatera om tiden som läggs på arbetsuppgifterna har minskat måste tiden för 

utförandet mätas. Mätningarna bör göras i början som utgångsläge och sedan följas upp 

kontinuerligt för att stämma av mot målet. Mätningarna kan göras genom en studie då 

tidsåtgången mäts under en period, alternativt kan en uppskattning göras av personalen som 

utför uppgifterna. Måttet blir då Tidsåtgång (timmar/vecka). 

För att se om effektiviteten har ökat, alltså att det finns en minskad tidsåtgång men med en 

bibehållen processkvalitet bör lagertillgängligheten mätas vilket är den procentuella andel 

dagar som det funnits kvantitet av en specifik artikel (%). Lagertillgängligheten bör jämföras 

över tid för att se att en bibehållen kvalitet på servicen levereras.  

Även en mätning av optimala produkter bör göras vilket tas upp i Mål 3. 

Mål 2 

Tillhandahålla det förrådsmaterial som efterfrågas av vårdpersonalen när det behövs. 
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För att se till att förrådsmaterialet tillhandahålls i den utsträckning som förväntas bör 

lagertillgängligheten mätas vilket tas upp i Mål 1.  

Mål 3 

Förse verksamheten med de produkter som bäst lämpar sig för ändamålet till det mest 

fördelaktiga priset.  

För att se till att verksamheten får de optimala produkterna kan en mätning göras av antal 

gånger som en artikel ersatts av en motsvarande bättre artikel avseende pris, kvalitet eller 

funktion. Mätning av artikelutbyte visar på hur ofta nya artiklar tas in i verksamheten och 

mäts (ggr/månad).  

Även den tid som läggs på att söka information om nya artiklar och att gå igenom utbudet av 

artiklar som erbjuds kan ses som en indikation på att verksamheten erbjuds de bäst lämpade 

artiklarna som kan tas in inom de begränsningar som finns. Utbudskontroll mäts 

timmar/vecka. 

Mål 4 

Medverka till en bra vård- och arbetsmiljö på avdelningen för patienter och personal. 

För att kunna ta reda på om vårdpersonalen och patienterna upplever att vård- och 

arbetsmiljön blivit bättre behöver de som är berörda tillfrågas hur de upplever resultatet och 

förändringen. Därför behöver nöjdhetsundersökningar göras där vårdpersonalen tillfrågas 

hur de upplever att miljön i skåpen är, om är det lätt att hitta, om det är snyggt och 

strukturerat. Även frågor kring huruvida de upplever att förrådsvagnar och annat gods stör 

vård- och arbetsmiljön på avdelningen.  

Mål 5 

Ständigt utveckla processer och arbetssätt. 

När avdelningspersonalen eller VNS-personalen upplever att något inom VNS inte fungerar 

som förväntat ska en avvikelse skrivas som kan hanteras och lösa det upplevda problemet. 

Problemet bör också utvärderas för att rotorrsaken till att problemet uppstod kan tas fram och 

lösa detta med en långsiktig lösning. Förbättringar som görs inom VNS-tjänsten bör mätas 

för att se till att tjänsterna utvecklas. Mätningarna kan göras genom att mäta antalet 

genomförda förbättringar gjorda från avvikelser per månad (st/månad).  

Även genomförda utvecklingsmöten är en indikator på att tjänsterna utvecklas och kan därför 

mätas genom antal utvecklingsmöten (st/månad). 

Mål 6 

Säkerställa att lämplig kompetens finns för att utföra de överenskomna arbetsuppgifterna. 

För att kunna se till att personalen har lämplig kompetens bör man mäta hur många och hur 

ofta personalen får genomgå utbildningar inom relevant område (antal/år).  

Kassation av artiklar från förrådet kan vara en indikator på att personalen beställt för stora 

mängder eller av annan anledning behövt kassera produkter. Detta kan i sin tur vara ett tecken 

på att personalen inte har tillräcklig kunskap eller inte fått ta del av fullständig information för 

att kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt. Kassation mäts som en kostnad per månad eller 

procent av den totala kostnaden.  
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Av samma anledning kan felbeställningar mätas eftersom detta kan härledas till att 

personalen inte haft tillräcklig kunskap om vilka produkter som ska beställas eller av annan 

anledning gjort en felbeställning. Mäts som antal fel/månad eller kostnaden/månad.  

Mål 7 

Arbeta för att sänka förrådets kostnader per patient. 

Förrådets produktkostnader definieras som de kostnader som avdelningen betalar för 

artiklarna som finns i förrådet. Kostnaderna mäts per månad och jämförs sedan med antalet 

patienter som funnits på avdelningen under perioden. Resultatet jämföras sedan över tid för 

att se förändringar (kr/månad och patient). 

Att sänka förrådets lagernivåer sänker också kostnaderna och kan mätas genom 

lageromsättningshastighet som visar hur många gånger per år lagret omsätts för en viss 

artikel. Mätningarna görs genom att beräkna förhållandet mellan årskostnaden för inköpta 

varor och det genomsnittliga värdet på lagret.  

En annan kostnad för förrådet är kostnaden för förlust och stöld vilket beräknas som en 

kostnad per månad per patient precis som för produktkostnaderna.  

När förrådets kostnader beräknas bör även kostnad för kassation tas med vilket tas upp i mål 

6. 

 Textilhantering 
De positiva effekterna som förväntas uppkomma i samband med VNS för textilhanteringen är 

snarlika de effekterna som tagits upp för förrådshanteringen. Genom att förändra hur arbetet 

utförs kan man få effekter som att godset inte tar upp lika mycket utrymme under lika lång tid 

vid upplockningen samt att den totala tiden för processen blir kortare. Man hoppas även på 

effekter som ökad lagertillgänglighet samt minskade lagernivåer.  

De kritiska faktorerna som tagits fram med stöd från Akademiska sjukhusets 

framgångsfaktorer är; ändamålsenlig ekonomisk styrning, kvalitet, tillgänglighet, effektivitet, 

matchning av behov och kapacitet, kreativitet avseende arbetssätt, rätt kompetens på rätt plats 

och gränsöverskridande verksamhetskultur.  

Utifrån denna information har mål satts upp samt variabler och mätmetoder för att kunna 

fastställa hur väl målen blivit uppfyllda. 

8.2.1 Mål och mätmetoder 

Mål 1 

Öka effektiviteten och därmed minska den tid som läggs på arbetsuppgifterna utan att göra 

avkall på kvaliteten. 

För att kunna se om tiden som läggs på arbetsuppgifterna har minskat måste tiden för 

utförandet mätas. Mätningarna bör göras i början som utgångsläge och sedan följas upp 

kontinuerligt för att stämma av mot målet. Mätningarna kan göras genom en studie då tiden 

för utförandet mäts alternativt kan en uppskattning göras av personalen som utför uppgifterna. 

Måttet blir då Tidsåtgång (timmar/vecka). 

För att se om effektiviteten har ökat, alltså att det finns en minskad tidsåtgång men med en 

bibehållen processkvalitet bör lagertillgängligheten mätas vilket är den procentuella andel 
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dagar som det funnits kvantitet av en specifik artikel (%). Lagertillgängligheten bör jämföras 

över tid för att se att en bibehållen kvalitet på servicen levererats.  

Mål 2 

Tillhandahålla det textilartiklar som efterfrågas av vårdpersonalen när de behövs. 

För att se till att textilartiklarna tillhandahålls till i den utsträckning som förväntas bör 

lagertillgängligheten mätas vilket tas upp i Mål 1.  

Mål 3 

Medverka till en bra vård- och arbetsmiljö på avdelningen för patienter och personal. 

För att kunna ta reda på om vårdpersonalen och patienterna upplever att vård- och 

arbetsmiljön blivit bättre behöver de som är berörda tillfrågas hur de upplever resultatet och 

förändringen. Därför behöver nöjdhetsundersökningar göras där vårdpersonalen tillfrågas 

hur de upplever att miljön i skåpen är, om är det lätt att hitta, om det är snyggt och 

strukturerat. Även frågor kring huruvida de upplever att textilvagnar och annat gods stör vård- 

och arbetsmiljön på avdelningen.  

Mål 4 

Ständigt utveckla processer och arbetssätt. 

När avdelningspersonalen eller VNS-personalen upplever att något inom VNS inte fungerar 

som förväntat ska en avvikelse skrivas som kan hanteras och lösa det upplevda problemet. 

Problemet bör också utvärderas för att rotorrsaken till att problemet uppstod kan tas fram och 

lösa detta med en långsiktig lösning. Förbättringar som görs inom VNS-tjänsten bör mätas 

för att se till att tjänsterna utvecklas. Mätningarna kan göras genom att mäta antalet 

genomförda förbättringar gjorda från avvikelser per månad.  

Även genomförda utvecklingsmöten är en indikator på att tjänsterna utvecklas och kan därför 

mätas genom antal utvecklingsmöten (st/månad). 

 Patientnära städ och slutstäd 
En av de största effekterna efter införande av VNS för den patientnära städningen är att all 

städning nu genomförs med kontinuitet, vilket gör att det oftare blir städat och att den 

patientnära städningen inte längre bortprioriteras. Eftersom städningen nu utförs av utbildad 

personal så kan den utföras med högre kvalitet och kan göras snabbare än innan. Som följd av 

ökad kvalitet på städningen hoppas man kunna se förbättringar i ATP-mätningar samt se en 

minskning av VRI.  

När städningen utfördes av undersköterskor så behövde slutstädning ofta prioriteras för andra 

uppgifter vilket betyder att personalen ofta blev avbruten i sitt arbete med patienterna. Och 

om det inte fanns någon undersköterska tillgänglig för slutstädning så kunde patienten få 

vänta på annan plats på avdelningen till dess att rummet var klart.  

De kritiska faktorerna som tagits fram med stöd från Akademiska sjukhusets 

framgångsfaktorer är; gott bemötande, hög kvalitet och säkerhet, hög patientsäkerhet, 

ändamålsenlig ekonomisk styrning, kvalitet, tillgänglighet, effektivitet, matchning av behov 

och kapacitet, kreativitet avseende arbetssätt, rätt kompetens på rätt plats och 

gränsöverskridande verksamhetskultur.  
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Utifrån denna information har mål satts upp samt variabler och mätmetoder för att kunna 

fastställa hur väl målen blivit uppfyllda. 

8.3.1 Mål och mätmetoder 

Mål 1 

Öka effektiviteten och därmed minska den tid som läggs på arbetsuppgifterna utan att göra 

avkall på kvaliteten. 

För att kunna se om tiden som läggs på arbetsuppgifterna har minska måste tiden för 

utförandet mätas. Mätningarna bör göras i början som utgångsläge och sedan följas upp 

kontinuerligt för att stämmas av mot målet. Mätningarna kan göras genom en studie då tiden 

för utförandet mäts alternativt kan en uppskattning göras av personalen som utför uppgifterna. 

Måttet blir då Tidsåtgång (timmar/vecka). 

Hur väl städningen utförs görs med hjälp av ATP-mätningar som mäter mängden 

adenosintrifosfat på specifika mätpunkter före och efter utförd städning.  

För att se att städningen utförs i den utsträckning som behövs behöver statistik föras över hur 

många patientnära städningar som utförs varje dag, hur många veckostädningar som utförs 

varje vecka samt hur många slutstädningar som gjorts. Andel utförda städningar kan 

beräknas genom att titta på förhållandet mellan antal begärda städningar och antalet utförda 

städningar. Mätningen visar då hur stor de av de belagda patientrummen som blivit städade 

varje dag, som blivit veckostädade varje vecka alternativt slutstädade efter patienten skrivits 

ut.  

Mål 2 

Medverka till att patienterna får en positiv sjukhusvistelse. 

För att kunna ta reda på hur patienterna upplever sin sjukhusvistelse och hur den påverkats av 

patientnära städ och slutstäd behöver de som är berörda tillfrågas hur de upplever resultatet av 

tjänsten. Därför behöver nöjdhetsundersökningar göras där patienterna tillfrågas hur de 

upplever att städningen av rummet tillfredsställts deras krav. Även frågor kring hur snabbt de 

fått tillgång till en säng när de först skrevs in på avdelningen.  

Mål 3 

Öka patientsäkerheten. 

Genom förbättrad kvalitet på patientnära städning och slutstädning kan spridningen av VRI 

minskas vilket bör följas upp genom mätningar över tid. 

Mål 4 

Arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att uppnå en högre kvalitet. 

När avdelningspersonalen eller VNS-personalen upplever att något inom VNS inte fungerar 

som förväntat ska en avvikelse skrivas som kan hanteras och lösa det upplevda problemet. 

Problemet bör också utvärderas för att rotorrsaken till att problemet uppstod kan tas fram och 

lösa detta med en långsiktig lösning. Förbättringar som görs inom VNS-tjänsten bör mätas 

för att se till att tjänsterna utvecklas. Mätningarna kan göras genom att mäta antalet 

genomförda förbättringar gjorda från avvikelser per månad.  
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Även genomförda utvecklingsmöten är en indikator på att tjänsterna utvecklas och kan därför 

mätas genom antal utvecklingsmöten (antal/månad). 

Mål 5 

Möta kundernas krav på tillgänglighet och erbjuda den kapacitet som efterfrågas. 

För att se att VNS erbjuder den kapacitet och tillgänglighet som behövs på avdelningen mäts 

antal utförda städningar vilket tas upp i Mål 1. Utöver det kan en tidsstudie göras för att 

mäta tiden mellan en utskrivning till dess att slutstädningen är utförd och rummet är färdigt 

för nästa patient mätas. Tiden kan mätas genom studier eller uppskattningar av personalen 

(minuter). 

 Kosthantering 
Med VNS blir kosthanteringen centralt styrd vilket kan få fördelar på flera olika sätt. 

Däribland att det blir lättare att orda med utbildning till personalen samt att man kan lösa 

sjukfrånvaro genom VNS och inte behöver ta in extra hjälp från vårdpersonalen. Man kan 

också se till att egenkontrollprogrammet fungerar på ett bra sätt samt att avvikelsehanteringen 

blir lättare.  

Framåt ser man att det kan ge positiva effekter gällande kosthanteringens utveckling genom 

att man ger patienterna mer möjlighet att ha inflytande över sin kost och erbjuds fler 

valmöjligheter.  

De kritiska faktorerna som tagits fram med stöd från Akademiska sjukhusets 

framgångsfaktorer är; gott bemötande, god kommunikation, god tillgänglighet hög kvalitet 

och säkerhet, högt patientinflytande, hög patientsäkerhet, ändamålsenlig ekonomisk styrning, 

kvalitet, tillgänglighet, effektivitet, matchning av behov och kapacitet, kreativitet avseende 

arbetssätt, rätt kompetens på rätt plats och gränsöverskridande verksamhetskultur.  

Utifrån denna information har mål satts upp samt variabler och mätmetoder för att kunna 

fastställa hur väl målen blivit uppfyllda. 

8.4.1 Mål och mätmetoder 

Mål 1 

Medverka till att patienterna får en positiv sjukhusvistelse. 

För att kunna ta reda på hur patienterna upplever sin sjukhusvistelse och hur den påverkats av 

kosthanteringen behöver de som är berörda tillfrågas hur de upplever resultatet av tjänsten. 

Därför behöver nöjdhetsundersökningar göras där patienterna tillfrågas hur de upplever att 

utbudet av mat och mellanmål tillfredsställer deras krav samt hur kosthanteringen utförs.  

Mål 2 

Medverka till ett ökat patientinflytande gällande kosten. 

Undersökningar kan göras där det förs statistik på i vilken grad patienterna får vara med att 

välja vilken rätt de vill äta vid de måltider då flera alternativ finns att välja mellan samt i 

vilken grad de kan påverka vad de vill äta vid övriga mål. Måltidsval kan mätas genom att 

tillfråga berörd personal att uppskatta hur ofta de kan erbjuda patienterna flera val och hur 

ofta patienterna efterfrågar något som inte kan erbjudas.  
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Mål 3 

Öka patientsäkerheten. 

Genom Egenkontrollen kan det säkerställas att det hålls en hög kvalitet och säkerhet i 

livsmedelshanteringen vilket ger ökad patientsäkerhet.  

Mål 4 

Säkerställa att lämplig kompetens finns för att utföra de överenskomna arbetsuppgifterna. 

För att kunna se till att personalen har lämplig kompetens bör man mäta hur många och hur 

ofta personalen får genomgå utbildningar inom relevant område (st/år).  

Kassation av artiklar från köket kan vara en indikator på att personalen beställt för stora 

mängder eller av annan anledning behövt kassera produkter vilket kan vara ett tecken på att 

personalen inte har tillräcklig kunskap eller inte kunnat få ta del av tillräcklig information för 

att kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt. Kassation mäts som en kostnad per månad som 

kronor eller procent av den totala kostnaden.  

Av samma anledning kan felbeställningar mätas eftersom detta kan härledas till att 

personalen inte haft tillräcklig kunskap om vilka produkter som ska beställas eller av annan 

anledning gjort en felbeställning. Mäts som antal fel/månad eller kostnaden/månad.  

Mål 5 

Arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att uppnå en högre kvalitet. 

När avdelningspersonalen eller VNS-personalen upplever att något inom VNS inte fungerar 

som förväntat ska en avvikelse skrivas som kan hanteras och lösa det upplevda problemet. 

Problemet bör också utvärderas för att rotorrsaken till att problemet uppstod kan tas fram och 

lösa detta med en långsiktig lösning. Förbättringar som görs inom VNS-tjänsten bör mätas 

för att se till att tjänsterna utvecklas. Mätningarna kan göras genom att mäta antalet 

genomförda förbättringar gjorda från avvikelser per månad.  

Även genomförda utvecklingsmöten är en indikator på att tjänsterna utvecklas och kan därför 

mätas genom antal utvecklingsmöten (st/månad). 

Mål 6 

Arbeta för att sänka avdelningskökens kostnader per patient. 

Avdelningens livsmedelskostnader definieras som de kostnader som avdelningen betalar för 

de livsmedel som finns i köket. Kostnaderna mäts per månad och jämförs sedan med antalet 

patienter som funnits på avdelningen under perioden. Resultatet jämförs sedan över tid för att 

se förändringar (kr/månad/patient). 

Att sänka kökets lagernivåer sänker också kostnaderna i form av kapitalbindning och 

eventuella kassationer och kan mätas genom lageromsättningshastighet som visar hur 

många gånger per år lagret omsätts. Mätningarna görs genom att beräkna förhållandet mellan 

årskostnaden för inköpta varor och det genomsnittliga värdet på varulager.  

En annan kostnad för förrådet är kostnaden för förlust och stöld vilket beräknas som en 

kostnad per månad per patient precis som för produktkostnaderna.  
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När förrådets kostnader beräknas bör även kostnad för kassation tas med vilket tas upp i mål 

4. 

Mål 7 

Tillhandahålla de livsmedel och produkter som efterfrågas av vårdpersonalen och patienter 

när den behövs. 

För att se till att de produkter som efterfrågas av personalen finns tillgänglig när de efterfrågas 

bör lagertillgängligheten mätas vilket är den procentuella andel dagar som det funnits 

kvantitet av en specifik artikel (%). Lagertillgängligheten bör jämföras över tid för att se att 

en bibehållen kvalitet på servicen levereras eller om den ökats.  

 Kommunikation  
Det finns en stor vikt i huruvida kommunikationen mellan VSN-personalen och personalen på 

avdelningen fungerar för att kunna få ut så bra effekter som möjlig från VNS.  Uppfattningen 

på avdelningarna är att samarbetet och kommunikationen med personalen som jobbar med 

VNS-tjänsterna för det mesta fungerar bra men att relationen kan utvecklas för att personalen 

ska kännas som en del av arbetsgruppen.  Informationsutbytet med VNS-ansvariga kan 

förbättras för att avdelningspersonalen ska känna sig mer involverade i VNS-tjänsterna. 

Avvikelsehanteringen görs för det mesta muntligen vilket gör att man inte får in avvikelser i 

systemet eller att det finns ett visst mörkertal som inte tas upp. 

De kritiska faktorerna som tagits fram med stöd från Akademiska sjukhusets 

framgångsfaktorer är; gott bemötande, god kommunikation, god tillgänglighet, högt 

patientinflytande och gränsöverskridande verksamhetskultur.  

Utifrån denna information har mål satts upp samt variabler och mätmetoder för att kunna 

fastställa hur väl målen blivit uppfyllda. 

8.5.1 Mål och mätmetoder 

Mål 1 

Se till att ansvarig personal finns tillgänglig för kommunikation med vårdpersonalen. 

För att se till att VNS tillfredsställer de krav som vårdpersonalen har på tillgänglighet för 

kommunikation behöver man göra kundnöjdhetsundersökningar. Dessa undersökningar bör 

mäta i vilken utsträckning som dessa krav tillfredsställs.  

Mål 2 

Se till att avdelningspersonalen alltid känner sig informerad om tjänsterna som utförs på 

avdelningen. 

För att ta reda på hur pass informerade personalen på avdelningen känner sig så bör metoden 

kundnöjdhetsundersökningar användas även här. Ansvarig personal bör då tillfrågas om de 

känner att de får tillräcklig information om VNS-tjänsterna som utförs på avdelningen.  

Även antal informationsmöten kan mätas för att se hur bra informationsdelning som finns 

mellan VNS och vårdavdelningen. Mätningen görs då som antal möten/vecka.  
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Mål 3 

Avdelningspersonalen ska alltid känna sig involverade i besluten kring den operativa 

verksamheten. 

För att ta reda på hur pass involverade personalen på avdelningen känner sig i besluten 

rörande VNS så bör metoden kundnöjdhetsundersökningar användas även här. Ansvarig 

personal bör då tillfrågas om de känner sig tillräckligt involverade i besluten kring VNS-

tjänsterna som utförs på avdelningen.  

Även antal planeringsmöten kan mätas för att se hur bra samarbete som finns mellan VNS 

och vårdavdelningen gällande den operativa verksamheten inom VNS. Mätningen görs då 

som antal möten/vecka.  

Mål 4 

Skapa ett starkt samarbete mellan VNS-personal och vårdpersonalen.  

För att ta reda på hur vårdpersonalen uppfattar samarbetet med VNS-personalen bör de 

tillfrågas om hur väl de tycker att samarbetet fungerar. Detta kan göras genom 

kundnöjdhetsundersökningar med vårdpersonalen där frågor kring samarbetet ställs.  

 Synergieffekter 
Från analysen kan det konstateras att man på vårdavdelningarna har en uppfattning som att 

VNS ger positiva effekter som minskad stress och slitage för undersköterskor. Man har också 

märkt att det nu finns mer tid att ägna åt patienterna vilket gör att de blir mer mobiliserade 

samt får hjälp med olika saker som de behöver vilket ökar deras nöjdhet. Vårdpersonalen kan 

också ägna mer tid åt vårduppgifter som att se till att patienterna inte får trycksår och att de 

får i sig rätt kost.  

Man tror också att tillfällen då man går underbemannat inte kommer skapa lika stora problem 

då det finns mer tid åt att utföra vårdarbetet på, dessutom kan detta i framtiden göra att 

vårdyrket får en ökad status då vårduppgifter renodlas. 

De kritiska faktorerna som anses kunna kopplas till förrådshanteringen är; gott bemötande, 

god kommunikation, god tillgänglighet, hög kvalitet och säkerhet, ökat patientinflytande, 

ökad patientsäkerhet, hälsoinriktat arbete, ändamålsenlig ekonomisk styrning, kvalitet, 

effektivitet, matchning av behov och kapacitet, utbildning, kreativitet avseende arbetssätt, rätt 

kompetens på rätt plats och gränsöverskridande verksamhetskultur.  

Utifrån denna information har mål satts upp samt variabler och mätmetoder för att kunna 

fastställa hur väl målen blivit uppfyllda. 

8.6.1 Mål och mätmetoder 

Mål 1 

Medverka till att vårdpersonalen mår bättre i avseende till stress och sjukfrånvaro. 

För att se hur VNS påverkar vårdpersonalens välmående i avseende till stress bör 

kundnöjdhetsundersökningar göras med frågor om vårdpersonalens hur vårdpersonalen 

upplever stress och annan ansträngning på arbetsplatsen. 
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För att se om VNS har någon påverkan på sjukfrånvaron bör statistik tas fram för att jämföra 

om någon minskning av sjukfrånvaron skett. Sjuktalet mäter andelen sjukfrånvaro i 

förhållande till tillgänglig arbetstid.  

Mål 2 

Medverka till att vårdpersonalen lägger mer tid på vårdarbete. 

För att se om vårdpersonalen har fått mer tid frigjord som istället kan läggas på vårdarbete 

behöver man först mäta all den tid som vårdpersonalen lade på uppgifter som nu ingår i VNS-

tjänsterna. Därefter görs undersökningar på om den frigjorda tiden gjort att vårdpersonalen 

istället kan använda mer tid till andra arbetsuppgifter. Alltså blir mätningen hur mycket 

frigjord tid vårdpersonalen har fått sedan införande av VNS (timmar/vecka). 

Därefter görs undersökningar på hur denna tid nu spenderas, hur mycket av den frigjorda 

tiden kan läggas på andra arbetsuppgifter, vilka aktiviteter läggs tiden på och hur mycket av 

den frigjorda tiden har kunnat bidra till ökat vårdarbete (timmar/vecka). 

Mål 3 

Medverka till att patienterna får mer hjälp med mobilisering, samtal eller annat de behöver 

hjälp med. 

För att se om VNS gett vårdpersonalen möjlighet att ägna mer tid år att mobilisera patienter 

eller på annat sätt hjälpa dem med saker som inte är direkt kopplande till vården bör man mäta 

hur mycket tid vårdpersonalen lägger på dessa aktiviteter. Mätningarna kan göras genom en 

studie då tiden för utförandet mäts alternativt kan en uppskattning göras av personalen som 

utför uppgifterna. Måttet blir då Tidsåtgång (timmar/vecka). 

Mål 4 

Öka patientnöjdheten till följd av mer tid med vårdpersonalen. 

För att se om VNS gett någon positiv inverkan på patienterna bör nöjdhetsundersökningar 

göras då de berörda patienterna blir tillfrågade huruvida de är nöjda med hur mycket tid som 

de får med berörd vårdpersonal.  

Mål 5 

Minska antalet stängda vårdplatser till följd av underbemanning. 

För att se om VNS-tjänsterna har påverkat underbemanningens negativa effekter och därför 

kunnat hålla fler vårdplatser öppna bör mätningar göras på hur stor andel av vårdplatserna 

som kunnat hållas öppna. Mäts som andel öppna vårdplatser. 

Mål 6 

Medverka till att vårdpersonalen upplever att de ägnar mindre tid på arbetsuppgifter som 

istället skulle kunna utföras av servicepersonal 

För att få reda på om vårdpersonalen upplever de lägger mycket av sin arbetstid på 

arbetsuppgifter som inte behöver utföras av vårdutbildad personal bör kartläggningar göras då 

vårdpersonalen själva räknar upp antal arbetsuppgifter som de själva anser skulle kunna 

lämnas över till servicepersonal, serviceuppgifter. 
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Därefter bör också mätningar göras för hur mycket av vårdpersonalens arbetstid som läggs på 

dessa uppgifter, mätningarna kan göras genom en studie då tiden för utförandet mäts 

alternativt kan en uppskattning göras av personalen som utför uppgifterna. Måttet blir då 

Tidsåtgång (timmar/vecka). 
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 Sammanställning 
Område Mätning Enhet 

Förrådshantering Tidsåtgång process Timmar/vecka 

 Lagertillgänglighet % av dagar  

 Artikelutbyte Ggr/månad 

 Utbudskontroll Timmar/vecka 

 Nöjdhetsundersökningar Undersökning 

 Förbättringar Antal/månad 

 Utveckligsmöten Antal/månad 

 Utbildningar Antal/år 

 Kassation Kr/månad el % av totalkostnad 

 Felbeställningar Fel/månad el kr/månad 

 Produktkostnader Kr/månad/patient 

 Lageromsättningshastighet Ggr/år 

 Förlust och stöld Kr/månad/patient 

Textilhantering Tidsåtgång process Timmar/vecka 

 Lagertillgänglighet % av dagar  

 Nöjdhetsundersökningar Undersökning 

 Förbättringar Antal/månad 

 Utveckligsmöten Antal/månad 

Patientnära städ 

och slutstäd 

Tidsåtgång process Timmar/vecka 

 ATP-mätningar Relative light units (RLU) 

 Andel utförda städningar Andel av begärda städningar 

 Nöjdhetsundersökningar Undersökning 

 Vårdrelaterade infektioner (VRI) Antal VRI 

 Förbättringar Antal/månad 

 Utveckligsmöten Antal/månad 

 Tidsåtgång slutstädning Minuter 

Kosthantering Nöjdhetsundersökningar Undersökning 

 Måltidsval Andel tillfrågade patienter 

 Patientsäkerhet Egenkontroll 

 Utbildningar Antal/år 

 Kassation Kr/månad el % av totalkostnad 

 Felbeställningar Fel/månad el kr/månad 

 Utveckligsmöten Antal/månad 

 Livsmedelskostnader Kr/månad/patient 

 Lageromsättningshastighet Ggr/år 

 Förlust och stöld Kr/månad/patient 

 Kassation Kr/månad el % av totalkostnad 

 Lagertillgänglighet  % av dagar  

Kommunikation Kundnöjdhetsundersökningar Undersökning 

 Antal informationsmöten Antal/vecka 

 Antal planeringsmöten Antal/vecka 

Synergieffekter Kundnöjdhetsundersökningar Undersökning 

 Sjuktal Andel av tillgänglig arbetstid 

 Frigjord tid Timmar/vecka 

 Ökat vårdarbete Timmar/vecka 
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 Tidsåtgång mobilisering etc. Timmar/vecka 

 Öppna vårdplatser Andel av tillgängliga vårdplatser 

 Serviceuppgifter Antal 

 Tidsåtgång serviceuppgifter Timmar/vecka 

 

 Nöjdhetsundersökningar 
Några utav målen kräver mätmetoder som kan utvärdera personers åsikter och förväntningar 

för att kunna kontrollera tjänstens kvalitet och hur pass väl det uppsatta målet är uppfyllt. 

Exempelvis under punkt 8.1.1 mål 4; Medverka till en bra vård- och arbetsmiljö på 

avdelningen för patienter och personal. För att kunna se hur pass väl VNS medverkar för att 

uppfylla detta mål behöver så kallade nöjdhetsundersökningar göras med berörda patienter 

och personal. Dessa nöjdhetsundersökningar ska ge ett mått på vilken uppfattning som 

personerna har och kunna tolkas till ett resultat.  

På samma sätt behövs en nöjdhetsundersökning för att kunna utvärdera mål 1 under punkt 

8.5.1; Se till att ansvarig personal finns tillgänglig för kommunikation med vårdpersonalen. 

Även här är det en personlig åsikt och uppfattning som behöver utvärderas, det vill säga, till 

vilken grad som vårdpersonalen känner sig tillfredsställda i frågan om personalen finns 

tillgängliga för kommunikation eller inte.  

För dessa undersökningar kan man använda olika modeller för att hitta en bra mätmetod. I 

kapitel 3 finns dessa metoder beskrivna på mer detaljerat sätt.  

En intressant metod är SERVQUAL (Service quality), som finns beskriven i 3.6.2, som är en 

metod som utförs med hjälp av enkäter där intressenterna som tillfrågas får svara på frågor 

kring deras förväntningar på tjänsten samt hur de själva tycker att förväntningarna blivit 

uppfyllda. En enklare form av metoden är SERVPERF (Service preformance) som begränsar 

undersökningen till vad intressenterna upplevt.  

Exempel på mer kvalitativa metoder är SIT (Sequential incident Technique, beskrivs i 3.6.3) 

då man istället för enkäter använder sig av kundintervjuer för att kunna kartlägga vilka 

händelser som har avvikit från kundens förväntningar. Alternativt PDS (Problem detection 

study, 3.6.1) där verkliga kundproblem studeras och värderas.  

För att kunna bedöma hur väl förväntningarna uppfyllts kan det också vara intressant att 

överväga vilka förväntningar och behov som man har för avsikt att uppfylla. Enligt 

Kanomodellen (beskriven i 3.5.1) finns tre olika typer av behov som skapar olika grader av 

nöjdhet hos kunden.  
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 Slutsats 
I slutsatsen sammanfattas och diskuteras resultatet som presenterats tidigare. Vidare 

relateras resultatet i förhållande till teorin samt resultatets generaliseringsmöjligheter och 

slutligen författarens åsikter kring fortsatt arbete.  

 Resultatdiskussion 
Syftet med arbetet var att ta fram och undersöka vilken information som samlas in för att mäta 

kvaliteten på de tjänster som utförs inom VNS på Akademiska sjukhuset. Vidare skulle dessa 

mätningar utvärderas för att hitta områden som i dagsläget inte mäts på ett tillfredställande 

och slutligen uppfylla studiens mål som var att ta fram ett förslag till nya mått och 

mätmetoder för att kunna fastställa kvaliteten på VNS-arbetet på Akademiska sjukhuset. 

I nulägesanalysen framgick det att dagens mätmetoder inte var kopplade till projektmål eller 

verksamhetsmål på ett tillfredställande sätt. För att kunna hitta optimala mätmetoder för att 

mäta kvaliteten på tjänsterna så behöver dessa mätningar vara kopplade till mål kring vilken 

kvalitet som förväntas uppnå med tjänsterna och därefter kan mätningar skapas för att 

kontrollera hur väl dessa mål uppfylls.  

De föreslagna målen sattes upp utifrån Akademiska sjukhusets balanserade styrkort för 2015 

där kritiska faktorer och framgångsfaktorer kunde listas för de olika områdena. Dessa faktorer 

har sedan legat till grund för formuleringen av de nya mål som VNS kan förväntas uppnå.  

Målen skapades utifrån de synpunkter och information som framkommit i de intervjuer som 

gjorts med processägare och avdelningschefer.  

Utifrån de nya uppsatta målen kunde processen med att hitta mått som mäter hur pass bra 

målen är uppfyllda börja. Måtten har formulerats för varje uppsatt mål och beskrivits 

kortfattat med vilken metod och syfte som mätningarna ska utföras.  

Informationen från de andra landstingen har varit till stor hjälp vid formuleringen av mål och 

mått då deras synpunkter och erfarenheter ger en bra insyn kring vad som VNS syftar till att 

uppnå och även vad som kan vara negativa sidor av konceptet som också behöver mätas.  

I analysen har stor vikt lagts vid att samla information om hur berörd personal upplever VNS, 

vad dem förväntar sig och hur väl förväntningarna uppfylls. Utifrån dessa åsikter har det blivit 

tydligare vad som fungerar bra och dåligt inom VNS samt förväntningarna på vad VNS syftar 

till att uppnå. Utifrån dessa har det blivit lättare att hitta mått för att utvärdera konceptet. 

Studien har resulterat i en insikt att det i nuläget saknas både mål och mått för att kunna 

utvärdera tjänstekvaliteten på ett bra sätt. Nya mål har satts upp för sex olika områden inom 

VNS och därefter har förslag getts för hur mätningar kan göras för att undersöka hur 

kvaliteten ställer sig i jämförelse med de uppsatta målen.  

 Resultatet relaterat till teorin 
Det är problematiska att relatera resultatet till teori då resultatet är anpassat till studieobjektet 

och utformats genom anpassning efter de omständighet som råder för situationen. Resultatet 

som tagits fram har stöd i den teoretiska referensramen i frågan om hur kvalitet kan definieras 

och på så sätt också avgöra hur den kan utvärderas.  
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Metoderna som används för utformning av mått och metoder är hämtade från teorin och 

tillämpade efter de arbetssätt som beskrivits. Däremot är det svårt att relatera det uppkomna 

resultatet till teorin då det är utformat efter den information som framkommit efter analys av 

empirin.  

 Generalisering av resultatet 
Eftersom studien är gjord som en fallstudie med en abduktiv arbetsmetod är det problematiskt 

att generalisera resultatet så att det skulle kunna appliceras på andra liknade problem. 

Resultatet är utformat efter den specifika situationen i studieobjektet vilket har tagits fram 

från intervjuer och observationer av objektet. Arbetsmetoden kan användas för att studera 

liknande problem i liknade situationer då ett resultat kommer att kunna tas fram som skiljer 

sig från resultatet i detta arbete men genom att följa arbetsgången i detta arbete kan ett resultat 

tas fram som är anpassat efter den rådande situationen.  

Det är stor sannolikhet att resultatet i detta arbete kan användas till VNS på andra avdelningar 

på Akademiska sjukhuset samt för VNS inom andra landsting men resultatet måste då 

anpassas efter den specifika situationen och de förhållanden som finns på den platsen.  

 Fortsatt arbete 
För att fortsätta arbetet krävs en utvärdering och en anpassning av de föreslagna mått och 

metoder som framkommit i resultatet. För att resultatet ska få effekt behöver en 

överenskommelse och en förankring göras av berörd personal då de tillsammans fattar ett 

beslut om vilka nya mål och mått som man vill använda.  

Målen behöver anpassas efter vad som förväntas uppnås då de kan göras mer definierade 

genom att tidsättas och sättas i relation till mätvärden som kan anses lämpliga och rimliga. 

För att utforma optimala mål bör de göras ”Smarta” vilket beskrivs i den teoretiska 

referensramen 3.8.1. Därefter kan arbetet fortsättas med att anpassa mätmetoderna för att få 

dem att fungera i verksamheten.  
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A 

  

Bilaga 1 – Utformning av variabler 

Förrådshantering     

Mål Fråga att ställa i 

framtiden 

Variabel att följa 

Öka effektiviteten och 

därmed minska den tid 

som läggs på 

arbetsuppgifterna utan att 

göra avkall på kvaliteten. 

Hur mycket tid läggs på 

arbetsuppgifterna? 

Håller tjänsten samma 

eller högre kvalitet? 

 Tidsåtgång för 

arbetsuppgifter 

 Lagertillgänglighet 

 Optimala produkter 

Tillhandahålla det 

förrådsmaterial som 

efterfrågas av 

vårdpersonalen när det 

behövs. 

Finns det material som 

efterfrågas av 

vårdpersonalen vid 

tidpunkten det behövs? 

 Lagertillgänglighet 

  

Förse verksamheten med 

de produkter som bäst 

lämpar sig för ändamålet 

till det mest fördelaktiga 

priset.  

Finns vetskap om 

marknadens utbud av 

alternativa produkter 

avseende prestanda och 

kostnad? 

 Frekvens för utbytta 

artiklar 

 Tid för arbete med 

informationsinsamling och 

utbudskontroll  

Medverka till en bra vård- 

och arbetsmiljö på 

avdelningen för patienter 

och personal. 

Tycker vårdpersonal och 

patienter att det är en bra 

vård- och arbetsmiljö på 

avdelningen? 

 Kundnöjdhet 

Ständigt utveckla 

processer och arbetssätt. 

Har processerna och 

arbetssätten förbättrats? 
 Antal förbättringar gjorda 

från avvikelser  

 Antal utvecklingsmöten 

Säkerställa att lämplig 

kompetens finns för att 

utföra de överenskomna 

arbetsuppgifterna. 

Finns den kompetens som 

behövs för att utföra 

arbetsuppgifterna? 

 Utbildningsfrekvens 

 Kassation 

 Felbeställningar 

Arbeta för att sänka 

förrådets kostnader per 

patient. 

Vad är förrådets 

kostnader per patient? 
 Lagerkostnad per patient 

 Kassation 

 Lageromsättningshastighet 

 Förlust/stöld 

 

  



 

B 

  

Textilhantering     

Mål Fråga att ställa i 

framtiden 

Variabel att följa 

Öka effektiviteten och 

därmed minska den tid som 

läggs på arbetsuppgifterna 

utan att göra avkall på 

kvaliteten. 

Hur mycket tid läggs på 

arbetsuppgifterna? 

Håller tjänsten samma eller 

högre kvalitet? 

 Tidsåtgång för 

arbetsuppgifter 

 Lagertillgänglighet 

 

Tillhandahålla de 

textilartiklar som efterfrågas 

av vårdpersonalen när de 

behövs. 

Finns det material som 

efterfrågas av 

vårdpersonalen vid 

tidpunkten det behövs? 

 Lagertillgänglighet 

 

Medverka till en bra vård-

och arbetsmiljö på 

avdelningen för patienter 

och personal. 

Tycker vårdpersonal och 

patienter att det är en bra 

miljö på avdelningen? 

 Kundnöjdhet 

 Tid för upplockning 

Ständigt utveckla processer 

och arbetssätt. 

Har processerna och 

arbetssätten förbättrats? 
 Antal förbättringar 

gjorda från avvikelser  

 Antal 

utvecklingsmöten 

 

Patientnära städ och slutstäd   

Mål Fråga att ställa i framtiden Variabel att följa 

Öka effektiviteten och 

därmed minska den tid som 

läggs på arbetsuppgifterna 

utan att göra avkall på 

kvaliteten. 

Hur mycket tid läggs på 

arbetsuppgifterna? 

Håller tjänsten samma eller 

högre kvalitet? 

 Tidsåtgång för 

arbetsuppgifter 

 ATP 

 Antal utförda 

städningar 

Medverka till att 

patienterna får en positiv 

sjukhusvistelse. 

Uppfattar patienterna att 

rummet känns städat/rent? 

Får patienterna snabbt 

tillgång till sin säng? 

 Patientnöjdhet 

 

Öka patientsäkerheten. Hur hög är 

patientsäkerheten? 
 VRI 

 Parametrar för 

vårdskador 

Arbeta med att utveckla 

metoder och arbetssätt för 

att uppnå en högre kvalitet. 

Har processerna och 

arbetssätten förbättrats? 
 Antal förbättringar 

gjorda från avvikelser 

 Antal 

utvecklingsmöten 

Möta kundernas krav på 

tillgänglighet och erbjuda 

den kapacitet som 

efterfrågas. 

Erbjuds den kapacitet och 

tillgänglighet som kunderna 

efterfrågar? 

 Antal utförda 

städningar 

 Tid från utskrivning 

till färdig slutstädning 

 

  



 

C 

  

Kosthantering     

Mål Fråga att ställa i 

framtiden 

Variabel att följa 

Medverka till att 

patienterna får en positiv 

sjukhusvistelse. 

Har patienten ett positivt 

intryck av kosten? 
 Patientnöjdhet 

 

Medverka till ett ökat 

patientinflytande 

gällande kosten. 

Hur mycket inflytande har 

patienten över kosten? 
 Erbjuds patenten val av 

måltid 

 Erbjuds patienten val av 

annan kost 

Öka patientsäkerheten Hur hög är 

patientsäkerheten? 
 Egenkontroll 

 Parametrar för 

patientsäkerheten 

Säkerställa att lämplig 

kompetens finns för att 

utföra de överenskomna 

arbetsuppgifterna. 

Finns den kompetens som 

behövs för att utföra 

arbetsuppgifterna? 

 Utbildningsfrekvens 

 Egenkontroll 

 Kassation 

 Felbeställningar 

Arbeta med att utveckla 

metoder och arbetssätt 

för att uppnå en högre 

kvalitet. 

Har processerna och 

arbetssätten förbättrats? 
 Antal förbättringar gjorda 

från avvikelser 

 Antal utvecklingsmöten 

Arbeta för att sänka 

avdelningskökens 

kostnader per patient. 

Vad är avdelningskökens 

kostnader per patient? 
 Livsmedelskostnader per 

patient 

 Kassation 

 Lageromsättningshastighet 

 Förlust/stöld 

Tillhandahålla de 

livsmedel och produkter 

som efterfrågas av 

vårdpersonalen och 

patienter när den behövs. 

Finns de livsmedel och 

produkter som efterfrågas 

av vårdpersonalen och 

patienter vid tidpunkten 

det behövs? 

 Lagertillgänglighet 

 

Kommunikation     

Mål Fråga att ställa i 

framtiden 

Variabel att följa 

Se till att ansvarig 

personal finns tillgänglig 

för kommunikation med 

vårdpersonalen. 

Finns personalen 

tillgänglig för 

kommunikation med 

vårdpersonalen? 

 Kundnöjdhet 

Se till att 

avdelningspersonalen 

alltid känner sig 

informerad om tjänsterna 

som utförs på 

avdelningen. 

Känner sig 

avdelningspersonalen 

tillräckligt informerad om 

tjänsterna som utförs på 

avdelningen? 

 Kundnöjdhet 

 Antal möten med ansvarig 

Avdelningspersonalen 

ska känna sig involverade 

Känner sig 

avdelningspersonalen 

tillräckligt involverad i 

 Kundnöjdhet 

 Antal möten med ansvarig 



 

D 

  

i besluten kring den 

operativa verksamheten. 

  

besluten kring den 

operativa verksamheten? 

Skapa ett starkt 

samarbete mellan VNS-

personal och 

vårdpersonalen.  

Finns det ett starkt 

samarbete mellan VNS-

personalen och 

vårdpersonalen? 

 Kundnöjdhet 

 

Synergieffekter     

Mål Fråga att ställa i 

framtiden 

Variabel att följa 

Medverka till att 

vårdpersonalen mår 

bättre med avseende på 

stress och sjukfrånvaro. 

Känner sig vårdpersonalen 

stressade och/eller har hög 

sjukfrånvaro? 

 Kundnöjdhet 

 Sjukfrånvaro 

Medverka till att 

vårdpersonalen lägger 

mer tid på vårdarbete. 

Hur mycket av den 

frigjorda tiden använder 

personalen till vårdarbete? 

 Tid som läggs på 

vårdarbete 

 Frigjord tid 

Medverka till att 

patienterna får mer hjälp 

med mobilisering, samtal 

eller annat de behöver 

hjälp med. 

Hur mycket får patienterna 

hjälp med mobilisering 

och andra aktiviteter? 

 Tid som läggs på 

mobilisering eller andra 

aktiviteter 

Öka patientnöjdheten till 

följd av mer tid med 

vårdpersonalen. 

Hur hög är 

patientnöjdheten? 

 Patientnöjdhet 

Minska antalet stängda 

vårdplatser till följd av 

underbemanning. 

Hur många vårdplatser 

hålls stängda? 

 Antal stängda vårdplatser 

 

Medverka till att 

vårdpersonalen upplever 

att de ägnar mindre tid på 

arbetsuppgifter som 

istället skulle kunna 

utföras av 

servicepersonal. 

Hur mycket 

arbetsuppgifter har 

vårdpersonalen som 

istället skulle kunna 

utföras av servicepersonal? 

 Antal uppgifter som 

istället skulle kunna lägga 

på servicepersonal 

 Tid som läggs på uppgifter 

som istället skulle kunna 

lägga på servicepersonal 

 

  



 

E 

  

Bilaga 2 – Akademiska sjukhusets balanserade styrkort 2015
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G 

  

Bilaga 3 – Sammanställning intervjuer 

Bilaga 3 består av citat från de intervjuade personerna.  

 

Förråd 

 Svårt att matcha rätt produkt till rätt plats i förrådet. 

 Information om röda dagar går inte alltid fram så skåpen inte fylls på.  

 Lagernivåerna är ibland för stora och då flaggar personalen upp att de ska sänkas men det tar 

ofta tid.  

 Det blir mindre partiklar på avdelningen eftersom avemballeringen sker på annat ställe.  

 Godset står inte i vägen på avdelningarna.  

 VNS kan ta fram sådant som är upphandlat till lägre priser där produkterna till och med kan 

vara bättre.  

 Nackdelarna är att VNS personalen inte har kunskapen om vad varje sak är viktig för ut 

patientsynpunkt.  

 Innan hade vi 5-6 stora vagnar som ockuperade avdelningen.  

 Förrådet infördes för snabbt utan tillräcklig förståelse för komplexiteten.  

 Förut beställdes det en gång i veckan då var det på håret att det tog slut.  

 Under första året: man vet inte vad man gör, vad det är man beställer, vad varorna används till, 

man vet inte om det spelar någon roll om dem kommer eller inte, det har varit dåligt upplagt 

både med förståelsen och att man inte haft bra rutiner för hur tjänsten skulle utföras, man 

började med någonting utan att skriva arbetsrutiner, de kom till efter ett år.  

 Problem har varit att vi inte hade varor hemma, att det beställdes fel varor, att det beställdes 

för lite av vissa och för mycket av andra, varor som restnoterades från förrådet fick vi ingen 

kännedom om och då gjorde man inget åt det.  

 Själva beställandet, det kan nästa vem som helst utföra men känslan för varans betydelse har 

ju vi fått erfara är mycket större än vad vi trodde innan.  

 Det är ju fortfarande så att under vissa perioder står vi utan vissa varor men det kan ju också 

vara att det är svårt att förutsäga vilka patienter som vårdas.  

 Dem vi köper varor av kan inte erhålla en ersättningsprodukt, för oss spelar det ingen roll att 

vi får exakt rätt plastförkläde utan vi vill bara ha ett plastförkläde.  

 Vad det gäller förråd upplever vi att det har blivit dyrare, det blev ganska konkret när vi tittade 

med sjukhusekonomen så det har vi svart på vitt att det blivit en ökad kostnad.  

 Det som har varit lite problemet är Mediq att de inte kan vara tydliga om hur länge 

produkterna kommer att vara restade, så ibland har vi inte fått information, men nu har vi ju 

tavlan och så men från början så blev det mera mun till mun, ska man kommunicera sådant 

som inte skrivs på tavlan så ska det kommuniceras till oss chefer för att sedan kommuniceras 

ut till personalen.  

 Men vi har tappat lite kontroll över förrådet vilket jag kan sakna ibland. 

 Vi får hem produkter som vi inte behöver, ibland har någon satt upp lappar men sen har vi sett 

att det här behöver vi ju faktiskt inte.   

 Det byts ju ut en del produkter, vi har inte kontroll på deras plats och vi kan inte beställa andra 

produkter som vi tycker att vi vill ha istället, det har blivit krångligare nu uppfattar jag.  

 Och sen när vi vet att vi har en patient som ligger inne som kräver materialet då som kräver 

jättemycket av det här materialet, det har ju inte VNS koll på, där kan det ibland står lite fel 

och man får jaga lite för att få till det. 

 Däremot tycker jag att det utökat vårt förråd i och med att vissa saker inte har så stor rotation 

och vi kan ha 40 av en artikel hemma när vi använder 1 varannan vecka.  

 Nu var det beställt dubbelt med sondmat, för det var dubbelt beställt för vi vet inte riktigt om 

det är gjort saker och ting.  

 Dem här vanliga grejerna tycker jag går bra men de här specialgrejerna är jag tveksam till 

faktiskt.  



 

H 

  

 Vår leverantör är ju enligt mig inte så jätteduktig på det här även om de klarar sina %-krav på 

leveransen men det beror ju på hur man vill mäta det . 

 Det är svårt att jämföra förrådskostnaderna, problemet är att vi har byggt om och slagit ihop 

avdelningarna så det är svårt att jämför så där måste man ju få från Mediq vad vi egentligen 

beställt. 

 Jag är jättetacksam för skåpen, det är ju väldigt ordning och så.  

 Jag tror det skulle vara intressant vore att se vad vi beställt och inte beställt tidigare, just att 

plocka fram det för det kan ju inte vara så svårt, vi hade ju den där Excel med alla Mediq-

produkterna vi hade haft.  

 Det är väldigt bra ordning och reda i skåpen, är det tomt så finns det inget, så det har varit en 

väldig fördel, förut kunde det stå saker överallt och det gör det inte längre.  

 Sen är det också lite grand när de fyller på, förståelsen att de inte vet vilka saker som ska stå 

bredvid varandra i skåpen och där fick vi gå otroligt mycket och ändra om vilka saker som 

höra ihop och placera dem bredvid varandra.  

 Man saknar information förut fick man information att nu har den här nya produkten kommit 

nya saker och då missar vi nya produkter som är bättre, vi tappar förrådskunskapen och då 

kanske det finns en billigare produkt, eller en bättre produkt som vi missar eftersom vi inte är 

insatta i det här.  

 Men det har inte funkat i 70 för dem har inte tid att räkna och man kan inte se, man klarar inte 

av det helt enkelt.  

 Nu är det ju 70 som man tittar mycket på och där säger man att nej där saknas det ingen 

produkt utan det är bara någon enstaka variant på det hela.  

 Det ser fantastiskt ut på våra styrkort.  

 Jag upplever ibland men det är min känsla att avdelningarna nu förväntar sig och kräver att det 

aldrig ska vara slut på en produkt en endaste lite stund utan att det alltid ska finnas där.  

 

Textil 

 Påverkar patienterna om det inte finns rätt storlek.  

 Det ska finnas en veckas säkerhetslager  

 Textiltjänsten, ingen skillnad eftersom det innan sköttes av ISS.  

 Fungerar bra, inga konstigheter.  

 Textiltjänsten har i princip alltid rullat på bra. 

 Inte alltså så bra kommunikation eller feedback.  

 Tvättvagnarna står inte uppe här lika länge att dem tar hand om det snabbare, och vi upplever 

att VNS är snabbare än vad ISS var.  

 Vårdpersonalen tycker ibland att det är svårt om man vill beställa speciella produkter som 

stora tröjor så har man lite problem och sådana saker.  

 Däremot är det svårt att veta var vi ska ha förråden, jag tycker vi har förrådshyllor lite överallt 

nu.  

  

Patientnära städ 

 Kommunikationen fungerar bra både med personal och chefer.  

 Och hon lyssnar ju verkligen mycket på vad vi säger och hon uppdaterar hela tiden, det finns 

en arbetsordning det finns en arbetsbeskrivning, den har ju hon med sig vid varje möte, vi 

reviderar den vid varje möte och vi får informationen.  

 Behövdes bortprioriteras eftersom det inte hanns med.  

 ATP statistik presenteras varannan månad  

 Patienter som var länge hos oss säger att det har blivit renare  

 Det fungerar ganska bra, det beror på att vi har ungefär samma person som kommer hela tiden.  

 Viktigt att man har en kännedom om verksamheten och känner igen varandra lite grand.  

 Städningen hoppas inte över längre och går snabbare eftersom den är regelbunden.  



 

I 

  

 Jag har lagt ner otroligt mycket arbetstid för att få det att fungera, medan städ, har varit enkel, 

klar, tydlig, och skillnaden var att man hade en arbetsbeskrivning för början, man visste exakt 

hur man skulle göra  

 Och det var väl en stor vinst med städbiten, att man har levande dokument, och vi ser ju 

utifrån vår verksamhet vad som funkar och inte funkar och vi kan då vara med och påverka.  

 Vad det gäller ISS och städ så är det kopplat till att man köper tjänsten väldigt konkret så där 

får vi statistik på hur mycket dem städar och så, så där får vi väldigt bra återkoppling, 

pedagogiskt och så.  

 Patientnära städ är ett ansvar som ligger på patienten själv, det här är ju en rehabavdelning så 

det ska patienten klara själva.  

 Vi gjorde så att vi mätte med ATP ett sätt då att mäta smuts på när dem gjorde patientnära 

städning och slutstädning, vi mätte och tittade på vad vi hade för mätvärden före och efter 

städningen.  

 Det är till exempel att vårdpersonalen har använt torkduk till exempel och det som lokalvården 

gör idag det är att dem dels tar bort smutsen först och sen desinficerade dem. Vårdpersonalen 

dem gick in direkt och desinficerade så det är ju en lite skillnad.  

 Kvalitetsmålen är ju i sådana fall mätresultaten som vi förväntar oss. Vi har ju en gradering 

som vi säger att mättal som överstiger 100 då är det inte godkänt. Så vi siktar på att ligga 

under den nivån.  

 Jag har ju då tagit in uppgifter från mätningar förra året från innan lokalvården började och 

väntar nu på mätningar som man har gjort för att kunna se effekten på VRI.  

 jag har inte fått in någon avvikelse på VNS  

 vårdpersonalen har ju inte städutbildning, det har ju dem som gör det nu, ISS har ju det.  

 Mätningen görs varje dag, inte på allting, man väljer ju ut och mäter kanske 5 slutstädningar 

per dag och sen går man in och mäter 5 patientstädningar per dag. Man mäter både före och 

efter. Jag gör stickprov någon gång per månaden kanske.  

Slutstäd 

 Har alltid varit prioriterat men då fick patienter vänta med mobilisering eller annat.  

 Det gick lika snabbt förut men då fick något annat stå tillbaka. Så är det, nu kan ju våra 

undersköterskor med gott samvete sköta omvårdnaden av patienterna och så är det någon 

annan som ordnar med de här sängplatserna. 

 Vi har ständiga möten med vården och ISS där vi hela tiden går igenom 

förbättringsmöjligheter, i princip varannan månad träffar jag avdelningscheferna och ISS. Det 

är jättebra dialog.  

 I många fall får den här slutstädningen vänta för att man ska kunna sköta patienterna.  

 Jag tänker mycket på vårdpersonalen förutom den här stressen som de hade så tror jag att 

sjukfrånvaron kanske minskar för vårdpersonalen. Min syster jobbar på operation och de gör 

slutstädningar och hon har sagt så här att när dem har sluppit göra slutstädningar innan de ska 

gå hem, då kan dem gå hem i tid.  

 Det var ju inte så att du inte fick komma från akuten fören sängen var ledig, vi tog ju folk från 

akuten ändå och hade dubbla patienter, så gör man inte på många andra ställen. 

 

Kosthantering 

 Varannan dag kollar man vad som fattas i lagret och beställer det som fattas.  

 Inte märkt av någon skillnad mot innan.  

 Vem ansvarar för att miljökontorets riktlinjer implementeras för följs?  

 Dålig informationsdelning från ansvariga på kost.  

 Har man en större organisation är det lättare att få våra köksor utbildade och så.  

 Man har kunnat lösa sjukfrånvaro utan att man behöver att ta vårdpersonal som får gå ut i 

köket, då har ju VNS skött det.  

 Vinster ligger i utbildning och att man standardiserar och säkerställer även där att alla gör lika 

dant.  



 

J 

  

 Jag kan inte riktigt svara för den verksamheten som bedrivs eftersom jag inte har full koll.  

 VNS sköter ej kost, det har vi en köksa som gör och den är anställd av oss.  

 Det är fortfarande så att personalen går under avdelningscheftern så jag har inte riktigt haft 

dem i min hand.  

 Det jag skulle vilja lägga till det är; idag plastar de in allt bröd och pålägg på en vagn och sen 

får vårdpersonalen ställa sig och bre mackor till patienterna och jag tycker ju att det är VNS 

som ska bre smörgåsar. Vårdpersonalen ska bara gå in och göra beställning. Och det är samma 

sak med frukost, där vill jag ju att man ska dela ut frukostbeställning och sen samlar man in 

det på morgonen och gör iordning brickor som de går ut med. Jag är inte nöjd med hur det ser 

ut än, jag tycker inte att jag haft personalen i min hand.  

 Enligt rekommendationerna så ska man ha två mellanmål. Men dem målen blir det inte så 

mycket av, det vi har gjort idag är att vi har smugit in fruktsallad på eftermiddagen på piloten 

så de som vill får ta en fruktsallad men det fungerar inte för maten som skickas från kost, det 

är 50 % av energin på en dag bara sen ska du lägga till 50 själv och det räcker ju inte med 

frukost och ett litet kvällsmål utan det måste man se till att det fungerar hur mycket dem får i 

sig.  

 Och det är likadant, det är jättemånga på sjukhuset som inte får välja, det finns menyer och det 

finns alltid två rätter, men på vissa avdelningar får de inte ens välja utan det är personalen som 

säger att vi ska ha korv, så då vet de inte ens att de har ett val. Och då har jag tänkt att VNS 

kan gå ut och fråga vad dem vill ha, naturligtvis med en veckorapportering från vården så man 

vet om någon ska ha specialkost eller inte.  

 Ja det är ju att man följer rekommendationer som finns sen har jag provat med ATP mätningar 

i köket.  

 Ja, det är ju en del av egenkontrollprogrammet. Man ska ta temp på mat, kyl och frys.  

 Men har man VNS så kan man förstå vad som står i egenkontrollprogrammet och man har 

utbildning för många gånger har jag kommit på att man tar temp på en matbricka men man vet 

inte riktigt vad dem ska göra med siffrorna, man skriver ner det, men man förstår inte hela 

sammanhanget.  

 Avvikelser går jag igenom på driftmötet med kost ca 1 gång i månaden och då går vi igenom 

dem.  

 Möten med avdelningscheferna har inte varit något strukturerat, vi delar information om hur 

det fungerar i köket, ska det här bli något större så tror jag att man måste ha mer möten.  

 Miljökontoret gör en koll vartannat år ungefär så egenkontrollprogrammet bygger på deras 

kontroll.  

 VNS ska ju ha utbildning och det här är ju sådant som de ska kunna. Vårdpersonalen har ju 

inte den kunskapen men med riktig utbildning.  

 Jag tycker att ansvaret för att följa miljökontorets bestämmelser ska ligga hos oss och jag tror 

att det kommer bli så i framtiden.  

 Jag har haft jättemycket hjälp på en av pilotavdelningarna eftersom vagnarna har varit dåliga 

med temperaturerna och där har en köksa eller måltidsvärd har skrivit avvikelse hela tiden och 

skrivit vilket vagnsnummer och då kan jag kolla det och kolla att de blir reparerat. Men med 

VNS har man en helt annan koll på grejerna eftersom man har det som sin kärnverksamhet 

och då får man mer avvikelser, och då kan vi få bättre kvalitet.  

 Ja, men det kommer att visa sig i patientkostenkäter, för det görs kontinuerligt åtminstone en 

gång om året. Och där kommer vi kunna se att man har fått valt för det kan vi se nu att inte 

alla får, så där kommer vi att kunna se en effekt.  

 Men utmaningarna är som jag pratade om förut att se till att de får i sig den energin som de 

behöver under dagen och få pyssla om patienterna lite och att de får välja, jag tror att de får en 

mycket bättre vårdtidsupplevelse helt enkelt.  

 

Synergieffekter 
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 Vårdpersonalen är positiva till VNS, patientnära städ och slutstäd är stora vinsten, 

förrådshanteringen är lite sisådär eftersom det bara var vid ett tillfälle som det var mycket sen 

flöt det på.  

 Vårdpersonalen har mer tid att mobilisera patienter, tid att prata med patienter vilket kan ge en 

ökad patientnöjdhet.  

 Vårdpersonalen slipper ha dåligt samvete för att de har bortprioriterat det patientnära städet.  

 Sjuksköterskornas arbetsmiljö har inte påverkats.  

 Patienterna känns som att dem är lugnare, är mer ute och blir mobiliserade.  

 Känslan är att personalen inte är lika jagade, inte lika stressade. Jag ser att dem är lugnare och 

man har inte samma stress när man går in på salarna. 

 Jag märker att vi kan jobba mer med vårdnära frågor, att personalen hinner tänka och komma 

med förslag, göra åtgärder för att patienten inte ska få trycksår eller för att patienterna inte ska 

ramla, eller vi pratar om kost som de får i sig.  

 Hela det här med att gå med ett dåligt samvete, att du kan ta den tid du behöver men 

patienterna, att man inte måste skynda igenom allt, och det här genomsyrar allt, det är ett helt 

annat lugn på avdelningen, en helt annan arbetsglädje, en helt annan energi.  

 Jag tror att det har gett effekter på sjukfrånvaron.  

 Skriva in snabbt gjorde vi förut också för våra patienter har fått sitta i korridorerna, det är 

snarare så att patienterna får sitt rum i bättre tid.  

 Det jag upplever överhuvudtaget är att det blir mindre slitage på våra undersköterskor. Den 

största biten är då städningen och förrådsuppackningen eftersom kökstjänsten hade vi tidigare. 

Och förhoppningsvis tillfaller ju den tiden patienterna men det blir också en möjlighet för 

USK:orna att unna sig en fika och om de skulle kunna unna sig en fika 5 minuter längre, då är 

det väl en vinst i det också.  

 Att gå in i förrådet och göra beställningar det tog inte så mycket tid ifrån patientvården tror 

inte jag, men man fick göra något viktigt man fick göra något annat man fick ett avbrott i 

arbetet, det var kul att vara förrådsansvarig, att få ta ansvar, det tror jag dem saknar.  

 VNS har inte gett en förbättrad arbetsmiljö, det är nya lokalerna som har gjort det och då har 

arbetsmiljön förbättrats betydligt.  

 På eftermiddagen är våra patienter borta, då hade vi tid att göra dem här sakerna.  

 Folk som har tappat sitt ansvar, som tycker det var roligt, det tycker jag är lite sorgligt.  

 Men i stort sätt alla tycker att det har varit jätteskönt att inte hålla på med avemballering och 

att man ska behöva avbryta sitt jobb för att gå och ta hand om patienterna som faktiskt är 

huvuddelen med jobbet och att man faktiskt kan koncentrera sig på på dem bitarna sen finns 

det säkert vissa som tycker att det kan vara skönt att avbryta och gå och göra något annat rent 

mentalt då.  

 Jag vet ju att de har jättesvårt att få in vikarier och tidigare när de inte har fått in vikarier då 

har de gått en person kort, nu kommer de fortfarande vara en personer kort men då kommer de 

inte ha en person i förrådet eller bäddar sängar eller slutstädar så det borde kunna ge 

följdeffekt.  

 Så har jag uppfattat det och jag har själv träffat en som sa att man väntar på dem här trevliga 

människorna som gör något på bordet och sängen, så trevligt så hon. Till och med att man har 

sagt att ”det här gjorde aldrig vårdpersonalen det som ni gör nu”.  

 jag tror för serviceyrket att det här höjer statusen, allt som kräver utbildning höjer ju statusen.  

 

Kommunikation 

 Alla är inte intresserade av att jobba som VNS.  

 Målet är att ligga på noll klagomål.  

 Vi vet inte hur mycket det kostat eller hur mycket tid det tar.  

 Bra kommunikation med VNS personalen, utan det är snarare på ledarnivå att det inte fungerar 

bra.   

 Information hos Kost och Förråd fastnar hos VNS ansvariga.  

 Bra samarbete med VNS personalen fast alla inte känns som en del i arbetsgruppen.  
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 Ibland kommer information om restningar och dyl inte fram till avd chef utan kommer bort 

hos vårdpersonalen.  

 VNS ska inte kommunicera med vårdpersonalen, om det är någonting, den måste gå till någon 

av oss chefer för vi måste ha.  

 När det är någonting så måste man se till att cheferna i verksamheten, att man informerar och 

stämmer av och har en kontinuerlig kommunikation. 

 Att det inte finnas artiklar i förrådet det skriver man ju inte avvikelser på, för då skulle vi ha 

skrivit 10 avvikelser om dagen första året. Man måste ju också tänka på vilken tid man lägger 

på olika arbetsuppgifter.  

 Upptäcker vi någonting gällande förrådet, och det är ju så vi har jobbat hela tiden, då har vi ju 

kontaktat gruppchefen.  

 Idag skulle jag kanske skicka en avvikelse eftersom att det är så inarbetat. Och då skulle det 

väl bli en gång i månaden, två.  

 Vi har fått det att funka ganska bra. Det här är ju akuthantering det kan man ju inte vänta tills 

nästa möte så det här måste tas så fort det händer med någon av oss chefer.  

 Det gör det med VNS, samhällsnytta, att man inför lite mindre kvalificerade arbeten, att en 

större mängd personer kan få komma ut i arbetslivet med dem här tjänsterna 

 Det är henne vi har haft minst möten med och vi har själva behövt boka möten när det har 

varit någonting för att kolla upp saker. Men de andra bitarna har vi haft kontinuerliga träffar 

och krävt det pga. att det har varit så mycket barnsjukdomar så har vi blivit tvungna att skapa 

goda rutiner för att träffas  

 För det första så finns dem mellan 9-18 i fysisk person och vi kan ringa till dem om det är 

någonting så det är väldigt enkelt att leta upp varandra om det skulle vara något, sen 

kommunicerar vi med tavlorna.  

 Är det något som inte fungerar då har vi återkopplat med VNS-personalen som finns på plats.  

 Det blir mest per telefon, det är oftast smågrejer att det fattas det här och då kan man inte 

skriva en avvikelse utan då är det bättre att ringa och få en snabb respons.  

 Det har inte varit några problem att kommunicera ut om vi vill göra några förändringar i 

tjänsterna, dem har varit väldigt lyhörda, sen har det löst sig på olika sätt, och där kan vi se att 

det är ganska personbundet.  

 Hon kommer väldigt sällan upp till oss numera, hon stämmer av med dem på B plan, men vi 

har sagt att vi tycker att det är jätteviktigt att hon även kommer hit.  

 Så vem ska jag prata med då för att få det här beställt? Så sådana här småsaker som ändå 

behövs i mellan åt kan det vara lite svårt med.  

 Och jag tror att det finns överhuvudtaget när man pratar om avvikelser ett stort mörkertal som 

inte går fram, utan man kanske går och tycker någonting på avdelningen men det är inte 

framfört till oss inom VNS och då är det ju svårt för oss att kunna agera på det. 

 I och med det att jag träffar avdelningscheferna väldigt ofta så fångar man ju upp det här 

väldigt snabbt, vi har ju också avvikelsehanteringssystemet medcontroll där de har möjlighet 

att lägga in avvikelser.  

 Men nu kommer vi gå ut med en enkät till vårdpersonalen, för att se hur de uppfattar alla våra 

VNS tjänster, då har vi totat ner lite frågor för varje tjänst.  

VNS-personal 

 VNS-personalen är bättre på produkterna än vad vårdpersonalen är. 

 VNS-personalen blir som en i arbetsgruppen och det är först när dom är det som man får det 

att fungera bra 

 Jag tycker inte att de är en del av arbetsgruppen utan de smyger runt här och gör sitt, en del 

har lurar i öronen så man ändå inte kan kommunicera med dem.  

 Vi har en hel del patienter som inte kan styra sina rullstolar och de här vagnarna är lite på 

gränsen till stora tycker jag och svårt att se om de kör på någon som sitter framför, lite 

säkerhetsrisk tycker jag.  

 Sen har det bytts ut en hel del folk också, jag vet inte hur många det har varit runt.  
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 Ja jag tror det här just med kommunikationen är lättare naturligtvis om de skulle vara en del av 

oss, så är det ju, då skulle man kunna checka av lättare.  

 

Kloka ord 

 Det handlar bara om att när man inför det ska man vara påläst och man ska inte införa något 

bara så här utan man ska ha ett bra förarbete så kan man undvika vissa fallgropar som man kan 

gå i.  

 Den här kommunikationen, vi har haft ganska korta möten med städrepresentanterna och då 

har det varit LSU och ISS och vi från verksamheten det har varit kort konkret vi har gjort små 

ändringar, då bestämmer vi det idag, då gör vi så på måndag. Den delen har saknats för förråd 

och övriga arbetsuppgifter, så där kan man verkligen dra lärdom för hur viktigt det är att man 

har en bra struktur att man har nedskrivna rutiner. Att man stämmer av att det inte bara är den 

som är arbetsledare som är med utan även dem som är högre. Städ har varit outstanding!  

 Att man på något sätt känner en samhörighet och när man känner att man egentligen hör till 

gruppen fast man är anställd av någon annan, och hör till en annan organisation, då är det 

lättare att vara med och utveckla verksamheten och att man då skapar ett bra samarbete. Så 

personen och att man blir en del i helheten. 

 Man kanske kan få hjälp att få någon som går till MIT med medicinskteknisk utrustning och 

sådana saker dem bitarna har vi fortfarande inte hittat ordentligt, det är antingen så att vi 

springer jättemycket själva eller så ber vi vår köksa att gå med vissa saker. Men det här med 

hämta blod, skjutsar och hämtar patienter som vi initialt trott att det skulle ingå i VNS, när 

saker och ting går sönder, det skulle vara skönt att ha någon som skötte våra apparaturer.  

 Skulle man implementera VNS då måste man skriva flera avvikelser för att kunna belysa det 

på ett annat sätt med om man nu köper tjänsten sen för då blir det också ett sätt för dem att se 

om det är personbundet eller om det är ett systemfel och det blir då lättare att utvärdera, nu 

hoppas man bara att dem tar lärdom av det som sker.  

 Jag tror ju på idén helt och hållet, att rätt person ska göra rätt sak.  

 Delvis tycker jag att VNS är ett bra koncept, jag är lite tveksam faktiskt, och det är just det 

här; en del tycker att det är kul arbetsområden, kunskapen om vad som går åt just nu, nya 

produkter osv, jag tycker vi har för stora förråd, vi har riktiga hyllvärmare just nu som vi inte 

behöver ha det här full-tom systemet på, som vi får kasta för de har blivit för gamla innan vi 

hinner använda dem.  

 Det som missades, det jag hade velat göra är att vara mer på avdelningen, jag hade velat, att 

det hade gjorts faktiska tidsstudier hur lång tid det tar de här olika sakerna idag.  

 Och när vi tittar på VNS så tittar vi på om de har skickat in någon avvikelse i vårt 

avvikelsesystem som heter Medcontroll, och det är väl inte alla som gör det utan man kanske 

ringer eller pratar men oss eller skickar ett mail så då har vi även gjort ett litet eget 

kundklagomålssystem så att vi får in allting för det hjälper ju inte om någon ringer in och 

pratar med någon av kollegorna och berättar att den här vagnen stod fel eller att den här 

produkten tog slut eller om något sådant har hänt. Så om vi ska kunna få någon statistik på det 

så måste man också se till att det blir nedskrivet så man också har någonting att titta på.  

 Jag tycker inte att vi mäter så speciellt mycket alls. Jag skulle ju vilja då att när man går igång 

med en ny avdelning att man har grund statistiken för det är väldigt lätt tycker jag att man 

hamnar i en diskussion med avdelningen.  

 Nu ska det inte vara något bekymmer men jag tror att på det sättet så skulle man kunna 

undvika dem här bitarna sen och då kan man känna att man är överens med dem att såhär såg 

det faktiskt ut i utgångsläge.  

 Det man kan spara tid på det är ju att kunna använda ett annat system som att vi använder 

handscanner istället för att någon ska knappa in i en dator, man kan få smidighet så, och 

framförallt att man kan jobba men en arbetsuppgift utan att bli avbruten, att du får det här start 

och stoppen som du får som vårdpersonal.  

 För jag tycker det har varit jättebökigt i det här att vi har varit flera olika personer som är 

inblandade som har hand om olika processer, sen så har man den som är ansvarig för projektet 
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och sen har man avdelningscheferna och sen har dem andra personer och jag tycker att det har 

varit väldigt svårt för möteskonstellationerna på hur vi träffas under hela projektet där det ofta 

har varit den som leder projektet som träffar avdelningscheferna och jag kanske tycker att vi 

som processägare borde ha varit med på dem bitarna.  

 Och det går aldrig att underskatta allt arbete före för att få kontakterna på avdelningarna, vad 

som kan förväntas från båda hållen, se till att dem förstår vad det är som ska införas och hur 

det fungerar och inte bara ha avdelningscheferna eller administratörerna utan de som faktiskt 

jobbar med grejerna.  

 Dem är experter på volymer och produkter och den här biten. Det handlar mycket om att se till 

att ha en bra kommunikation och ett samarbete så att dem känner att vi går in som stöttande 

hjälpande och inte blir en konkurrent i det hela.  

 Kommunikation och dialog, mycket. Och att starta upp saker och ting i god tid så att både 

VNS och vårdpersonalen hinner göra ett bra förarbete.  

 Frågan är om det inte behövs mer kunskap inom VNS när vi prata 80-100 avdelningar, och om 

dem ska finnas inom VNS eller inom Akademiska det vet inte jag men jag tror vi behöver 

säkra kunskapen inom landstingen bra och samlat.  

 Men när det gäller olika priser så kan vi ha koll på det men vi kan ju inte se att den som har en 

blå prick och den som har en röd prick kan vi använda den istället, den kunskapen har ju inte 

vi och där tror jag att den tiden har inte vårdpersonalen haft tidigare heller så jag tror att man 

har beställt något man tycker är bra och så kör man på det så det har varit en svaghet både 

tidigare och även nu då. 

 Utmaningen är att höja och få alla att förstå hur viktig städningen är och väldigt mycket 

ekonomiskt att det måste få kosta pengar och i slutändan så tror jag att man får väldigt mycket 

tillbaka, man får ju till exempel om patienterna kommer hem tidigare, dem får inte någon 

infektion, vårdpersonalen mår bättre och allt det här. Kanske är svårt att mäta i pengar.  
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Bilaga 4 – Exempel på intervjufrågor 

Är det någon skillnad på hur tjänsten utförs jämfört med innan VNS? 

Fungerar tjänsten bättre eller sämre än innan, på vilket sätt?  

Har ni på vårdavdelningen varit med och konstruerat tjänsten? 

Har ni varit med och satt upp några kvalitetsmål? 

Tar ni del av några kvalitetsmätningar? Eller andra utvärderingar? 

 

Vad för problem kan uppkomma vid *tjänsten*? 

Hur skulle tjänsten kunna förbättras? 

Har införandet av VNS för tjänsten gett några andra positiva effekter? 

 

Hur fungerar kommunikationen med VNS personalen? 

Är VNS personalen tillgänglig? 

Har de tillräcklig kompetens? Någon skillnad från undersköterskor? 

Är det lätt att rapportera avvikelser eller klagomål? 

 

Är ni med och utvecklar tjänsterna? 

Hur ser personalen på att arbetsuppgifterna lagts över på servicepersonal? 

Hur är relationen mellan VNS personalen och vårdpersonalen? 

Finns några synpunkter från patienterna? 

Om ni vill förändra något i tjänsten är det lätt att få till dem förändringarna? 

 

Har införandet av VNS gett en ökad patientnöjdhet? 

En förbättrad arbetsmiljö? 

En ökad status för vård och serviceyrket? 

Andra effekter? 

 


