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Sammanfattning  

Titel: Behovsidentifiering för införandet av vårdnära service – En tidsstudie på 

vårdavdelning.  

Författare: Daoud Omar Ali & Natalia Dunaeva  

Handledare: Lars-Åke Arvidsson 

Examinator: Charlotta Torke 

Inledning: Idag upplever Karolinska universitetssjukhuset Solna en brist på sjuksköterskor. 

Dessutom ställs högre krav på service och vård inför flyttning till det nya Karolinska Solna i 

slutet av 2016. För att leverera service och vård av högsta nivå till patienter måste 

vårdprocesserna samt resursutnyttjande effektiviseras. Införandet av vårdnära 

servicekoncept (VNS) skulle kunna bidra till att vårdpersonalen kunde ägna mer tid åt 

patienter eftersom servicetjänsterna i patientens närhet som patienttransport, 

måltidshantering, städning och förrådshantering skulle kunna utföras av servicepersonal 

istället.  

 

Syftet & mål: Syftet med studien är att kartlägga tjänsterna som utförs av sjuksköterskor och 

undersköterskor på avdelningen i Karolinska universitetssjukhuset Solna utifrån patientvård, 

administration och serviceperspektiv, med detaljerad fokus på servicetjänsterna. Målet är 

att beräkna servicearbetsuppgifter och komma med förslag till vilka av dessa tjänster som 

går att överlåtas till servicepersonal.  

Metod: I studien används både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik som bidrar till 

metodtriangulering. Forskare genomförde fyra intervjuer med avdelningspersonal samt 

tidsstudie under åtta arbetspass. Teorier som tillämpades i denna studie hämtades från 

vetenskapliga artiklar, böcker och internet. 

Resultat: Studien visade att undersköterskor utför fyra gånger mer serviceuppgifter jämfört 

med sjuksköterskorna, 28 % respektive 7 %. Städning och renbäddning, matservering och 

mathantering utgör den mesta delen av servicesysslor. Det finns möjlighet att öka tid för 

patientvård genom att överlåta en del av service uppgifter till VNS personal. Dock bör denna 

fria tid planeras på rätt sett så att den inte leder till ytterligare slöseri.  

Nyckelord: Vårdnära service, Karolinska universitetssjukhuset, vårdlogistik, 

värdeflödesanalys, Lean, tidsstudie.   
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Abstract  

Title: Identification of need for introduction of Patient Centered Service – a time study at 

surgical ward  

Authors: Daoud Omar Ali & Natalia Dunaeva  

Tutor: Lars-Åke Arvidsson 

Examinator: Charlotta Torke 

Background: Karolinska University Hospital Solna is experiencing today a shortage of nurses. 

Furthermore, the higher service and healthcare requirements were set up due to moving to 

New Karolinska Solna at the end of year 2016. In order to provide the patients with service 

and healthcare of the highest standard healthcare processes as well as human resources 

shall be used efficiently. The introduction of Patient Centered Service (VNS) could contribute 

in a way that healthcare personnel would dedicate more of their time to patients. As in this 

case duties such as cleaning, patient transportation, food handling and storage management 

would be carried out by the service personnel.  

 

Purpose and goals: The purpose of the study is to identify duties performed by nurses and 

assistant nurses at the surgical ward of Karolinska Hospital in Solna. All the duties shall be 

categorized from patient care, administration and service perspective with detailed focus on 

service duties. The goal is to calculate the service duties and suggest which one of them can 

be transferred to the service personnel. 

Method: In this study both qualitative and quantitative research method were used which 

contributed to triangulation. Researchers conducted four interviews with surgical ward 

personnel as well as time study of eight work shifts. Theories applied in this study were 

obtained from scientific articles, books and Internet. 

Results: The study reveals that nurse assistants perform four times more service duties in 

comparison with nurses, which are 28% and 7% respectively. Cleaning and changing sheets, 

food service and food handling are those service activities that represent highest proportion 

of service duties. There is a possibility to increase the time on patient care by transferring 

part of the service duties to VNS staff. However this free time should be planned properly so 

that it does not lead to wastage. 

Keywords: Patient centered service, Karolinska University hospital, healthcare logistics, 

value stream mapping, Lean, time study.   
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Förord  

 

i vill först och främst tacka våra handledare Gordana Luketa och Lars-Åke 

Arvidsson för den hjälpen vi har fått under arbetets gång. Dessutom vill vi gärna 

tacka de anställda vid avdelning N13/23 vid Karolinska sjukhus i Solna för deras 

stora hjälp för att genomföra denna studie. Sist men inte minst riktar vi ännu ett 

stort tack till våra opponenter för deras värdefulla synpunkter och konstruktiva feedback.  
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Förkortningar 

 

N13/23 – Thoraxklinik avdelning för hjärt-och lung sjukdomar 

NKS – Nya Karolinska Solna universitetssjukhuset 

NLL – Norrbottens läns Landsting 

SKL – Sveriges kommuner och landsting  

SLL – Stockholms läns landsting  

SSK – Sjuksköterska som vårdyrkesgrupp  

USK – Undersköterska som vårdyrkesgrupp 

VNS – Vårdnära Service  

VNS personal – utbildad servicepersonal som utför olika servicesysslor i patientens närhet, 

såsom patienttransport, måltidshantering, städning, förrådhantering med mera.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt får läsaren en inledande beskrivning av problembakgrunden, utformning av 

syftet samt undersökningsfrågor och de avgränsningar som valdes för att utföra 

undersökningen. 

1.1 Problembakgrund 
År 2016 ska första patienten tas emot på Nya Karolinska Universitetsjukhuset. NKS har fått 

ett uppdrag att spela en central roll i den nya hälso- och sjukvårdssystem samt koppla 

vården, forskning och utbildning för att ge patienterna högsta nivå av service och vård (NKS, 

2015). För att bemöta ett sådant högt krav måste vårdprocesserna samt resursutnyttjande 

optimeras och effektiviseras. 

I nuläget upplever det nuvarande Karolinska universitetssjukhuset i Solna en stor brist på 

sjuksköterskor, vilket medför att avdelningar är tvungna att stänga vissa vårdplatser där 

bristen uppstår. Dessutom visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

rekryteringsprognos att vården och omsorgen behöver rekrytera ca 167000 sjuksköterskor 

och undersköterskor fram till 2022. Anledningen till det är bristen på sjuksköterskor och 

undersköterskor som råder idag samt stora pensionsavgångar som ska ske under 

prognoserade perioden (Källum, 2014 s.18)   

Samtidigt växer befolkningen i landet, främst i stora städer, vilket innebär mer patienter 

redan idag och i närmaste framtid. Därför står vården inför en stor utmaning att leverera rätt 

service som krävs av patienterna (SLL, 2015).  

Vårdnära service (VNS) – är konceptet som skulle kunna avlasta vårdpersonal så att de skulle 

kunna ägna mer tid åt patientvårdrelaterade uppgifter. Enligt Källum (2014 s. 12) är vårdnära 

service de servicetjänster som utförs i patientens närhet av servicepersonal, i synnerhet 

patienttransport, måltidshantering, lokalvård och förrådshantering.   

Under de senaste åren infördes detta koncept som pilotprojekt på flera sjukhus i olika 

landsting och det visade sig ha följande fördelar: tid för vården frigjordes, möjligheter att 

rekrytera rätt personal blev bättre, patientnöjdhet ökades, lokalvården förbättrades samt 

status för vård- och serviceyrket ökades. Införandet av VNS-konceptet på Nya Karolinska 

skulle kunna hjälpa vårdpersonalen att ägna mer tid åt de vårdrelaterade uppgifterna.  

 

1.2 Syftet 
Syftet med denna studie är att kartlägga tjänsterna som utförs av sjuksköterskor och 

undersköterskor på den utvalda avdelningen i Karolinska Sjukhuset Solna utifrån 

patientvård, administration och service kategorier, med detaljerad fokus på 

servicetjänsterna. För att uppnå undersökningens syfte formulerades följande frågor: 
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 Hur stor andel av arbetstiden ägnas åt serviceaktiviteter av sjuksköterskor och 

undersköterskor? 

 Vilka möjligheter finns det för att öka andelen av patientvårdrelaterade aktiviteter 

som utförs av sjuksköterskor och undersköterskor på Karolinska sjukhuset? 

 

1.3 Mål  
Målet i denna studie är att beräkna olika servicerelaterade arbetsuppgifter som utförs av 

undersköterskorna och sjuksköterskorna. Vidare komma med ett förslag till vilka av dessa 

serviceuppgifter som går att flyttas till servicepersonal (VNS personal).  

 

1.4 Avgränsning 
Författarna avgränsade sig att utvärdera en vårdavdelning, N13/23, som tillhör 

Thoraxkliniken, eftersom det är en av de avdelningarna som ska flyttas till NKS i slutet av år 

2016. Dessutom togs hänsyn till de tillgängliga resurserna, med andra ord den tillgänglig tid 

för att utföra detta arbete. En annan viktig aspekt att det valdes att fokusera på en avdelning 

var att forskare kunde koncentrera sig på den och analysera den djupare.  

Dessutom valdes att fokusera på två vårdyrken vilka var undersköterskor (USK) och 

sjuksköterskor (SSK). Orsaken till detta val var att dessa två arbetsgrupper utför de olika 

servicetjänsterna åt patienterna. Anledningen att det inte valdes att fokusera på 

servicepersonal baserades bland annat på den ändringen som Karolinska har avtalat med det 

nya serviceföretaget COOR som kommer att ersätta de nuvarande service- företagen.  

Ytterligare fokuserade författarna inte på nattskift eftersom vårdpersonal inte utför 

servicetjänster till patienter under nätter. Vidare valdes att inte ta med vårdpersonalens 

gångtider i denna studie eftersom själva avdelningen kommer att förflyttas till det nya 

sjukhuset. Att basera gångtider av denna avdelning på en annan större lokal kan vara 

missvisande vilket ledde till att det valdes bort.  
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1.5 Disposition  
 

 

 

1 

Inledning 

•I det första kapitel får läsaren en inledande beskrivning av problembakgrunden, syftet, 
undersökningsfrågor och de avgränsningar som valdes för att utföra undersökningen.  

 

2 

Verksamhets-
beskrivning   

•I  detta  kapitel presenteras beskrivningen av det nya Karolinska universitetssjukhuset 
samt avdelning N13/23 med olika serviceuppgifter som utförs på denna avdelning. 
Vidare förklaras de två vårdyrkensgrupper som valdes i denna undersökning.    

 

3 

 Teori 

•I detta kapitel presenteras de olika teorier och begrepp som tillämpades i denna studie. 
Dessutom presenteras tidigare likartade studier. 

 

4 

Metod  

• Kapitlet behandlar  de  forskningsmetodiker som tillämpades i denna studie. Vidare 
diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Slutligen beskrevs vilken typ av data som 
har använts samt käll- och metodkritik.  

 

5 

Faktainsamlin
g  

•Kapitlet innehåler en presentation på hur data insamlades genom intervjuer, 
workshoppar och tidsstudie.  

 

6 

 Resultat & 
Analys 

•Kapitlet innehåller analysen av  de insamlade data samt presentation av studiens 
resultat i form av olika diagram. Dessutom föreställs rekommendationer och diskuteras.  

7 

Slutsatser 

•I detta kapitel redogörs huvudfrågorna som ställdes i denna studie samt huruvida dessa 
besvarades med hjälp av vår insamlade data och analys.  

 

8  

Vidare 
studier 

•I detta kapitel ges förslag på intressanta forskningsområden som kan utföras i 
kommande avhandlingar och uppsatser på Karolinska sjukhuset, Solna.  
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2. Verksamhetsbeskrivning 

 I detta avsnitt presenteras beskrivningen av det nya Karolinska universitetssjukhuset samt 

avdelning N13/23 med olika serviceuppgifter som utförs på denna avdelning. Vidare 

förklaras de två vårdyrkens grupper som valdes i denna undersökning.    

2.1 Det nya Karolinska universitetsjukhuset 
År 2008 fattades ett politiskt beslut att bygga det nya Karolinska universitetssjukhuset Solna 

(NKS). Underlag till beslutet baserades främst på att de nuvarande byggnaderna inte längre 

motsvarade de nya utmaningarna som sjukvården står inför nuförtiden (NKS, 2015). 

År 2016 ska de första patienterna tas emot och år 2018 avslutas byggtiden av hela NKS. 

Totalt består det av fem huskroppar. U1:5 och U1:6 de första två husen som ska sättas i drift 

i slutet av 2016. De resterande tre husen – U1:2, U1:3 och U1:4 blir redo år 2018. Följande 

figur illustrerar de fem huskropparna vid NKS.   

 

Figur 2:1 Egen bild. Det nya Karolinska universitetsjukhuset.(Baserades på interna bilder från 
Karolinska universitetssjukhuset).   
 

De första klinikerna som ska flyttas till NKS är Thoraxkliniken och Astrid Lindgrens 

barnsjukhus. En mer detaljerad information av hur placering av olika avdelningar vid hus 

U1:5/U1:6 ska se ut finns i bilaga 1. 
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Lokalerna på NKS utformas med hänsyn till vad som är det bästa för patienterna. Detta 

innebär att patienternas integritet, komfort och säkerhet är de viktigaste utgångspunkterna. 

Exempelvis ska alla patienter ha sina egna enkelrum och deras storlek möjliggör för 

personalen att arbeta i team i patientens närhet. Dessutom ska nya logistiska lösningar för 

transport och leverans tillämpas. Robottruckar ska köra ut sjukvårdsmaterial, mat, mediciner 

och textilier. Detta ska frigöra personalens tid och tillåta att fokusera på patienternas direkta 

vård (NKS-broschyr, 2015).  

Själva verksamheten på NKS ska uppdelas i sex olika teman, vilka är: cancer, hjärta och kärl, 

neurologi, inflammation, reparativ medicin, barn och reproduktion. Detta görs främst för att 

effektivisera patientflöden och öka servicegraden för patienter. Därutöver gör en sådan 

uppdelning det lättare för olika specialister att samarbeta med varandra omkring patienten. 

Därtill anordnas olika avdelningar som slutenvård, mottagningar och dagvård efter 

temavården. Det ska underlätta personalen att förflytta sig mellan olika funktionsområden 

(NKS – Verksamhetsprojekt, 2015). 

Nu står personalen på Karolinska universitetsjukhuset inför en stor utmaning att flytta till 

nya byggnaden i slutet av 2016 och anpassa sig till nya arbetssätt, teknik och logistik.  

 

2.2 Avdelning N13/N23  
Följande information baserades på de fyra intervjuerna som genomfördes på avdelning 

N13/23 samt information från Karolinskas intranät. Avdelningen är thoraxklinikens 

vårdavdelning med 35 vårdplatser med vårdtider på ca fem dagar för patient. Nuförtiden 

finns det endast 30 platser som används. Denna avdelning tar hand om nyopererade 

patienter med hjärt-och lungsjukdomar. Vanliga diagnosgrupper är kärlkramp, 

hjärtklaffsjukdomar, pulsåderbråck, lungtumör och lungsjukdomar.  

 

Avdelningen N13 rymmer 15 vårdplatser medan N23 innehåller 20. N23 stängs dock av 

under sommaren på grund av brist på vårdpersonal. Denna brist uppstår varje år under 

sommaren eftersom vårdpersonalen då går på semester. Det är svårt att ersätta denna 

personal, vilket leder till att man stänger av halva avdelningen samt ”anpassar” 

personalstyrkan, minskar antal operationer m.m. Stängningen sker varje år under vecka 27 

till 34. Under hela året utförs 1200 hjärtoperationer samt 300 lungoperationer som hamnar 

på denna avdelning. 

 

Vårdplatserna är fördelade mellan enkelrum och flerrum. Vidare uppdelas dessa rum på sex 

enkla rum inklusive ett isoleringsrum, sex stycken dubbelrum, tre tresalsrum samt två 

fyrsalsrum.  Ett enkelrum och ett fyrasalsrum är stängda nu på grund av brist på SSK. 

Vårdpersonal som arbetar på avdelning N13/23 är sjuksköterskor, undersköterskor, 

arbetsterapeut, kurator, två sjukgymnaster samt två läkare. I dagsläget finns det på 
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avdelningen 35 undersköterskor respektive 35 sjuksköterskor som fördelas på olika skift 

enligt följande sätt:  

 

 

Tabell 2:1. Egen. Antal USK och SSK som jobbar under ett dygn på avdelning N13.  
Antal personal fördubblas när N23 inte är stängd.  

 

2.2.1 Transport av patienten 

Transport vid Thoraxkliniken utförs av vårdpersonalen, oftast av en USK. Orsaken är att 

sådan transport av patienter inte tar så mycket tid. Det tar ca 3 till 12 min för att 

transportera patienten exempelvis till operationssalar eller labben. I detta fall lämnas 

patienten vid labben och när den är klar med sina prover kan USK: an återkomma för att 

hämta patienten. Under vissa omständigheter, där patienten behöver medicinering t.ex. 

dropp, matsonder etc. kan en SSK följa med hen eftersom det krävs behörighet för att följa 

med patienten. Längre transporter sköts av Samtrans servicepersonal för att kunna avlasta 

vårdpersonalen.  

  

2.2.2 Förrådshantering och tvätt 

Vid förrådshantering finns det fyra USK: or som ansvarar för kontrollen, beställningen samt 

påfyllningen av förrådet med material. Uppskattningsvis tar det 6-8 timmar per vecka.  

Dessutom finns det två USK: or som ansvarar för beställning av tvätt, vilket sker flera gånger 

per vecka och det kan förekomma ytterligare tvätt. Detta tar ca 3 timmar i veckan. 

Anledningen till det är de strikta hygienregler till de nyopererade patienterna.  

Påfyllningen av närliggande patientsförråd med olika textiler sker konstant vid dag -och 

kvällsskift. En orsak till det är att det inte går att fylla på hela skåpet med olika textilier för att 

undvika smittning och onödiga tvättmoment.  

 

 

 

 USK  SSK 

Dag  3 3 

Kväll  3 3 

Natt 2 2 

Helg  3 3 
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2.2.3 Apparatkontroll och administration 

I dagsläget ansvarar en USK för apparatkontroll där den främsta uppgiften är att kontrollera 

om dessa apparater fungerar som de ska. Ytterligare kontrolleras att apparaterna laddas 

ordentligt och att de finns tillgängliga för användning. Vid fel på apparaten rapporterar USK 

detta.  

De administrativa arbetsuppgifterna på denna avdelning utförs också av vårdpersonal. Bland 

dessa kan vi nämna hanteringen av patientjournal, inskrivning av patienter, planeringen av 

schema som utförs av två medicinska sekreterare, inskrivningssjuksköterska och 

inskrivningsundersköterska, vilka jobbar heltid endast med sådana arbetsuppgifter. Flera 

sjuksköterskor jobbar som koordinatörer eller passansvariga och som skiftar med varandra. 

Dessutom finns det andra administrativa uppgifter, bland annat att kontakta de anhöriga via 

mail eller mobil samt beställningen av olika transportmedel m.m.  

 

2.2.4 Städ och kök  

I dags läget hyrs det in städpersonal från leverantören NCA och Kökspersonal från Sodexo. 

Under dagspasset hanterar kökspersonal de olika sysslorna vid köket, dock kan det 

förekomma att USK: or hjälper med olika sysslor i köket. På kvällar sköter USK: or köket och 

förberedelser av mat till patienterna. Vid städning finns det också en städpersonal som 

sköter städning av alla rum. USK: or sköter dock bäddningen och spritning av bord och 

sängar m.m. Personalens köksrum hanteras av samtliga vårdpersonal som finns på 

avdelningen.   

 

Befattning  Företag  Antal personal  

Städpersonal  NCA 1 

Kökspersonal  Sodexo  1 

Vaktmästare  Internt  1 

Medicinsk sekreterare   Internt  1 

Tabell 2:2. Egen.  Antal Service personal på avdelning N13. Denna service personal 
fördubblas när N23 inte är stängd. 
 

2.3 Sjuksköterska 
Sjuksköterska ansvarar för den medicinska hanteringen och för omvårdnaden av patienter. 

Efter läkarens föreskrifter och uppgifter sker medicinering av patient samt uppföljning av 

möjliga biverkningar eller komplikationer. Dessutom tas venösa blodprover av sjuksköterska 

(Steen & Koch, 2012 s.6).  
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Vid mediciniska frågor uppdaterar sjuksköterska läkaren, vid ronden eller digitalt, om de 

olika förändringar eller bieffekter som skedde på patienten.  Omvårdnadsfrågor hanteras 

således främst i kommunikation med undersköterska (Ibid.).  

Ett centralt område i sjuksköterskans arbete är journalarbetet. Detta innebär inläsning av 

patientjournal samt rapportering. Det förekommer också en rad kontakter inom organisation 

och utåt. Det krävs fler parter vid behandlingen av patient, vilket gör så att sjuksköterska 

sköter kontakter med andra parter som dietister, sjukgymnast, tolk m.m. (Ibid.).  

 

2.4 Undersköterska 
Undersköterskornas huvudansvar är omvårdnaden av patienter. Bland dessa arbetsuppgifter 

som denna ska utföra ingår: att se till att patienten får rätt mat och dryck, hjälp vid 

toalettbesök, bädda sängen, hålla ordning i patientrummet m.m. (Steen & Koch, 2012 s.6).  

Detta innebär att undersköterskor tillhör den personal som tillbringar mest tid med 

patienten vilket också kräver en psykologisk del när det gäller att se till att patienten mår bra 

och trivs. Denna yrkesgrupp ses som bryggan mellan vårdpersonal och patienten för att 

skapa en förtroendefull relation som bidrar till tillfrisknande samt välmående av patienten 

(Ibid. s.7).  

Varje patient har olika behov beroende på det hälsotillståndet som hen befinner sig i. Detta 

gör så att undersköterskas arbete blir tidskrävande och varierar mycket beroende på 

patienten, det vill säga det är väldigt styrt av patientens specifika situation. 

Undersköterskors arbetsuppgifter blir därmed i viss utsträckning händelsestyrt (Ibid.).  

Det är ofta undersköterskan som upptäcker att extra insatser behöver göras vid behandling 

eftersom denne spenderar mest tid med patienten. Ibland uppstår situationer där 

undersköterskan inte själv får sköta det, men snarare krävs det att kontakta sjuksköterska 

eller läkare för att klara av situationen (Ibid.). 

Det finns även andra arbetsuppgifter som inkluderar omvårdnadsarbetet, bland annat 

hantering och förflyttning av material samt påfyllning av förråden. En annan viktig del i 

arbetet är att läsa patientjournal och skriva in rapporter (Ibid.).   
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras de olika teorier och begrepp som tillämpades i denna studie. 

Dessutom presenteras tidigare likartade studier.  

3.1 Vårdlogistik 
Enligt Shapiro och Heskett, definieras logistik utifrån de sju R:en, det vill säga de aktiviteter 

som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt 

plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund till rätt kostnad (Arvidsson, 2007 s.14). Denna 

definition ger oss en idé om vilka målsättningar vi har med logistik.  

Traditionellt förknippas logistikbegreppet med förflyttningen av varor på ett rationellt sätt 

inklusive de flöden som är kopplade till varuflödet såsom informations- och penningflöden 

(Ibid, 2007 s.8). Sådana materialflöden förekommer också inom vård och omsorg och de 

skiljer sig principiellt inte ifrån de flöden som finns inom t.ex. handel och industri.  Det är 

viktigt att nämna att existerande logistiska begrepp och definitioner inte är alltid överförbara 

till hälso- och vårdverksamheter. Det behövs en anpassning till dessa teoretiska 

referensramar (Ibid.).  

Begreppet Vårdlogistik kan likaså definieras utifrån andra sju R som är direkt kopplade till 

vård och omsorg. Det är de aktiviteter som gör att rätt patient, får rätt vård, av rätt kvalitet, 

på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad (Ibid. s.6). Syftet med 

tillämpningen av logistiskt tänkande är att förbättra tillgänglighet, kvalitet och effektivitet 

inom vård och omsorg (Ibid.). 

 

3.2 Lean 
Konceptet Lean är en affärsstrategi som kan praktiseras inom alla delar av organisationen. 

Det används inom så vitt skilda områden som tillverkningsindustri, vårdsektorn och rena 

tjänsteverksamheter. Syftet med det är att eliminera allt som är onödigt och söka perfektion 

med en värdefokusering som bärande idé. Ofta talar man om de sju sölerierna som är: 

överproduktion, väntan, mellanlager, transporter, onödiga förflyttningar, felaktiga produkter 

och sist men inte minst de onödiga processerna (Storhagen, 2011 s. 58-61).  

Olhager (2013, s.460) skriver att med Lean-produktion anses att företagets resurser används 

på ett effektivt sätt medan fler resurser än vad som krävs för en effektiv produktion inte 

används. Han poängterade att det inte är liktydigt med resursminimering. Det handlar 

snarare om ett smart utnyttjande av resurserna i betydelsen effektiva resurser. Idag används 

Lean inom många verksamhetstyper där man avser som ett samlingsbegrepp för olika slags 

förbättringsåtgärder, vilket inte längre har mycket gemensamt med den ursprungliga 

innebörden kopplad till produktivitetsrelationer.  

Fem grundläggande Lean-principer förklarades av Womack och Jones. Den första är värde 

som definieras av den slutliga kunden. Den andra är värdeflöde som definieras som 
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mängden specifika aktiviteter som krävs för att ta en specifik produkt genom den interna 

värdekedjan.  Balansen sågs som den tredje lean-princip, vilket innebär balans mellan olika 

värdehöjande produktionssteg för att skapa ett jämnt flöde. Den femte principen omfattade 

att man använder en taktbalanserad plan. Slutligen kommer perfektion som förutsäger att 

göra de föregående steg till en ständig vana (Ibid.).  

3.2.1 Värdeflödesanalys 

En mycket central Lean-princip är att dela upp tid och resurser i två viktiga delar. Den ena är 

en värdeskapande del medan den andra är en icke-värdeskapande del.  Syftet med denna 

uppdelning är att genom eliminering av det som är icke-värdeskapande frigöra resurser för 

offensiva satsningar (Blucher & Öjmertz, 2008 s.11).   

Olhager (2013, s.464) betonar att de värdeskapande aktiviteterna krävs för att produkten 

skall bli färdig. Vidare påpekar han att de icke-värdeskapande aktiviteter orsakar tids-och 

kostnadsförluster utan att tillföra värde. Slutligen kommer den sista kategorin ”nödvändiga” 

som omfattar aktiviteter som stöder en effektiv omvandlingsprocess.  

Den värdeskapande delen är de aktiviteter som skapar ett värde för kunden exempelvis 

själva förädlingen av en produkt i en maskin, monteringen etc. Vid vårdlogistik kan dessa 

aktiviteter representera de arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal som t.ex. 

omvårdnaden av patienten, medicinhantering, hantering av patientjournal etc. Den icke 

värdeskapande tiden kan i sin tur delas upp i en del som är nödvändig under nuvarande 

förutsättningar och en del som är rent slöseri som kan tas bort med enkla medel. Det rena 

slöseriet kan åtgärdas genast. Den del som är nödvändig under nuvarande förutsättningar 

arbetar man med att få bort på längre sikt, när det är möjligt att ändra på dagens 

förutsättningar (Blucher & Öjmertz, 2008 s.11).  

 

3.3 Vårdnära service 
Med Vårdnära service anses de arbetsuppgifter som ska utföras på enheten och i anslutning 

till patienten av personal med servicekompetens. Att definiera exakt vilka arbetsuppgifter 

som ingår kan variera utifrån behovet på olika vårdenheter, dock ses fyra områden som 

vanliga och förekommer ofta:  

 Lokalvård på patientnära ytor 

 Måltidshantering 

 Förrådshantering på avdelningen  

 Transporter av patienter och prover  

Den nutida hälso- och sjukvården kan fördelas i tre generella delar som kräver olika typer av 

kompetenser på en vårdenhet – vård, service och administration.  Även då den här 
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uppdelningen inte är så etablerad nuförtiden möjliggör det att visa var vårdnära service 

föreligger (Källum 2014, s.23).  

 I VNS inkluderas inte arbetsuppgifter som utförs i gränslandet mellan vård och 

administration, t.ex. receptionstjänster som kan ses i bilden (Ibid.s.35).

 

Figur 3:1.  Vårdnära service  

Gränsen mellan dessa tre områden det vill säga vård, service och administration kan variera 

beroende på verksamhetens komplexitet (Ibid. s.33). Det går inte att generellt dra dessa 

gränser utan de måste definieras på varje enhet beroende på verksamhet. Enligt Källum, kan 

skärningspunkten mellan vård och administration kallas vårdnära administration och den 

skärningspunkt som är mellan vård och service kallas vårdnära service (Ibid. s.34).  

Det är viktigt att nämna att begreppet vårdnära service används inom olika landsting, men 

det saknas en gemensam definition och begreppsapparat vilket resulterat i att innebörden 

kan variera mycket. Begreppsförvirringen beror delvis på hur den lokala organiseringen av 

servicetjänsterna ser ut. Olika landstings och regioners serviceorganisationer innehåller olika 

funktioner vilket påverkar vad man anser ryms inom begreppet (Källum, 2014 s.42).  

Avsaknaden av ett tydligt och gemensamt språk blir än tydligare när man i olika 

sammanhang kan tvingas att vara mycket exakt med vad som avses t.ex. när man gör en 

funktions-och ansvarsbeskrivning (Service Level Agreement – SLA) inför en upphandling. Ett 

annat exempel är den ”Produktifiering och paketering” av olika servicetjänster som man 

gjort på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Inom Landstinget Östergötland där man 

genomfört en stor upphandling av servicetjänster, används begreppet ”Verksamhetsnära 

tjänster”. Variationen av begreppet utan en exakt och tydlig definition försvårar att ange 

ansvar, ställa kvalitetskrav och följa upp utfallet (Ibid. s.43).  

 

3.4 Tidigare studier 
Vissa delar av följande tidigare studier i form av rapporter och vetenskapliga uppsatser 

tillämpades i denna undersökning. Dessa delar anser vi relevanta i vår studie bland annat för 

att identifiera vilka metodiska strategier som kan användas inom vårdbranschen vid 
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insamlingen av data. Dessutom att få inblick till vissa aktiviteter som utförs inom Hälso- och 

sjukvård. Vi är medvetna att dessa tidigare studier behandlar andra frågor som inte 

behandlas i denna studie vilket gjorde så att vi tog hänsyn till att inte använda oanvändbara 

informationer till läsaren. Slutligen redogör vi vilka lärdomar som kunde tillämpas i vår 

studie.  

 

1 - Rapport översyn bemanningsmål och arbetssätt, CMS av Anna Karin Andersson, 2014.  

Rapporten utfördes i Jämtlands läns landsting under året 2014. Syftet med denna rapport 

var att systematisk kartlägga arbetssätt och behov av bemanning på varje enhet för att 

minska stressnivån och arbetsbelastning på vårdpersonalen. Metoden som tillämpades i 

denna rapport kan illustreras på följande sätt. Utifrån en modifierad mall gjordes en 

tidsstudie vid insamlingen av data. Det mättes tidsåtgång för olika aktiviteter där all personal 

varje kvart noterade vilka aktiviteter som utfördes. Vidare utfördes denna mätning på varje 

arbetspass av båda yrkesgrupper, undersköterskor och sjuksköterskor, i sex vårdavdelningar 

(Andersson, 2014).  

Tidsstudien genomfördes under en tvåveckorsperiod. Dessutom tillämpades en 

rörelsemätning i form av spagettidiagram i denna studie. Resultatet visade att mer än 

hälften av all tid används till omvårdnad förutom på strokeavdelningen där andel specifik 

omvårdnad var lägre. Dessutom visade det sig att stressnivåer är högre på dag och kvällsskift 

jämfört med nattskift.  Båda yrkesgrupper har relativt lika stressnivåer (Ibid.)  

 

2 - Tid- och flödesanalys av undersköterskors arbetsuppgifter: En studie om patienttid, 

arbetsfördelning och utformning av en vårdavdelning av Piia Kallaste och Jonna Larsson, 

2014.   

Denna studie kartlägger undersköterskors roll på en vårdavdelning på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Författarna analyserade hur undersköterskor fördelade sin tid mellan olika 

aktiviteter samt utformningen på hur en framtida utbyggnad på vårdavdelningen kunde 

utformas. Metoder som tillämpades i denna studie var tidtagning med stoppur, 

kostnadsberäkningar, simuleringsmodell samt intervjuer. De aktiviteter som utförs av 

undersköterskor uppdelades i kategorier indirekt/direkt vårdkontakt, servicesysslor, 

personalrum och gångtid (Kallaste & Larsson, 2014).    

Studiens syfte var att kartlägga undersköterskornas arbetsuppgifter samt att se över hur 

servicesysslor borde hanteras och hur en avdelning kunde vara utformad för att minska 

förflyttningstiderna. De avgränsade sig på en yrkesgrupp, vilket var undersköterskor samt 

begränsade datainsamlingen till en veckas tid. Vid början av tidsstudien följde författarna 

fyra undersköterskor och två sjuksköterskor under ett dygn. De upptäckte senare att denna 

mängd av personal var svårkontrollerade. Detta skulle minska pålitligheten av data, vilket 

gjorde så att forskarna ändrade strategin genom att minska antal vårdpersonal till fyra. 

Anledningen till denna ändring av strategin var att få mer korrekt och pålitlig data (Ibid.) 



15 
 

Resultat av denna tidsstudie uppdelades till tre huvuddelar. Det första handlade om 

tidsdistributionen för undersköterskor, där det visade sig att hälften av tiden läggs på 

indirekt/direkt vårdkontakt medan 13 % på servicesysslor, 28 % i personalrummet och 

slutligen nio procent av tiden läggs på gångtid (Ibid.).   

Det andra resultatet handlade om beräkning av kostnader för att anställa en undersköterska 

eller hyra in VNS personal. Det visade sig att den första kostade 27000 kr medan den andra 

kostade 21000 kr. Slutligen presenteras det tredje resultat som handlade om 

simuleringsmodellen där tre alternativ föreslogs i denna studie. De valde det tredje 

alternativet av dessa tre möjliga simuleringsmodeller eftersom gångtid reducerades med 0,5 

procent och gav bästa utfallet med en ökning på patenttiden om tre procent. Dessutom 

antal aktiviteter som hinns utföra under en dag ökade med 27 stycken (Ibid.).   

 

3 - Tidsstudie för vårdnära service, Norrbottens Läns Landsting – NLL av Veronica 

Andersson och Veronica Flymalm, 2014.   

År 2014 startades ”Vårdnära service” pilotprojekt i Norrbottens läns Landsting (NLL) med 

syfte att hitta nya lösningar på hur uppgifterna som idag utförs av kärnverksamheten kan 

flyttas över till servicenära tjänster (Andersson & Flymalm, 2014).   

Som en del av pilotprojekt genomfördes tidsstudie vid flera avdelningar vid Sunderbyn och 

Kalix sjukhus för att få fram hur stor andel av undersköterskors uppgifter kan flyttas till 

service personal.  Mätningsprotokoll användes för att anteckna vilka olika arbetsuppgifter 

som utförs av undersköterskor under dag-och kvällspass (Ibid.) 

Undersökningen kombinerade i sig både fysisk uppföljning av utvalda undersköterskor och 

personalens egen ifyllande av protokoll under period av två veckor. De olika 

servicearbetsmomenten uppdelades i fyra följande grupper – Kost, Transport, 

Städ/Rengöring och Förråd för att få en omfattande bild av hur mycket tid ägnades åt de 

uppgifterna utifrån VNS perspektiv (Andersson & Flymalm, 2014).    

Resultatet kalkylerades utifrån endast serviceuppgifternas perspektiv, dvs. de andra 

arbetsuppgifterna som utfördes av USK: or togs inte med. Det visade sig att mest tid ägnades 

åt Kost och det varierades från högsta 64-63% till lägsta 34 % på olika avdelningar. Transport 

var näst största grupp med tidfördelning från 39 % till 13 % beroende på avdelning. 

Städ/Rengöring visade att vara jämnt uppdelad från 24 % till 20 % med undantag för 13 % på 

en avdelning (Ibid.).  
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras vilka forskningsmetodiker som tillämpades i denna studie. Vidare 

diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Slutligen beskrevs vilken typ av data som har 

använts samt käll- och metodkritik.  

 

4.1 Metodval  
Litteraturen anger att det finns två olika genrer av forskningsmetodik, det kvantitativa och 

kvalitativa. Den forskningsmetodik där forskaren lägger tyngden på orden istället av siffror 

kallas den kvalitativa forskningsmetodiken. Den betonar ett induktivt synsätt där forskaren 

utgår från empirin till teorin för att kunna generera en teori. I detta fall antar man att 

teorierna är en följd av undersökning istället för att vara en utgångspunkt (Bryman & Bell 

2005, s.297-303). 

 

Med den kvantitativa forskningsmetodiken menas att forskaren lägger tyngden på numerisk 

data. Denna forskningsstrategi betonar kvantifiering vid insamling och analys av data 

(Bryman & Bell 2005, s. 85-86). Kvantifieringen behöver inte vara numerisk även om den 

dock ofta är det. Den innehåller ett deduktivt synsätt där man utgår från teorin till de 

grundläggande antagandena, det vill säga empirin för att pröva teorier med det praktiska. 

Denna metod har en objektiv syn på verklighet som byggdes på en naturvetenskaplig modell. 

Den strävar efter att kvantifiera händelser och omvandla dem till mätbara data (Denscombe 

2000, s.204-207).  

 

 
Figur 4:1. Egen. Kvalitativ och kvantitativ studie.  
 
 
Både den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetodiken har sina fördelar och nackdelar.  

Dock är det värt att nämna att dessa två ansatser tillämpades eftersom de uppfyller studiens 

syfte. Metodvalet i denna studie byggdes på dessa två forskningsmetodiker vilket är en 

metodtriangulering. Först tillämpades den kvalitativa ansatsen genom intervjuer och olika 

workshopar. Detta innebär att utgångspunkten härleder först från empirin till 

teorierna.  Under tidsstudien samlades den kvantitativa delen in genom beräkning av de 
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olika aktiviteter som utfördes av undersköterskorna och sjuksköterskorna på avdelning 

N13/23. Vid denna fas härleds denna studie från de utvalda teorierna till empirin.  

 

 

Figur 4:2. Egen. Induktiv och deduktiv ansats.  
 

4.2 Primärdata 
Den insamlade data från möten och intervjuer ses som primärdata eftersom den samlades in 

för första gången av denna undersöknings forskare för att kunna besvara studiens fråga 

(Bryman & Bell, 2005 s.230). Det utfördes fyra intervjuer med olika ansvariga vid avdelning 

N13/23 i Karolinska sjukhuset, Solna. Vi intervjuade två undersköterskor, den första var 

ansvarig för materialförråd och transportbeställning medan den andra var 

tvättförrådsansvarig. Dessutom intervjuade vi två sjuksköterskor till, varav den ena var 

chefssjuksköterska medan den andra var inskrivningssjuksköterska. Dessa fyra ansvariga 

valde att vara anonyma. Den femte intervjun var med uppdragsgivaren Gordana Luketa, FM- 

& Logistikutvecklare i Karolinska universitetssjukhuset, Solna.   

Det är också värt att nämna att all data som samlades in under tidsstudien också ses som 

primärdata. Total vårdpersonal som deltog i denna tidsstudie var 32 personer, varav 15 var 

sjuksköterskor och 17 var undersköterskor.  

 

4.3 Sekundärdata  
Studien innehåller relevant sekundärdata. Med sekundära data syftar man på det data som 

samlats in av andra forskare för att besvara andra frågeställningar som inte behandlas i 

denna undersökning (Bryman & Bell, 2005 s.230-237). Dessutom användes andra 

sekundärdata i teori och metodavsnittet. Dessa är i form av litteraturböcker och 

vetenskapliga artiklar för att kunna beskriva och förklara de utvalda teorierna, begrepp och 

annan relevant information som användes utav i denna studie. Syftet med dessa 

sekundärdata är att de innehåller användbar samt relevant information för denna studie. 

Det finns också andra sekundärdata i form av rapporter och skrifter som tilldelades genom 

intranätet av handledaren Gordana Luketa på Karolinska universitetssjukhus. Redan vid 
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första mötet gick handledaren igenom uppdraget och delade ut relevant material som 

användes som underlag för denna studie.  

4.4 Urval 
Urvalet i denna studie representeras av de undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar i 

avdelning N13/23. Med urval eller stickprov menar man den del av populationen som väljs 

ut för en studie (Ibid. s.111). Hela populationen i detta fall representeras av alla 

sjuksköterskor och undersköterskor i hela Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Detta 

urval anses vara representativt till en viss gräns eftersom majoriteten av USK: or och SSK: or 

utför arbetsuppgifter som rör patientnära service i större eller mindre skala beroende på 

vilken avdelning tillhör man. Dock är det viktigt att påpeka att denna sampling ses som en 

miniatyr av populationen (Ibid.).  

4.5 Validitet 
Validitet utgår från bedömning om de slutsatserna som har genererats i en undersökning 

hänger ihop eller inte. Med andra ord handlar det om hur relevant data är för att kunna 

representera ett fenomen i undersökningen (Ibid. s.48-50). Studiens validitet anses vara av 

en god standard eftersom det finns andra aspekter som bör tas hänsyn till. Dessa aspekter är 

tidsintervall i tidsstudien samt vårdpersonalens beteende vid deras kännedom att forskarna 

genomförde denna undersökning. Den första aspekt som nämndes innebär att ju mer tid 

som ägnas åt själva tidsstudien bidrar till att förbättra resultatet. Den andra aspekten 

innebär att det finns en risk att vårdpersonal som deltog i tidsstudien har försökt att 

sysselsätta sig mer än i vanliga fall. Utifrån de tillgängliga resurserna, det vill säga tidsmässigt 

och de möjligheterna för att utföra denna studie, anses resultatet av denna undersökning 

vara av en god standard för att besvara på studiens syfte och frågor. Beroende på vilken 

bakgrund har läsaren av denna studie, finns det alltid risk att denne argumenterar mot våra 

resonemang och slutsatser, även om detta alltid kan diskuteras.  

4.6 Reliabilitet 
Reliabilitetsmätning i en studie innebär hur tillförlitlig och pålitlig undersökningen är. Det rör 

frågan om resultatet blir detsamma om studien genomförs vid ett annat tillfälle. Om 

undersökningsresultat skiljer sig då ifrågasättas reliabilitet (Bryman & Bell, 2005 s.48). Om 

samma studie skulle utföras i framtiden på samma avdelning under samma omständigheter, 

till exempel samma lokal, arbetsuppgifter och regler, kommer resultatet inte att skilja sig 

avsevärt mycket jämfört med vår undersöknings resultat. Dock är det viktigt att nämna att 

man bör ta hänsyn till de tillämpade teorier i denna undersökning samt vilka frågeställningar 

som behandlas för att uppnå dess mål och syfte. Detta innebär att reliabiliteten av denna 

studie anses vara av hög grad. Dessutom kan all information som samlades in vid intervjuer, 

workshoppar och tidsstudie anses vara tillförlitliga, det vill säga primärdata.  De 

sekundärdata som användes anses vara tillförlitliga för att beskriva främst teori och 

metoddelen. Av försiktighetsprincip valde undersökningens forskare att använda dessa 

sekundärdata på de delarna som inte påverkar studiens trovärdighet.   
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4.7 Metodkritik 
I undersökningen granskades kritiskt rapporter, vetenskapliga artiklar, tidigare 

undersökningar samt litteratur för att framställa viktiga data. Anledningen till detta var att 

öka studiens tillförlitlighet genom att kombinera primär- och sekundärdata. All information 

som samlades in vid intervjuer, workshoppar och tidsstudie kan anses vara tillförlitliga 

eftersom det är primärdata. Hur dessa primärdata tolkades och sammanställdes i 

resultatdelen kan dock alltid diskuteras med andra läsare av denna studie.  

 

De sekundärdata som användes anses vara tillförlitliga för att beskriva främst teori och 

metoddelen. Dock är det också värt att nämna att de sekundärdata som användes i denna 

studie insamlats av andra forskare för att besvara andra frågor med ett helt annat syfte som 

inte behandlas i denna studie. Av försiktighetsprincip valdes det att använda dessa 

sekundärdata på de delar som inte påverkar studiens trovärdighet. Ytterligare vill författarna 

påpeka att primärdata samlades in genom en induktiv ansats medan sekundärdata 

inhämtades genom en deduktiv. 

 

Både den kvantitativa och kvalitativa forskningsmetodiken har sina fördelar och sina 

nackdelar. Nackdelar med den kvantitativa metoden kan vara att den är mindre flexibel och 

mer objektiv med tolkningen av siffror. Detta innebär att resultaten kan misstolkas om 

hänsyn inte tas till de omständigheter som kan påverka studiens resultat. Tidigare 

förklarades dessa omständigheter i validitetdelen där tidsperioden till tidsstudien och 

vårdpersonalens möjliga reaktion tagits upp. Jämfört med den kvalitativa metoden strävar 

forskaren efter generalisering vid den kvantitativa metoden. Detta görs genom prövning av 

teorierna istället för en kontextuell förståelse som görs i den kvalitativa metoden, där man 

låter begrepp och teoretiska formuleringar bli en följd av de data som samlats in. En fördel 

med den kvantitativa metoden är strukturering.  (Bryman och Bell 2005, s.322)  
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5. Faktainsamling  

I detta avsnitt presenteras hur data insamlades genom intervjuer, workshoppar och 

tidsstudie.  

5.1 Intervjuer och workshoppar 
Valet av tillvägagångsätt påverkar strategin vid genomförande av studien. Vid startskedet 

började forskarna genom att delta på några informationsmöten med projekthandläggare vid 

Karolinska sjukhuset Solna. Vid första mötet introducerade handläggare Gordana Luketa på 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna ämnet som skulle undersökas, vilket var Vårdnära 

service (VNS).  Handläggaren förklarade uppdraget samt gav en förklaring till de olika termer 

och förkortningar som används inom sjukhuset. Ytterligare tilldelades fysiska material och 

internetrapporter genom att få tillgång till projektets intranät.  

Vidare deltog forskarna i två andra möten i form av workshoppar där ansvariga från olika 

avdelning har varit med. Bland dessa deltagare fanns olika enhetschefer, logistiker, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Slutligen inbjöds författaren Lena Källum vid den andra 

workshoppen där hon förklarade djupare vårdnära service. Dessa möten ses som de 

ostrukturerade intervjuer i undersökning där inte några preciserade frågor förbereddes i 

förväg. Insamlingen av data från dessa möten bidrog till det andra skedet, vilket var analysen 

av data från de ostrukturerade intervjuer för att kunna formulera mer preciserade frågor till 

den avdelning som undersöktes, N13/23. Med ostrukturerade intervjuer menar man att 

intervjuaren brukar ha mer allmänna frågeställningar (Bryman & Bell, 2010 s.138).  

Vid det tredje skedet, användes dessa frågor för att utföra fyra semi-strukturerade intervjuer 

till olika ansvariga på avdelning N13/23. Den första intervjun gjordes med USK som var 

ansvarig för förråd/transport beställningar, vilket spelades in. De tre andra intervjuerna 

gjordes med bland annat avdelningens chefssjuksköterska, USK som var ansvarig för 

tvättbeställningar och inskrivningssjuksköterska.  

Dessa tre intervjuer spelades inte in men antecknades, eftersom de hade varit i form av 

komplettering till huvudintervjun som utfördes först. Vidare identifierades arbetsuppgifter 

som utförts av undersköterskor och sjuksköterskor, vilket var omvårdnad, administration 

samt servicerelaterade sysslor till patienten. Dessutom användes dessa data för att beskriva 

och formulera olika delar i denna studie som till exempel nuvarandeläge, inledning etc.  

Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuteknik, vilket innebar att respondenten 

fick mer frihet att svara på frågor. Intervjun blev i form av en diskussion och valet av denna 

struktur gav möjlighet till respondenten att utveckla vissa delar i fall om svaret var otydligt 

eller möjligen behövde utvecklas. Denna strategi valdes eftersom det skulle ge bättre 

förståelse och öka våra möjligheter att dra slutsatser som sedan kunde presenteras i 

uppsats.  
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Respondenten frågades i förväg om det var möjligt att spela in intervjun så att det skulle 

underlätta forskarna att fokusera på svaren, samtidigt skulle det ge möjligheten att gå 

igenom intervjuerna igen. Anledningen till det var att undvika misstolkningen av 

respondenternas svar samt minska chansen att missa någon viktig information (Bryman & 

Bell, 2010 s.138).  

Vid dessa tre skeden har forskarna av denna studie lagt tyngden på ord istället för siffror, 

med andra ord på den kvalitativa delen i studien. En återkoppling till denna 

forskningsmetodik användes av induktiv ansats där forskarna utgick från empirin eller de 

insamlade data till de teorierna som tillämpades i denna undersökning. I detta fall var 

teorierna en följd av undersökningen istället för att vara en utgångspunkt (Ibids.297 – 303). 

5.2 Tidsstudie  
I det fjärde skedet genomfördes en tidsstudie på N13 under juni och juli månader. 

Sammanlagt blev det fem dagspass och tre kvällspass, vilket täckte alla veckodagar. Då 

efterföljdes 32 personer totalt varav 15 av dem var SSK och 17 USK. Sammanlagt blev det 

257,6 arbetstimmar som utforskades. Datainsamling utfördes under hela dag- och kvällspass. 

Vid dagspass var arbetstimmarna från kl. 07:00 till kl. 15:30 och under kvällspass var 

arbetstimmarna från kl. 14:30 till kl. 21:30.   

Vid första dag-och kvällspass var avsikten att identifiera och beräkna de olika arbetsuppgifter 

som utfördes av USK och SSK. Varje forskare följde fysiskt en arbetsgrupp/team som bestod 

av en SSK och USK dvs. två personer var. Anteckningsblock och tidtagarur användes för 

registrering av varje arbetsuppgift. Varje varv på tidtagarur motsvarade en arbetsuppgift 

som skrevs ned i anteckningsblock. Flera tider registrerades samtidigt med hjälp av mobil 

applikation M Stopwatch – A Multiple Stopwatch.   

Vidare analyserades de insamlade data och kategoriserades alla arbetsuppgifter för att 

formulera en mätningsmall. Först uppdelades alla arbetsuppgifter till fyra huvudgrupper - 

vård, administration, service och personlig tid. Gruppen som omfattade de servicetjänsterna 

uppdelades ytterligare till 9 olika kategorier medan vård, administration och personlig tid 

inte uppdelades vidare. Avsikten med det var att få detaljerade data på hur mycket tid ägnas 

åt de olika servicetjänsterna, se nedanstående tabell:  
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Tabell. 5:1 Egen. Kategorisering av arbetsuppgifter som utförs av SSK och USK. 

Syftet med formuleringen av mätningsmallen var att beräkna de olika service, vård och 

administrationssysslorna som utfördes av undersköterskor samt sjuksköterskor i den utvalda 

avdelningen (se Bilaga 2). Vidare avsågs att varje sjuksköterska och undersköterska skulle ha 

med sig denna mätningsmall vid början av dags- och kvällsskift. Vid varje aktivitet som 

utfördes av vårdpersonalen skulle de själva fylla i den mallen beroende på hur många 

minuter det tog för att genomföra arbetsuppgiften. Tidsintervallen som gavs till 

vårdpersonal var två veckors period. Bortfallen i denna strategi hade dock varit stor, 

eftersom de flesta av vårdpersonalen inte kunde anteckna data medan de arbetade. Därför 

valde vi att inte ta med dessa data eftersom den inte var pålitlig.  

Vid femte skedet ändrades strategi där författarna fortsatt med tidsstudien genom att följa 

med olika team på avdelningen och anteckna istället för vårdpersonal. Hänsyn togs också till 

resurspersonal som innebar närvarande av extra vårdpersonal på dag- eller kvällspass. 

Denna resurspersonal följdes också i undersökningen. Användningen av mätningsmall 

hjälpte att följa fler ur vårdpersonalen under ett pass. Efter genomförandet av tidsstudien 

samlades all data i en Excelfil och bearbetades vidare med hjälp av Pivottabell analysverktyg.    

Det fjärde och femte skedet i denna studie ses som den kvantitativa delen i denna 

undersökning. Det innebär att tyngden har lagts på numeriska data vid insamlingen och 

analysen. Vidare är det värt att nämna att författarna utgick från en deduktiv ansats med 

andra ord från de utvalda teorierna till empirin för att tillämpa dessa teorier på verkligheten 

(Denscomb 2000, Sid. 204-207).  

# Namn	på	arbetsuppgift Förklaring
1 Patientvård	 Inkluderar	följande	uppgifter:	personlig	hygien/elimination,	nutrition,	

observation/undersökning,	behandling,	förflyttning/träning,	psykisk	och	

social	omvårdnad,	kommunikation,	ronden,	rapportering	m.m.

2 Administrativa	uppgifter Vårdplanering,	omvårdnadsdokumentation,	papper-	och	dataarbete,	

telefon,	beställning	av	olika	tjänster	m.m.	Beräknade	administrativa	

uppgifter	inkluderar	inte	de	fyra/fem	administratörer	som	sysslar	med	

administrations	uppgifter	under	hela	dagen.	

3 Personlig	tid Fika	raster,	lunch	och	pauser	m.m.

4 Städning/renbäddning Mindre	städning/	bäddning	av	rummet	vid	närvarande	av	patienten,	

sanering	och	stora	städning	av	rummet/	renbäddning	efter	patient	skrevs	ut	

från	avdelningen	m.m.

5 Sophantering Plocka	sopor	samt	slänga	i	sopnedkast,	omfattar	även	hantering	av	risk	

avfall	m.m.

6 Patienttransport Mindre	patienttransport	som	utförs	av	USK/SSK	i	samma	byggnad.	

7 Apparatkontroll Kontroll	av	medicinska	utrusningar/apparater.

8 Tvätthantering Hantering	av	(ren	och	smutsiga)	textiler	och	tvättförådet	.	

9 Förrådshantering	(icke	läkemedel) Hämtning	av	patient	varor	från/till	förrådet,	hämtning	av	olika	artiklar	som	

tvål,	handskar,	papper,	handkrem	m.m.	

10 Påfyllnad	av	patient	närförråd	i	rummet Hämtning	av	textiler	från	tvättförrådet	samt	påfyllnad	av	patienternas	

garderober	med	dessa	textiler.	

11 Matservering/mathantering Matförbredelser,	servering	mat	till	patienter,	hämtning	av	brickor	från	

patienternas	rum	efter	att	de	har	ätit	m.m.	

12 Hantering	av	köket/matsalen Disklplock	och	ställa	i	diskmaskinen,	torka	köket	och	matsalen,	rengöra	

matsalen	och	köket	m.m.
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6. Resultat & Analys 

I detta avsnitt analyseras de insamlade data och presenteras studiens resultat i form av olika 

diagram. Dessutom föreställs rekommendationer och diskuteras.  

Källum framhäver att den nutida hälso-och sjukvården kan fördelas i tre generella delar vilka 

är vård, service och administration som kräver olika typer av kompetenser på en vårdenhet. 

Dock uppkom det under tidsstudien att hänsyn även borde tas till personlig tid eftersom det 

inte tillhörde någon av nämnda grupp, därför allokerades den till en separat kategori. Att 

inte ta hänsyn till det kan bidra till missvisande siffror vilket skulle påverka analysen.  

Studiens mål var att kartlägga och beräkna arbetsuppgifterna som utförs av SSK och USK 

utifrån vård, administration och service perspektiv med detaljerad fokus på service. 

Resultatet av insamlad data från bägge vårdyrkesgrupper visade att nästan hälften av tiden 

ägnades åt patientens vård. De administrativa arbetsuppgifterna representerar en fjärdedel 

medan servicetjänster tar nästan en femtedel av totala arbetstiden som utförs av dessa 

yrkesgrupper. Andelen av service tjänster utgör 18 % av den totala arbetstiden för båda 

vårdyrkesgrupper vilket medför att mindre tid ägnas åt patientvård. Med Lean-produktion 

menas främst att utnyttja resurser på ett effektivare sätt (Olhager). Det bör poängteras att 

dessa serviceaktiviteter inte anses vara onödiga aktiviteter dock utförs av fel yrkesgrupper, 

främst sjuksköterskorna. Om dessa arbetsuppgifter skulle kunna överföras till service 

personal då kunde man utnyttja vårdpersonal på ett smartare och effektivare sätt. Dessutom 

visade undersökningen att den personliga tiden representerar mer än en tiondedel av den 

totala arbetstiden. Följande cirkeldiagram visar uppdelningen av fyra huvudgrupper i detalj:  

 

 

Figur 6:1. Egen. Total tidfördelning för både USK och SSK. 
 

De nästa två diagrammen visar hur arbetstiden fördelas mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor. Den största skillnaden är att USK: or utför fyra gånger mer serviceuppgifter 

jämfört med sjuksköterskorna, 28 % respektive 7 %. Anledningen är att det är 

undersköterskor som sköter mest servicesysslorna i dagsläget, eftersom de utför en 
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stödfunktionsroll till SSK: or (Steen & Koch, 2012). Det leder till att undersköterskor ägnar 

mindre tid åt patientomvårdnad. Det är 39 % jämfört med SSK: or som spenderar i sin tur 53 

% till patientomvårdnaden.  

Sjuksköterskor ägnar sig ca tio procent mer tid åt administration i jämförelse med 

undersköterskor. Anledningen att SSK: or har större andel på administrativa tjänster är att 

de är ansvariga och legitimerade att administrera läkemedel och medicinsk behandling 

(Magnusson & Norman, 2013).  

 
 

Figur.6:2 Egen. Tidfördelning av arbetsuppgifter SSK 

 
 

Figur.6.3 Egen. Tidfördelning av arbetsuppgifter USK 
 

Vidare analyseras tidfördelning av enbart serviceuppgifter som utförs av sjuksköterskor och 

undersköterskor. Av nästa två tabeller framgår att städning/renbäddning, 

matservering/mathantering, patienttransport och hantering av köket/matsal utgör mesta 

delen av servicesysslor för både sjuksköterskor och undersköterskor (se Bilaga 3 & 4).  

Ackumulerad procent av nämnda sysslor för SSK blev 92 % och 82 % för USK. Städning och 

renbäddning är den största andel av alla service sysslor och utgör 41 % och 40 % för SSK och 

USK. Dock uttryckt i absoluta tal, dvs. i minuter blir det inte jämförelsebart, eftersom USK: or 

ägnar sig fyra gånger mer tid åt samma uppgift.  

Matservering/mathantering står på andra plats och uppgår till 21 och 19 procent för SSK och 

USK respektive. Den nästa stora del av servicetjänster som tar synnerligen mycket tid är 

patienttransport, hantering av köket/matsalen och hantering av sopor.  

Förrådshantering (icke läkemedel), påfyllnad av patientnärförråd i rummet, apparatkontroll 

och tvätthantering uppgår sammanlagt till 18 % för USK medan sjuksköterskor ägnar sig åt 

samma uppgifter betydligt mindre tid.  
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Namn på serviceuppgift Total tid/min Total tid % Ackumulerad % 

Städning/renbäddning 192 41 % 41 % 

Matservering/mathantering 100 21 % 62 % 

Patienttransport 75 16 % 78 % 

Hantering av köket/matsalen 68 14 % 92 % 

Förrådshantering (icke läkemedel) 17 4 % 96 % 

Påfyllnad av patientnärförråd i rummet 10 2 % 98 % 

Apparatkontroll 6 1 % 99 % 

Sophantering 5 1 % 100 % 

Grand Total 472,5 100 % 
  

Tabell 6:1 Egen. Tidfördelning serviceuppgifter SSK 
 

 

Namn på serviceuppgift Total tid/min Total tid % Ackumulerad % 

Städning/renbäddning 931 40 % 40 % 

Matservering/mathantering 438 19 % 59 % 

Hantering av köket/matsalen 213 9 % 68 % 

Patienttransport 168 7 % 75 % 

Sophantering 152 7 % 82 % 

Påfyllnad av patientnärförråd i rummet 149 6 % 88 % 

Tvätthantering 111 5 % 93 % 

Förrådshantering (icke läkemedel) 98 4 % 97 % 

Apparatkontroll 62 3 % 100 % 

Grand Total 2 320,5 100 % 

  

Tabell 6:2 Egen. Tidfördelning serviceuppgifter USK 
 

6.1 Värdeflödesanalys 
De olika kategorierna uppdelades vidare till vårdvärdeskapande aktiviteter, icke 

vårdvärdeskapande samt nödvändiga aktiviteter för att slutligen genomföra en 

värdeflödesanalys. Olhager beskrev de värdeskapande aktiviteter som de aktiviteter som 

krävs för att färdiggöra produkten. Inom vård talar man inte om produkten men snarare om 

behandlingsprocess av patient. De vårdvärdeskapande aktiviteterna innefattar inte bara 

värde för patienten utan omfattar också de kategorierna som inte går att överlåta till service 

personal, eftersom det krävs vårdutbildning att utföra dem.  

De icke vårdvärdeskapande aktiviteterna går att förflytta till service personal och dessutom 

skapar de inte något direkt värde till patientbehandlingsprocess. Med andra ord orsakar 

dessa aktiviteter tids-och kostnadsförluster utan att tillföra något värde till patients 

behandlingsprocess.  

De nödvändiga kategorierna representerar kategorier som inte direkt skapar värde när det 

gäller omvårdnaden av patienten. Dock är det svårt att överföra dessa kategorier till 
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servicepersonal eftersom dessa aktiviteter har en stödfunktion till 

patientbehandlingsprocess.  Enligt Blucher och Öjmertz kan vissa nödvändiga aktiviteter tas 

bort när det är möjligt att ändra på dagens förutsättningar. Beroende på hur det kommer att 

se ut på det nya Karolinska kan en del av dessa nödvändiga aktiviteter överföras till VNS-

personal i framtiden. Utifrån detta argument klassificerades de olika kategorier enligt 

följande:   

 

1- Patientvård: Skapar ett värde till patienten och går inte att förflytta till 

servicepersonal. Anledningen att denna kategori inte går at överföra till VNS personal 

är behörighet och befogenhet till behandling och medicinering av patienten.  

2- Administrativa uppgifter: Skapar inte ett direkt värde till omvårdnaden av patienten 

och går inte heller förflytta till servicepersonal. Anledningen är krav på behörighet för 

att skriva på patientjournal, vilket gör så att endast vårdpersonal sköter det.  

3- Personlig tid: Skapar endast ett värde till vårdpersonal.  

4- Städning/renbäddning: Går att förflytta till VNS personal och skapar inte något värde 

till patienten.  

5- Sophantering: Går att förflytta till VNS personal och det skapar inte något värde 

heller till patienten.  

6- Patienttransport: Skapar inte ett direkt värde till omvårdnaden av patienten och kan 

inte heller förflyttas till servicepersonal. I dagsläget mindre transporter utförs till 

andra avdelningar i samma byggnad vilket inte tar så mycket tid.  

7- Apparatkontroll: Går att förflytta till VNS personal och skapar inte något värde till 

patienten. Vårdpersonal utför enkla apparatkontroller vilket inte heller tar lång tid.  

8- Tvätthantering: Går att förflytta till VNS personal och skapar inte något värde till 

patienten.  

9- Förrådshantering (icke läkemedel): Skapar inte ett direkt värde till 

patientomvårdnaden och kan inte heller förflyttas till service personal. Det är inte 

relevant att förflytta det till servicepersonal eftersom det inte tar så lång tid för 

USK/SSK att gå och hämta handskar, sprutor, desinfektionsmedel etc. Denna kategori 

har en stödfunktion till behandling av patienten.  

10- Påfyllnad av patientnärförråd i rummet: Går att förflytta till VNS personal och skapar 

inte något värde till patienten.  

11- Matservering/mathantering: Går att förflytta till VNS personal och skapar inte något 

värde till patienten.  

12- Hantering av köket/matsalen: Går att förflytta till VNS personal och skapar inte 

något värde till patienten.  
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Tabell 6:3. Egen. Värdetabell till de kategoriserade arbetsuppgifterna.  

Utifrån detta resonemang på värdetabell visar nästa bild att sjuksköterskorna har 16,5% av 

arbetstiden som går åt icke vårdvärdeskapande aktiviteter för patienten. Dessa består av 

personlig tid samt olika servicetjänster. Lönemässigt är det dyrt för Karolinska sjukhuset i 

Solna att anlita sjuksköterskor för att utföra servicetjänster jämfört med servicepersonal. 

Vidare illustreras att de nödvändiga arbetsuppgifterna utgör 30,2%. Inläsningen och 

skrivningen på patientjournal samt andra administrativa sysslor tar nästan en tredjedel av 

sjuksköterskans arbetstid. Omvårdnaden av patienten, vilket är de vårdvärdeskapande 

arbetsuppgifterna utgör 53,2%.  

 
Figur 6:4 Egen. Värdeflödesanalys – Sjuksköterskor  
 

Undersköterskor hade större andel på de icke vårdvärdeskapande aktiviteterna jämfört med 

sjuksköterskorna. Resultatet visade att 37,2% av undersköterskornas arbetstid går åt 

servicetjänsterna. Detta innebär att mer än en tredjedel av arbetstiden ägnas åt service 

istället för omvårdnaden av patienten. I sin tur blir det mer belastning på sjuksköterskorna 
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för att hjälpa patienten med sysslor som lätt skulle kunna utföras av undersköterskorna. Den 

icke vårdvärdeskapande tiden av undersköterskor som beräknades inkluderar också den 

personliga tiden. Inläsning och dokumentation av patientbehandlingsprocess samt andra 

sysslor representerar 23,5 % av undersköterskornas arbetstid. De vårdvärdeskapande 

arbetsuppgifterna som utförs av undersköterskor representerar 39,3%, vilket innebär att 

mindre tid ägnas åt patienten jämfört med sjuksköterskor.  

 

 

Figur 6:5 Egen. Värdeflödesanalys – Undersköterskor 
 

6.2 Rekommendationer  
Resultatet av värdeflödesanalys hjälpte att identifiera andelen av de icke vårdvärdeskapande 

och nödvändiga arbetsuppgifter som utförs av båda yrkesgrupper: sjuksköterskor och 

undersköterskor. Dock bör det poängteras att Lean processen handlar inte enbart om att 

jaga slöseri som uppstår inom verksamhet eller vårdplatsen.  Det finns en del slöseri som kan 

skapa ytterligare tids- och kostnadsförluster om inte de fördelarna som Lean medför 

omvandlas till tillväxt (Bicheno & al. sid. 6).  

Utifrån de kategoriserade servicesysslorna finns tre kategorier som inte rekommenderas att 

överlåta till servicepersonal:   

• Patienttransport – är en servicetjänst som genomförs av undersköterskor och 

sjuksköterskor. Mindre transporter utförs i samma byggnad, vilket inte tar lång tid. 

Att anlita servicepersonal för att utföra denna tjänst kommer att utöka väntetiden. 

Därför rekommenderas det att undvika förflyttningen av denna service till VNS 

personal.   

• Förrådhantering – är också kategoriserad som servicetjänst. Det är inte relevant att 

förflytta det till servicepersonal eftersom det inte tar så lång tid för USK/SSK att gå 

och hämta handskar, handsprit, sprutor, desinfektionsmedel etc. Dessutom finns det 
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Värdeskapande 39,3%
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andra förrådstyper där patienten som ska opereras kan lägga i sina kläder och andra 

personliga saker tills den är klar med sin operation. Vårdpersonal hjälper dessa 

patienter med denna service, vilket kräver en nära kontakt med patienten.  

• Apparatkontroll – en servicetjänst där enkla apparatkontroller utförs vilket inte 

heller tar lång tid. Svårighet att identifiera problemet kan uppstå, därför kräver det 

en utbildning till servicepersonal. Detta kommer att öka kostnader i onödan.  

Att undvika ökningen på väntetiden vid patienttransport och förrådhantering samt den 

personliga tiden kan bidra till resurseffektivisering. Syftet med detta är att inte uppnå en 

optimering genom att ta bort alla arbetsuppgifter som inte skapar värde till patienten utan 

snarare handlar det om att ett smart utnyttjande av resurserna (Olhager). Om väntetiden 

ökar då påverkas hela patientflödet vilket i sin tur kan medföra kvalitetsbrist vid 

patientbehandlingsprocess medan en ökning på den personliga tiden påverkar kostnader 

och effektiviteten av vårdpersonal som tar längre raster. Att utnyttja resurser, med andra 

ord personalen, på ett rätt sett kan bidra till minskningen av lönekostnader och förbättra 

tillgängligheten på avdelningen (Arvidsson).  

Följande servicesysslor går att överlåtas till servicepersonal vilket skulle fria mer tid till både 

undersköterskor och sjuksköterskor för att ägna mer tid åt patienten. Utifrån 

vårdpersonalens arbetstid (se bilaga 5 & 6) som omfattar alla arbetsuppgifter, beräknades 

andelen av de följande serviceuppgifterna:   

 

Arbetsuppgifter Undersköterskor Sjuksköterskor 
Städning/renbäddning  
 

11,2 % 2,7 % 

Sophantering  
 

1,8 % 0,1 % 

Tvätthantering  
 

1,3 % 0 % 

Påfyllnad av 
patientnärförråd i rummet  

1,8 % 0,1 % 

Matservering/mathantering 
  

5,3 % 1,4 % 

Hantering av köket/ 
matsalen 

2,6 % 0,9 % 

Totalt sparade arbetstid i 
procent  

24 % 5,2 % 

Tabell 6:4 Egen. Förslag på servicesysslor som går att överlåtas till VNS personal.  
 

Den totala sparade arbetstid i procent till undersköterskor är 24 % och detta skulle fria mer 

tid till patientomvårdnad. I sin tur skulle detta medföra avlastning av sjuksköterskorna som 

Karolinska sjukhuset har nu brist på. Dock bör det beaktas vid tillämpningen av det förslaget 

att vissa aspekter kan bidra till minskningen av resursutnyttjandet.  Bland annat att den 



32 
 

sparade tiden inte blir ett tillägg på den personliga tiden vilket skulle leda till ytterligare 

slöseri exempelvis om den personliga tiden ökar med 10 % mer hos vårdpersonal jämfört 

med det nuvarande läget.  

Ytterligare vill forskarna av denna studie påpeka att lokalens storlek eller infrastrukturen på 

NKS kan bidra till så att gångtid antingen ökas, minskas eller blir detsamma. Beräkningen av 

gångtiden och personalens omkostnader skulle ha bidragit till ännu mer precisa siffror. 

Dessutom tillämpningen av de logistiska begreppen och definitioner måste anpassas 

ytterligare till den mänskliga faktorn inom vård. Dock bör det påpekas att den största 

utmaningen är att först identifiera och definiera innehållet av de olika 

vårdarbetsuppgifterna. Genom denna identifiering kan man närma sig till anpassningen av 

de logistiska begreppen och definitionerna.  
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt redogörs huvudfrågorna som ställdes i denna studie samt huruvida dessa 

besvarades med hjälp av vår insamlade data och analys.  

I denna studie undersöktes de olika servicearbetsuppgifterna som utfördes av 

undersköterskorna och sjuksköterskorna. Dessutom analyserades de möjligheterna att 

införa vårdnära service i Karolinska sjukhuset, Solna. Huvudfrågorna som ställdes var 

följande: 

 Hur stor andel av arbetstiden ägnas åt serviceaktiviteter av sjuksköterskor och 

undersköterskor? 

 Vilka möjligheter finns det för att öka patientvårdrelaterade aktiviteter som utförs av 

sjuksköterskor och undersköterskor på Karolinska sjukhuset? 

Resultatet av den första frågan visar att undersköterskor utför fyra gånger mer 

serviceuppgifter jämfört med sjuksköterskorna, 28 % respektive 7 %. Städning/renbäddning, 

matservering/mathantering, patienttransport och hantering av köket/matsal utgör mesta 

delen av servicesysslor för sjuksköterskor och undersköterskor. Nästan hälften av tiden 

ägnas åt patientvården medan de administrativa arbetsuppgifterna representerar en 

fjärdedel av den totala arbetstiden för bägge yrkesgrupper. Dessutom visade 

undersökningen att den personliga tiden representerar mer än en tiondedel av den totala 

arbetstiden. Under tidsstudien togs hänsyn till personlig tid, vilket inte tillhörde tematiskt 

någon av nämnda grupp därför allokerades den till en separat kategori.  

Resultatet visade också att det finns möjligheter att öka tid för patientvård genom att 

överlåta en del av serviceuppgifterna till VNS personal. Dessa serviceuppgifter är: 

städning/renbäddning, sophantering, tvätthantering, påfyllnad av patientnärförråd i 

rummet, matservering/mathantering och slutligen hantering av köket/matsalen.  

Sammanlagt utgör dessa servicesysslor 24 % av undersköterskornas arbetstid respektive  

5,2 % av sjuksköterskorna. Dock poängterade forskarna att denna fria tid bör planeras på 

rätt sätt så att den inte leder till ytterligare slöseri. Dessutom föreslogs att patienttransport, 

förrådhantering samt apparatkontroll inte bör överlåtas till servicepersonal eftersom dessa 

kan utöka väntetiden och kostnader.  
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8. Vidare studier 

I detta kapitel ges förslag på intressanta forskningsområden som kan utföras i kommande 

avhandlingar och uppsatser på Karolinska universitetsjukhuset, Solna.  

Att vidare undersöka andra avdelningar och jämföra dessa med N13/23 skulle bidra till 

bättre överblick på behov av VNS på det nya Karolinska Solna. Detta innebär att större 

stickprov bör göras för att kunna generalisera bättre och skapa bättre underlag till 

beslutsfattande.  

Dessutom skulle bli det intressant att undersöka samma avdelning i den nya lokalen och dra 

slutsatser utifrån likheter och skillnader jämfört med denna studie. Viktiga aspekter som bör 

beaktas: gångtid och personalomkostnaderna. Antingen gör man detta i form av ett stort 

projekt eller flera mindre projekt som kan utföras under en längre tidsperiod. Tidsstudiens 

period bör också poängteras där längre tid vid undersökningen skulle kunna bidra till mer 

korrekta siffror där tydligare slutsatser kunde dras.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Egen Figur. Det nya Karolinska universitetsjukhuset,  

enheter U1:5 och U1:6. (Baserade på interna bilder från karolinska 

sjukhuset)  
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Bilaga 2- Mätningsmall  

Avdelning: _______________ 

Datum:_________________ Antal patienter i avdelningen vid början av skiftet:________ 

Du är en:  USK____________ SSK___________     

Just nu jobbar du:  Dag pass         Kväll pass      Helg dag    Helg kväll        

 

Fyll i mätningstabellen med följande siffror:                                         

1 – Patientvård  2 – Administrativa uppgifter 3 – Personlig tid 

4 – Städning/renbäddning  5 – Sophantering  6 – Patienttransport utförs av USK/SSK 

7 – Apparatkontroll 8 – Tvätthantering 9 – Förrådshantering (icke läkemedel) 

10 – Påfyllnad av 

patientnärförråd i rummet 
11 – Matservering & matning 12 – Hantering av köket/matsalen 
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Bilaga 3 – Tidfördelning av Service uppgifter, sjuksköterskor.  

 

 

Bilaga 4 – Tidfördelning av Service uppgifter, undersköterskor. 
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Bilaga 5 -Procentuell fördelning på sjuksköterskors arbetsuppgifter 

utifrån kategoriseringen.  
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Bilaga 6 – Procentuell fördelning på undersköterskors arbetsuppgifter 

utifrån kategoriseringen.  
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Bilaga 7 – Intervjufrågor till personal på avdelning N13/N23 

 

 

Allmänna frågor 

1) Berätta om din avdelning? (Ex: Hur många vårdplatser, till vilken klinik tillhör ni 

m.m.) 

2) Hur många anställda jobbar på N13/N23?  

3) Vad är fördelningen mellan SSK och USK i denna avdelning? 

4) Hur många arbetsgrupper arbetar under ett dygn? (dag, kväll, nätter och helger)  

5) Vilka uppgifter utför du som undersköterska? Finns skillnader mellan dessa uppgifter 

som du utför jämfört med andra USK?  

 

Angående VNS  

6) Har ni någon service personal på din avdelning? Om ja, hur många och vilket 

företag/organisation tillhör de?  

7)  Hur upplevs samarbetet med service personal?  

8) Utifrån dina arbetsuppgifter, vilka arbetsuppgifter som inte är direkt relaterad till 

omvårdnaden av patienten? Vilka av dessa tar mer tid? Från den totala arbetstid hur 

många procent (circa) representerar dessa utifrån ditt perspektiv?  

9) Vilka arbetsuppgifter är direkt relaterad till patients omvårdnad?  

10) Arbetsuppgifter du gör, som någon annan kan göra? 

11) Arbetsuppgifter som du vill ha mer tid för? 

12) Arbetsuppgifter som du vill göra mindre av?  

13) Arbetsuppgifter som du kan dela med service personal?  

 


