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Sammanfattning 
Studien genomförs på ett akutsjukhus i Stockholms län på en kvinnoklinik för att 

granska deras operationplaneringsarbete och identifiera faktorer som förhindrar 

effektiv planering samt att ta fram en lämplig styrningsmodell efter identifikation med 

hjälp av produktionsplaneringsteorier. För att kunna besvara följande syfte har 

intervjuer utförts hos två senior operatörer på kvinnokliniken samt tre 

operationskoordinatorer som hanterar operationsplaneringen på kvinnokliniken. Till 

stöd har även data samlats från datasystemet Orbit som fungerar som ett verktyg för 

operationsplaneringen för att tyda vad verklig behov har varit samt hur många 

störningar som har registrerats.  

Litteratur har hittats i tre former, vetenskapliga artiklar och böcker tar upp en större 

del och webbsidor en mindre, innehållet har varit en blandning mellan vård och hälso 

relaterade ämnen samt produktionsrelaterade ämnen i ett försök att kunna determinera 

en styrningsmodell utifrån produktionsplaneringsperspektivet. 

Genom att analysera det empiriska materialet med de teoretiska begrepp som har 

hittats har resultatet tagits fram och det kan tydas att kommunikationen bör viktas 

tyngre för effektiv planering, samt bör det tas fram en mer standardiserat arbetssätt för 

att underlätta för operationskoordinatorers arbete som i sin tur kan leda till 

undvikande av intressekonflikter mellan patient och operatör då operatörens kapacitet 

kan vara bristfällig eller inte utnyttjas på rätt sätt. Slutligen bör man ha i åtanke att 

människan alltid står i centrum för all beslutsfattande, och inom vården är den 

människan som står i centrum alltid patienten. 
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Abstract 
This study has been carried out at an emergency hospital’s women’s clinic to view 

their surgery planning performance and identify the factors behind ineffective 

planning as well as producing an adequate decision making model after the 

identification with the help of production planning theories. In order to bring results to 

the purpose interviews has been made with two senior operators at the women’s clinic 

as well as three surgical coordinators planning the surgeries for the women’s clinic. 

Data has been collected from the computer system Orbit working as a tool for surgery 

planning in order to support the following results by analysing the amount of 

interferences registered. 

Literature has been used and discovered through mostly articles and books but also a 

small amount of websites has been used, the content being mostly a mix between 

healthcare related subjects as well as production related subjects in order to determine 

a decision making model from a production planning’s perspective. 

Through analyzing the empirical material gathered with the theoretical conceps 

discovered the results are produced and it is clear that the communication weighs a 

great importance in the road to achieve effective planning. There should also be a 

more standardized working process to relief the surgery coordinator’s work in order to 

avoid conflict of interests between patients and operators due to the limited capacity 

within operators when it is not being used right. At last but not least, it’s important to 

remember to put people first in all decision making, within healthcare the definition of 

people is the patient. 
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Ordlista 
PIA – Produkter i arbete 

Operationskoordinator – Den som planerar och koordinerar operationer veckovis 

Orbit – Datasystem som hanterar operationsplaneringen 

TakeCare- Datasystem som hanterar journaler 

Slutenvård- Operationer som kräver att patienten övernattar, dvs. större ingrepp 

STEEEP- Safe, Timely, Effective, Efficient, Equitable, Patient-centered – 

kvalitetsbegrepp som nämns enligt IOM 

CI – Continuous Improvement 

SOP- Standard Operating Procedure 
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1 Inledning 

Sjukvården i Sverige har försämrats enligt Sörman (2015) som påpekar att även om 

kvaliteten på medicin har ökat de senaste åren så har väntetiden dragit ner på 

standarden för sjukvård, att sjukvården på så sätt har försämrats med ökad kvalitet på 

medicin men ökad väntetid är något som de flesta håller med om enligt Fölster et al. 

(2014). Väntetider ur en produktionssynvinkel skulle beskrivas som PIA (produkter i 

arbete) enligt Mattson och Jonsson (2003), dessa så kallade buffertlagring uppstår 

mellan olika processer inom produktionen. Nordenström (2014) stämmer in och 

menar att det finns en brist på effektiva processer och koordination inom vården som 

visar att slöserier uppstår när de utvecklade och innovativa resurserna inte utnyttjas 

till dess fulla potential. För att tillgodose behov av vård med de resurser man har och 

utnyttja dessa resurser fullt ut måste sjukvården inse att det krävs effektiva metoder 

för planering, prioriteringar och beslutsfattande (Brandeau et al., 2004).  

Effektivitet och produktivtet inom logistik kan definieras som att göra rätt saker samt 

hur man gör saker rätt (Lumsden, 2012), effektivtet är också ett begrepp som 

Nordenström (2014) anser är bidragande till en välfungerande värdebaserad 

vårdsystem. Ur ett produktionsplaneringsperspektiv bör planeringen avväga behov 

och kapacitet enligt Mattson och Jonsson (2003) för att planera och koordinera 

material i produktionsflödet, att koordinera är något som vården behöver jobba på, 

påpekar Nordenström (2014) och menar att vården behöver lära sig från 

verkstadsindustrin som har arbetat med koordination av de olika delarna i en process 

för att säkerställa kvalitet.  

Det blir då tämligen intressant att ur detta perspektiv undersöka hur vården kan 

effektivisera sitt flöde genom en påverkan och inlärning av hur verkstadsindustrin 

arbetar med koordination av materialflödet. En av de dyraste resurskällorna inom 

vården är operationssalen som blir kostsam då den blir outnyttjad (van Essen et al., 

2012). Enligt Garpenholt och Näslund (2012) och revisionsrapporten de tog fram 

genom KPMG för region Skåne uppstår de beräknade kostnaderna av outnyttjade 

operationssalar till att gå upp mot 15,7 miljoner kronor per år vid 2012, det har då 

skett en successiv ökning från en kostnad på 11 miljoner för tio år sedan som 

beräknades av Socialstyrelsen (ibid). I en verkstadssituation skulle operationssalen 

beräknas vara en oerhört dyr maskin och outnyttjad skulle den bara kosta. Det kan då 
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bli intressant att undersöka bakomliggande orsaker till detta då det orsakar 

ineffektivitet i operationsplaneringsflödet samt att lägga fokus på var i flödet 

problemet uppstår med planeringsarbetet.  

1.1 Bakgrund 
 Eftersom forskning kring svensk sjukvård och dess effektivitet granskas i nuläget kan 

det bli intressant att granska ett praktiskt fall. Operationssalen är enligt tidigare studier 

en kostsam resurs, det är viktigt att få till rätt planering som leder till maximal 

utnyttjad resurs och därmed minska på slöseri och öka effektiviteten. Denna studie 

utförs på ett akutsjukhus i Stockholms län på en kvinnoklinik främst för att granska 

problemet med operationsplaneringsarbetet hos operationskoordinatorerna. Problem 

uppstår i operationsplaneringen för koordinatorerna då stress uppstår ofta när 

planeringen inte kan sättas in med variationer och fullt ut för att tillfredställa 

läkarbehov, att patienter avbokar samt inte alltid har möjlighet att träffa samma läkare 

vid mottagning som operation.  

1.2 Syfte 
Eftersom det för tillfället finns en brist på systematik och effektiva processer i 

operationsplaneringen för koordinatorerna, främst då planering för slutenvård, är 

syftet med arbetet att utifrån patientbehov samt hänsyn till stress för 

operationskoordinatorer ta fram lämplig styrningsmodell på 

operationsplaneringsarbetet. Vilket syftar till att följande frågor besvaras i denna 

studie: 

1. Vilka faktorer kan identifieras i koordinatorernas arbete som förhindrar 

effektivt flöde av operationsplanering? 

2. Hur kan en lämplig styrningsmodell se ut för effektiv operationsplanering 

utifrån en produktionsplaneringsperspektiv? 

1.3 Avgränsing 
Denna undersökning avser inte att granska andra avdelningar sjukhuset utan endast 

kvinnokliniken, studien granskar operationskoordinatorers arbete och inte andra 

processer i patientflödet. Material hämtas inte under någon annan period än VT-16. 

Då det finns brist på tid kommer den historiska fallstudien inte att utföras 

longitudinellt, dvs. över en längre tid för att granska förändringar vilket är definieras 

av Blomkvist och Hallin (2014). 
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2 Nulägesbeskrivning 
Akutsjukhuset har specialistvård där det finns olika områden som sjukhuset riktar in 

sig på men rapporten fokuserar på gynekologi och kvinnokliniken. Sjukhuset 

beskriver kvinnosjukvård och förlossningen sjukhusets största verksamhetsområde 

med vård som erbjuds dygnet runt. Kvinnoklinikens sektioner visas visuellt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.1 Kvinnoklinikens sektioner. 

Operationer på dagkirurgi, slutenvård samt kejsarsnitt i samband med förlossning 

planeras av tre operationskoordinatorer på kvinnokliniken. Koordinatorerna måste 

anpassa planeringen efter tillgänglighet av operationssal, läkare med rätt kompetens 

som kan utföra specifik operation samt patient. Patienten får fylla i en 

hälsodeklaration efter besök hos läkare som lägger in en operationsansökning på 

datasystemet Orbit, där all operation hanteras av kvinnokliniken. Koordinatorerna 

utgår ifrån hälsodeklarationen för att boka operationer för patienteter, för att plocka 

fram rätt information om patienten hämtas information från datasystemet TakeCare 

som hanterar journaler. Koordinatorerna planerar operationer veckovis med hjälp av 

läkarschemat som ges ut för ett begränsat antal veckor framåt i tiden, planeringen av 

operationer utförst inte med specifika tider utan ett visst antal operationer sätts in per 

dag med hänsyn till resurser och kompetens. Dagen innan planeras operationerna in i 

rätt sal med rätt läkare på rätt tid med hjälp av en ytterligare operationsplanerare inom 

avdelningen, efter att detta har planerats ringer patient in och får en tid för sin 

operation. Själva flödet för operationen och dess processer kan ses i bilaga 4. 

Patienten har alltså ingen kunskap om när operationerna sker förrän kvällen innan. 

Gynekologisk sektion 

Akutmottagning Dagkirurgi 

Obstetrik/Förlossning 

Slutenvård 

Kvinnoklinikens sektioner 



4 
 

Mycket av det underlag som koordinatorerna använder vid planering av operation är 

baserad på omdöme, det råder en brist på standardiserat arbetssätt eller struktur utan 

det mesta arbete går på känsla och erfarenhet. 

  



5 
 

3 Metod 

Metod som används för detta arbete består av litteraturstudier, intervjuer, 

datainsamling samt observationer. Litteraturstudier används för att skapa en djupare 

grundförståelse för begrepp och termer inom ämnet samt att inspirera till 

problemdefinition samt problemlösning, intervjuer och datainsamling används för att 

skapa förståelse för problem. Observationer fungerar som en balanserade stöd för 

intervjuer och datainsamlingen. Metoden peer review som handlar om granskning av 

vetenskaplig arbete av kunniga inom ämnet används vid en halvtidsseminarium samt 

av handledare under hela studien. 

3.1 Fallstudie 
En fallstudie bör uppfylla följande faktorer enligt Blomkvist och Hallin (2014): Att 

studien granskar ett fall eller flera för att definiera ett problem, att detta sker i det 

verkliga livet samt att det samlas tillräckligt mycket information för att användas i 

studien till förklaring och definition av problem samt att fallstudien utförs 

systematiskt. Denna fallstudie har granskat ett fall vid en specifik avdelning på ett 

specifikt sjukhus, problemet som definieras är effektiviteten i operationsplaneringen 

och denna studie utförs på ett systematiskt sätt då problem definieras, analyseras och 

slutligen diskuteras för att ta fram en lösning med hjälp av intervjuer, observationer 

och datainsamling. 

3.2 Litteraturstudie 

Blomkvist och Hallin (2014) förklara en litteraturstudie som en sammanfattning av 

befintlig litteratur där forskning har försökt att förklara liknande problem, samt en 

samling av de teorier och begrepp som används i studien. Rapportens teori avhandlar 

teorier och begrepp som används samt en inblick i tidigare forskning kring liknande 

problem som stöd. Slutligen tar slutsatsen upp hur denna studie kompletterar eller 

kritiserar befintlig litteratur. Litteratur tas fram i bokform (samt e-bok) och artiklar via 

sökmotorer (se figur.2 för en matris av sökorden som använts). Böckerna har hittats 

genom rekommendation från handledare och sökningar inom ämnet vården och dess 

använding av resurser. Sökmotorer som använts inom artikelsökning är på engelska 

för artiklarna är på engelska, dessa sökmotorer är: Emerald Journals, Scopus, Google 

Scholar…  
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Healthcare Logistics Efficiency Operation planning 

Health Lean Efficiency Strategic planning 

Hospital Logistic* Productivity Operational planning 

process 

Healthcare 

system* 

Production 

planning 

Effectiveness Surgery planning 

Figur.2 Matris av sökord som använts i syfte att ta fram relevanta artiklar. 

3.3 Abduktiv ansats 
Under studiens gång avhandlar rapporten balansen mellan teori och empiri i enhet 

med en abduktiv natur. Abduktion innebär en blandning mellan induktiv och deduktiv 

ansats, där man ständigt skiftar mellan litteratur/teori och empiri (Ibid). Den induktiva 

ansatsen är känd för att resultat ska stötta en viss teori (Murray et al., 2008), vilket då 

innebär att man utgår ifrån det empiri man har för att skapa en teoretisk referensram. 

Den deduktiva ansatsen är känd för att forma empiri och resultat utifrån tidigare 

forskning, Blomkvist och Hallin (2014) menar att hypoteser formas efter en 

granskning av tidigare forskning dvs. teorier och därefter granskas i empiri delen av 

arbetet enligt den deduktiva modellen. Eftersom denna arbete hoppar fram och 

tillbaka mellan teori och empiri har den en abduktiv natur, själva metoden till att ta 

fram resultat kan komma att påverkas av befintliga teorier och teorier som används 

kan komma att påverkas av empiriska resultat.  

3.4 Intervju 
Intervju utfördes på sjukhusets operationskoordinatorerna som planerar operationer 

samt läkare som utför operationer. Alla tre operationskoordintorerna intervjuades och 

två senior läkare har valts ut för intervju då dessa hanterar flest operationsanmälan. 

Intervjufrågorna (se bilaga) är öppna och har en kvalitativ natur. En öppen intervju 

med kvalitativ natur är enligt Biggam (2008) intervjufrågor som har ett ovisst svar, 

dvs. svaret kan inte definieras i förväg. Öppna frågor leder till respondenter som 

tänker efter innan de svarar, och dessa frågor tas fram genom observationer och 

granskning av befintlig litteratur för att bedöma vilka frågor som kan tänkas ge svar 

som bäst besvarar syftet. Det är också optimalt till att leda till diskussioner med 

respondent under intervjun för att ta fram information som kan tänkas bidra till 

resultatet. Intervjufrågornas syfte är att undersöka samt bekräfta faktorer som kan 
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ligga till underlag för styrningsmodellen och stödjer den del av arbetet som sker med 

observationer (se observationer).  

3.5 Etik 
Blomkvist och Hallin (2014) tar upp fyra krav som enligt Vetenskapsrådets skrift bör 

uppfyllas av ett samhällsvetenskapligt examensarbete och dessa är: Informationskrav 

(innebär att personer som granskas i studien bör informeras om dess syfte), 

samtyckeskravet (innebär att personer som granskas i studien går med på att bli 

studerade), konfidentialitetskravet (information som hanteras ska behandlas på ett 

konfidentiellt sätt och inte delas fritt), nyttjande kravet (innebär att material som har 

samlats endast används till det som studien syftar till att handla om). Denna studie 

följer dessa krav speciellt i koppling med intervju att informera intervju personer samt 

att ha deras samtycke i den information som hämtas ur intervjun. 

Konfidentialitetskravet följs i denna studie, kontrakt har skrivits på innan 

undersökningen på sjukhuset påbörjas för att förhindra att patientinformation läcks, 

studien avser också att endast använda material som har samlats till att besvara syftet i 

studien och inte annat. 

3.6 Datainsamling 
Datainsamling är en ren kvantitativ studie och består av data som samlas från 

datasystemet Orbit på olika störningar i operationsplaneringen dvs. när en operation 

blir avbokad och orsaker som finns registrerade i systemet. Data på olika tider under 

operationen analyseras också för att jämföras med tider för operationsplanering vilket 

syftar till att ta fram en värdeflödesanalys med främst fokus på slutenvård. Resultatet 

av datainsamlingen hanteras i Excel.  

3.7 Observationer 
Observationer har skett på sjukhusets kvinnoklinik, bland annat granskades 

operatörernas dagliga arbete med planering av operation, själva operationsprocessen 

både från anestesins synvinkel och själva operationens synvinkel. Observationer 

skedde mest bland operationskoordinatorer och dess dagliga arbete för att se hur 

information hanteras och hur patienter bemöts samt vilka aktiviteter som finns i deras 

dagliga arbete. Rollen observatören har tagit under observationer är som deltagare 

enligt Blomkvist och Hallin (2014) då det definieras som att man observerar och utför 

diskussioner men inget arbete under observationen, det uppstår också etnografiska 

intervjuer dvs. spontana intervjuer (Blomkvist och Hallin, 2014), framförallt under 
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observationen hos operationskoordinatorer i deras dagliga arbete. För att få en djupare 

förståelse av operationplaneringsflödet i sin helhet där operationskoordinatorerna är 

utgångspunkten måste alla aktörer beaktas, genom detta kan en neutral förståelse för 

alla parter uppfattas. Det pågår också konflikter som inte upptäcks om observationer 

enbart sker på ena eller andra part, utan dessa konflikter kan endast förstås och 

upptäckas om observationen sker hos alla parter inblandade i flödet. Under 

observationen har den som observerar en neutral roll som student, syftet är att 

analysera hur operationsplaneringen fungerar från olika perspektiv men främst utifrån 

operationskoordinatorernas. Att skapa en förståelse utifrån alla parters behov och det 

problem som de uppfattar stör effektiviteten i operationsplaneringen. Biggam (2008) 

menar att observationer på en specifik grupp och dess beteende är väldigt viktigt i en 

fallstudie, detta bidrar till att observationerna kan fungera som en stöttande funktion i 

undersökningen.  

3.8 Reliabilitet  
Två typer av reliabilitet tas upp av Blomkvist och Hallin (2014), den aritmetiska 

reliabiliteten som avser reliabilitet som mäts mekaniskt efter en överenskommelse 

under observationen medans den dialogiska reliabiliteten kräver en opartisk och 

samtidigt ömsesidig perspektiv under observationen där en klar tolkning av materialet 

finns. I denna studien har den dialogiska reliabiliteten använts för samtliga empiriska 

undersökningar. Observation och intervju sker under en ömsesidig perspektiv av båda 

parter där observatören och intervjuaren befinner sig i ett opartiskt läge men har fått 

en grundläggande tolkning över situationen. Biggam (2008) menar att reliabilitet 

handlar om huruvida en studie är pålitlig genom en granskning av metoden. 

Datainsamlingen hämtas direkt ur datasystemet vilket stärker dess pålitlighet, intervju 

sker enskilt med varje intervjuperson och antecknas samma stund som frågorna ställs 

vilket också stärker dess pålitlighet. Att använda tre metoder för empiridata insamling 

förstärker också studiens pålitlighet.  

3.9 Validitet 
Validitet innebär att man studerar rätt sak i sin studie och detta genom att val av teori, 

litteratur som granskas och val av metod är relevant till problemet som studien avser 

att granska, samt frågeställning och syfte, också att resultatet besvarar frågorna som 

uppstår i problematiken studien avser att granska (Blomkvist och Hallin, 2014). 

Litteratur i områden såsom sjukvårdsstyrning, effektivitet inom vården, lean inom 
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vården och produktionsplanering samt logistik har studerats för att få en djupare 

förståelse för samtliga begrepp och vilka teorier som kan tänkas användas för att tolka 

resultatet av studien. Val av metod är en kombination av tre, observation, 

datainsamling och intervju. Observation har främst syfte att skapa en bred förståelse 

för operationsflödet samt det underliggande som sker som inte kan tolkas av intervju 

frågorna, eftersom intervjufrågorna är främst direkta frågor som rör specifika 

områden. Datainsamlingen har ett syfte att visa med statistika mätetal på 

underliggande problem och bland annat också skapa en förståelse för läsaren om hur 

konsekvenserna kan bli vid problematik samt i hur stor skala operationsflödet sker. 

Slutligen kan följande granskning leda till att en styrningsmodell kan tas fram. 

3.10 Generaliserbarhet 
Studien visar en analytisk generaliserbarhet som innebär att analysdelen diskuterar 

hur resultatet kan tillämpas eller användas i andra fall (Blomkvist och Hallin, 2014). 

Denna studie och dess resultat kan med liknande metod användas för att uppnå 

liknande resultat, även om omständigheterna varierar mellan olika fallföretag. Det 

som bör tas hänsyn till är att vid hantering av observationer och intervjuer så kan 

omständigheterna ske på olika sätt då människor inte är förutsägbara. Studiens syfte 

och metod beskrivs detaljerat för att stärka studiens generaliserbarhet i tidigare 

kapitel. 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Effektivitet och produktivitet 

Nordenström (2014) definierar begreppet effektivitet i en värdebaserad vård som en 

term för hur resurser som är tillgängliga utnyttjas för att nå mål som är uppsatt inom 

en vårdorganisation. Ur ett produktionslogistiskt perspektiv definieras effektivitet av 

Lee et al. (1997) som aktiviteter som ska höja prestanda och reducera kostnader samt 

ledtid. Mattson och Jonsson (2003) har definierat begreppet genom olika effektivitets 

mått som ska ha avsikt att förbättra resultat, dessa mått är bland annat : 

Kapacitetsutnyttjande som beräknas genom att ta producerad volym och dela det med 

det kapacitet man vanligtvis planerar att använda, det är väsentligt att den 

producerade volymen och det kapacitet man vanligtvis använder anges i samma enhet.  

En rapport från IOM (Institute of Medicine, 2001) referererades i Nordenström (2014) 

där IOM tar upp en akronym STEEEP som ska definiera god vård där effektivitet står 

för målet att undvika slöserier i form av utrustningen, processer, energi och idéer 

därmed också undvika att över- eller underanvända vården. Hallin och Siverbo (2003) 

tar också upp administrativa ledningens förhållning till effektivitet, att se till att 

organisationen håller en god kvalitet på vården till en låg kostnad genom att göra rätt 

saker och att dessa saker görs på rätt sätt, detta ses som en inre effektivitet, medans 

den yttre effektiviteten avser att föra medborgarnas behov inom vården till åtgärder, 

som Hallin och Siverbo (2003) menar är en uppgift som överlämnas till politiken. 

Lumsden (2012) har en liknande syn på effektivitet, och menar att den inre 

effektiviteten är innebär att göra saker rätt medans den yttre innebär att göra rätt 

saker, begreppet effektivitet i sin helhet definieras som den grad av måluppfyllelse 

man har uppnått samt anpassningsförmågan dvs. flexibilitetsgraden. Wong et al. 

(2015) lyfter fram att effektivitet representerar en intern kapacitet och 

kostnadseffektiv användning av dess resurser jämfört med den generella prestationen. 

4.2 Flexibilitet 
Mattson och Jonsson (2003) definierar flexibilitet som en förmåga att snabbt och 

effektivt reagera på förändrade förutsättningar i omgivningen, de menar också att 

flexibilitet kan kosta men samtidigt bidra till intäkter, vilket gör att den blir i sin tur en 

slags effektivitetsmått. Wong et al. (2015) har en liknande syn, och menar att 

flexibilitet representerar den förmågan att tjäna in intäker, dvs. 
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konkurrenskraftigheten. Matsson och Jonsson (2003) identifierar följande 

flexibilitetbegrepp inom produktionen: 

Begrepp Definition Påverkas av 

Produktmix flexibilitet Snabbt anpassa sig till att 

producera mer eller mindre 

av vissa varianter. 

Orderstorlek, leveranstid, 

genomloppstid, 

informationstillgång. 

Volym flexibilitet Snabbt öka eller minska 

produktionsvolym. 

Leveranstid, storlek på 

lager, genomloppstid och 

orderkvantitet. 

Leverans flexibilitet Ändra leveranstid eller 

kvantitet pga. kundbehov 

Leveranstid, genomloppstid 

och ställtid, 

tillverkningsorderkvantitet 

samt omplaneringsförmåga. 

 

Figur. 3 Matris av flexibilitet (Mattson och Jonsson, 2003). 

4.3 Lean arbetssätt 
För att granska Lean inom sjukvården har Drotz och Poksinska (2014) tittat på en 

tabell som summerar arbetsinnehåll med lean perspektiv som har tagits fram av de 

Treville och Antonakis (2006): 

 

Arbetsinnehåll Definition Lean övningar som kan 

tillämpas 

Öka variationen på kunskap En vårdgivare bör vara 

kunnig inom flera områden 

Cross training, arbets 

rotationer, problem lösning, 

delta i (CI) Continuous 

Improvement, Team work. 

Öka feedback Vårdgivare får feedback på 

sin prestation 

Visuell styrning, dagliga 

möten osv. 

Öka ansvar Vårdgivare har ansvar och 

auktoritet att fatta beslut 

Delta i (CI) Continuous 

Improvement, egenstyrda 

team. 

Minska på val alternativ Vårdgivarens frihet vid 

arbetsprocesser 

Standardiserat arbetssätt, 

Åtkomsttid, cykeltid. 

 

Figur.4 Matris på arbetsinnehåll och lean arbetssätt (de Treville och Antonakis, 2006). 
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Continuous Improvement (CI) dvs. ständig förbättring är enligt Drotz och Poksinska 

(2014) ett visuellt sätt att veckovis förbättra dagliga problem och irritationer med 

verktyg såsom t.ex. whiteboard eller post-it för att diskutera hur problem kan lösas. I 

Drotz och Poksinskas forskning har resultatet varit varierande där vårdgivare som inte 

har flera projekt på samma gång upplevt en viss förbättring där man inte enbart 

identifierar sig som vårdgivare utan också en roll som problemlösare för sjukvården.  

4.4 Prioritering 
van Fleet och Peterson (2016) analyserar ineffektiv och effektiv beteende mot 

patienter inom vården, bland annat har dessa kommit fram till att patienter som har 

upplevt ett effektiv service menar att vårdgivare som upplevs vara självsäkra och 

följer korrekta processer samt visar omtanke, det är också väsentligt att vårdgivare tar 

till sig tid och inte visar ett stressigt beteende. När det kommer till ineffektivt 

beteende har följande faktorer granskats: Orättvisa och oärlighet, att inte visa respekt, 

att inte vilja lösa patientens problem, långa väntetider, opersonliga bemötande, brist 

på kommunikation och ovillighet att svara på frågor, samt att vårdgivare besöker 

varandra medans en patient väntar (Ibid).  

4.4.1 Intressekonflikter 

Eftersom det finns olika funktionsområden i ett företag så kan det uppstå 

målkonflikter, dvs. att olika avdelningar har olika intressen som kan stå i konflikt med 

varandra, till exempel har vi marknadsavdelningen som förutsätter hög 

leveransservice och flexibilitet medans produktionschefen förutsätter stora 

orderkvantiteter och höga kapacitetsutnyttjande, det blir då svårare att ha en 

flexibilitet (Mattson och Jonsson, 2003). En annan slags intressekonflikt som 

vårdgivare bör ta hänsyn till är patientens mot sitt eget, med andra ord patientbehov 

motsvarande vårdgivares kapacitet och tillgänglighet då enligt Zonderland (2014) 

patientbehov kan variera säsongsvis då färre patienter vill opereras under sommaren 

och det kan uppstå fler sjuka patienter som ej kan komma på operation under 

vintersäsongen. Zonderland (2014) menar också att det går att beräkna en 

säsongsvariation hos patienter som söker vård och operationstid om vårdgivaren 

granskar historisk data. 

4.5 Planeringsprocess 
Virtue et al. (2013) summerar nyckeln i sjukvårdsplaneringen med följande punkter:  
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- Behov och kapacitetsanalys, som innebär en analys av patienter och hur länge 

patienter befinner sig i varje steg av en process i flödet.  

- Processkartläggning, väsentlig för att skapa en visuell bild av patientflödet 

och därmed determinera var fokus bör lägga eller var det krävs större 

kapacitet. 

- Policy, sjukvårdens policy eller sjukhusets policy för hur processer ska 

bearbetas eller specificerade arbetsstrukturer som bör följas. 

I en sälj och verksamhetsplanering för produktion planeras leverans och produktion 

med kortare tidshorisont, där följande steg är centrala i en planeringsprocess: 

Steg 1  Prognos för framtida efterfrågan Vad bedömar man att sälja inom en 

snar framtid? 

Steg 2 Utarbeta en preliminär 

leveransplan med mål för lager 

och orderstock 

Vad bedömar man att preliminärt 

behöva för produktion? 

Steg 3  Utarbeta en preliminär 

produktionsplan 

Tillgång och kapacitet beräknas  

Steg 4  Anpassa leveransplan och 

produktionsplan 

Avstämningsmöte för att justera vid 

behov samt komma överens 

Steg 5 Fastställa leveransplan och 

produktionsplan 

Planerna fastställs och ev. olösta 

frågor behandlas 

Figur.5 Matris för planeringsprocess (Mattson och Jonsson, 2003).  

För att kunna påbörja en planering av operationer måste en korrekt operationstid 

uppskattas, i ett försök att matematiskt planera operationssal och operationer som inte 

är akuta har Lamiri et al. (2006) påtryckt detta samt delat upp operationstyper till 

akuta operationer och selektiva operationer där den senare nämnda granskas, Shukla 

et al. (1990) rekommenderar då att använda sig av historisk data för att sammanställa 

och uppskatta en operationstid. Det är väsentligt för en operationsplaneringsmodell att 

tillfredställa både operationspersonal och patient, därmed bör den vara så flexibel som 

möjligt (Ozkarahan, 2000). Operationsplanering kan också delas upp i två olika 

processer där den ena planerar patienter för operation under en viss framtid där ett 

datum är satt, vilket Ozkarahan (2000) refererar till som avancerad schemaläggning, 
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en annan proess där sekvensen av antal operationer är satt under en given dag kallas 

allokerad schemaläggning.  

4.5.1 Åtkomsttid och väntetid 

Zonderland (2014) definierar åtkomsttid och väntetid inom vården där patientens 

intresse väger in, det som är väsentligt för patienten är hur lång åtkomsttid patienten 

har mellan uppsökning av vård tills patienten får vård, samt hur lång väntetid 

patienten har mellan att patienten kommer till sjukhuset för att få vård till stunden då 

patienten har fått vård (se figur. 6).  

 

Figur.6 Åtkomsttid och väntetid (Zonderland, 2014). 

Andra faktorer som bör tas hänsyn till när det gäller tidsbegrepp är: patientens 

tillgänglighet, samt vårdgivarens arbetsbelastning och tillgänglig tid (Ibid).  
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5 Empiri 
Nedan presenteras ett resultat av de olika undersökningsmetoderna. 

5.1 Intervju 
Intervju utfördes på akutsjukhusets kvinnoklinik, först hos de tre 

operationskoordinatorerna sedan två senior operatörer. Intervjupersoner valdes ut i 

konsultation med ansvarig personal över operationsplaneringen i syfte att få ut bäst 

resultat.  

5.1.1 Intervju operationskoordinator 

Följande tre operationskoordinatorer intervjuas: 

- Operationskoordinator A som har hand om slutenvårds operationsplanering: Ledtid 

vid flytande flöde är inom två veckor, det finns en vårdgaranti på tre månader. Men 

patienter kan ligga i systemet i åratals pga privata skäl eller allvarliga sjukdomar. 

 

- Operationskoordinator B som har hand om dagkirurgis operationsplanering: 

Ledtid vid flytande flöde är inom en vecka, det kan ta år pga privata skäl då patienten 

inte vill komma. 

 

- Operationskoordinator C som har hand om snittens operationsplanering: 

Ledtiden är alltid inom en vecka. 

 

Operationskoordinator A upplever sig vara mest stressad, detta beror främst på otydlig 

information och opeartionsanmälan som leder till att hon måste söka upp personal för 

bekräftelse. De olika parterna på sjukhuset vill olika saker t.ex. anestesi och operation 

tycker olika, patienten tycker en annan och att kunna balansera mellan dessa parter 

ger upphov till stress. Det är också bland annat sena avbokningar som leder till snabba 

bokningar precis innan dagens slut som ger upphov till stress och detta sker varje 

vecka. Informationen finns utspritt vilket gör det svårt för henne att ta tag i alla som 

sitter på information. Hon menar att det är många som använder Orbit som en kom 

ihåg lista och anmäler även om det tar tid innan patienten kan anmälas, det finns 

också krångel med tekniska verktyg såsom dator och telefon som kan leda till 

stressiga situationer. 
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 Operationskoordinator B upplever också en viss stress pga att hon är vikariat vilket 

leder till att hon måste balansera mellan att vara koordinator samt 

operationssköterska, det är svårt att ge full kapacitet till båda ställen, menar hon. Hon 

känner också en frustration att inte kunna sätta in viktiga operationer som är 

tidskänslig pga fullbokad dagkirurgisk schema. Det finns anmälan med tidsbegrepp på 

en månad även om patienten inte behöver sättas in inom en månad, det är viktigt, 

menar hon, att anmälande operatör sätter in rätt prioritet samt att det finns mer 

resurser tillgänglig för att utvidga schemat för tidskänsliga dagkirurgiska ingrepp.  

Operationskoordinator C upplever inte stress då hon jämför med praktiskt arbete och 

det känns mer stressigt, hennes nuvarande arbetssituation med snitten känns inte jätte 

stressigt. Däremot är snitten väldigt oflexibel då den ska planeras inom en vecka och 

det finns bara tillgänglighet måndag till onsdag varje vecka, inom länet har en 

förlossningsenhet stängts ned så sjukhuset uppskattar ett ökat behov utan ökade 

resurser. 

Vid planering av slutenvårdsoperation är det viktigt att ha ifylld hälsodeklaration samt 

bedömning av anestesi, det är även viktigt att tillgänglig sal och kunnig läkare finns 

på plats vid den tidpunkten. Det som operationskoordinator A upplever krånglar är 

när patienten själv är ovillig att opereras pga personliga skäl.  

Alla tre operationskoordinatorer upplever att de dagligen måste kontakta kollegor för 

information. Operationskoordinator A måste ha kontakt flera gånger dagligen med 

alla parter men speciellt operationsavdelningen för att dubbelkolla och bekräfta med 

tid och tillgänglighet av läkare samt diskutera med de om när patienten kan bokas in. 

Operationskoordinator B behöver kontakta anmälande läkare innan hon tar bort en 

patient och ifall man är osäker på om patienten ska stå kvar, det är alltid dubbelkoll 

som gäller då man vill försäkra sig om patientens säkerhet och trygghet. 

Operationskoordinator A bollar med avdelning där barnmorskor befinner sig för 

öppna kommunikationskanaler. 

Från operationskoordinatorernas synvinkel är det väsentligt med tillgänglighet, tycker 

alla tre. Operationskoordinator A menar att patienten vill känna sig väl informerad, 

känna trygghet samt få veta att vårdgivare har en tillgänglighet och lyhördhet mot 

patienten. Det är viktigt för operationskoordinator A och hennes arbete att det finns 

bättre inflöde av patienter som är rätt bedömd och rätt anmäld, det är också viktigt att 
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alla parter har samsyn. Operationskoordinator B menar ur en mer praktisk synvinkel 

att patienter skulle behöva fler tider för dagkirurgi med fler eftermiddagspass. För 

operationskoordinator C upplevs det att patienter vill ha tid för operation och snitt 

gärna med tidigare kallelser då det finns möjlighet att justera tider så de kan komma 

in tidigare vid behov.  

Operationskoordinator B och C har koll på vad de ska göra vid förändring av 

planeringsprocessen medans operationskoordinator A som har hand om slutenvård 

menar att det oftast går att veta vad som ska göras utifrån erfarenhet. Det är en lång 

inlärningsprocess, man kan inte bara ringa och boka utan att ha en samförståelse för 

patient, oepratör och avdelningen. Det är viktigt med klar information mellan alla 

parter. Det finns också ett problem som operationskoordinator A upplever där det är 

en brist på naturlig återkoppling på patienter som har legat i systemet länge. Detta 

måste uppdateras och granskas manuellt. 

5.1.2 Intervju operatörer 

Operatör D är senior på sjukhusets kvinnoklinik och har en lång arbetserfarenhet inom 

sitt område, han har utländsk bakgrund och har arbetat på sjukhuset sedan 2003 men 

arbetat i Sverige sedan 1996. Operatör E är också senior på sjukhusets kvinnoklinik 

och har en kortare arbetserfarenhet på sjukhuset men liknande längd av erfarenhet 

inom sitt område. Både operatörerna upplever att operationsplaneringen fungerar men 

är inte optimal, utan det finns utrymme för förbättringar. Operatör D var mer specifik 

och nämnde att det har varit svårt pga. att när en ny operationskoordinator sätts in så 

har denna inte kommit in eller fått fullt koll ännu. Operatör E kommenterar att det 

även kan ske korrigeringar i planeringen då och då. 

När det kommer till diskussionen angående patienten som känner behovet eller 

tryggheten av att träffa samma läkare vid mottagning som vid operation har operatör 

D kommenterat att det är ett mål som endast har delvis uppfyllts medans operatör E 

kommenterar att det finns patienter som inser att man inte behöva vänta in samma 

läkare eftersom det finns fler kunniga.  

Operatör D anser att patienter behöver bra information och förståelse för sin sjukdom 

samt behandling, det är svårt att justera tiden och vara flexibel då det oftast är 

fullbokat. När det kommer till arbetsinnehåll och variation i arbetet har både 

operatörer kommenterat att ur utbildningssynvinkel är det mindre bra med ovarierat 

arbetsinnehåll, men operatör D menar att om det planerat på ett bra sätt så fungerar 
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det. Operatör E menar att det är för lite program i operationsplaneringen och det 

känns inte så innehållsrikt, däremot tycker operatör E att operationsanmälan fungerar 

bra med mer utvidgat och kodat struktur. Operatör D tycker dock att det finns 

utrymme för förbättringsmöjligheter, han kommenterar även att det skulle kännas 

bättre om man själv som läkare fick planera operationer istället för att gå via 

koordinatorer, även om det funkar att gå igenom operationskoordinatorerna. Både 

operatörer har regulärt kontakt med operationskoordinatorerna för att bekräfta med 

specifika tider eller andra behov vid operation (medicinska frågor, frågor angående 

patienten eller specifika läkare som bör vara med vid operation).  

5.2 Observation 
Observation sker vid fem olika tillfällen där olika arbetsplatser på sjukhusets 

kvinnoklinik granskas. Till att börja med observeras mottagningen och sedan anestesi 

avdelningen och operationsavdelningen, operationskoordinatorers arbetsplats 

observeras också. Främst granskas flödet av en operation då det planeras och hur det 

blir genomförd för att få en djupare förståelse av helheten vid operationsplaneringen. 

Under observationen upptäcks det att operationskoordinator som hanterar 

slutenvårdsoperationer och dess planering möter en stor svårighet vid sitt 

planeringsarbete då det är olika parter som måste enas för att en operation ska kunna 

planeras. Även när den har blivit planerad så kan det ske olika incidenter som gör att 

den inte kan bli genomförd som planerat vilket leder till omarbete för 

operationskoordinatorn. Detta ger upphov till stress. Det finns en brist på systematik i 

planeringsarbetet då all planering sker beroende på situationen och 

operationskoordinator har ofta behov av att kontakta operatörer eller patient för 

bekräftelse och det sker stundvis korrigeringar i planeringen. Det är också viktigt att 

operationskoordinatorn tar hänsyn till schemaläggning för läkare och operationssalar. 

Ett annat problem som upptäcktes är problematiken kring inflödet av patienter, främst 

har inplanerade patienter som avbokar en privat skäl till varför de inte kan opereras på 

det datum som är planerat men när detta uppstår blir det problematiskt för 

operationskoordinatorn då denne inte kan fylla schemat. En annan del som 

observerades under studien är samarbetsgraden mellan olika parter i flödet, det finns 

en splittring mellan operationsavdelningen och anestesiavdelningen även om dessa 

måste samarbeta under operationen. Det är också dessa parter som påverkar starkt hur 
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operationskoordinatorn kan effektivt planera operationer för att få in rätt patient på 

rätt plats i rätt tid. 

5.3 Datainsamling 
Datainsamling sker i systemet Orbit som hanterar all planering och operation. Under 

år 2015 – 2016 opererades det totalt 5523 operationer på kvinnokliniken varav 

operationstiden i timmar är angivet ca 3286 timmar, det motsvarar ca 137 dygn i 

operationstimmar, anestesi tiden i angivet timmar är 5603 vilket motsvarar ca 233 

dygn. Det sammanlagda antalet operation och anestesitid under ett år motsvarar då 

370 dagar. Den totala siffran motsvarar enbart operationer som har blivit planerade 

och genomförda, det finns också operationer som har fått en störningsanmärkning. En 

störning som registreras betyder att en operation som är planerad avkallas, det blir då 

en störning i flödet. Det finns 12 olika störningstyper (se nedan): 

1 Annan operation prioriteras 

2 Planerat program ryms ej inom tilldelad tid 

3 Preoperativ utredning 

4 Icke optimerad patient (ej akut sjuk) 

5 Patientens behov har förändrats 

6 Patient uteblir/avbokar 

7 Akutsjukdom hos patient 

8 Utrustning och lokal 

9 Personal saknas 

10 Platsbrist 

11 Annat 

12 Felregistrering 

 

När en störning registreras i systemet ser skärmen ut på följande sätt:  
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Åtgärd för en registrerad störning kan då se ut på tre olika sätt, antingen förändras inte 

planeringen eller så kan operationen bli avbryten eller omplanerad. Den kan också bli 

överförd till annan avdelning t.ex. akut.  

Det finns i dagsläget 36 olika störningsorsaker, även om inte alla dessa används. Från 

och med år 2015 till 2016 har 1638 störningar registrerats varav den större delen av 

orsakerna består av att patienten är ovillig att opereras eller ovillig att komma på just 

det datumet som är satt för operation (se figur. 7).  

 

Figur. 7 Antal störningar som registreras på kvinnokliniken 2015-2016 (Orbit), detalj.vy se bilaga 3. 

  



21 
 

6 Analys 
Denna kapitel avser att med hjälp av teoretiska begrepp analysera resultaten. 

6.1 Ineffektivitet hos operationkoordinatorer 
Operationskoordinatorernas arbete är uppdelat i tre olika typer av operationer och 

dessa är dagkirurgi, slutenvård samt snitt som ska planeras av tre olika 

operationskoordinatorer, en ineffektivtet kan orsaka inte bara problem i ett flöde utan 

också resultatet som vården presterar i sin helhet. Lee et al. (1997) har ur ett 

produktionslogistikt perspektiv definierat effektivitet som aktiviteter som ska höja 

prestande och reducera kostnader samt ledtid, vilket betyder att aktiviteter som inte är 

prestanda höjande samt kostar i både ekonomisk form och när det gäller 

tidsperspektiv är ineffektiva. Under intervju upptäcktes att deras arbete fungerar på 

samma sätt även om arbetsuppgifternas natur är olika. De faktorer som orsaker 

ineffektivitet är då också uppdelade, en faktor som orsakar ineffektivitet hos en 

behöver inte vara grundorsaken till ineffektivitet hos en annan.  

Tittar vi vidare sedan på kapacitetsutnyttjande som Mattson och Jonsson (2003) visar 

så kan vi genom datainsamlingen ta reda på hur det ser ut hos kvinnokliniken när det 

gäller operationer som har blivit genomförda delat med antal störningar för att se det 

kapacitet man inte har utnyttjat pga störningar, eftersom kapacitetutnyttjande 

vanligtvis beräknas genom att man tar antal utförda aktiviteter dividerat med det man 

planerar att utföra. Resultatet blir följande: 

Antal operationer 

2015 -2016 

Antal störningar 

2015 -2016 

% Störningar 

5523 1638 30% 

 

Den beräknade cykeltiden för varje enskild planerad operation sträcker sig från 1-2 

veckor, men det följer en brist på effektivitet inom två av dessa flöden då 

operationskoordinator B finner en delvis fördröjning som kan dröja upp till år då 

patienten av privata skäl inte vill komma på operation, något som 

operationskoordinator A också har upplevt. Detta leder till att effektiviteten inte kan 

hållas då det blir kostnader vid ombokning och omplanering, enligt Hallin och 

Siverbo (2003) samt Lumsden (2012) bör organisationen se till att göra rätt saker och 

att dessa görs på rätt sätt, när cykeltiden blir fördröjd upp till år har det skett en 

ineffektiv flödeskoordinering vilket leder till att den inre effektiviteten som Hallin och 

Siverbo talar om inte kan hållas.  
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Det finns bland annat också en brist på resurser upplever operationskoordinatorerna, 

men det är något som inte operatörer delar, utan de menar att resurserna kan utnyttjas 

på annat sätt. Wong et al. (2015) diskuterar den interna kapaciteten och hur den 

används för att höja prestation, vilket är vad operationskoordinatorer och operatörer 

inte verkar vara överens om, det är också tydligt ur den synvinkel att bägge parter 

finner ett problem som bör lösas gemensamt.  

Ur patientsynvinkeln uppskattas vårdgivare som visar omtanke och följer korrekta 

processer, vårdgivare som tar sig tid och inte stressar (van Fleet och Peterson, 2016), 

detta är något som operationskoordinatorerna i grund och botten förstår, de menar att 

patienten vill ha trygghet och tillgänglighet, samt vårdgivare som är lyhörda. 

Tillgängligheten kan däremot vara problematiskt för operatörer vid stunder då de inte 

har tid, det är därför ett problem att kunna anpassa operatörers tid för 

operationskoordinatorerna ur patientbehov, då operatörer vill vid behov kunna träffa 

samma patient vid mottagning som vid operation. Just problem kring patientbehov 

och tillgänglighet för vårdgivare är också något som Zonderland (2014) tar upp då 

patientens intresse kan komma att strida mot vårdgivarens kapacitet och 

tillgänglighet. Mattson och Jonsson (2003) jämför med produktionsperspektivet där 

t.ex. marknadsavdelningens intresse kan strida mot produktionen då marknad 

förutsätter hög leveransservice och flexibilitet medans produktionschef förutsätter 

stort kapacitetsutnyttjande.  

Inom vården sker det liknande konflikter då planeringen vill försöka få in högra 

flexibilitet vid planering och måste samtidigt ta hänsyn till variation av operationer 

samt sträva mot högt kapacitetutnyttjande. Fokus för operationskoordinatorerna har 

varit selektiva operationer (Lamiri et al., 2006), operationstiden kan inte beräknas till 

punkt och pricka men kan beräknas till ett ungefär med hjälp av historiskt data enligt 

Shukla et al. (1990). Sjukhuset har använt systemet Orbit där operationspersonal 

registrerar operationen och det beräkande timmarna är 3286 timmar under åren 2015-

2016. Operationskoordinatorernas roll i planeringsarbetet är den avancerade 

schemaläggningen medans den allokerade schemaläggningen sköts av 

operationsplaneraren på avdelningen dagen innan operationen (Ozkarahan, 2000). 

Operationskoordinatorernas arbete inkluderar för det mesta väntetiden för patienten 

dvs tiden patienten har mellan uppsökning tills den får vård och ej väntetiden där 
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patienten väntar på att få vård då den har kommit till sjukhuset vid avstämd tid 

(Zonderland, 2014).  

6.2 Styrningsmodell ur produktions synvinkel 
Nordenström (2014) har definierat effektivitet genom att utnyttja tillgängliga resurser 

för att nå mål som är uppsatta inom organisationen. Operatör D har sagt att det är ett 

mål att uppnå samma patient besöker samma läkare vid mottagning som vid 

operation, detta blir då en faktor som operationskoordiantorn bör ta hänsyn till vid sin 

styrning. Under observationen noterades det att operationsavdelningen och 

anestesiavdelningens samarbete kan komma att förbättras, Mattson och Jonsson 

(2003) har definierat flexibilitet inom produktion med tre begrepp som kan komma att 

användas på sjukhuset med en anpassad definition för att öka samarbete samt att 

effektivisera planering. Det gäller då att tänka på att fokusera på tre punkter vid 

planering och dess förbättring: 

1. Att kunna anpassa sig till att öka produkion dvs öka antalet operationer som 

kan genomföras, minska på icke-värdeskapande tid och öka värdeskapande 

tid. 

2. Att snabbt kunna öka eller minska en viss variant av en operation vid behov, 

som operationskoordinator B tar upp skulle det behövas fler operationer vid 

dagkirurgi medans behovet inte är lika stort hos slutenvården.  

3. Att kunna justera den väntetid patienter har vid behov, som operatör S har 

tagit upp så skulle tidsperspektivet behöva vara mer flexibel vid snitt 

operationer som ska planeras. 

de Treville och Antonakis (2006) har tagit fram arbetssätt som kan tillämpas inom 

vården för ökad effektivitet, dessa kan tillämpas på sjukhuset då en del av punkterna 

delar samtycke från sjukhuspersonal. Till exempel har operatör E tagit upp bristen på 

innehåll i schemat och detta är något som de Treville och Antonakis har tagit upp, att 

öka kunskap hos personal genom arbetsrotationer samt problemlösning. En annan 

punkt som bör följas är egenstyrda team samt standardiserat arbetssätt. Just 

standardiserat arbetssätt är något operationskoordinator A skulle ha nytta av för att 

minska på val alternativ och behov att rådgiva medarbetare vid planering, om det 

fanns systematik i planeringsarbetet skulle det krävas mindre tid som läggs av 

operationskoordinator A på att rådgiva.  
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Drotz och Poksinska (2014) har också förklarat CI (Continuous Improvement) som 

har fungerat effektivt för att visuellt diskutera samt lösa problem veckovis, detta kan 

komma att fungera för sjukhuset och dess problemhantering vid operationsplanering 

om tiden utnyttjas effektivt och om vårdgivare inte har flera projekt att hantera 

samtidigt, det är också väsentligt att vårdgivare definierar sig som en problemlösare 

vid användning av denna metod. Det gäller att också externt ta hänsyn till 

patientbehov, Zonderland (2014) menar att det går att beräkna ett ungefärligt 

säsongsvariation hos patientbehovet genom att granska historisk data samt en nypa 

sunt förnuft då färre vill opereras på sommaren.  

Vidare för att kartlägga en bättre planeringsprocess har Virtue et al. (2013) tagit fram 

följande nycklar som sjukhuset bör följa för att effektivisera planeringsprocessen, 

bland annat bör en analys av behov och kapacitet tas fram samt en 

processkartläggning för att skapa en visuell bild av var fokus bör lägga samt en policy 

för hur arbetsstrukturer bör följas. Specifikt borde detta implementeras hos 

operationskoordinator A som har haft mest problem med sitt planeringsarbete pga 

bristen av struktur och standard. Med en klar bild av processen, behovet och kapacitet 

bör en policy tas fram för hur strukturen ska följas samt var vikten av all fokus bör 

läggas i flödet för att skapa bättre patientflöde. Mattson och Jonsson (2003) 

instämmer med en liknande kartläggning ur produktionssynvinkeln, att kartlägga en 

effektiv planering kräver en preliminär behovsberäkning och prognos, samt beräkning 

av kapacitet och tillgång, sedan måste det preliminära planen stämmas av och justeras 

vid behov.   
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7 Slutsats 
Studien har haft som avsikt att ta fram en lämplig styrningsmodell för 

operationsplaneringsarbete utifrån patientbehov och hänsyn till stressrelaterade 

faktorer för operationskoordinatorn, fokus ligger främst på slutenvårdsoperationer och 

dess planering. En av frågeställningarna är att identifiera de faktorer som förhindrar 

effektiv planering. Summerat har studien kommit fram till följande faktorer som 

förhindrar effektivt arbete av operationsplanering, notera att faktorerna inte behöver 

vara relaterade till en annan: 

 HINDRANDE FAKTORER 

1 Störningar som registereras, mest pga privata skäl hos patient. Leder 

till omplanering och fördröjning. 

2 Oense om resurshantering hos operatör och operationskoordinator. 

Brist på resurser eller utnyttjas inte resurser på rätt sätt? 

3 Intressekonflikter hos patient, operationsplanerare och operatör. 

Operatör har inte kapacitet till att möta patientens alla behov och 

operationsplanerare befinner sig i mitten och sköter 

kommunikationen utan att kunna ge konkreta lösningar till patient. 

 

Nedan visas en bild av de avgörande faktorerna för en operationkoordinators arbete, 

om det finns oklarhet bland någon av nedanstående faktorer kan det orsaka problem i 

operationskoordinators planeringsarbete: 
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Den andra frågeställningen som denna studien syftar till att besvara är att ta fram en 

lämplig styrningsmodell för att effektivisera planeringen ur en 

produktionsplaneringsperspektiv. En lämplig styrningsmodell tas fram med hjälp av 

de hindrande faktorer och bilden med de väsentliga faktorerna för visuell styrning: 

 Förslag Ansvarig 

CI möte Veckovis inleda CI-möte 

eller liknande för att 

diskutera problem, vem är 

ansvarig samt hur det kan 

lösas. 

Ledning 

Standardiserade åtgärder Gemensamt med operatör, 

anestesi och 

operationskoordinator ta 

fram standard åtgärder 

eller SOP:ar för att 

åtgärda de mest 

återkommande problem. 

Operationskoordinator är 

ansvarig att lista de mest 

återkommande problem 

som behöver åtgärdas 

eller besvaras av anestesi 

eller operatör. Övr. 

ansvarar för att de mest 

återkommande problemen 

besvaras. 

Op. koordinator

Remisser och

Hälsodeklaration

Operatörer 
(Schema)

Patient

Schema

Operationssal
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Öppen 

kommunikationskanal 

Regulärt ta upp 

återkommande problem 

och ta till åtgärder för att 

lösa problem. 

Ledning och eget ansvar. 

Standard för 

patienthantering av de 

patienter som har legat i 

systemet under längre tid 

Att vara överens med 

operatör, anestesi samt 

ledning om hur länge en 

patient kan stå i systemet 

samt vidta åtgärd av de 

som befinnit sig där under 

längre tid. 

Allas ansvar. 

 

Slutligen kan det uppstå svårigheter att implementera de följande åtgärder som tas upp 

i modellen pga människorelaterade orsaker, detta är något som bör tas i åtanke vid ett 

försök att implementera styrningsmodellen, det viktigaste att införa en viss standard 

för regulära kontakter, öppna kommunikationer samt att undvika massiva samtal och 

osäkerhet hos planeraren. Studien har med modellen samt identifikation av hindrande 

faktorer bidragit till en insikt hos kvinnoklinikens operationsplanering samt med den 

teoretiska granskningen och resultatet kunnat bekräfta vad tidigare studier har 

granskat. Resultatet har också berört en del av hur produktionsperspektivet kan 

införas inom vård och vilka åtgärder som kan vidtas för detta. Vidare forskning kan 

inkludera benchmarking studier för att jämföra med andra avdelningar och sektioner 

samt expandera till möjligtvis andra sjukhus för att jämföra vårdens planeringsarbete i 

sin helhet.  
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Intervjupersoner 
Operationskoordinator A 

Operationskoordinator B 

Operationskoordinator C 

Operatör D 

Operatör E 
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Bilaga 

1 Intervjufrågor operationskoordinatorer 
1. Upplever du att ditt arbete är stressigt? Vad tror du att det beror på?  

 

2. När känner du dit stressad? Kan du nämna ett scenario som uppkommer ofta 

där du känner dig som mest stressad? 

 

3. När en patient blir operationsanmäld finns det xxx faktorer du som 

koordinator/planerare granskar för att avgöra om denna patient bör bokas in 

för operation och dessa är:  

- Att operationsanmälan finns i Orbit 

- Att hälsodeklaration finns 

- Att patienten kan godkännas av anestesi (inte har varit utomlands det 

senaste halvåret, inga andra sjukdomar, inga tidigare operationer som 

kan påverka den anmälda operationen, ålder… -saknas det något?-)  

- Att läkare med rätt kunskap finns + operationssal finns 

- Att patienten själva upplever att den är tillgänglig och villig att opereras 

vid tidpunkten som bestäms (är detta två veckor efter anmälan?) 

Finns det något av ovanstående faktorer som du upplever ger upphov till 

mer stressiga situationer än andra? 

 

4. Hur ofta upplever du att du behöver information från kollegor för att bekräfta 

beslut som fattas av dig i ditt dagliga arbete? 

 

5. Hur tror du ditt arbete kan underlättas?  

 

6. Vad tror du patienten har för behov när det kommer till planering av deras 

operation? Nämn faktorer du tror kan vara avgörande och vikta dessa. (t.ex. 

flexibilitet vikta mellan 1-5 där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt <- 

detta kan också göras som enkät) 

 

7. I en situation där förändringar sker i planering, har du klart för dig vad du ska 

göra?  

2 Intervjufrågor operatörer 
1. Upplever du att operationsplaneringen fungerar bra? Om ja, varför? Om nej, 

varför? 

 

2. Känner du att planeringen korrigeras regulärt? Vad beror det på som du har 

upplevt/iaktagit? 

 

3. Vad tror du patienter har för behov sett utifrån ditt perspektiv som en 

operationspersonal inför en planerad operation? 

 

4. Vad tycker du om dagkirurgi kastas in i slutenvård? 
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5. Vad tycker du om op. Anmälan processen? 

 

6. Hur ofta hör du av koord.? 

 

7. Hur länge har du jobbat här?  

3 Störningsorsaker Orbit 
 

Störningsorsak Antal störningar 

  

 1638 

6b Patient vill bli opererad annan dag 535 

5d Op indikation har försvagats 158 

6a Patient vill ej bli opererad 156 

5a Har opererats akut 142 

12a Felregistrering 117 

5f Övrigt 103 

7a Akutsjukdom hos patient 74 

11e Övrigt 72 

6c Patient uteblir utan kontakt 46 

2a Planerat program ryms ej inom tilldelad tid 40 

4d  Övrigt 38 

Aktivering 33 

3b Otillräcklig 29 

9a Operatör 22 

5b Har opererats annat sjukhus 17 

1a Akut operation prioriteras 13 

1b Elektiv operation prioriteras 9 

4c Ej fastande 7 

11b Ska opereras på annat sjukhus 6 

9e Anestesiolog 4 

10d Vårdavdelning 3 

9c Anestesisköterska 3 

3a Ej utförd 3 

5e Patient har avlidit 2 

11a Komplikation under operationsförberedelserna 2 

9i Övrig personal 1 

8d Utrustning och lokal- Övrigt 1 

8b Galler/operationsmaterial saknas 1 

5c Grundtillstånd är för dåligt 1 
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4 Operationsprocesser  

Tidsstämpel  

(* = Obligatorisk) 

Beskrivning Utförare & 

ansvarig 

 

Ringt avd 

 

Tidpunkt då avdelningen delgivits att 

patienten kan transporteras ned till operation 

 

Ane personal 

 

Anlänt op 

 

Tidpunkt då patienten anländer till 

operationsavdelning 

 

Mottagande 

personal på 

ane/op 

 

Förberedelsetid på opsal 

start* 

 

 

Tidpunkt då förberedelse inför operation 

påbörjas på opsalen 

 

 

Op usk 

 

Patienttid start* 

 

Tidpunkt då operations/anestesipersonalen på 

operationssalen/lokalen tar sig an/låser sig vid 

en patient eller till patient relaterad 

förberedelse (SFAI-definition gäller) 

 

Ane ssk 

 

Patient in på opsal* 

 

Tidpunkt då patienten fysiskt förs in på 

operationssalen 

 

Ane ssk 

 

 

Anestesitid start* 

 

Tidpunkt då anestesiinduktion påbörjas 

alternativt när lokalbedövningsmedlet 

injiceras vid regional anestesi (vid 

epiduralanestesi när testdosen ges). 

 

Ane ssk 

 

Operationsförberedelse klar* 

 

Tidpunkt då det är klart för operation. 

(Patient tvättad och klädd. Utrustning på 

plats). 

 

Op usk 

 

 

Operation start* 

 

Tidpunkt då operatören påbörjar 

operationen. Inkluderar oblodiga 

förberedande ingrepp, t ex sluten reposition, 

anläggande av lokalbedövning av operatör. 

(SFAI-definition gäller) 

 

Op usk 

 

 

Kvartning 

 

Tidpunkt då det är 15 minuter kvar tills 

operatören avslutar operationen. 

 

Ane ssk 
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Operation slut* 

 

 

Tidpunkt då operatören avslutar operationen 

alternativt tidpunkten då sista suturen är satt. 

Inkluderar oblodiga avslutande ingrepp som 

utförts av operatören, t ex förbandsläggning, 

gipsning. Förbandsläggning av 

operationssköterska ingår ej i operationstiden. 

(SFAI-definition gäller) 

 

 

 

Op usk 

 

 

 

Anestesi slut* 

 

 

Tidpunkt då patienten enligt 

anestesikompetent personal bedöms vara klar 

att lämna operationssalen. (SFAI-definition 

gäller) 

 

 

Ane ssk 

 

 

 

Patient ut från opsal* 

 

 

Tidpunkt då patienten fysiskt förs ut från 

opsalen. 

 

 

Ane ssk 

 

 

Patienttid slut* 

 

 

Tidpunkt när operation-/anestesipersonal 

överlämnat patienten till avdelning för 

fortsatt omhändertagande. Tid för 

överrapportering ingår. (SFAI-definition 

gäller) 

 

 

Ane ssk 

 

 

 

Efterarbete på sal slut* 

 

 

Tidpunkt då efterarbete på opsalen är klart 

och opsalen åter blir tillgänglig. 

 

Op usk 

 


