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Sammanfattning 
Svensk sjukvård har internationellt sett haft ett gott anseende men står i dagsläget inför tre stora utmaningar – brist 

på vårdpersonal, missnöjda patienter och budgetar i obalans. För att ta itu med de tre stora utmaningarna lanserade 

nätverket Best Service år 2014 Vårdnära Service konceptet (VNS-konceptet). Problemet är att det saknas kunskap 

om hur VNS – konceptet ska konkretiseras för hanteringen av säng- och bårflödet. 

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett säng- och bårflöde 

inom sjukvården. Genom en ökad förståelse av ett existerade säng- och bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan 

utformning av ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, där aktiviteterna utförs på ett effektivt och produktivt 

sätt för att säkra tillgång på transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt. För att behandla 

syftet genomfördes en fallstudie på ett medelstort sjukhus i Stockholm, Capio S:t Görans Sjukhus där mål- och 

mätningsarbetet samt organiseringen av säng- och bårflödet har undersökts och beskrivits. Data har insamlats från 

intervjuer och observationer både på Capio S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset och Centralsjukhuset i Karlstad 

tillsammans med insamlad data från interna dokument och IT-system. Det nuvarande säng- och bårflödet på Capio 

S:t Görans Sjukhus har kartlagts och analyserats tillsammans med ingående aktiviteters mål och mätetal, för att 

undersöka och dra slutsatser av hur dessa styr ett säng- och bårflöde. Fallstudiens empiriska resultat har analyserats 

och diskuterats med hjälp av en genomförd litteraturstudie. 

Med hjälp av en ökad förståelse för mål och mätetals styrning av ett säng- och bårflöde har studien kunnat uppfylla 

studiens mål: 

 Visualisera och beskriva ett nytt säng- och bårflöde.  

 Ta fram nya mål och mätetal anpassade till det nya flödet. 

 Ge förslag på organisatoriska förändringar för att främja de föreslagna åtgärderna.  

 Öka kunskapen om processorientering och verksamhetsstyrning och dess applicerbarhet inom 

sjukvården. 

Studien avslutas med att presentera studiens resultat i relation till existerande litteratur. I denna studie har bland 

annat följande utförts:  

 Applicerat existerande metoder och teorier inom processorientering för att på så sätt beskriva ett service- 

och materialflödens effekt på en komplex organisations patientflöde.  

 Bekräftat att en balanserad styrning i enlighet med Kaplan & Nortons (1996) ursprungsmodell med de 

fyra olika perspektiven i beaktning går att applicera med viss modifikation i komplexa organisationer 

innehållande intressenter som både har interna och externa intressenter att tillgodose. 

 Bekräftat Neelys et. al, (2002) teori rörande vikten av intressenternas roll och behov i prestationsmätning 

och styrningsarbete.  

Nyckelord: Säng- och bårflöde, mål, mätetal, prestationsmätning, styrning. 
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Abstract 
Swedish healthcare has a good reputation internationally but is today facing three great challenges – healthcare 

staff shortages, dissatisfied patients and unbalanced budgets. In order to address the three challenges, the network 

Best Service launched in 2014, a patient centered service concept called “Vårdnära Service”. The problem is that 

there is a lack of knowledge about how to concretize this concept to manage the bed and stretcher flow.  
 

The purpose of this study was to increase the knowledge about the use of objectives and measures to control the 

bed- and stretcher flow in healthcare. By increasing the knowledge of an existing bed- and stretcher flow in a 

hospital, a formation of a new bed- and stretcher flow can be recommended, where activities are executed in an 

effective and productive way to ensure an access of functional, ergonomic and patient safe entities at all hours. In 

order to fulfill the purpose, a case study has been conducted on a middle sized hospital in Stockholm, Capio St 

Görans Hospital, where the work with performance measurement and control and the organization of the bed and 

stretcher flow have been explored and described. Data were collected from interviews and observations at Capio 

S: t Görans Hospital, Södersjukhuset AB and Central Hospital in Karlstad together with data collected from 

internal documents and IT-systems. The current bed- and stretcher flow at Capio S: t Görans Hospital has been 

mapped and analyzed together with its ingoing activities’ objectives and measures, to explore and draw 

conclusions on how these control a bed- and stretcher flow. The case study’s empirical results has been analyzed 

and discussed where the literature study has served as a foundation. 

The acquired knowledge for objectives and measures control of the bed- and stretcher flow has resulted in fulfilling 

the objectives of the study:  

 Visualize and describe a new bed- and stretcher flow.  

 Develop new objectives and measures adapted to the new flow.  

 Give suggestions on organizational changes to promote the proposed arrangements.  

 Deepen the knowledge of process orientation and operations management and their applicability in 

healthcare. 

The study was concluded by presenting the study’s results in relation to existing literature. The following amongst 

others have been conducted in this study: 

 Applied existing methods and theories within process orientation to describe a service and material 

process’ implications on a complex organization’s patient flow. 

 Verified that the balanced scorecard in accordance with Kaplan & Norton’s (1996) original framework 

with its four perspectives can be applied with minor modifications in complex organizations containing 

stakeholders with both internal and external stakeholders to satisfy. 

 Verified Neely’s et al. (2002) theory regarding the importance of stakeholders’ role and need in 

measurement and control activities. 

Keywords: Bed- and stretcher flow, objectives, measures, performance measurement, control. 
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

I slutet av kapitlet presenteras studiens avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund  
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett 

säng- och bårflöde inom sjukvården. Genom en ökad förståelse av ett existerade säng- och 

bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan utformning av ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, 

där aktiviteterna utförs på ett effektivt och produktivt sätt för att säkra tillgång på 

transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt. 

Svensk sjukvård har internationellt sett haft ett gott anseende och Sverige betraktas vara en av 

de ledande nationerna bland OECD länderna (SKL, 2015; Forde, et al., 2014); Den svenska 

befolkningen har dock under senare år fått höra alarmerande rapporter angående tre stora 

utmaningar för svensk sjukvård; bristen på vårdpersonal, missnöjda patienter och budgetar som 

är i obalans (OECD, 2015; SKL, 2014; Vårdförbundet, 2014; Patientnämnden, 2015; Berlin & 

Kastberg, 2011). Antalet missnöjda patienter har ökat med åren, främst på grund av bristande 

information, långa väntetider och dålig kontinuitet (Patientnämnden, 2015; Socialstyrelsen, 

2006). Denna negativa trend ifrågasätter den svenska sjukvårdens kapacitet att vårda sina 

patienter och påverkas starkt av en stor förändring som drivs huvudsakligen av tre fenomen – 

demografi, konkurrens om arbetskraft och patienten samt IT-utvecklingen (Källum, 2014).  

Det pågar en urbanisering i Sverige där befolkningen allt mer koncentreras till Sveriges tätorter 

(Svanström, 2015; Nilsson, 2011). Stockholms län förväntar sig runt 350 000 nya invånare 

mellan åren 2010 och 2020. Därutöver blir befolkningen allt äldre och antalet nyfödda förväntas 

öka (SLL, 2015). Denna demografiska förändring driver ett ökat vårdbehov och ökade 

vårdkostnader vilket är en orsak till sjukvårdens tre stora utmaningar (Angelis & Jordahl, 2014; 

Lind, 2013). Konkurrensen om arbetskraft är påtaglig för sjukhusen. Det beror bland annat på 

stora pensionsavgångar vilket förstärker den redan existerande personalbristen (Andersson, 

2015; Ölmebäck, 2013). SKL prognostiserar att det kommer att behövas ytterligare 225 000 

personer inom vård och omsorg mellan åren 2013-2022 (varav 12 000 läkare och 168 000 

under- och sjuksköterskor) (SKL, 2014). Bristen på vårdpersonal anses vara huvudorsaken till 

varför vårdenheter upprepade gånger behöver stängas ned under sommarperioderna 

(Vårdförbundet, 2014). I takt med IT-utvecklingen har fler patienter blivit så kallade "moderna 

patienter", uppkopplad, medveten och självdiagnosticerar, vilket ställer nya krav på sjukvårdens 

bemötande och servicenivå (Dieterich, 2007; Buetow, et al., 2009).  Nya effektiva IT-lösningar 

och innovationer existerar inom dessa områden och skulle teoretiskt sett kunna implementeras, 

dock har denna potential inte utnyttjats i tillräckligt stor utsträckning (Källum, 2014). 

Att enbart tillsätta ekonomiska resurser är inte hela lösningen på de tre stora utmaningarna i 

sjukvården (Arvidsson, 2007). De direkta sjukvårdskostnaderna för landstingen har ökat under 

flera års tid (Socialstyrelsen, 2015; OECD, 2015) där bland annat all akutsjukvård står för 

nästan hälften av de cirka 51 miljarder som Stockholmssjukvården kostar varje år (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, 2015). Kostnadsutvecklingen sker dock parallellt med att den svenska 
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sjukvården har erhållit ökade ekonomiska resurser genom åren, med en befolkningsökning i 

åtanke (Statistiska Centralbyrån, 2014). Det existerar ett antal framträdande grundproblem 

inom sjukvården som berör funktionellt agerande, otydlig prestationsmätning och styrning samt 

överbelastning av vårdpersonal.  

Det råder exempelvis ett utbrett stuprörstänk med huvudfokus på utnyttjandegrad av enskilda 

funktioner vilket motarbetar ett holistiskt perspektiv med patienten i centrum (från vårdbegäran 

till avslutat vårdåtagande) (Arvidsson, 2007; Nilsson, 2008; Enarsson, 2006; Alexanderson, et 

al., 2005).  

Inom sjukvården finns sparsamt med tydliga standardiserade rutiner, mål eller styrningstal 

vilket kan bero på att sjukhusorganisationer ofta är organiskt framvuxna och har en viss ovilja 

till förändring (Rognes & Svarts, 2012; Berlin & Kastberg, 2011; Aidemark, 2001; Capgemini 

Consulting , 2015).  

Att vårdpersonal, utöver vårdandet av patienter, utför flertalet service- och 

administrationsaktiviteter bidrar till att patienttiden blir lidande, stress bland vårdpersonal och 

att aktiviteter inte alltid utförs på rätt sätt på grund av tidsbrist eller kunskapsbrist (SLL, 214; 

Backlund, 2015; Bågenholm, 2009; SKL, 2015). Under 2014 redovisar de landstingsägda 

Stockholms akutsjukhus negativa ekonomiska resultat där flertalet akutsjukhus anger den 

viktigaste orsaken var ökade personalkostnader, då främst personalomsättningen har ökat de 

senaste åren särskilt med avseende på sjuksköterskor (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 

2015). Denna ineffektiva resursanvändning kan vara en av anledningarna till att SKL:s 

prognostiserar stora personalbehov vid en tidpunkt då Sverige är bland de OECD länder med 

flest antalet läkare per capita (Forde, et al., 2014).  

Dessa grundproblem försvårar sjukvårdens möjligheter att hantera de tre stora utmaningarna 

med personalbrist, missnöjda patienter och budgetar i obalans. För att ta itu med 

grundproblemen och de stora utmaningarna lanserade nätverket Best Service1 år 2014, principer 

och riktlinjer, som även gått under namnet Vårdnära Service konceptet (VNS-konceptet). Dessa 

är tänkt att fungera som stöd och hjälpmedel för sjukvårdens verksamheter och tar fasta på idéer 

och metoder från tillverkningsindustrin samt existerande kunskaper från både nationell och 

internationell sjukvård. De nya principerna bygger på att sjukhusprocesserna uppdelas i tre 

olika domäner; Vård, Administration och Service, se figur 1 härnäst. (Källum, 2014)  

 

  

                                                 
1Best Service är ett frivilligt nätverk för landstingens serviceorganisationer som syftar till att utveckla servicefrågor 

i hälso- och sjukvården. Alla landsting är medlemmar i Best Service. 
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Figur 1. Sjukhusprocesser uppdelade i tre olika domäner, baserad på Källum (2014, s. 34). 

Med Vård menas själva "vårdmötet" och kräver en vårdutbildning av något slag. Administration 

innebär ledning och styrning och i detta sammanhang har funktioner såsom personal och 

lönehantering samt IT exkluderats. Administration som bedrivs nära vården kallas speciellt 

Vårdnära Administration (VNA). VNA innefattar planeringen av patientens rörelse genom den 

medicinska processen där administrativa kompetenser inom exempelvis logistik- och 

produktionsplanering är viktiga (Holmberg & Bell, 2015). Service representerar vårdens 

supportfunktioner. Typiska supportfunktioner, eller serviceflöden, kan inkludera 

patienttransporter, städning, måltidsleveranser, textil- och förrådshantering. Det finns ingen 

entydig klar gräns mellan domänerna, (därav den hoptryckta placeringen av sjukhusprocesserna 

i figur 1). Den service som bedrivs nära vården kallas specifikt för Vårdnära Service (VNS), 

och definieras enligt Källum (2014, 8) som ”de arbetsuppgifter som kan utföras på enheten och 

i anslutning till patienten av personal med servicekompetens”.  

Definitionen av Vårdnära Service är den mest etablerade gränsdragningen mellan Service – och 

Vårddomänen. De serviceaktiviteter som ingår i Vårdnära Service ser olika ut mellan sjukhusen 

och även inom sjukhusens olika vårdenheter. De nya riktlinjerna som etablerats strävar efter att 

låta medicinskt utbildad personal koncentrera sig på sina huvudsakliga aktiviteter inom 

Vårddomänen och låta tränad service- och administrationspersonal fokusera på att ständigt 

förbättra Service- och Administrationsdomänen. Från tidigare gjorda pilotprojekt och 

genomförda studier på förändringar i linje med de nya principerna och riktlinjerna har följande 

fördelar kunnat påvisas: frigjord tid för vården, bättre möjligheter att rekrytera rätt personal, 

ökad patientnöjdhet, förbättrad lokalvård och ökad status för vård och serviceyrket. Dock har 

de nya principerna och riktlinjernas genomslagskraft varierat och de sjukhus som valt att göra 

förändringar i enlighet med dessa är i ett tidigt skede av processen. (Källum, 2014) 

Denna studie innefattar en fallstudie gjord på Capio S:t Görans Sjukhus som är ett privatägt 

medelstort akutsjukhus i Stockholm, som även deltar i Best Service-nätverket och innehar cirka 

322 vårdplatser samt 1850 anställda (Capio S:t Görans Sjukhus, 2016). Capio S:t Görans 

Sjukhus har redan gjort flertal lyckade förändringar i enlighet med de nya principerna och 

riktlinjerna där exempelvis delar av förbrukningsmaterialshanteringen, städningen och 

textilhanteringen nästan uteslutande sköts av servicepersonalen. Utmaningen för flertalet av 

de svenska sjukhusen, däribland Capio S:t Görans Sjukhus, handlar om att fortsätta 
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konkretisera och omvandla Best Service rekommenderade principer och riktlinjer för 

hanteringen av säng- och bårflödet  (Danderyds Sjukhus AB, 2015; Blekingesjukhuset, 2015). 

Med säng- och bårflödet menas främst alla icke medicinska aktiviteter som involveras runt en 

säng eller bår på sjukhuset (exempelvis, patienttransport och rengöring etc.). 

1.2 Problemformulering  
Vid hanteringen av säng- och bårflödet utför vårdpersonal ett flertal service- och administrativa 

aktiviteter och sjukhusen ser effektiviseringsmöjligheter inom exempelvis rengöring, inköp och 

transporter samt allokering mellan vårdenheter. Ytterligare aspekter som brandsäkerhet bedöms 

också kunna förbättras av effektiviseringarna. Det är svårt att beräkna kostnaderna för de 

konsekvenser som kan uppkomna på grund av problem i säng- och bårflödet (exempelvis 

försening av patienttransport vilket kan påverka hela vårdprocessen). En av de större 

utmaningarna med flödet är att majoriteten av transportförfrågningarna inte är kända i förväg 

och bokade transporter snabbt kan ändras (Hanne, et al., 2009). Ytterligare en svårighet för 

sjukhus kan vara de begränsade lokalutrymmena för lagring av sängar och bårar på 

vårdenheterna samt avsaknaden av standards då vårdenheterna själva äger och köper in 

enheterna. Effektivare styrning av säng- och bårflödet har således potential att bland annat 

frigöra tid för vårdpersonalen och är därmed en viktig komponent för att bidra till att lösa 

sjukvårdens tre stora utmaningar. 

Trots att det finns en viss mängd information gällande den övergripande innebörden av Best 

Services nya principer och riktlinjer, existerar få specifika och detaljerade studier, från ett 

akademiskt perspektiv gällande hur säng- och bårflödet ska hanteras inom den svenska 

sjukvården.  

Denna studie behandlar prestationsmätning och styrning med fokus på verksamhetens process- 

och kundperspektiv.  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett 

säng- och bårflöde inom sjukvården. Genom en ökad förståelse av ett existerade säng- och 

bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan utformning av ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, 

där aktiviteterna utförs på ett effektivt och produktivt sätt för att säkra tillgång på 

transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt.  

Studien har därför formulerat fyra mål vars syfte är att presentera vilka åtgärder som kan vidtas 

för att förbättra och effektivisera säng- och bårflödet samt stärka studiens teoretiska perspektiv. 

Målen presenteras härnäst och behandlas i slutet av studien som empiriska och teoretiska 

bidrag. Följande mål har formulerats för studien: 

 Visualisera och beskriva ett nytt säng- och bårflöde. 

 Ta fram och rekommendera nya mål och mätetal anpassade för det nya flödet. 

 Föreslå organisatoriska förändringar för att främja de nya effektiviseringarna.  

 Med hjälp av metoder och teorier om processorientering och verksamhetsstyrning 

fördjupa kunskapen om dess applicerbarhet inom sjukvården.  
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Genom att besvara målen kan även Best Service nya principer och riktlinjer gällande VNS-

konceptet konkretiseras.  

Studien är empiriskt grundad i ett svenskt medelstort akutsjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus i 

Stockholm. Resultaten kan förhoppningsvis även kunna inspirera andra sjukhus. 

1.4 Forskningsfrågor 
För att behandla studiens syfte och olika mål har följande huvudforskningsfråga formulerats för 

att fördjupa kunskapen om det existerande säng- och bårflödet på Capio S:t Görans Sjukhus: 

Hur kan ett säng- och bårflöde styras genom användning av mål och mätetal kopplade till dess 

ingående aktiviteter? 

För att svara på huvudforskningsfrågan har två delforskningsfrågor formulerats:  

Delforskningsfråga 1: Hur kan säng- och bårflödet beskrivas? 

Frågan syftar till att visualisera säng- och bårflödets ingående aktiviteter, genom att kartlägga 

och identifiera vad som görs samt mäta olika aktiviteters tidsåtgång. Delforskningsfrågan gör 

det möjligt att identifiera flödets huvudintressenter samt deras behov och krav. Insamlad data 

analyseras för att kunna dra slutsatser av flödets konsekvenser för inblandande intressenter samt 

möjliggöra en identifiering av potentiella områden som kan förbättras. Utifrån svaret på 

delforskningsfråga 1 skapas en förutsättning för att svara på delforskningsfråga 2. 

Delforskningsfråga 2: Hur kan mål och mätetal formuleras och användas för de ingående 

aktiviteterna i säng-och bårflödet? 

Delforskningsfrågan är formulerad mer specifikt för att identifiera vilka mål och mätetal som 

finns och hur de används. Delforskningsfråga 1 och 2 ligger sedan till grund för att analysera 

och diskutera kring hur använda mål och mätetal styr säng- och bårflödet.  

1.5 Avgränsningar   
En empirisk avgränsning är att studien undersöker säng- och bårflödet på Capio S:t Görans 

Sjukhus. Från ett teoretiskt perspektiv är studiens fokusområde prestationsmätning och styrning 

med fokus på mål och mätetal för ett material- och serviceflöde. Ledning och implementering 

är inte studiens fokusområde utan behandlas kortfattat i form av rekommendationer i slutet av 

studien.  

1.6 Studiens disposition 
Kapitel 1 – Inledning: I följande kapitel presenteras studiens bakgrund, problemformulering 

och syfte tillsammans med studiens forskningsfrågor. Slutligen presenteras studiens 

avgränsningar. 

Kapitel 2 – Forskningsmetodik: I följande kapitel presenteras studiens metodologi. Ett 

ramverk för forskningsprocessen som inkluderar en beskrivning av det tillvägagångsätt som 

använts för att uppnå studiens syfte och för att kunna svara på forskningsfrågorna. I kapitlet 

beskrivs även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
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Kapitel 3 – Litteraturstudie: I följande kapitel presenteras den forskning och teori kring 

logistik samt prestationsmätning och styrning som anses vara av relevans för studien. I slutet 

presenteras en summering där studien positioneras i relation till tidigare forskning. 

Kapitel 4 – Resultat och Analys: I följande kapitel presenterar en analys av de resultat som 

erhållits från den empiriska studien som riktar sig mot delforskningsfrågorna. 

Kapitel 5 – Diskussion: Följande kapitel presenterar en diskussion av empirin i förhållande till 

behandlad litteratur tillsammans med en diskussion kring huvudforskningsfrågan. 

Kapitel 6 – Slutsats: Följande kapitel presenterar svaren på de forskningsfrågor som ställts och 

redovisar för studiens empiriska och teoretiska bidrag. Slutligen presenteras studiens 

begränsningar och rekommendation för framtida studier.  
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2. Forskningsmetodik  
I följande kapitel presenteras studiens metodik och vilka specifika metoder som har genomföras 

med motivering. Sammantaget utgör de själva designen för hur forskningsstudien bedrivits. 

2.1 Forskningsansats 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett 

säng- och bårflöde inom sjukvården. Genom en ökad förståelse av ett existerade säng- och 

bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan utformning av ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, 

där aktiviteterna utförs på ett effektivt och produktivt sätt för att säkra tillgång på 

transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt.. Studiens fokus är inom 

process- och produktionsstyrning vilket medför att existerande litteratur inom Operations 

Management (verksamhetsstyrning och ledning) har undersökts för att identifiera lämpligt val 

av forskningsdesign. Utifrån undersökningen visades att en fallstudiemetodik var passande för 

studier inom Operations Management  (Voss, et al., 2002). En fallstudie bygger på att ett eller 

flera fall väljs för att beskriva det fenomen som undersöks i dess verkliga miljö (Blomkvist & 

Hallin, 2014). En fallstudie har tre kända styrkor (Benbasat, et al., 1987; Brorström & Siverbo, 

2004);  

1. Fenomenet kan studeras i dess verkliga miljö genom att relevant teori kan genereras 

från den förståelse som införskaffas genom att förstå verkligheten. 

2. Frågor gällande varför, vad och hur, kan besvaras genom en relativt fullständig 

förståelse av fenomenets natur och komplexitet. 

3. Fallstudier tillåter tidiga och utforskande undersökningar där variabler fortfarande är 

okända och fenomenet inte helt är förstått. 

Att undersöka ett fenomen på plats blir allt viktigare eftersom förändringar inom teknologi och 

ledarskap sker i allt snabbare takt (Voss, et al., 2002). Det ansågs vara viktigare att få en djupare 

förståelse för utvecklingen inom en/få sjukhus än att få ytlig förståelse för en mängd olika 

sjukhus. 

Givet studiens syfte och genomförd genomgång av existerande litteratur gjordes en fallstudie i 

största del baserat på kvalitativa metoder.  

2.2 Forskningsprocess 
Studien har följt de rekommenderade processtegen som forskning hänvisar till vid en fallstudie. 

En fallstudie består av följande fyra steg: 1. Val av fallstudie 2. Förstudie 3. Datainsamling 4. 

Dataanalys (Collis & Hussey, 2014). Forskningsprocessen är en iterativ process där 

forskningsfrågan kontinuerligt togs i beaktning och ledde hela studien. För att kunna besvara 

huvudforskningsfrågan formulerades två delforskningsfrågor med syfte till att agera som 

underlag. I figur 2 illustreras forskningsprocessen. 
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Figur 2. Visuell överblick över studiens arbetsgång 

2.2.1 Val av fallstudie 
Valet av fallstudie innebär att lämpliga fall utses för att täcka in de problem som forskarna 

finner intressanta för studien (Collis & Hussey, 2014). Denna studie är en opportunistisk 

fallstudie som genomförs då författarna har haft tillgång till en specifik verksamhet. Således 

skedde ingen riktig valprocess i och med att studien härstammar från en möjlighet att utforska 

ett problem som identifierats av Capio S:t Görans Sjukhus i deras organisation. Det kan hävdas 

att bara för att en organisation eller ett företag har identifierat ett problem inom sin verksamhet, 

behöver det nödvändigtvis inte vara den mest lämpade platsen att göra en fallstudie på. Dock i 

detta fall har Capio S:t Görans Sjukhus en framstående position inom studiens område vilket 

kan anses ge en bättre tydlighet gällande olika faktorers samband mellan orsak och verkan.  

Capio S:t Görans Sjukhus är ett medelstort akutsjukhus i Stockholm vilket är en bra 

representation rörande generaliserbarheten för studien.  Dessutom existerar väldokumenterad 

statistik av patienttransporten, vilket var till stor fördel för författarna. Capio S:t Görans Sjukhus 

ansågs således vara ett lämpligt val av fallstudie.  

2.2.2 Förstudie 
En förstudie är en process med målet att bli mer bekant med fallstudiens kontext (Collis & 

Hussey, 2014). Därför inleddes studien med en förstudie för att få en ökad förståelse för 

sjukhusmiljön och situationer relaterade till olika material- och serviceflöden samt mer specifikt 

säng- och bårflödet. I förstudien utfördes intervjuer, observationer och dokumentinsamlingar 

relaterat till säng- och bårflödet.  

Utifrån insamlad data och författarnas ökade kunskaper inom forskningsämnet, itererades 

huvudforskningsfrågan fram i diskussion med handledaren på Capio S:t Görans Sjukhus och 

handledaren på KTH. Huvudforskningsfrågan delades därefter upp i mindre 

delforskningsfrågor som tillsammans bidrog till att kunna besvara huvudforskningsfrågan. 

Både huvudforskningsfrågan och delforskningsfrågorna granskades kontinuerligt under hela 

studien. I förstudien strukturerades även utformningen av fallstudiens vidare steg med 

utgångspunkt att kunna besvara de två skapade delforskningsfrågorna som i sin tur användes 

som ett underlag för att kunna besvara huvudforskningsfrågan.  
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2.2.3 Datainsamling 
Vid utförande av en korrekt datainsamling ingår bestämmandet av vad, hur och när data ska 

samlas in samt utformandet av lämpliga metoder för ändamålet (Collis & Hussey, 2014). 

Datainsamlingen syftade primärt till att samla in relevant data för att besvara studiens 

delforskningsfrågor: Delforskningsfråga 1: Hur kan säng- och bårflödet beskrivas? 

Delforskningsfråga 2: Hur kan mål och mätetal formuleras och användas för de ingående 

aktiviteterna i säng-och bårflödet? Svaren på delforskningsfrågorna ligger sedan till grund för 

att besvara huvudforskningsfrågan: Hur kan ett säng- och bårflöde styras genom användning 

av mål och mätetal kopplade till dess ingående aktiviteter? 

Både primär och sekundär data samlades in, där primär data är data som anskaffats av 

författarna från originalkällor medan sekundär data är insamlad data från existerande källor 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Primärdata insamlades från observationer och intervjuer och 

sekundär data inhämtades från databaser och publikationer.  

Observationer 

Det finns två typer av observationer som är vanligt förekommande inom kvalitativa studier.  

Ena typen av observation kallas för en Icke Deltagande Observation (IDO), där forskaren 

observerar ett fenomen eller händelse utan att själv delta. Den andra typen kallas för en 

Deltagande Observation (DO) där forskaren deltar i själva aktiviteten (Collis & Hussey, 2014). 

Deltagande observationer är en typisk kvalitativt tillvägagångssätt som ofta leder till nya 

insikter och idéer på ett induktivt sätt (Bryman, 1988). I denna studie genomfördes båda typerna 

av observationer. Under förstudien utfördes följande observationer: 

 

Tabell 1. Observationer under förstudien. 

Typ av 

observation 

Observerande av Tid Månad Syfte 

Deltagande Patienttransport Heldag Januari Betrakta 

servicepersonalens 

perspektiv. 

Icke-

Deltagande 

Uppkomna möten 

mellan 

Serviceorganisationen 

och vården 

30-90 

min per 

gång  

Februari Få djupare förståelse för 

problematiken. 

Icke-

Deltagande 

Förrådshantering 120 min Februari Studera 

materialförsörjningen (JIT) 

 

Följande observationer syftade till att få ökad förståelse för att kunna besvara 

delforskningsfråga 1 och 2: 

Tabell 2. Observationer. 

Typ av 

Observation 

Observerande av Tid Månad Syfte 
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Deltagande Patienttransporten Heldag Februari Betrakta 

servicepersonalens 

perspektiv. 

Icke-

Deltagande 

Studiebesök på 

Centralsjukhuset i 

Karlstad  

Heldag Mars Studera deras 

säng- och 

bårflöde. 

Icke-

Deltagande 

Serviceorganisationens 

enhet "kundtjänst"  

 

Löpande Löpande Studera 

hanteringen. 

Icke-

Deltagande 

Uppkomna möten 

mellan 

serviceorganisationen 

och vården 

 

Löpande Löpande Få djupare 

förståelse för 

problematiken. 

 

Under alla observationer förde författarna egna anteckningar där rena observationer (första 

graden av konstruktion) och egna reflektioner (andra graden av konstruktion) separerades för 

att undvika partiskhet och förvrängningar (Blomkvist & Hallin, 2014). Anteckningar 

förekommer från observationer av administrativa poster via det kontorslandskap där författarna 

var placerade under studien. 

Intervjuer 

Intervjuer kan vara antingen ostrukturerade, semi-strukturerade eller strukturerade (Voss, et al., 

2002). En ostrukturerad intervju är en öppen intervju där diskussionsämnen inte är bestämda på 

förhand, utan intervjun förhåller sig till ett tema och passar således bra i början av ett empiriskt 

arbete (Blomkvist & Hallin, 2014). Under förstudien genomfördes därför ett antal 

ostrukturerade intervjuer där ett tema meddelades i förväg för att sedan låta intervjupersonerna 

fritt få uttrycka sig samtidigt som intervjuarna tog en passiv roll. Detta görs för att kunna lyfta 

fram olika aspekter av temat och öka förståelsen för problematiken. I tabell 3 nedan presenteras 

intervjuerna genomförda under förstudien.  
Tabell 3. Intervjuer under förstudien. 

Typ av Roll Ämne Längd Månad 

Ostrukturerad 

intervju 

Projektledare 

Norrbottens läns 

landsting 

Vårdnära Service 20 min februari 

Ostrukturerad 

intervju 

Patienttransportör Säng- och bårflödet 45 min Februari 

Ostrukturerad 

intervju 

Akademisk 

representant KTH 

Sjukvårdslogistik och 

styrning  

60 min Februari 

Ostrukturerad 

intervju 

Controller Upphandling/betalningsflöden 75 min Februari 

Ostrukturerad 

intervju 

Fastighetscontroller Fastighetsplanering 30 min Februari 

Ostrukturerad 

intervju 

Verksamhetschef/ 

Vice VD 

Styrning och Mätning  30 min Februari 
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För att besvara delforskningsfrågorna användes semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer var organiserade kring ett antal frågor som var bestämda på förhand 

(Hallin & Blomkvist 2014). Intervjupersonerna fick frågorna i förväg och där godkännande 

gavs utfördes inspelningar av intervjuerna. Alla intervjupersoner fick välja att vara anonyma 

eller inte. Intervjuer utfördes av båda författarna, detta för att säkerställa att alla områden blir 

täckta (Voss, et al., 2002; Collis & Hussey, 2014). Följande intervjuer genomfördes för att få 

en mer ingående förståelse för delforskningsfrågorna: 

Tabell 4. Intervjuer för att besvara delforskningsfrågorna. 

Typ av Roll Ämne Längd Månad 

Semistrukturerad Sektionsledare 

Patienttjänst 

Säng- och bårflödet  45 min mars 

Semistrukturerad Vårdrepresentant 

Akuten 

Säng- och bårflödet 45 min mars 

Semistrukturerad Klinikchef Klinisk 

Fysiologi 

Säng- och bårflödet 45 min mars 

Semistrukturerad Verksamhetschef 

ServiceGruppen 

Styrning och mätning 45 min mars 

Semistrukturerad Controller 

ServiceGruppen 

Styrning och mätning 45 min april 

Semistrukturerad Kvalitetscontroller 

ServiceGruppen 

Styrning och mätning 45 min april 

Semistrukturerad Kvalitetscontroller 

Chefläkargruppen  

Styrning och mätning 45 min april 

Semistrukturerad Vårdutvecklare 

Chefläkargruppen  

Styrning och 

mätning/patientflöden 

45 min april 

Semistrukturerad Serviceansvarig 

Södersjukhuset  

Säng- och bårflödet/ 

Styrning och mätning 

45 min april 

Semistrukturerad Områdeschef 

Landstingsservice 

Centralsjukhuset i 

Karlstad   

Säng- och bårflödet/ 

Styrning och mätning  

45 min mars 

 

Genom datatriangulering vilket i denna studie innebar att samma frågor ställdes till olika 

intervjupersoner kan olika perspektiv fås på samma fenomen (Blomkvist & Hallin, 2014). De 

empiriska resultaten fungerade som en grund för analysen gällande hur säng- och bårflödet ska 

förbättras. 

Dokumentinsamling 

Utöver observationer och intervjuer genomfördes dokumentinsamling av relevant kvantitativ 

statistik över patientflöden, patienttransporter och interna dokument som beskriver 

organisationsstrukturer samt framtidsplaner.  Insamlingen skedde genom att kontakta ansvariga 

personer på Capio S:t Görans sjukhus, via intranätet eller andra externa källor. Detta var en 
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iterativ process där även mindre frågor behandlades via telefon, mail eller direkt med ansvarig 

person.  

2.2.4 Dataanalys  
En dataanalys genomfördes iterativt och parallellt med datainsamlingen. Det finns olika 

tillvägagångssätt att analysera data beroende på om en analys sker inom en fallstudie eller om 

en analys sker mellan olika fallstudier (Collis & Hussey, 2014). I denna studie genomfördes en 

"Within-case analysis" i och med att endast en fallstudie genomfördes där en trestegsprocess 

användes; datareduktion, datavisualisering och dra slutsatser och verifiera validitet av dessa 

(Miles & Huberman, 1994).  

Under studie insamlades en mängd kvalitativ data och kvantitativ historisk data som 

publicerade dokument, fältanteckningar och intervjutranskriberingar etc. som behövde 

granskas, analyseras och tolkas.  Den första viktiga delen i denna process är att reducera 

mängden data vilket innebär att data selekteras, fokuseras, förenklas, sammanfattas och 

omvandlas från olika fältanteckningar etc. (Collis & Hussey, 2014). I denna studie tillämpades 

en kontinuerlig datareduktionsprocess där data som var av intresse behölls efter noggrant 

övervägande. För att underlätta denna process omstrukturerades data kontinuerligt. 

Det nästkommande steget i dataanalysen är att på ett tydligt sätt visualisera data i form av 

tabeller och diagram (Collis & Hussey, 2014). I studien användes i Microsoft Excel och 

Microsoft Visio för denna process vilket underlättade möjligheten att dra logiska slutsatser 

vilket var det sista steget i dataanalysen.  

För att besvara den första delforskningsfrågan (Hur kan säng- och bårflödet beskrivas?) 

användes följande fem generella steg för att göra en processaktivitetskartläggning (Hines & 

Rich, 1997): 

1. Studera och kartlägga hur processerna flödar utifrån utförda aktiviteter. 

2. Identifiera slöseri. 

3. Undersöka om processen kan omdirigeras till att bli mer effektiv. 

4. Undersöka om bättre flödesprocesser kan skapas med hjälp av exempelvis en ny 

flödeslayout eller nya rutiner. 

5. Undersöka om varje aktivitet som utförs verkligen är nödvändig och eventuellt skulle 

kunna tas bort. 

Resultatet agerade som bas för att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter eller förenkla och 

slå ihop andra aktiviteter (Hines & Rich, 1997). Tidsåtgången för olika delprocesser har också 

beräknats. 

2.3 Uppföljningsmöten 
Under studien genomfördes inplanerade uppföljningsmöten kontinuerligt med cirka två till tre 

veckors mellanrum med handledaren från Capio S:t Görans Sjukhus. Fyra inplanerade 

seminarium genomfördes på KTH där opponering och feedback gavs från teknologer och 

studiens examinator. Studiens handledare från KTH involverades vid behov med uppgiften att 

handleda studien. 
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2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie definieras som en kritisk granskning och analys av den existerande 

litteraturen inom ett ämne som är relevant för det område som undersökts (Blomkvist & Hallin, 

2014). Det primära syftet med studiens litteraturstudie var att införskaffa kunskap gällande 

olika principer och teorier som kan appliceras för att kunna effektivisera säng- och bårflödet på 

svenska sjukhus. Litteraturstudien syftade dessutom till att underlätta för författarna att 

positionera studien i förhållande till existerande litteratur och teorier (Collis & Hussey, 2014). 

Litteraturstudien genomfördes iterativt under hela studien och granskades kritiskt innan den 

presenterades. Litteratursök genomfördes primärt med hjälp av sökmotorerna Google Scholar 

och KTHB Primo som har försett författarna med välrenommerade artiklar och journaler inom 

området för studien från databaser såsom PubMed, Web of Science och ScienceDirect.  

Både svenska och engelska söktermer har använts för denna studie. De svenska söktermer som 

har använts är "vårdlogistik", "processorientering", "styrning/mål och mätning i sjukvård", 

"vårdnära service" och "patienttransporter". De engelska söktermer som har använts 

är”patient transportation”, "performance measurement", "performance measurement system", 

”strategic performance measurement system”, ”Balanced Scorecard”, ”Management 

Control”, "Value stream mapping", "Lean" och "patient centered services".  

Granskningen av den existerande litteraturen genomfördes enligt den analytiska process som 

rekommenderas av Collis & Hussey (2014), där litteratur kategoriserades i delgrupper i enlighet 

med dess innehåll.  

Ett Excel-ark användes för att få en strukturerad och överskådlig bild av den information som 

var relevant för studien och som underlag för att skriva litteraturstudien. Författarna hade som 

avsikt att genomföra en grundlig litteraturstudie men det bör noteras att på grund av studiens 

tidsbegränsning kan det vara svårt att försäkra att alla relevanta aspekter har blivit utforskade. 

2.5 Rapportskrivande 
Rapportskrivningen syftar till att ge en tydlig röd tråd mellan problemformulering, metod, 

empirisk resultat och analys, diskussion och slutsats. Det handlar om att förenkla läsarens 

upplevelse genom att kommunicera resultaten från fallstudien (Collis & Hussey, 2014). 

2.6 Validitet och Reliabilitet  
Förenklat kan det sägas att validitet innebär att rätt sak studeras och reliabilitet innebär att det 

studeras på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 2014). Gibbert et al (2008) beskriver fyra olika 

aspekter, tre gällande validitet och en gällande reliabilitet som författarna valt att utvärdera 

denna fallstudie utifrån. Dessa aspekter användes dessutom för att identifiera möjliga 

förbättringsområden med studien. 

Extern validitet eller generaliserbarhet som det också kallas beskriver om forskningsresultat 

och slutsatser kan utvidgas till fler fall än de som undersökts (Collis & Hussey, 2014). 

Generaliserbarheten kan förbättras genom att genomföra fler fallstudier eller använda en annan 

metod för samma fenomen inom samma organisation (Blomkvist & Hallin, 2014).  Gibbert et 

al. (2008) rekommenderar att 4-10 fallstudier genomförs på antingen olika organisationer 
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(cross-case) eller inom en organisation.  Generaliserbarheten ökar dessutom genom att läsaren 

ges en förklaring till valet av fallstudieföretag och en tydlig kontextuell bakgrundsbeskrivning.  

För att öka studiens generaliserbarhet genomfördes intervjuer och observationer på andra 

sjukhus; Centralsjukhuset i Karlstad och Södersjukhuset. Intervjuerna och observationer 

undersökte samma typer av ämnen och frågeställningar för att utreda om de har liknande 

utmaningar rörande säng- och bårflödet. Generaliserbarheten förstärktes även genom att 

författarna var detaljerade gällande den kontextuella bakgrundsbeskrivningen men samtidigt 

respektera tystandspliktsavtalet. Studiens generaliserbarhet skulle kunna förstärkas med fler 

observationer på flera sjukhus. En aspekt som kan begränsa generaliserbarheten är att 

omständigheterna kan variera beroende på ett sjukhus storlek och geografisk placering.  

Intern validitet, eller även kallad "logisk validitet" beskriver orsak – verkan sambandet mellan 

ingående variabler och resultat (Yin, 1994). Intern validitet handlar om att forskaren ska kunna 

påvisa trovärdiga argument som grundas i starka logiska resonemang för att försvara slutsatsen. 

För att förbättra den interna validiteten bör ett tydligt ramverk för studien etableras som påvisar 

att en variabel i studien leder till ett resultat och att detta resultat inte blev till på grund av en 

annan variabel. Gibbert et al. (2008) menar även att mönster som är identifierade av olika 

empiriska observationer bör försökas matchas med tidigare identifierade eller förutspådda 

mönster som etablerats i tidigare studier eller i andra sammanhang. Ett annat sätt att förstärka 

en studies interna validitet är att använda teoritriangulering vilket innebär att olika resultat 

verifieras med hjälp av att applicera ett flertal olika perspektiv.   

Genom att studien följer de rekommendationer som litteraturen hänvisar till angående hur 

forskning bör bedrivas etableras ett tydligt ramverk vilket förstärker studiens interna validitet. 

För att öka möjligheterna till att alla relevanta faktorer tas i beaktning och att logiska slutsatser 

kan dras, har forskarna haft en bred utgångspunkt i huvudforskningsfrågan. Den interna 

validiteten förstärktes även av en väl underbyggd litteraturstudie som är relevant till det 

empiriska materialet. Dessutom genomfördes intervjuer och observationer med personer av 

olika befattningar och kompetenser och användning teorier och metoder som i största möjliga 

mån stöds av flera forskare. 

Begreppsvaliditet relaterar till om fallstudien undersöker det som den är avsedd att undersöka 

och är av vikt att ta hänsyn till under datainsamlingen (Gibbert, et al., 2008).  Genom olika 

datainsamlingsmetoder kan triangulering och en redovisning av en klar process ge läsaren 

möjlighet att återskapa den forskningsprocess som använts (Collis & Hussey, 2014). 

Datatriangulering genomfördes genom att fråga identiska frågor till fler intervjupersoner inom 

organisationen och metodtriangulering genom att insamla data med hjälp av olika metoder 

såsom; intervjuer, observationer och dokumentinsamling. Begreppsvaliditeten och mer 

specifikt metodtrianguleringen skulle kunna förbättras genom att använda mer kvantitativa 

metoder såsom enkäter, frågeformulär och processmodellering (Dorothy, 1990). Fördelen med 

enkäter och frågeformulär i jämförelse med intervjuer är att data kan insamlas från fler 

respondenter och mer effektivt.  

Författarna har varit noggranna med att under hela datainsamlingsfasen förklara syftet med 

forskningen. De empiriska resultaten bekräftades av de studerade för att säkerställa att rätt 
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tolkning gjorts av informationen. För att förbättra studiens begreppsvaliditet användes olika 

datainsamlingsmetoder för att samla in mer data från studiens fenomen.  

Reliabiliteten i en studie beskriver hur korrekta och noggrant utförda mätningarna är och dess 

frånvaro av avvikelser i resultatet om studien skulle upprepas (Collis & Hussey, 2014).  En 

studies reliabilitet stärks genom att exempelvis upprätta ett fallstudieprotokoll som beskriver 

de olika stegen i fallstudien, att material och dokumentation görs tillgängligt samt att 

företagsnamn redovisas (Gibbert, et al., 2008). 

I denna studie utgör metodkapitlet tillsammans med appendix ett nödvändigt underlag för att 

läsaren ska kunna repetera fallstudien. Studien baseras till stor del på kvalitativ data vilket läsare 

bör ta i beaktande vilket kan leda till avvikande resultat vid en eventuell upprepning av studien. 

För att motverka denna risk återfinns intervjufrågor i appendix och fallstudieprotokollet 

presenteras utförligt i detta metodavsnitt. Fallstudieprotokollet beskriver nödvändig 

information gällande de observationer som utförts. På Capio S:t Görans Sjukhus är antalet 

patientbesök relativt jämt fördelade över säsongen men till en viss del säsongsberoende. 

Noterbart är dock att alla aktiviteter inom vårdproduktionen inte är standardiserade vilket kan 

påverka reliabiliteten. För att öka reliabiliteten har all nödvändig dokumentation sparats och 

gjorts tillgänglig i appendix eller i offentliga dokument tillsammans med att fallstudieföretaget 

nämns vid namn.  

2.7 Kapitelsummering 
Detta kapitel har redovisat studiens metodik, mer specifikt vilka metoder som tillämpas. Studien 

genomfördes med hjälp av en fallstudie som undersökte säng- och bårflödet på Capio S:t Görans 

sjukhus där forskningsprocessen var uppdelad i fyra steg; val av fallstudie, en förstudie, 

datainsamling och dataanalys.  

Datainsamlingen byggde på intern och extern dokumentinsamling, på genomförda intervjuer 

samt på observationer. Data analyserades sedan genom en trestegsprocess – datareduktion, 

datavisualisering samt att dra slutsatser för att verifiera validiteten av dessa. Under hela studien 

har flertalet avstämningsmöten genomförts med handledare från KTH och Capio S:t Görans 

Sjukhus. Kapitlet har även redovisat hur litteraturstudien är uppbyggd och vilka åtgärder som 

har tagits i beaktning för att förstärka validiteten, generaliserbarheten och reliabiliteten samt 

vad som kan förbättras i dessa avseenden.  

I det kommande avsnittet presenteras litteraturstudien där existerande litteratur inom studiens 

ämne granskas och redovisas för att underlätta besvarandet forskningsfrågorna.  
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3. Litteraturstudie 
I följande kapitel presenteras den forskning och teori kring logistik samt prestationsmätning 

och styrning som anses vara av relevans för studien.  

Litteraturstudien ligger till grund för analysen och diskussionen av de empiriska resultaten som 

är inriktade på att svara på studiens huvudforskningsfråga: Hur styrs säng- och bårflödet av 

dess ingående aktiviteters mål och mätetal? I litteraturstudien positioneras studien gentemot 

den existerande forskningen och eventuella kunskapsluckor identifieras. 

För att besvara delforskningsfråga 1 (Hur kan säng- och bårflödet beskrivas?) inleds 

litteraturstudien i avsnittet 3.1 Logistik i vården med att ge en kort översikt av vad som menas 

med logistik för att presentera den akademiska domänen som berörs och hur logistiken ser ut i 

vården. Därefter förs en kritisk granskning och analys av existerande litteratur inom de 

aktiviteter som finns i säng- och bårflödets organisering i avsnitt 3.2 Hantering av säng- och 

bårflödet. Främst handlar det om litteratur rörande patienttransporter och rengöring av sängar. 

Sedan presenteras en djupare genomgång av logistik och processorientering i avsnitt 3.3 

Processorientering och processkartläggning, både i generella termer och inriktat mot vården. 

Denna litteratur används som en kunskapsbas för analys och diskussion om säng- och bårflödet.   

För att besvara delforskningsfråga 2: Hur kan mål och mätetal formuleras och användas för de 

ingående aktiviteterna i säng-och bårflödet? börjar avsnitt 3.4 Verksamhetsstyrning med att 

först presentera en kort beskrivning av vad verksamhetsstyrning innebär för att introducera 

domänen. Därefter granskas och analyseras relevant litteratur angående prestationsmätning och 

styrning, både generellt och inriktat mot vården, för att ge adekvat information för att analysera 

studiens empiriska resultat som berör delforskningsfråga två.  

3.1 Logistik i vården 
Logistik har ingen naturlig hemhörighet inom vare sig organisationer eller i akademin och har 

genom åren haft olika definitioner. Huvudmålet med logistiken har bestått men medlen har 

förändrats (CSCMP, 2016; Storhagen, 2011). Logistik har inom industrin på senare år blivit ett 

allt viktigt konkurrensmedel innehållandes begrepp så som processtänkande, Operations 

Management, Lean Production och Supply Chain Management (Ballou, 2007). Europas 

logistikbranschorganisation definierar logistik enligt följande: "Logistik omfattar att 

strategiskt, taktiskt och operativt med en helhetssyn och med kunden önskan och behov, styra, 

genomföra och kontrollera material, varu- och tjänsteflöden och därtill hörande informations- 

och betalningsflöden genom hela försörjnings- och distributionskedjan på långsiktigt bästa 

möjliga företagsekonomiska och miljömässiga sätt" (Storhagen, 2011).  

Logistik och mer specifikt Operations Management (OM), där ett större fokus finns på 

verksamhetsledning och styrning, har i ett flertal branscher genererat förbättringar beträffande 

kvalitet och produktivitet (Rognes & Svarts, 2012). Den dominerande forskningen inom 

logistik har bedrivits på traditionella tillämpningsområden såsom industri, handel och 

transporter och det har hittills funnits sparsamt med forskning eller utbildning som försökt att 

omsätta den industriella logistiken till vårdens förutsättningar (Arvidsson, 2007). Många 

forskare menar dock på att teorier kring logistik, lean etc. kan appliceras inom vården med lite 

modifikation av medlen (Côté, 2000; Lummus, et al., 2006; Considine, et al., 2008; Jarrett, 
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2006; Angelis, et al., 2010; Rognes & Svarts, 2012). Speciellt om hänsyn tas till att varje del 

av en vårdkedja följer standardiserade och kontrollerade moment grundat i många års erfarenhet 

och kunskap. Arvidsson (2007) menar på att det finns likheter mellan ett materialflöde som 

väntar mellan varje funktion i industrin och ett patientflöde i vårdkedja på ett sjukhus.  En 

skillnad är dock att vården är behovsstyrd och inte marknadsstyrd vilket innebär att vårdaktörer 

inte ska sälja så mycket vård som möjligt utan istället erbjuda vård i enlighet med de vårdbehov 

som finns (Arvidsson, 2007). 

Vårdlogistik är ett aktuellt ämne inom sjukvården och beskrivs bland annat som en viktig 

komponent för effektiv Vårdnära Administration (VNA) och Vårdnära Service (VNS) 

(Holmberg & Bell, 2015; Källum, 2014). Holmberg & Bell (2015) betonar framför allt vikten 

av nya roller i sjukvården med bland annat kompetensen inom logistik och 

produktionsplanering av vårdens flöden. Med vårdlogistik inkluderas hanteringen av säng- och 

bårflödet där bland annat följande aktiviteter ingår: patenttransport, rengöring, reparation, 

inköp, förvaring, hantering av extra sängar vid överbeläggning etc. Härnäst följer en 

litteraturgenomgång över ett sjukhus hantering av säng- och bårflödet. 

3.2  Hantering av säng- och bårflödet 
Efter en litteraturgenomgång över hanteringen av säng- och bårflödet på sjukhus kunde två 

fokusområden urskiljas; patienttransporter och rengöring av sängar och bårar. 

3.2.1 Patienttransport 
Litteraturen beträffande patienttransporter har tidigare mest fokuserat på olika analytiska 

metoder för optimering såsom kömodeller och olika typer av simuleringar (Hanne, et al., 2009; 

Segev, et al., 2012).  Segev et al. 2012 och Naesens & Gelders (2009) argumenterar dock för 

att många optimeringstekniker inte har tillräckligt med kapacitet för att hantera ett sjukhus 

komplexitet. 

Flera studiers nulägesanalyser av problem inom patienttransporter kunde konstaterats vara lika. 

Härnäst följer några gemensamma problem med patienttransporter (Hanne, et al., 2009; 

Naesens & Gelders, 2009):  

 Försenade transporter vilket resulterar i ökade väntetider för patienten och en ökning i 

overksam tid för servicepersonalen (patienttransportörerna).  

 Patienttransporter tilldelas i slumpvis ordning till olika patienttransportörer oberoende 

var patienttransportören är placerad i sjukhuset.  

 Vårdenheter har ofta begränsad kännedom om patienttransportens status. 

 Telefonlinjen överbelastas vilket gör att transportförfrågningar och avbokningar 

kommer till patienttransportsamordnarens kännedom för sent.  

 Vidare, trots att vårdpersonal exempelvis visste den exakta tiden för en undersökning 

tre timmar innan, beställdes ändå transporten 15 minuter innan. Många transporter 

gjordes dessutom i omgångar vilket överbelastade patienttransportörer under vissa tider 

på dygnet  

 Patientförberedelsen inför transport är ett stort problemområde då patienten ofta ej är 

redo för transport när patienttransportören anländer. 
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Transportförseningar är vanliga pga. problem gällande bemanning, navigering inom ett trångt 

sjukhus samt lång väntan på hissar. Förseningar kan ha en förödande och långtgående effekt 

och påverka kirurgi, röntgen och utnyttjande av säng då resurser förblir oanvända när det väntas 

på patienter eller på att planerade besök ej genomförs pga. förseningar (Hall, 2013). Naesens & 

Gelders (2009) drog slutsatsen att problemen gällande patienttransporterna var både 

organisatoriska och infrastrukturella.  

Forskare har utvecklat flera lösningar till de ovanstående problemen. Hanne et al. (2009) 

kartlade patientflödet och transportplaneringsprocessen för att sedan införa ett IT-stödsystem 

som effektiviserade patienttransporter vilket lett till stora kostnadsbesparingar och ökad 

patientnöjdhet. Naesens & Gelders (2009) publicerade en kvalitativ studie som argumenterar 

för att decentralisera patienttransportsavdelningen till tre separerade grupper vars placering 

baserats på avståndet till röntgen och antalet vårdenheter. Detta höjde kvaliteten, motivationen 

hos anställda, kontrollerbarheten och problemägandet. Artikeln framförde även välkända 

fördelar med att ha en centraliserad organisation för patienttransporter såsom storskalsfördelar 

och processtandardiseringar etc.  

En kvalitativ fallstudie genomfördes vars syfte var att påvisa hur kostnader för 

patienttransporter inom ett stort italienskt sjukhus kan minskas med hjälp av att applicera 

verktyg från lean såsom Spaghettikarta och Value Stream Mapping (VSM) i en sjukhuskontext. 

Dessa verktyg används för att synliggöra rutiner och transporter som ej är värdeskapande för 

patienten vilket minskar ledtiden för patientens sjukhusvistelse. VSM användes för att förstå 

patientflödet från akutavdelningen till utskrivning av patient på en specifik vårdenhet.  Den nya 

patientvägen som skapades genom omflyttning av vissa avdelningar och läkare minskade den 

genomsnittliga ledtiden 330 min till 200 vid direkt utskrivning och från 330 min till 230 min 

vid sjukhusinläggning. En annan fördel hävdas var undvikandet av hisstransporter då det anses 

vara en kritisk plats för infektioner (Chiarini, 2013).  

Hains et al. (2010) diskuterar kvalitets- och säkerhetsaspekter av icke-akuta patienttransporter 

och jämför dessa med akuta patienttransporter. En systematisk genomgång av litteratur 

genomfördes mellan åren 1990-2009 och tolv artiklar från sju länder inkluderades. Tre 

nyckelfaktorer identifierades som påverkar kvaliteten och säkerheten av icke-akuta 

patienttransporter; Kommunikation, Effektivitet och Lämplighet. Kommunikation relaterar till 

delgivandet av information mellan olika avdelningar för att arrangera patienttransporter. Denna 

nyckelfaktor var av särskild viktig betydelse vid patientöverlämningar.  Effektivitet relaterar till 

hur skickligt transporttjänsten är organiserad, timingen av transporten och effektiviteten av 

resursutnyttjandet. Lämplighet beskriver hur transporten genomförs och dess behov. De 

nyckelfaktorer som identifieras samt tydliga arbetsbeskrivningar är högst relevant för denna 

studie (Hains, et al., 2010).  

Det finns ett flertal studier som konstaterar att kommunikationen ofta är dålig mellan 

vårdenheter vilket kan påverka patientöverflyttningar mellan vårdenheter (Hickey & AM, 1991; 

Crandon, et al., 2008). Ett flertal forskare pekar även på att personal som utför patienttransporter 

bör utbildas i hur man på ett säkert och lämpligt sätt transporterar patienter (Limprayoon, et al., 

2005; Mackenzie, et al., 1997). Hains et al. (2010) argumenterar för att det absolut viktigaste 

för att säkerställa patientsäkra patienttransporter med kvalitet är att införa standardiserade 
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protokoll för patienttransportörerna som tydligt beskriver hur patienttransporter ska 

genomföras. 

Chiarinis (2013) studie och tillvägagångssätt av att komponera tre leanprinciper är relativt unik 

och bör bekräftas av fler forskare. Studien gjordes dessutom på ett av Italiens största offentliga 

sjukhus med 1 750 vårdplatser. Resultatet skulle möjligtvis förändras om studien gjordes på ett 

mindre och privat sjukhus. Naesens & Gelders (2009) analys gjordes för ett sjukhus med 1900 

bäddar och cirka 1 200 patienttransporter per dag med möjligtvis andra transportutmaningar än 

sjukhus i andra storlekar. Studien av Hains et al. (2010) inkluderade endast engelskspråkiga 

artiklar och exkluderade intressanta idéer från "grå artiklar" samt möjligtvis missade viktiga 

artiklar i sin systematiska genomgång.  

3.2.2 Säng- och bårrengöring 
Karlsson (2014) konstaterar att vårdrelaterade infektioner (VRI) förutom stort lidande bedöms 

orsaka cirka 750 000 extra vårddagar årligen till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor.  VRI 

är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. För att minska 

förekomsten av VRI har åtta framgångsfaktorer identifierats där en huvudfaktor är städning 

(Karlsson, 2014). Ett flertal studier påvisar även specifikt att sängöverkast, sänglakan och 

sängräcken kan bära på en hög grad av smittbärande bakterier (Lemmen, et al., 2004; Ali, et 

al., 2012; Hooker, et al., 2012). Rengöring av sängar och bårar är således en viktig faktor för 

ökad patientsäkerhet med hänseende till de vårdrelaterade infektionerna. 

Att sängar och bårar ska rengöras frekvent är forskningen på området överens om. Det finns 

dock sparsamt med studier på hur eller vem som bör utföra rengöringen (Hopman, et al., 2015).  

Skillnader undersöktes mellan maskinell rengöring och manuell rengöring av sängar (Hopman, 

et al., 2015). Resultatet från studien visar att maskinell rengöring gav signifikant lägre och 

stabilare ATP-värden än manuell rengöring genomförd av tränad servicepersonal. Studien 

hänvisar även till tidigare erfarenheter från den holländska sjukvården där en tränad och 

dedikerad servicepersonal som rengör sängarna haft en låg prioritet och således rationaliserats 

bort vid tillfälliga brister på ekonomiska resurser.  

En svensk enkätstudie med 74 respondenter från tre olika avdelningar (en öron-näsa-hals 

avdelning, en operationsavdelning och en medicinavdelning) kunde konstatera att 

transportering av patienter och rengöring av sängar var förenat med vissa problem (Petzäll, et 

al., 2001). Över 70 % av respondenterna rapporterade att de rengör sängar i snitt 3,9 gånger per 

vecka och hälften av dessa uppgav att sängarna var svåra att rengöra. Svårigheten låg främst i 

att sängarna bestod av flertalet svårtillgängliga detaljer och att arbetspositionen var ogynnsam 

ur en ergonomisk synpunkt. Medeltiden för att rengöra en säng uppgavs till nio minuter, en 

uppgift som utfördes av en vårdpersonal vid varannan patientutskrivning. (Petzäll, et al., 2001)   

Enkätstudien visar även att över hälften av respondenterna utför själva patienttransporter med 

sängliggande patienter i snitt 4,1 gånger per vecka per person. Den uppskattade medeltiden för 

en transport var tio minuter där vårdpersonalen uppgav svårigheter med att transportera. 

Svårigheterna berörde främst transport av tyngre patienter med dropp eller teknisk utrustning 

fastsatt på sängen. (Petzäll, et al., 2001)  
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Trots att enkätstudien är utförd i Sverige kan kritik riktas mot att den är utförd för 15 år sedan. 

Studien hänvisar dock till en långtidsstudie inom vården utförd för 36 år sedan där samma 

problem med sängarna uppgavs (Kube, 1980). Detta tyder problemen till en viss grad är 

bestående trots den tekniska utvecklingen. Det ska även tilläggas att det idag existerar ett flertal 

sängar på sjukhus med samma eller liknande design som används av vårdpersonalen i 

enkätstudien. Sammantaget gör det enkätstudien relevant för denna studie. 

Litteratur som beskriver hantering av säng- och bårflödet samt relaterar till 

huvudforskningsfrågan (Hur styrs säng- och bårflödet av dess ingående aktiviteters mål och 

mätetal?) har nu presenterats och granskats. I nästa avsnitt presenteras studier och teorier som 

relaterar till studiens delforskningsfrågor. 

3.3 Processorientering och processkartläggning  
Processorientering kan sägas vara ett samlingsnamn för ett flertal begrepp, koncept och 

modeller som patientcentrering, kvalitetsstyrning och lean (Berlin & Kastberg, 2011). Under 

de senaste 20 åren har intresset för processorientering ökat inom både tjänste- och offentliga 

sektorn samt industrin (Gulledge Jr & Sommer, 2002).  Processorientering innebär att ett större 

fokus ges på verksamhetens processer istället för dess funktioner (Oskarsson, et al., 2006). Ett 

flertal forskare har genom åren påvisat att processorienterade verksamheter som har fokus på 

ständiga förbättringar ökar sin lönsamhet  (Womack, et al., 1990; Goldratt & Cox, 1986; Modig 

& Åhlström, 2011; Spear & Bowen, 1999; Kohlbacker & Reijers, 1997). För att uppnå det 

övergripande målet om lönsamhet idag och i framtiden, definierar Goldratt & Cox (1986) tre 

nyckeltal; 

 Genomströmning - Den hastighet som systemet genererar intäkter genom försäljning. 

 Lager - Alla finansiella investeringar som systemet använder för att införskaffa de saker 

som tänkts säljas.  

 Tillverkningskostnader - Alla pengar som spenderas av systemet för att göra lager till 

genomströmning.   

Det övergripande målet; att öka genomströmningen samtidigt som både lager och 

tillverkningskostnader ska reduceras, uppnås genom att främst kontrollera flaskhalsarna i ett 

system. För att åtgärda flaskhalsar beskrivs följande steg (Goldratt & Cox, 1986): 

1. Identifiera systembegränsningen. I komplexare system är det troligare att det finns en 

generell flaskhals. 

2. Få ut så mycket som möjligt från begränsningen. Se till att lägga resurser på att 

flaskhalsen fungerar eftersom systemets totala värde bestäms av flödet genom 

flaskhalsen. 

3. Stödja begränsningen genom att endast låta den genomföra arbete som ej kan göras 

någon annanstans. 

4. Förbättra begränsningen inom systemet genom att alla andra delar arbetar för att hjälpa 

begränsningen. 

Alla resurser som används för att öka genomströmningen vid flaskhalsen kan således anses vara 

berättigade nästan oavsett kostnad då det adderar direkt värde till systemet. 
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Modig & Åhlström (2011) beskriver hur verksamhetsstrategin lean bidrar till att öka 

genomströmningen samtidigt som både lager och tillverkningskostnader reduceras. Detta görs 

genom att skildra två olika typer av effektivitet; flödeseffektivitet och resurseffektivitet. 

Resurseffektivitet är det mest traditionella synsättet på effektivitet och handlar om att utnyttja 

resurser så väl som möjligt. Arbetsuppgifter delas upp i mindre delar där olika resurser utför 

separata delar. Stordriftsfördelar skapas genom att individer eller olika delar av organisationer 

utför samma typer av uppgifter. Flödeseffektivitet fokuserar istället på den enhet som flyter 

igenom en organisation. Inom tjänster innebär det exempelvis att en kunds behov tillgodoses. 

Verksamhetsstrategin lean innebär att en organisation bör fokusera på hög flödes- och 

resurseffektivitet, men att det är svårt att uppnå båda och således bör flödeseffektivitet 

prioriteras framför resurseffektivitet. Det poängteras att lean även handlar om förändring genom 

att ständigt förbättra verksamheten mot effektivare och produktivare flöden. Genom 

eliminering och hantering av variationer i en verksamhet främjas flödeseffektivitet och på så 

sätt ökas genomströmningen och lagernivåer tillsammans med tillverkningskostnader minskas 

(Modig & Åhlström, 2011; Goldratt & Cox, 1986). 

Womack & Jones (2003) menar att kunden, både den interna och externa, enbart är intresserad 

av det värdeskapande flödet för kunden och inte organisationens genomsnittliga insats för alla 

produkter eller det värdeskapande flödet för andra kunder. Monden (1993) beskriver att 

aktiviteter i verksamhetsprocesser kan kategoriseras i tre olika typer av kategorier:  

 Icke-värdeskapande aktivitet (IVA) 

 Nödvändig men icke-värdeskapande aktivitet (NIVA) 

 Värdeskapande aktivitet (VA) 

Icke-värdeskapande (IVA) är rent slöseri som inte ger något värde för kunden och bör 

elimineras. Slöseri kan även benämnas som muda, vanligt innehållande sju olika sorters 

slöserier där Fillingham (2008) som blivit inspirerad av Toyota Production System (TPS) 

presenterar exempel på sjukvårdens sju slöserier; 

1. Transport - Förflyttning av patienter och utrustning. 

2. Lager - Onödiga lager och produkter. 

3. Rörelse - Förflyttning av personal och information. 

4. Väntan - Pga. förseningar av diagnoser and behandling. 

5. Överproduktion - T.ex. utföra onödiga tester. 

6. Överarbete – Duplicering av arbete eller fråga om patientuppgifter vid flera tillfällen  

7. Defekter - Medicinska misstag, infektioner. 

Noterbart är även att lager inom tillverkningsindustrin är analogt med väntetider inom 

sjukvården (Arvidsson, 2007). Nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter (NIVA) är 

också en form av muda men är nödvändiga för den nuvarande uppbyggda processen. För att 

eliminera dessa aktiviteter krävs oftast större systemförändringar som exempelvis att ändra 

layout eller byta leverantör (Monden, 1993).  Värdeskapande aktiviteter (VA) är de aktiviteter 

som på något sätt förädlar den enhet/service som processas i verksamheten och som kunden 

efterfrågar (Modig & Åhlström, 2011).   
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Womack & Jones (2003) menar att organisationer ofta väljer att fokusera sina 

förbättringsarbeten mot att enbart eliminera muda, dock har det visat sig att mura och muri 

oftast är grundorsakerna till muda. Muri representerar överbelastning och kan innefatta både 

maskiner och personer. Överbelastning kan speciellt leda till problem utifrån ett långsiktigt 

perspektiv gällande både personalens välmående och prestationsnivå. I sjukvården beskrivs 

idag främst en överbelastning av sjuksköterskor, mycket pga. av den existerande bristen på 

vårdpersonal som finns vilket innebär att de får utföra ett flertal aktiviteter som inte har med 

vårdande av patient att göra (Backlund, 2015; Bågenholm, 2009; Källum, 2014). Mura hänvisar 

till variation och ojämnhet i exempelvis ett produktionsflöde eller patientflöde. Mura existerar 

då arbetsgången är i obalans och arbetsbelastning är inkonsekvent samt avvikande från 

standarder eller rent av att det inte finns standardiserade rutiner.  

Womack & Jones (2003) menar att första prioritet bör vara att designa ett system eller process 

med tillräcklig kapacitet för att uppfylla kundens krav utan en överbelastning av människor, 

utrustning eller metoder. Överbelastning av maskiner ger speciellt upphov till ojämnt 

produktionsflöde.  Därefter strävas att reducera och hantera variationer i flödet. Genom att först 

eliminera överbelastning och ojämnt flöde skapas en mer stabil miljö som möjliggör att slöseri 

i form av aktiviteter blir enkel att lokalisera och avlägsna. Det finns en stor risk att fokusering 

på att hantera aktiviteter som enbart skapar slöseri kan innebära att slöserierna återkommer på 

nytt. Det kan inträffa om hantering av eventuell överbelastning och ojämnt flöde bortprioriteras. 

3.3.1 Organisationsorientering 
För att främja en organisations processorientering och dess flödeseffektivitet använder många 

verksamheter sig av en matrisorganisation. Oskarsson et al., (2006) beskriver en rad olika 

nackdelar med en funktionsorienterad organisation; 

 Varje funktion tenderar att bygga upp lager vilket gör att den totala lagernivån ökar.  

 Det finns en risk att information förvrängs eller inte överförs vid överlämningar mellan 

olika avdelningar     

 Funktionen kan prioritera sin egen prestation framför hela företagets då konkurrens 

skapas mellan funktioner eftersom de bedöms separat.  

Kombineras sjukvårdens traditionella funktionsorientering där olika kliniker har sina 

specialiteter med en processorientering som är tvärfunktionell skapas en matrisorganisation. 

Vårdpersonal kan således ha ett rapporteringskrav gentemot en processägare och en funktionell 

chef. (Berlin & Kastberg, 2011). Fördelen med ett processorienterat arbetssätt anses vara att 

alla inom en verksamhet arbetar mot samma kund.  

Nilsson (2008) beskriver en mer anpassad och utvecklad processorientering för att passa i en 

sjukvårdskontext med benämningen patientprocessorientering. Det patientprocessorienterade 

perspektivet har sin utgångspunkt i processer som genomgås av patienten och 

sjukvårdsmodellen bör utformas utefter dessa processer. Största skillnaden mellan 

patientprocessorientering och processorientering anses vara att ett större fokus ges på den 

värdeskapande service som ges till patient. Traditionell processorientering anses fokusera för 

mycket på produktivitet- och effektivitetsmått och för lite på kvalitetsmått. (Nilsson, 2008) 
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3.3.2 Processkartläggning 
Womack & Jones (2003) menar att allt värde som en organisation producerar är slutresultatet 

av en komplex process, även kallat en "value stream" vilket består av en serie av aktiviteter. 

Varje aktivitet måste utföras korrekt i rätt sekvens för att skapa värde för någon (Womack & 

Jones, 2003). Att göra värdeflödeskartläggning kan även kallas för utföra en "value stream 

mapping" (VSM) och kan genomföras med olika verktyg (Hines & Rich, 1997). Figur 3 härnäst 

beskriver sex olika kartläggningsverktyg: 

 

Figur 3. Kartverktyg och dess ursprung. Inspirerad av (Hines & Rich, 1997). 

I figur 4 härnäst redogör Hines & Rich (1997) för vilka kartläggningsverktyg som är mest 

lämpliga och användbara för att identifiera olika slöserier. 

 

Figur 4. Olika kartverktygs korrelation och användbarhet mot olika slöserier (Hines & Rich, 1997) 

I sjukvården kan processorientering gå under beteckningarna lean, vårdkedjor eller "patienten 

i centrum", dock menar Kastberg och Berlin (2011) att det inte riktigt ännu handlar om riktig 

processorientering utan snarare om att skapa en styrning som uppmärksammar flödena i 

organisationen. En undersökning hösten 2011 visade att ungefär fyra av fem landsting och en 

av fem kommuner arbetar med lean på ett eller annat sätt (Rognes & Svarts, 2012). Kastberg 

och Berlin (2011) menar att huvudsyftet idag är främst att motverka de negativa 

konsekvenserna av den traditionella funktionsindelningen inom vården. Flertalet forskare 

påvisar att ha en processorientering och använda sig av processkartläggning kan förbättra 

verksamheten och fullt möjlig att utföra i sjukvården (Källum, 2014; Lummus, et al., 2006; 

Angelis, et al., 2010; Chiarini, 2013; Mazzocato, et al., 2010; D'Andreamatteo, et al., 2015).  
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Sjukvårdsorganisationer har infört processförbättringsmetodiker såsom lean för att förbättra 

den operationella effektiviteten. Implementationen av lean har i praktiken visats sig tendera till 

att ge småskaliga och lokala produktivitetsförbättringar till en början likt tillverkningsindustrin. 

För att uppnå systemövergripande arbete inom sjukvården likt tillverkningsindustrin behöver 

hinder överkommas gällande två underliggande antaganden av lean. Det första relaterar till 

kundbegreppet där kunden och kommissionären är densamma inom den privata sektorn. Medan 

inom sjukvården är kund och kommissionär olika vilket gör det svårare att bestämma 

"kundvärdet" som ska driva processförbättringar. Det andra antagandet är sjukvård till 

övervägande del kapacitetsdrivet vilket innebär att det finns en begränsad möjlighet att påverka 

efterfrågan eller att använda frigjorda resurser. Det anses vara lednings- och 

organisationsbegränsningar som måste adresseras för att undvika att leans påverkan på 

sjukvårdsproduktiviteten begränsas. (Radnor, et al., 2012) 

En värdeflödeskartläggning (VSM) har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att kartlägga 

komplexa processer med multidisciplinära team och många involverade parter, som finns 

exempelvis på ett sjukhus  (Fillingham, 2008). Angelis et. al (2010) kunde påvisa en reducering 

av 65 % i antalet processer från födelsebesked till arrangerandet av ett första besök genom 

standardisering, förenkling och förändring av organisationskulturen. Värt att notera är att 

Fillingham (2008) hävdar att Transport är det största slöseriet utifrån sin värdesflödesanalys på 

ett engelskt sjukhus, där transport då innefattar förflyttning av patienten fram och tillbaka till 

vårdenheter etc. Flertal studier har specifikt använt sig av aktivitetsprocesskartläggning för att 

kartlägga olika vårdprocesser (Angelis, et al., 2010; Côté, 2000). Aktivitetsprocesskartläggning 

har sitt ursprung inom produktionstekniken och har många olika benämningar där den 

vanligaste är processanalys (Hines & Rich, 1997).  

3.4 Verksamhetsstyrning  
Malmi och Brown (2008) anser att verksamhetsstyrning består av alla verktyg som 

verksamhetschefer använder för att försäkra sig om att medarbetarna har önskade 

beteendemönster och beslutsfattande som är i linje med organisationens mål och strategier. 

Verksamhetsstyrning kan delas in i följande fem delar; kulturell styrning, planering, belöning 

och bonus, administrativ styrning och cybernetisk styrning. Dessa fem delar visualiseras i figur 

5.  

 

Figur 5. Verksamhetsstyrning (Malmi & Brown, 2008) 

Verksamhetsstyrningens fem olika delar introduceras i en verksamhet av olika intressegrupper 

vid olika tidpunkter vilket berättigar en uppdelning av verksamhetsstyrningen (Malmi & 

Brown, 2008). Flamholtz et al. (1985) beskriver planering som en sorts styrning i förväg och 

att mål etableras för att styra insatser och beteendemönster för de operationella delarna av 

organisationen. Planering kan skapa koordinering inom en organisation vilket styr vilken 



25 

 

 

 

prestationsnivå som medlemmar inom en organisation förväntas uppnå. Aktivitetsplanering har 

ett kortsiktigt och taktiskt fokus på de aktiviteter och mål som organisationen har medan 

långsiktsplanering har ett mer långsiktigt och strategisk fokus. Planering behöver nödvändigtvis 

inte vara kopplat till ekonomi. Kulturell styrning refererar till de värderingar, uppfattningar och 

sociala normer som delas av medlemmarna inom en organisation vilket influerar deras tankesätt 

och handlingar (Flamholtz, et al., 1985; Clegg, et al., 2005).  Belöning och bonus fokuserar på 

att motivera och öka individers och gruppers prestationer inom en organisation genom att skapa 

kongruens mellan deras mål och aktiviteter samt organisationens (Bonner & Sprinkle, 2002).  

De två sista delarna av verksamhetsstyrningen, Cybernetisk styrning och Administrativ styrning 

diskuteras mer ingående i nästkommande avsnitt.  

3.4.1 Cybernetisk och administrativ styrning  
Cybernetisk styrning innebär att det som anses vara viktigt att styra emot definieras och följs 

upp samt att kontinuerlig feedback ges angående oönskade avvikelser (Green & Welsh, 1988). 

Administrativ styrning innebär att individer och grupper organiseras där ansvarsskyldighet och 

hur uppgifter bör genomföras specificeras, vilket ska påverkar medarbetares beteende (Malmi 

& Brown, 2008). 

Det är vanligt förekommande att hålla medarbetare ansvarsskyldiga för finansiella mätetal.  

Organisationer utan lämpliga och tillräckliga verksamma styrmedel och mätsystem riskerar att 

fallera med nedskärningar och finansiella förluster som följd (Turner & Weickgenannt, 2013). 

En väl fungerade styrning kan istället hindra organisationer från potentiella risker och leda till 

en effektivare organisation (Turner & Weickgenannt, 2009). Organisationer har traditionellt 

sett förlitat sig mycket på finansiella mätetal såsom kostnad, intäkter och vinst (Upadhyay, et 

al., 2013; Malmi & Brown, 2008) . Att organisationer med enbart finansiella mått riskerar att 

förbise andra viktiga värden och skapa en alldeles för kortsiktig styrning av verksamheten 

(Banks & Wheelwright, 1979; Kaplan & Norton, 1992). 

Det finns en hel del risker med att använda fel styrmodell, speciellt i kunskapsintensiva 

organisationer såsom hälso- och sjukvård (Berlin & Kastberg, 2011). En annan risk kan orsakas 

av "pseudostyrning" vilket innebär att styrningen anpassas efter verksamheten genom att 

nyckeltal etc. väljs utifrån vad som kan mätas och inte vad som borde mätas (Hofstede, 1981).  

Även för formell styrning kan leda till att explicita aspekter av en verksamhet lyfts då det är 

enklare att ta fram men blir då på bekostnad av implicita aspekterna som är viktiga i en komplex 

organisation.  

3.4.2 Balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet är ett är ett välkänt verktyg med både finansiella och icke finansiella 

mått (Malina & Selto, 2001; Kaplan & Norton, 2001; Angelis, et al., 2009).  Det balanserade 

styrkortet introducerades av Kaplan & Norton (1996) och är en typ av målstyrning som ska 

säkerställa att olika perspektiv tas i beaktning. Generellt kan balanserad styrning enklast 

illustreras av figur 6;  
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Figur 6. Förenklad struktur av ett balanserat styrkort (Kastberg & Berlin, 2011) 

Det balanserade styrkortet bygger på att verksamheters strategier och mål är sammanlänkade 

och följs upp kontinuerligt. Målen bryts sedan ned i olika delar som ska reflektera olika 

perspektiv av verksamheten. Först bör ett övergripande och relativt långsiktigt mål fastslås för 

verksamheten och sedan bör mål tas fram för de olika perspektiven.  

Det är viktigt att målen beskriver en ambitionsnivå gällande vad som verksamheten vill 

åstadkomma. Alla inblandande måste vara överens kring de mål som sätts upp. Målen bör vara 

tydliga, förståeliga, önskvärda, mätbara och utmanande. Utmanande mål syftar till att mål som 

sätts upp bör vara högt ställda och främja nytänkande. (Edström, et al., 2008) 

Kaplan & Norton (1996) presenterar följande perspektiv; 

 Finansiellt perspektiv 

 Kundperspektiv 

 Processperspektiv 

 Utvecklingsperspektiv 

Den traditionella finansiella styrningen balanseras således med två nutidsorienterade perspektiv 

(Kund- och processperspektivet) och ett perspektiv som är framtidsorienterat 

(utvecklingsperspektivet). Inom svensk offentlig sektor har ytterligare ett perspektiv ofta 

adderats; medarbetarperspektivet för att täcka in aspekter såsom personalnöjdhet etc. (Berlin & 

Kastberg, 2011). Det är viktigt att en verksamhet lägger lika stor tyngdpunkt på alla perspektiv. 

De olika perspektiven påverkar också varandra, resultat från arbete i ett perspektiv kan 

underlätta arbetet med ett annat perspektiv. Utvecklingsperspektivet förstärker 

processperspektivet som i sin tur förstärker arbetet både med kund- och finansiella perspektivet. 

Att implementera det balanserade styrkortet i icke-vinstdrivande organisationer anses vara 

minst lika lämpligt som i privat sektor (Kaplan & Norton 2003). Sjukvårdens verksamhet kan 

bli mer effektiv om det balanserade styrkortet implementeras (Inamdar, et al., 2002). Det finns 

ett flertal studier gjorda där det balanserade styrkortet har använts inom den svenska hälso- och 

sjukvården där det på ett övergripande plan tenderar att avvika från grundmodellen. En 

iakttagelse från studierna är att den starka betoningen på att bryta ned övergripande mål inte 

syns i praktiken (Aidemark, 2001; Johansen, 1999). Även om mål definieras sker arbetet med 

att välja ut konkreta nyckeltal frikopplat från dessa mål. Detta har inte minst blivit tydligt i 

studier som indikerar att vissa mål inte alltid kopplas till konkreta nyckeltal (Hallin & Kastberg, 

2002). Då det balanserade styrkortet har en "uppifrån och ned" karaktär vilket riskerar att viktig 
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tyst kunskap går förlorad och att kompetens ute i verksamheten inte tas tillvara. Kastberg & 

Berlin (2011) hänvisar dock till ett flertal studier som påvisar att balanserad styrning inom 

svensk hälso- och sjukvård snarare introduceras som en form av interaktiv styrning, där dialog 

mellan olika parter i verksamheten sätts i fokus. Ett av de vanligaste felen som begås vid 

förändringar är att den inte förankras i organisationens kultur (Kotter & Rathgeber, 2006). En 

lösning enligt Bolman & Deal (2008) kan vara att utbilda personalen samt att involvera 

medarbetarna i förändringen. 

Hofstede (1981) presenterar en rad olika förutsättningar för att balanserad styrning ska kunna 

fungera: 

 Att tydliga mål existerar 

 Verksamheten är mätbar 

 Det finns kunskap om processerna 

 Verksamheten är repetitiv    

Många icke-vinstdrivna organisationer fokuserar på uppdragets roll och kundperspektivet vilket 

speglar dess ansvar gentemot samhället mer än deras egen finansiella situation. Det balanserade 

styrkortet har möjliggjort för icke-vinstdrivna organisationer att minska gapet mellan svaga 

missions- och strategiformuleringar och den dagliga verksamhetens aktiviteter. Styrverktyget 

har dessutom förändrat organisationers fokus från antalet framtagna projekt och initiativ till att 

fokusera på deras utfall. Om organisationer uppnår detta strategiska fokus undviks försök till 

att var allt till alla. (Kaplan, 2001) 

Införandet och användandet av ett balanserat styrkort kan kräva att personal utbildas där ett 

gemensamt språk och gemensamma mätetal inrättas. Bolman & Deal (2008) menar även att det 

är viktigt att notera att styrmedel i sig inte löser några problem utan fungerar som verktyg eller 

beslutsunderlag för medarbetare. En analys för att se om förutsättningarna är det rätta eller inte 

bör göras innan ett införande av balanserat styrkort eller dylikt. Långt ifrån alla verksamheter 

inom hälso- och sjukvården är helt lämpade för att introducera balanserad styrning (Kastberg 

& Berlin 2011). Att använda en modell som inte är ändamålsenlig riskerar att inte enbart ge en 

försvagad styrning utan också ge direkt negativa effekter på verksamheten (Hofstede, 1981). 

Mätning 

För att få ökad kännedom om hur förbättringsarbetet fungerar är det viktigt att mäta. För att 

kunna mäta krävs det att relevanta mätetal tas fram som avspeglar de variabler som följs över 

tid. Mätningar bör vara hanterbara och användbara för den egna verksamheten. Genom att 

dokumentera vad som ska mätas, vem som ska göra det och hur mätningen ska gå till samt när 

mätning ska göras, kan struktur skapas. (Edström, et al., 2008) 

 

Början på varje prestationsmätsystem är att ha en klar formulerad strategi. Risken är annars att 

prestationsmått fokuserar på lokala operativa förbättringar istället för att vara i enlighet med 

strategin (Kaplan, 2001). Till alla strategiska mål bör kritiska framgångsfaktorer tas fram för 

att kunna uppnå målen. Det balanserade styrkortet är en effektiv metod för att länka mål med 

mätning (Kaplan & Norton, 1996). Nyckeltal och mätetal kopplas till dessa kritiska 

framgångsfaktorer och målsättningar specificeras för varje respektive nyckel- och mätetal. 
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Neely et. al. 2005 definierar prestationsmätning som den process där effektivitet och 

produktivitet av en aktion kvantifieras. Produktivitet syftar till att göra saker rätt medan 

effektivitet innebär är att göra rätt saker (Slack, 1991).  

Mått 

Ett prestationsmått kan definieras som ett mått som används för att kvantifiera effektiviteten 

och/eller produktiviteten av en aktion och kan antingen vara ett processmått och ett resultatmått 

beroende på vilket perspektiv som används.   

Resultatmått relaterar till att beskriva själva slutproduktens effekter och är ofta ett mått som 

mäts efter en särskild specifik insats. Resultatmåtten speglar om utfallen i verksamheten ligger 

i linje med strategin exempelvis lönsamhet, marknadsandelar och kund- och 

medarbetarnöjdhet. I en vårdkontext kan resultatmått exempelvis vara patientnöjdhet och eller 

ett medicinskt resultat av en specifik insats (Edström, et al., 2008) 

Processmått fokuserar på hur hela arbetsprocessen fungerar och involverar vanligtvis många 

"specifika insatser" och kan exempelvis vara tidmätning mellan olika aktiviteter etc. 

(Storhagen, 2011). Vanligt processmått är olika dimensioner av tid – genomloppstid, cykeltid, 

ledtid, responstider etc. (Andersson, et al., 1989). Det kan dock vara svårt att göra förkalkyler 

av bättre tidsanvändning men det finns ett flertal studier på att efterkalkylerna ger ett lönsamt 

resultat (Abrahamsson & Aronsson, 2007). Storhagen (2011) menar att det inte finns något 

motsatsförhållande mellan fokusering på tidseffektivisering och bättre kvalitet i och med att 

dålig kvalitet kan leda till slöseri med tid och resurser samt medföra en rad indirekta kostnader. 

Kaplan & Norton (1996) hävdar att en lämplig blandning av process- och resultatmått bör 

finnas. Att använda sig av mått som speglar både kvantitativa och kvalitativa aspekter är viktigt 

vid prestationsmätning (Cheng, et al., 2008; Beamon, 1998; Parmenter, 2010). Cheng et al 2008 

framhäver vikten av att kvantifiera kvalitativa mätetal trots att det i vissa fall kan uppkomma 

svårigheter när lämpliga kvantifieringsmetoder såsom vägda medeltal saknas.  

Storhagen (2011) menar att vanliga mätetal som används för att fånga kundperspektiv är 

förutom olika kvalitetsaspekter, kundindex eller andra mjukare bedömningsvariablar ofta några 

av de klassiska leveransmåtten: 

 Lagertillgänglighet/servicegrad – Sannolikheten att produkten eller servicen finns på 

lager eller är tillgänglig vid behov. 

 Leveranstid/Ledtid – Den tid som löper från beställning till leverans. 

 Leveranspålitlighet/Leveransprecision – Tillförlitlighet i leveranstid, kunna leverera 

exakt vid utlovad tidpunkt. 

 Leveranssäkerhet – Leverans av rätt vara i rätt kvantitet. 

Till listan kan ytterligare några serviceelement adderas (Storhagen, 2011): 

 Information – Informationsutbyte i båda riktningarna. 

 Kundanpassning - Förmågan att leva upp till kundens önskemål. 

 Miljömässigt bra val – Minskad miljöbelastning. 

 Flexibilitet – Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar. 
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 Övriga serviceelement – Övriga aktiviteter som förknippas med leveransservice, 

exempelvis förpackningssätt eller administrativ service i samband med leveransen.  

För kunden är leveransservice den kanske mest påtagliga funktionen hos det levererande 

företaget och därför också ett viktigt bedömningskriterium (Storhagen, 2011). 

3.4.3 Intressenter 
Under de senaste 20 åren har intresset ökat för olika intressenters roll inom prestationsmätning 

(Garengo, et al., 2005). En intressent är definierad som någon som kan påverka eller troligtvis 

bli påverkad av det som organisationen utför. Det är viktigt för en organisation att veta dess 

förväntningar och behov för att kunna koppla dem till verksamhetens prioriteringar 

(Manoochehr, et al., 2004). Ett av de vanligaste misstagen som organisationer gör är att utforma 

mätetal utefter strategier istället för att ta hänsyn till intressenternas behov först för att 

följaktligen formulera strategin (Neely, et al., 2002).  

En intressentanalys är ett värdefullt verktyg för att identifiera individer eller grupper som 

antingen påverkar eller blir påverkad av en aktion. En intressentkartläggning kan vara en viktig 

del i denna analys genom att rangordna intressenter för att klargöra intressentens position hos 

en organisation samt dess koppling till varandra för att anpassa hanteringen av dessa. (Angelis, 

et al., 2010).  

3.4.4 Målstyrning och mätning i vården 
Nya principer och metoder för att effektivisera sjukvården introducerades under 1990-talet när 

Sverige genomgick en stor ekonomisk kris (Kärrsten, 2012). Offentliga verksamheter började 

använda processkartläggningar och undersöka kostnaden av kvalitetsbrist, något som industrin 

hade gjort under en längre tid (Kärrsten, 2012). Svenska vårdgivare styrs på en rad olika sätt 

och mottar styrsignaler från flera olika myndigheter och högre upp inom organisationen samt 

landsting (Helgesson, 2012).  

Vården är svårstyrd vilket försvårar och bromsar upp nödvändiga organisatoriska förändringar 

(Rognes & Svarts, 2012; Brorström & Siverbo, 2004). Detta bekräftas av Marriot et al. (2011) 

som i sin studie av det brittiska sjukvårdssystemet argumenterar för att en organisation blir löst 

"kopplad" om ledningen ständigt förändras. Olika delar av organisationen förlitar sig på olika 

informationssystem vilket är skadligt för ett effektivt utnyttjande av ekonomiresurser. Många 

vårdenheter lagrar sin egen information för sig själv i sitt separata system (Marriott, et al., 

2011). Brorström & Siverbo (2004) hävdar att personal i sjukvården tillhör olika professioner 

och arbetar således utifrån yrkesprofessionens egna rutiner vilket försvårar styrningen. Läkare 

har ett starkt inflytande över sjukvårdsorganisationer vilket kan bero på att de innehar 

spetskompetens. Detta gör dem svårersättliga, svårkontrollerade och att de aktiviteter som 

läkarna utför är svåra att standardisera (Berlin & Kastberg, 2011). Långt ifrån alla verksamheter 

inom hälso- och sjukvården är helt lämpade för att introducera balanserad styrning (Kastberg 

& Berlin 2011). 

Patientmått 

Att mäta kvalitet i sjukvården är en svår uppgift speciellt då patienter inte har den professionella 

kunskapen att bedöma kvaliteten av vårdandet (Thiedke, 2007). Patientsäkerhet, patientnöjdhet 
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och kostnadskrav ingår i ett sjukhus kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, 2006). Gällande 

patientnöjdhet har väntetid uppmärksammats i tidigare studier och anses vara en viktig faktor 

(Patientnämnden, 2014).  Patienter förväntar sig ett gott och professionellt vårdbemötande där 

korta väntetider är en viktig komponent (Patientnämnden, 2014).  

I Sverige gjordes den första nationella patientupplevelseenkäten först år 2009 av SKL vilket 

indikerar att mätning av patientnöjdheten är ett relativt nytt fenomen i Sverige (SKL, 2014). 

Idag finns det sju olika dimensioner på hur patientupplevelsen av vården mäts (SKL, 2014): 

 Helhetsintryck 

 Emotionellt stöd 

 Delaktighet och involvering 

 Respekt och bemötande 

 Kontinuitet och koordinering 

 Information och kunskap 

 Tillgänglighet 

Avsnitt 3.3 har presenterat litteratur gällande styrning och mätning generellt och i vården. I 

följande avsnitt introduceras relevant litteratur om metoder och teorier som berör flöden och 

hur de kan kartläggas samt effektiviseras. 

3.5 Sammanfattning litteraturstudie 
I detta kapitel har relevant litteratur och teorier kring logistik i vården, säng- och bårflödets 

olika delar, processorientering och kartläggning samt verksamhetsstyrning med inriktning på 

prestationsmätning och styrning. 

Den existerande litteraturen kring logistik och processorientering inriktat mot vården har främst 

fokuserar på patienternas olika vårdprocesser där speciellt akutmottagningar har fått stor 

uppmärksamhet. Vilket bedöms bero på att det ofta är en av de mest kritiska punkterna på ett 

sjukhus. Denna litteraturstudie fann dock en mindre samling litteratur som berör de olika 

service- och materialflödena på ett sjukhus, såsom patienttransporter och rengöring av sängar 

och bårar. Speciellt återfanns ytterst sparsamt med studier kring de flöden som både innehåller 

service- och materialflöden som exempelvis säng- och bårflödet.   

Litteraturstudien påvisade att det även fanns få studier som behandlar prestationsmätning och 

styrning av de olika service- och materialflödena på ett sjukhus och även mindre studier på 

flöden innehållande både service- och materialflöden samt intressentteori.  

Denna studie ämnar till att bidra med ökad kunskap för en mer processorienterad mätning och 

styrning av ett flöde i en komplex organisation innehållande både service- och materialflöden. 

I nästkommande avsnitt presenteras en verksamhetsbeskrivning av fallstudieorganisationen. 
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4. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska resultat ifrån fallstudien 

genomförd på Capio S:t Görans Sjukhus och intervjuer samt observationer gjorda på andra 

sjukhus. Totalt genomfördes 16 intervjuer och 4 olika slags observationer på totalt 2 sjukhus. 

För mer information angående de teman som avhandlades under intervjuerna hänvisas läsaren 

till kapitel 3. Forskningsmetodik. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
För att placera säng- och bårflödet i ett sammanhang beskrivs olika nivåer inom Capio 

koncernen då alla nivåer berör säng- och bårflödet. Beskrivningen ökar även studiens 

generaliserbarhet genom att ge en mer detaljerad bild där studiens fallstudie har ägt rum.  

4.1.1 Capiokoncernen  
Capio erbjuder ett vårdutbud inom medicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri på i princip alla 

vårdnivåer såsom akutsjukhus, närsjukhus och primärvård. Capio är en vårdkoncern som finns 

i fyra länder (Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige) och organiserar sig i tre operativa 

segment; Capio Norden (Sverige och Norge), Capio Frankrike och Capio Tyskland. Capio 

Norden är koncernens största segment både gällande omsättning (54 % av koncernens 

omsättning) och antalet patientbesök. (Capio, 2015)    

4.1.2 Capio S:t Görans Sjukhus 
På Capio S:t Görans Sjukhus finns ett flertal patientflöden dokumenterat där varje patientflöde 

har en utsedd flödesägare och där varje patientflöde är nedbrutet i olika delflöden med en utsedd 

delflödesägare.  

Capio S:t Görans Sjukhus är ett av Stockholms mest centralt belägna sjukhus och ett av landets 

största med avseende på antalet akuta patientbesök (78 000 under 2014).  Capio S:t Görans 

Sjukhus var det första akutsjukhuset att bli ombildat till ett landstingsägt aktiebolag år 1994 och 

i december 1999 såldes bolaget till Bure Hälsa och Sjukvård, idag Capio AB.  Sjukhuset det 

enda privatägda sjukhuset i Norden och det fjärde största akutsjukhuset i Stockholm med en 

uppskattad marknadsdel på 15 % inom sina marknadssegment. Sjukhuset har ett 

upptagningsområde med 430 000 invånare, har 322 bäddar och verksamheten drivs med hjälp 

av cirka 1850 medarbetare. År 2014 blev Capio S:t Görans Sjukhus det första sjukhuset att 

utföra all planerad vård inom den vårdgaranti för väntetider som Stockholms läns landsting, 

SLL slagit fast. Capio S:t Görans Sjukhus har tio kliniker varav serviceorganisationen benämnd 

"ServiceGruppen" tillhör en av dessa tio. (Capio, 2015) 

4.1.3 Serviceorganisationen 
På varje klinik finns en kvalitetsgrupp vars arbete styrs av varje kliniks verksamhetsplan som i 

sin tur bygger på sjukhusets övergripande verksamhetsplan. Adderat till detta finns ett 

sjukhusövergripande styrkort där även varje klinik har varsitt styrkort. Verksamhetscheferna för 

respektive klinik ansvarar för interndebiteringen.  

Serviceorganisationen har under 2014 startat en kvalitetsgrupp som består av en representant 

från varje enhet inom serviceorganisationen och har som mål att skapa ett strukturerat och 



32 

 

 

 

enhetligt kvalitetsarbete där mätbara mål ska införas. Kvalitetsmöten på serviceorganisationen 

sker månadsvis mellan kvalitetskontroller (25 % -tjänst) controller. Kvalitetsgruppen har även 

i uppdrag att främja samverkan mellan enheterna i gemensamma projekt och åtaganden 

(ServiceGruppen, 2016).  

ServiceGruppen är den verksamhet som ansvarar för sjukhusgemensam service och logistik 

samt består av fem enheter, där enheten Avdelningsservice ansvarar för patienttransporterna. 

ServiceGruppens övergripande mission är: "Det vi gör ska alltid skapa värde" och deras vision 

är: "ServiceGruppen leder utvecklingen av effektiva och hållbara servicelösningar " 

verksamhetsmål definieras enligt följande: "tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av 

servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de 

övergripande målen med att bedriva hälso- och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt 

sätt". ServiceGruppen utför dessutom uppdrag till andra kunder på sjukhusområdet samt till 

enheter inom Capio- koncernen." (ServiceGruppen, 2016) 

Inom Avdelningsservice finns två sektioner som båda berör säng- och bårflödet. Patienttjänst 

utför alla patienttransporter inom hela sjukhusområdet och hanterar även transporter och byten 

av lösa gasflaskor. Patienttransporter och byten av gasflaskor beställs vardagar via telefon till 

Avdelningsservice kundtjänst eller via IT - systemet Logbuch som är under en 

implementeringsfas. Sektionen Transport ansvarar för transport av mat, tvätt, mediciner, avfall 

samt flytt av möbler etc. Uppskattningsvis görs 60 % av uppdragen för Capio S:t Görans 

Sjukhus och cirka 40 % för övrig verksamhet på sjukhusområdet. Städ ansvarar för all städning 

på sjukhusområdet, såväl i vårdutrymmen som i allmänna utrymmen och kontorslokaler. Det är 

ServiceGruppens städsektion som utarbetar de standardiserade städrutinerna som efter beslut i 

hygienkommittén och verkställs på hela sjukhuset. Avdelningsservice har som ett komplement 

till övriga uppdrag utvecklat tjänsten Vårdstöd som innebär att ServiceGruppen tillsammans 

med beställande vårdkund identifierar arbetsuppgifter som personal utan vårdutbildning kan 

utföra. Detta med huvudsyfte att frigöra vårdpersonalens resurser till det rena vårdarbetet vilket 

ligger i linje med Best Service principer och riktlinjer. (ServiceGruppen, 2016) 

4.2 Säng- och bårflödets organisering  
Detta avsnitt syftar till att presentera och analysera de empiriska resultat som relaterar till den 

första delforskningsfrågan: Hur kan säng- och bårflödet beskrivas? Där delforskningsfråga 

syftade till att identifiera flödets huvudintressenter, vad de har för behov och krav. Frågan 

syftade även till att kartlägga säng- och bårflödets aktiviteter, genom att identifiera vad som 

görs och mäta olika aktiviteters tidsåtgång. Insamlad data har analyserats för att kunna dra 

slutsatser av flödets konsekvenser för inblandande intressenter.  

De empiriska resultaten påvisar att den nuvarande organiseringen och ansvarsfördelningen av 

ingående aktiviteter i säng- och bårflödet bidar till en överbelastning av patienttransportörer 

och vårdpersonal samt ett ojämnt patientflöde. Utifrån insamlad data finns tydliga indikationer 

på att nuvarande organisering tillsammans med genererad överbelastningen av personal och 

ojämnt patientflödet ger upphov till icke-värdeskapande aktiviteter och nödvändiga men icke-

värdeskapande aktiviteter. Sammantaget bidrar dessa faktorer till att det finns en potential att 

minska medelvårdtiden/vistelsetiden (antalet vårddagar dividerat med antalet vårdtillfällen) för 

patienter på sjukhuset och mer effektivt utnyttja befintliga resurser genom effektiviseringar i 
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säng- och bårflödet. Härnäst presenteras en mer ingående beskrivning av säng- och bårflödets 

organisering. 

Det är viktigt för en organisation att veta olika intressenters behov och krav för att kunna ta 

fram adekvata mätetal och koppla dem till verksamhetens strategi.  Via observationer, intervjuer 

och dokumentinsamling har huvudintressenterna i säng- och bårflödet identifierats tillsammans 

med deras krav och behov som presenteras härnäst i tabell fem.  

Tabell 5.  Huvudintressenter och deras behov/krav 

Huvudintressenter Behov/Krav 

Vårdpersonal  Kunna fokusera på sin huvuduppgift - 

vårdande av patienter 

 Information om patientens och 

patienttransportörers ankomst 

 Patienten ankommer i tid 

Patient Patientsäker vård 

 Få adekvat vård, där vård kommer till 

patienten utan dröjsmål  

 Komma i tid till varje vårdprocess 

Servicekvalitet: 

 Ergonomiska sängar/bårar 

 Patientsäkra sängar/bårar 

 Trivsam transport 

Kundindex - Patientupplevelser (Midböe, 

et al., 2016): 

 Helhetsintryck 

 Emotionellt stöd 

 Delaktighet och involvering 

 Respekt och bemötande 

 Kontinuitet och koordinering 

 Information och kunskap 

 Tillgänglighet 

 

Patienttransportör  Få relevant information om transport 

 Tydliga regler och prioriteringar 

kring patienttransporten – 

Patienttransportör får inte ta 

medicinska beslut  

 Patienten är redo när PT ankommer 

 Transportdugliga sängar/bårar 

Underleverantör  Sängar/bårar att reparera 

 

Säng- och bårflödet är funktionellt uppdelat innehållande flera intressenter där det till synes 

”enkla” material- och serviceflöde har genererat ett flertal aktiviteter med olika delflöden och 

komplexa samband. För att få en överblick över hela flödet och lättare kunna identifiera vilka 
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aktiviteter som är värdeskapande och vilka som är nödvändiga men icke värdeskapande eller 

enbart icke värdeskapande presenteras härnäst i figur 8 och 9 en aktivitetsprocesskartläggning 

över hur säng- och bårflödet är organiserat. Kartläggningen visar de interaktioner som 

uppkommer i säng- och bårflödet och vilka aktiviteter som genomförs av respektive 

huvudintressent. 

: Aktivitet

: Exkluderande port – en av flera aktiviteter  utförs 

: Parallell port – flera aktiviteter utförs parallellt

: Start av aktivitetsflödet

: Flödet börjar om vid aktivitet som 

har identisk färgläggning

: Slut på aktivitetsflödet

 Överlämning: Innebär att vårdandet av en patient överlämnas till en annan VE.

 Undersökning: Innebär att patienten får vård på en annan VE men är fortfarande inskriven på den ursprungliga avdelningen.

Teckenförtydligande

Nomenklatur

 VE: Vårdenhet

 PT: Patienttransportör

 VP: Vårdpersonal

 SO: Serviceorganisation

 UL: Underleverantör

 

Figur 7. Teckenförtydligande till aktivitetsprocesskartläggningen. 
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Aktivitetsprocesskartläggningen är horisontellt uppdelad enligt vilka aktörer som utför 

aktiviteterna. Överst är vårdpersonal (VP) på vårdenhet A (VE A), under är servicepersonal på 

serviceorganisationen följt av vårdpersonal på vårdenhet B. Vårdenhet A och B representerar 

valfria avdelningar eller mottagningar som finns på sjukhusområdet. Längst ned på kartan 

återfinns underleverantörer, som berör sjukhusets säng- och bårflödet, representerat. Det går att 

dela in säng- och bårflödet på S:t Görans Sjukhus i sju delflöden. För att tydligt visualisera detta 

färgläggs de olika delflödena. Det blåa delflödet beskriver de aktiviteter som utförs när 

patienten skrivs ut från en vårdenhet. Det gröna delflödet beskriver de aktiviteter som utförs 

när patienttransportör utför en säng- eller bårtransport av patient i syfte att antingen undersöka 

eller att överlämna patienten till en annan vårdenhet. Det orangea delflödet beskriver de 

aktiviteter som utförs när vårdpersonal själv utför sängtransport för att överlämna eller 

undersöka patient på en annan vårdenhet. Det ljusblåa delflödet beskriver bårtransport mellan 

akuten och röntgen på akuten. Rosa delflödet beskriver aktiviteterna som utförs när vårdenhet 

behöver få en säng reparerad. Gråa delflödet representerar flödet och dess aktiviteter för att 

beställa in nya sängtextilier till vårdenheten och det lila delflödet beskriver aktiviteterna som 

utförs för att vårdenheten ska få en extrasäng vid exempelvis överbeläggningar. Härnäst 

presenteras en mer ingående beskrivning och analys av varje enskilt delflöde. 

4.2.1 Det blå delflödet – utskrivning av patient 
Det blå delflödet beskriver när patient anländer till vårdenhet (VE), får vård och sedan skrivs 

ut. Därefter förflyttas använda sängtextilier till en smutstvättkorg eller stört av vårdpersonal 

(VP) som också ansvarar för att rengöra och bädda sängen. De patienter som anländer till akuten 

använder bårar. Efter nyttjande av bår kasserar VP engångspappret om det använts på båren 

och rengör sedan båren. Engångsmaterial på bårar ska fasas bort av miljöskäl men används till 

en viss del fortfarande idag. Att rengöra säng/bår och bädda en säng kan anses vara en 

värdeskapande aktivitet (VA) då det bidrar till ett direkt värde för patienten. Att bädda av 

sängen/båren ger inget direkt värde för patienten men är en nödvändig men icke-värdeskapande 

aktivitet (NIVA). Både rengöring och bäddning är dock aktiviteter som utförs av VP men som 

inte kräver någon medicinsk utbildning. 

Städansvarig inom serviceorganisationen och undersjuksköterskor på Capio S:t Görans Sjukhus 

tillsammans med deras motsvarigheter på Centralsjukhuset i Karlstad belyser problematiken 

gällande olika definitioner av vad som menas med rengöring av säng/bår på olika VE. Därmed 

finns olika syn kring tidsåtgången av en säng- och bårrengöring och vilka aktiviteter som 

innefattas. Det finns idag inga gemensamma nationella standardiserade rutiner för hur arbetet 

med vårdhygien i stort ska bedrivas på sjukhus. Varje landsting har istället sina egna 

vårdhygienstandarder. Vårdhygien Stockholm poängterar att rengöring av sängar/bårar är 

viktigt men inte hur det ska utföras (av vem eller till vilken grad av renlighet som ska uppnås). 

Att rengöringsprocessen inte är standardiserad på svenska sjukhus innebär att ingen direkt 

uppföljning eller jämförelse kan göras inom och mellan olika vårdenheter. Enligt 

avdelningschefen på Capio S:t Görans Sjukhus serviceorganisation anses en korrekt utförd 

rengöring innefattar olika steg. Dessa steg innefattar först en sköljning med vatten och 

rengöringsmedel och sedan rengöring med desinfektionsmedel. Avsaknaden av standardisering 

kring dessa rutiner innebär också att VP som är nya på en VE kan behöva läras om.  
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Från intervjuer som gjordes på Capio S:t Görans Sjukhus kunde de konstateras att en VP 

spenderar cirka 10 minuter för rengöring av en säng plus två till tre minuter för att bädda. Från 

studiebesöket på Centralsjukhuset i Karlstad framkom dock att det tog 20 minuter för två 

undersjuksköterskor att rengöra exkluderat bäddning. Siffran hade diskuterats fram efter interna 

intervjuer med ett 10-tal undersköterskor. Rengöring innefattade att all synlig smuts ska bort på 

både madrass och stommen (de rostfria detaljerna, gavlar och hjulen) med hjälp av enbart 

desinfektionsmedel. Anledningen till den långa tidsåtgången var att undersköterskorna ofta 

behöver gå ifrån för att göra andra vårdrelaterade arbetsuppgifter mellan sängrengöringarna. 

Att en vårdpersonal behöver spendera cirka 10 minuter för att rengöra en säng men att 

tidsåtgången sprids ut på ett längre tidsspann och kan involvera fler än en VP, bidrar till att 

patienters medelvårdtid på sjukhuset förlängs då vårdenheten inte kan ta emot en ny patient 

innan sängen är rengjord. Tiden som en VP behöver spendera på rengöring är även tid som tas 

från vårdande av patienter som även det påverkar patienters medelvårdtid.  

När det kommer till bårar kunde det fastställas att VP spenderar cirka 1-2 minuter för rengöring 

utifrån egna observationer på akuten på Capio S:t Görans Sjukhus. I dessa fall innebar att 

rengöringen utfördes genom enkel spritning. För beräkning av tiden som VP spenderar på 

rengöring har följande antaganden åtagits (Capio S:t Görans Sjukhus, 2016): 

 Alla patienter som inskrivits på akuta eller elektiva (planerad) slutenvårdstillfällen 

(24664 respektive 5353) har nyttjat en bår eller säng.  

 Vid alla dagkirurgoperationer har en säng nyttjats (3000). 

 Cirka 25 % av inskrivna patienter i akut öppenvård nyttjar en bår (totalt inskrivna 

patienter 53 247).  

 0 % av inskrivna patienter i elektiv öppenvård använder en säng utan nyttjar istället 

britsar (totalt inskrivna patienter 129 697). 

Antalet rengöringar som görs inom öppenvården är svårt att uppskatta. Vårdenhetschef på 

akutkliniken tillsammans med kollegor uppskattar att av alla patienter som kommer till akuten 

(både sluten- och öppenvårdstillfällen) använder cirka 50 % en bår. Räknat att alla 

slutentillfällen på akuten använt en bår medför det att antalet patienter som nyttjat en bår vid 

akuta öppenvårdstillfället då representerar 25 %. Utifrån givna antaganden spenderar 

vårdpersonal på Capio S:t Görans Sjukhus 3 108 timmar per år på rengöring och bäddning av 

sängar och bårar, (se tabell 15 i appendix för uträkning). Tiden motsvarar 1,7 heltidstjänster för 

vårdpersonal.  

I studien ingick genomförandet av ATP-mätningar på både sängar och bårar på Capio S:t 

Görans Sjukhus som hade rengjorts av VP. Resultaten från mätningarna kan påvisa att ingen 

säng eller bår kan klassas som helt ren enligt givna gränsvärden (se tabell 16,17 och 18 i 

appendix för genomförda mätningar). Mätresultaten visar att mätvärdena varierande markant 

både gällande olika sängar/bårar men även renlighetsnivån av olika delar på enheterna. 

Mätvärdena för bårarna var betydligt högre än sängarna, vilket bland annat kan förklaras av den 

kortare tid som spenderas på rengöring av bårar kontra rengöring av sängar. Att både sängar 

och bårar hade en renlighetsnivå som inte klarade alla gränsvärden kan förklaras genom den 

korta tiden som spenderas och att sköljning inte används.  
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Vid en smittstädning som utförs av serviceorganisationen ingår aktiviteten att rengöra sängar.  

En smittstädning inträffar då en patient haft smitta och hela patientrummet kontaminerats. 

Tiden för att rengöra en säng korrekt har då bedömts till cirka 15 minuter enligt sektionsledare 

för städ på serviceorganisationen.  

Sammantaget indikerar resultaten på att det finns olika rutiner för att rengöra en säng/bår och 

att rengöring inte prioriteras av VP. De empiriska resultaten pekar även på att rengöring av 

sängar och bårar är en aktivitet som bidrar till att vårdpersonal upplever en överbelastning, 

vilket också kunde bekräftas av undersjuksköterskor på Capio S:t Görans Sjukhus. En 

konsekvens av överbelastningen är att det skapas även slöseri i form av väntetid för patienter 

på vårdenheten då VP behöver spendera tid för rengöring och patienter kan inte påbörja sin 

vårdprocess förrän VP har rengjort sängen/båren. Att utförd rengöring inte klara givna 

gränsvärden ökar även risken för VRI. Rengöring av säng/bår påverkar även arbetsmiljön 

negativt då rengöring är en aktivitet som ur en ergonomisk aspekt är mindre gynnsam. I tabell 

sex härnäst sammanfattas de identifierade problemen i det blåa delflödet och dess 

konsekvenser. 

Tabell 6. Summering av det blå delflödets identifierade problem och dess konsekvenser 

Identifierade problem Konsekvenser 

Överbelastning av 

vårdpersonal (muri). VP utför 

aktiviteter ej relaterade till 

direkt vård av patient. 

 

 Skapar ojämnt patientflöde (mura) då en använd icke 

rengjord säng/bår hindrar vårdenheten från att ta 

emot ny patient tills den är rengjord. 

 Skapar slöseri i form av väntetid för patienter på 

vårdenheten medan vårdpersonal behöver spendera 

tid för rengöring 

 Rengöringen prioriteras inte av vårdpersonal vilket 

påverkar patientsäkerheten negativt, ökar risken för 

VRI.  

 Försämrad arbetsmiljö för vårdpersonal pga. stress 

och oergonomiska arbetspositioner. 

 Påverkar medelvårdtiden negativt  

 Ineffektiv användning av befintliga resurser 

Inga sjukhusgemensamma 

rengöringsrutiner för sängar 

eller bårar  

 Påverkar rengöringen och således patientsäkerheten 

negativt, ökar risken för VRI. 

 

4.2.2 Det gröna delflödet – patienttransport utförs av servicepersonal 
Det gröna delflödet beskriver aktivitetsförloppet som inträffar när en patient anländer till 

vårdenhet A (VE A) och behöver förflyttas till vårdenhet B (VE B) pga. en undersökning 

(exempelvis röntgenundersökning) eller en överlämning. Gällande patienttransporter kan det 

konstateras att förflyttning av en patient på ett sjukhusområde inte ger patienten något direkt 

värde. Som tidigare nämnts, är transport av en patient att betrakta som slöseri (Fillingham, 

2008). Värde för patienten är främst vård, och det är eftersträvansvärt att ”vården kommer till 

patienten” och inte tvärt om. Dock är ett sjukhus planlösning svår att förändra på kort sikt vilket 

innebär att om den mest lämpliga vägen tas vid en patienttransport och om den genomförs på 
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ett patientsäkert sätt, bör den betraktas som en nödvändig men icke-värdeskapande aktivitet 

(NIVA). På Capio S:t Görans Sjukhus och Centralsjukhuset i Karlstad ansvarar 

serviceorganisationen för patienttransporterna. På Södersjukhuset är det dock en arbetsuppgift 

som ansvaras av akuten där anledningen sades var att serviceaktiviteterna förutom 

patienttransporter var tidigare outsourcade. Vidare, klargjordes att akuten vill bli avlastad från 

detta ansvar vilket är i linje med Best Service rekommenderade principer och riktlinjer, dock 

uppgavs det inte vara prioritet för service på Södersjukhuset. Mycket pga. en stor 

arbetsbelastning från en kommande flytt. Härnäst presenteras det gröna delflödet på Capio S:t 

Görans Sjukhus mer ingående. 

PT hämtar patient på VE A  

Beställning av en patienttransport på dagtid (kl. 07:00 - 18:00) görs i ett IT-system för 

transporter där tid, avhämtning- och avlämningsplats etc. anges. Det finns idag 1180 olika 

patienttransportmöjligheter på Capio S:t Görans Sjukhus där 12 % av transportsträckorna står 

för 80 % av det totala antalet transporter. De vanligaste transportflödena på dagtid sker från 

akuten som står för dryga 15 % av alla patienttransporter som är. Antalet patienttransporter för 

hela sjukhuset följer ett relativt repetitivt mönster där antalet ökar från morgonen för att sedan 

minska något till lunch. Efter lunch och fram till kl. 15:00 sker en ytterligare ökning för att 

sedan minska till kl. 18:00. För mer information se figurerna 12 och 13 samt tabell 19 i 

appendix.  

Patienttransporten på dagtid startar med att VP beställer en patienttranssport via IT-systemet 

för transport. I serviceorganisationens kundtjänst noteras patienttransportbeställningen av en 

servicepersonal som delar ut uppdrag till en patienttransportör (PT).  VP kan det konstateras att 

samtliga är mycket nöjda med IT-systemet för transporter från att tidigare ha behövt ringa till 

kundtjänst. Ansvariga för kundtjänst konstaterade att när patienttransport enbart beställdes via 

telefon fick de ett samtal med cirka tio till trettio sekunders mellanrum och intervjuad 

undersköterska uppgavs även att det var ett starkt irritations- och stressmoment att inte direkt 

kunna lägga sin beställning. IT-systemet har även frigjort tid för kundtjänst som kan hjälpa 

vårdpersonal med andra typer av ärenden. Via IT-systemet för transporter slipper även PT få 

skulden för att patienter blir försenade till undersökningar som beror på att vårdpersonal missat 

beställa patienttransporten i tid. Enligt sektionsledaren för patienttjänst var det vanligt 

förekommande när IT-systemet för patienttransporter inte används. 

Enligt interna avtal ska patienttransporter från beställningstillfället utföras inom ett tidsspann 

på 20 minuter. Från observationer och intervjuer kunde det konstateras att kundtjänst har som 

rutin att ge ut ett uppdrag om en patienttransport till PT när de i princip ska utföras, dvs. det 

spelar mindre roll om vårdenhet (VE) förhandsbokar transporter. Detta är information som inte 

har kommunicerats till VE och vissa VE kan tro att förhandsbokningar ger förtur eller dylikt.  

PT kan även ges andra transportuppdrag (patientrelaterade tillhörigheter, gasflaskor och 

laborationsprover) vilket ökar deras arbetsbelastning och som inte alltid registreras i IT-system 

och erkännandet för denna arbetsuppgift uteblir. Av denna anledning är det viktigt att PT har 

tydliga prioriteringslistor som är förankrade på en sjukhusövergripande nivå och inte enbart 

utifrån en vårdenhets specifika behov. Vidare, ska dessa medicinska beslut alltid ansvaras av 

vården. Idag görs ingen prioritering av patienttransporter av kundtjänst, då de av förklarliga 
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skäl inte har den medicinska kompetensen att utföra denna bedömning. Klara direktiv och tydlig 

kommunikation saknas från vården enligt avdelningschefen och sektionsledaren för transport 

på serviceorganisationen. 

Flera patienttransporter kan ibland beställas samtidigt av samma VP, något som speciellt 

inträffade efter att patienter varit på en undersökning hos en mottagning (exempelvis röntgen) 

och sedan skulle transporteras tillbaka till vårdande VE. En konsekvens blir att 

patienttransportörerna inte hinner med att utföra alla transporter samtidigt på utsatt tid vilket 

resulterar i att det skapas slöseri i form av väntetider för patienter. Detta indikerar även på att 

avsaknaden av standardiserade rutiner för patienttransporter göra att variationer i patientflödets 

blir personbundet. 

Från att kundtjänst ger PT ett patienttranportuppdrag bekräftar PT mottaget uppdrag via en 

mobilapplikation och går sedan till beställande VE. Att PT idag registrerar mottagen 

patienttransportorder i IT-systemet möjliggör för VE A att kunna förbereda patienten för 

transport, dock så utnyttjas denna möjlighet inte. Att VP ges en möjlighet att förbereda 

mottagandet av patient medför att denna aktivitet kan ses som en värdeskapande aktivitet (VA). 

Det finns idag inget standardiserat tillvägagångssätt för att överlämna en patient från en VP till 

en PT eller någon bestämd avlämningsplats på de olika VE. Från intervju med sektionsledare 

för patienttjänst kunde det konstateras att problem finns med överlämningar då exempelvis 32 

% av de patienter som ska transporternas inte är förberedda när PT anländer. En konsekvens 

blir således att PT får vänta eller själva leta efter patient alternativt VP för att hitta patienten. 

Om PT behöver vänta i mer än fem eller tio minuter så behöver PT gå vidare med en annan 

beställning, vilket gör att VE måste lägga en ny beställning vilket då skapar omarbete för både 

VP och PT. För patienten kan det innebära att en planerad undersökning blir försenad eller 

inställd och behöver bokas om vilket har en negativ inverkan på patientens medelvårdtid på 

sjukhuset. Sammantaget illustrerar detta hur avsaknaden av standardiserade rutiner ger upphov 

av slöseri i form av onödiga rörelser, överarbete och väntetider.  

Det kunde även konstateras att trots att det finns direktiv kring att VP måste genomföra en 

medicinsk bedömning om patienttransport ska utföras av PT eller av VP, framkommer det från 

interna dokument och intervjuer att det ibland missas. Det innebär att en PT kan påkallas i 

onödan då VP måste utföra patienttransporten själv. Det förekommer även tillfällen då PT inte 

fått nödvändig information som kan öka smittrisken för PT vid transport.  Det är VP som ska 

ansvara för att förhindra smittspridningar vid patienttransport vilket ingår i deras 

förberedelserutiner för patienttransport enligt avdelningschefen på serviceorganisationen (t.ex. 

genom att ge munskydd till patienten).  

Om PT blir sen kan det tvinga VP att utföra transporten själva för att patient inte ska missa 

undersökningstiden. Att förbereda patient och köra ut sängen/båren från patientplatsen till 

receptionen i för god tid innan transport kunde konstateras inte heller är bra ur ett 

patientperspektiv. Patienter som ligger i en säng i en trång och trafikerad korridor kan känna 

sig utelämnade. Alla aktiviteter som skapas utifrån att patienten inte är redo för transport när 

PT anlänt till VE bör betraktas som icke värdeskapande aktiviteter (IVA) då det inte skapar 

något värde för patienten. Ur patientens perspektiv ges lite information och behovet av 

delaktighet uppfylls inte.  
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En viktig aktivitet som genomförs av VP som ingår i processen att förbereda patienten för 

transport är ifyllnad av "gula lappen". Den gula lappen var ursprungligen tänkt som en 

informationsbärare av vart patienten ska transporteras och vilken VE patienten kommer ifrån. 

Idag finns all den information i vårdens IT-system (Cosmic) eller i patienttransportörernas IT-

system som är integrerat med vårdsystemet.  Ur den aspekten skulle den gula lappen kunna 

tolkas som en överflödig. Men gula lappen har även fått en funktion som signal för PT, att bland 

alla patienter på VE, veta vem som ska transporteras. PT kan därefter gå fram till patienten med 

gula lappen och kontrollerar om det är rätt patient vilket minskar letandet och skulle därav 

kunna betraktas som en värdeskapande aktivitet, givet att det inte finns avhämtningsstandarder. 

Standardiserat överlämningsrutin mellan PT och VP kunna ersätta denna funktion.  

PT transporterar patient till VE B 

När PT påbörjar patienttransport från VE A till VE B registrerar PT att transporten är påbörjad 

i IT-systemet för transport via mobilapplikationen. Detta ger möjlighet för VE B att förbereda 

ankomsten av patienten men denna möjlighet utnyttjas inte. Under en transport används ofta 

hissar där väntetid för en hiss bör betraktas som slöseri. En uppskattning av en tidigare gjord 

tidsstudie på Capio S:t Göran Sjukhus visar att den genomsnittliga väntetiden på en hiss en 

vardag är 26,8 sekunder (mellan kl 06:00-21:00). Antalet hissanrop är som störst mellan kl. 

12:00-17:00 där sannolikheten att få behöva vänta mer än 90 sekunder på en hiss är cirka 28 % 

kl. 13:00-15:00. Detta mönster korrelerar med grafen över antalet patienttransporter som sker 

under en dag vilket indikerar att sjukhusaktiviteterna har potential att bättre jämna ut 

patientarbetet över hela dagen. 

 

Att hissar skapar väntetider gör att hissar bör betraktas som en potentiell flaskhals. Detta blir 

alltmer aktuellt då sjukhus idag i allt större utsträckning börjar använda Just in Time -lösningar, 

vilket innebär mer frekventa interna transporter och därmed ökat nyttjandet av hissar. Det finns 

dedikerade hissar för sängtransport men de nyttjas även av VP, leverantörer och patienter. 

Hissarna blir speciellt en flaskhals vid morgon, lunch och eftermiddag när VP börjar, går på 

lunch och slutar. Olika leverantörer såsom fruktbud etc. använder dessutom hissarna. 

Avdelningschef på Capio S:t Görans Sjukhus belyser ett stort problem med att olika 

leverantörer etc. blockerar hissdörrar uppemot 20 min för att lasta av material inne på VE. 

PT lämnar patient vid VE B 

Statistik från IT-systemet för transporter kan visa att en sängtransport idag i snitt tar cirka 5,4 

minuter och en bårtransport i snitt cirka 5 minuter. Utifrån den interna överenskomna 

tidsgränsen (att en patienttransport ska utföras inom 20 minuter) är idag 28 % av alla säng- och 

bårtransporter försenade med i snitt 5-7 minuter. Anledningen till förseningarna trotts en 

tidsintervall på 20 minuter beror dels pga. att det tar någon minut för PT att ta sig till VE men 

främst för att vid beställning av patienttransporten kan PT ha ett annat uppdrag att utföra först. 

Att 28 % av alla säng- och bårtransporter som utförs är 5-7 minuter försenade har en negativ 

påverkan på patientens medelvårdtid då konsekvensen kan bland annat leda till försenade 

undersökningar. Se figurerna 14,15 och 16 i appendix för mer detaljerad information. 

 

När PT anlänt till VE B, överlämnas patient till VP på VE B och gula lappen placeras i ett 

bestämt fack vid receptionen eller lämnas direkt till receptionisten. Patienttransporten 



43 

 

 

 

registreras av PT som utförd i IT-systemet för transporter via mobilapplikation och PT är där 

med tillgänglig för att ta emot ett nytt patienttransportuppdrag.  

Om patienttransport är beställd från VE A för att patientens ska genomföra en undersökning på 

VE B, kan VP på VE B beställa en tillbakatransport via informationen på den gula lappen eller 

i vårdens IT-system. VP på VE B upprepar då samma beställningsprocess som VP på VE A 

gjort. Om patient istället överlämnas från VE A till VE B behöver den transporterade sängen 

eller båren transporteras tillbaka till beställande VE A då klinikerna äger sina egna sängar. Detta 

medför även att patienten måste överföras från VE A:s säng/bår till VE B:s säng. Att sängar 

och bårar behöver transporteras tillbaka till klinikerna skapar inget värde för patienten och 

genererar slöseri i form av extratransporter. Att klinikerna äger sängarna skapar även slöseri i 

form av onödig rörelse i och med att patienten måste byta säng/bår till en säng.  

Då PT ofta har flera transporter på kö behöver PT gå iväg och överförflyttningen sker därefter, 

vilket gör att den tomma sängen/båren transporteras tillbaka vid ett senare tillfälle. Med hjälp 

av historisk data och diskussion med PT, har tiden som servicepersonal behöver spendera för 

tomma tillbakatransporter beräknats till 3 917 h per år för bårar vilket motsvarar 2,2 

heltidstjänster, se tabell 20 i appendix för uträkning. Totalt utgör det cirka 18 % av de 15 

heltidsanställda patienttransportörernas arbetstid. Beräkningar av antalet tomma 

tillbakatransporter av sängar bedömdes inte kunna räknas fram med befintlig data då det inte 

fanns tillgängligt i IT-systemet för transport. Dock gavs indikationer från övrig statistik att 

antalet tomma sängtransporter var betydligt lägre än antalet tomma bårtransporter. Fillingham 

(2008)  listar transport som en av sjukvårdens sju slöserier men så som säng- och bårflödet är 

organiserat i dagsläget är tillbakatransporter av tomma bårar till akuten en nödvändig men icke-

värdeskapande aktivitet (NIVA) då akuten måste få tillbaka bårarna. Det finns undantagsfall, 

då en överföring av patient är en värdeskapande aktivitet då VE B har vårdenhetsanpassade 

sängar av medicinska skäl (t.ex. hjärtmedicin). 

Det är serviceorganisationens ansvar att transportera tillbaka båren eller sängen som ofta ställs 

i korridor utanför VE. Att en bår eller säng, i väntan på en tillbakatransport, ställs i korridoren 

eller i hisshallen medför att den utgör en brandfara. Insamlandet av bårar sker sporadiskt då 

serviceorganisationen inte har information om när bårarna eller sängarna ställs utanför en VE. 

Detta har vid ett flertal tillfällen fått konsekvensen att det blir brist på bårar vid akuten. Detta 

leder till slöseri i form av onödiga rörelser då akutpersonal relativt ofta behöver spendera tid på 

att leta efter bårar eller ringa till serviceorganisationen för att beställa tillbaka sina bårar. Det är 

även ett slöseri som kan skapa väntetider då VP spenderar tid på att leta bårar istället för att 

vårda patienter. En icke-värdeskapande aktivitet som skapar irritation och kan orsaka 

förseningar i patientflödet enligt intervju med undersköterska.  

PT har som uppgift att om de inte utför en transport för tillfället, så ska de samla in använda 

bårar och ta med dem tillbaka till akuten i mån av tid. Dock via intervjuer har det konstateras 

att det görs sällan, pga. av den höga belastningen på PT.  Serviceorganisationen har fått sätta in 

extra resurser på schemalagda tider (30 min varje vardag) vars uppgift är att leta upp och samla 

in använda bårar vilket är en kostnad skapad av IVA. Det finns även volontärer från Röda 

Korset som hjälper till med tillbakatransport till akuten och rengöring av bårar, men det sker i 

en liten skala och inte på ett standardiserat tillvägagångssätt enligt sektionsledare på 
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serviceorganisationen. Om flertalet bårar har samlats utanför VE B kan även en VP behöva 

ringa serviceorganisationen för att be dem transportera bort bårarna för att förbättra 

framkomligheten.  

Vid överlämningstranporter med sängar är det VE B:s ansvar att beställa en tom 

tillbakatransport till VE A, en IVA som ibland inte händer direkt eller glöms bort helt pga. av 

stress och tidsbrist av vårdpersonal på VE B. Det får konsekvensen att VE A kan få en tillfällig 

sängbrist och blir tvungna att verifiera i IT-systemet för transporter angående till vilken VE de 

beställde patienttransporten, ringa upp den VE och be dem beställa tillbaka sängen. VE kan inte 

direkt beställa tillbaka en tom säng därför att VP inte vet när patienten överflyttas till VE B:s 

säng. 

Jourtid 

På jourtid (kl 18:00-07:00 och helger) stänger de flesta av sjukhusets mottagningar och det sker 

således mindre aktiviteter än vanlig tid. Jourtid utgör dock 67 % av en hel vecka vilket förklarar 

att antalet transporter ändå hamnar på cirka 54 % av antalet transporter på dagtid (snitt per 

månad dagtid 4260 och snitt per månad jourtid 2310). Detta medför att kostnaden per transport 

ökar då det är både färre transporter och ett längre tidsspann. På jourtid stänger IT-systemet för 

transporter och kundtjänsten är inte bemannad. Både sektionsledare för patienttjänst och 

avdelningschef för serviceorganisationen menar på att det är främst av ekonomiska skäl som 

IT-systemet och kundtjänst stänger på jourtid då IT-avdelningen inte bemannar nödvändig drift 

dessa tider.  

VP som behöver en patienttransport under jourtid ringer till en sökare som når en PT som ringer 

upp. Under telefonsamtalet anteckningar PT på papper uppgifter rörande beställande transport, 

en aktivitet som ibland kan glömmas bort eller registreras fel då IT-systemet för transporter är 

avstängt. Att transporterna inte registreras gör att mätetal som leveranstid, utnyttjandegrad av 

PT etc. inte kan mätas och underlag för beslut kring eventuell intern- och externdebitering blir 

mindre exakt eller missas. Interna dokument påvisar att sökningar kan elimineras och förväxlas 

under jourtid samt att patienter förväxlas pga. otillräckliga identifikationsuppgifter. I tabell 7 

härnäst sammanfattas de identifierade problemen i det gröna delflödet och dess konsekvenser. 

Tabell 7. Summering av det gröna delflödets identifierade problem och dess konsekvenser 

Identifierade 

problem 

Konsekvenser 

Överbelastning av 

patienttransportör 

(muri) 

 Skapar ett ojämnt patientflöde då vårdpersonal behöver leta 

efter bårar (mura) 
 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då vårdpersonal 

behöver leta bårar (muda) 
 Skapar en överbelastning av vårdpersonal då vårdpersonal 

behöver leta bårar (muri) 
 Skapar slöseri i form av väntetid för patienten då 

vårdpersonal behöver leta bårar (muda) 
 Försämrad arbetsmiljö för patienttransportörer pga. Stress 

och känslan av att inte hinna med 
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Ej standardiserade 

arbetsrutiner för 

vårdpersonalen 

 Skapar ett ojämnt patientflödeflöde då flera 

patienttransporter kan beställas samtidigt istället för en åt 

gången (mura) 

 Skapar överbelastning för patienttransportörena (muri) 

 Skapar slöseri i form av väntetider pga. förseningar (muda) 

Sängar och bårar ägs 

av klinikerna 
 Skapar slöseri i form av extra transport av tomma 

sängar/bårar (muda) 

 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då patienten måste 

flyttas över från ena klinikens säng/bår till en annans (muda) 

 Skapar överbelastning på patienttransportörerna att utföra 

tillbakatransporter (muri) 

 Skapar brandfara då bårar/sängar ställs i korridoren och 

hisshallen  

Ej mötta patientbehov  Ej delaktiga eller involverade när patienttransporten 

kommer. Hinner inte alltid förbereda sig 

 Minskad emotionellt stöd och känner sig utsatt då lämnad 

mitt i korridoren i väntan på patienttransport. 

 Förseningar bidrar till ökad risk att missa undersökningar  

Hissflödet  Skapar slöseri i form av väntetider för patient, 

vårdpersonalen och servicepersonal (muda)  

 Hygienrisk 

Ej standardiserade 

överlämningar mellan 

PT och VP 

 Ger ett mindre professionellt intryck för patienterna 

 Patientens behov om att bli informerad och involverad 

uppfylls inte på ett tillfredställande sätt 

 Patienten känner sig utelämnad genom att vara förberedd för 

transport och lämnad i korridoren i för god tid 

 Skapar slöseri i form av väntetider för patienten då 

överlämningar tar olika lång tid (muda) 

 Skapar slöseri i form av onödig rörelse för patienttransportör 

och vårdpersonal att leta efter varandra eller patient (muda) 

 Skapar slöseri i form av överarbete då patienttransportör kan 

behöva gå vidare utan patient och vårdpersonal behöver 

beställa en ny patienttransport (muda) 

IT-system för 

transporter har inte 

öppet på jourtid 

 Kan inte mäta leveransservice eller resursutnyttjandet av PT 

 Kan inte ge signal om att vårdpersonal ska förbereda för 

patienttransportörs ankomst 

 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då 

patienttransportör behöver anteckna transporter för hand 

och lägga in i Excelfil (muda) 

 Beställningar kan missas att antecknas vilket gör att ett visst 

debiteringsunderlag kan saknas 

 

4.2.3 Det orangea delflödet – vårdpersonal utför patienttransport 
Det orangea delflödet beskriver det delflöde då VP utför patienttransport. På Capio S:t Görans 

Sjukhus finns det främst tre omständigheter där VP istället för PT utför patienttransport. Den 
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första omständigheten är att VE B ligger såpass nära att VP inte anser att det lönar sig att påkalla 

PT. Den andra omständigheten är att patientens hälsotillstånd är så allvarlig att VP måste vara 

med under transporten. Den tredje omständigheten är att VP pga. tidsbrist tvingas transportera 

själv för att patient ska hinna med undersökning eller dylikt. Denna omständighet kan bero på 

dålig planering eller att PT är försenad, vilket VP anser som ett problem eller störande inslag 

att vårdrelaterade arbetsuppgifter plötsligt behöver avbrytas för att transportera en patient. Att 

VP behöver utföra en patienttransport som kunde utföras av en PT går emot Best Service 

rekommenderade principer och riktlinjer att VP ska främst utföra vårdande aktiviteter för att 

minska överbelastningen. Tiden VP spenderar på transport kan istället utnyttjas mer effektivt 

för att vårda en ny patient vilket har en positiv påverkan på medelvårdtiden på sjukhuset. 

När VP från VE A anlänt till VE B väntar ofta VP tills en överföring av patient skett till VE B:s 

säng för att kunna transportera tillbaka den tomma sängen. Att både VP behöver vänta på att 

patienten överförs och att patienten överförs till en likvärdig säng kan som tidigare nämnt 

betraktas som en icke-värdeskapande aktivitet (IVA). Vid överlämningen är det viktigt att 

mottagande VE B har en ledig säng. I vissa fall lämnar VP från VE A patienten och sängen och 

går tillbaka tomhänt då det inte finns tid att vänta. En konsekvens blir att VP på VE B får en 

extra aktivitet som innebär att lägga in en sängtransport i IT-systemet och sedan placera säng i 

korridoren utanför VE. 

I och med att VP inte registrerar när de utför sina transporter själva, är det svårt att beräkna i 

vilken utsträckning dessa transporter sker. Ett alternativ är att subtrahera antalet inskrivningar 

mellan alla vårdenheter på sjukhuset med antalet utförda patienttransporter. Det är dock 

fortfarande svårt att se vilka transporter som är av medicinska behov och vilka som en PT skulle 

kunna transportera. Siffran skulle kunna användas som ett komplement till dagens sätt att mäta 

genom intervjuer av VP. Sektionsledare för patienttjänst genomförde intervju med vårdpersonal 

år 2012. Dessa värden har extrapolerats i relation till antalet vårddygn för att spegla år 2016. 

Det uppskattas att cirka 20 400 transporter av VP kommer att ha genomförts under 2016. Cirka 

78 % av dessa transporter sker mellan kirurg och ortoped och vid hälften av dessa tillfällen av 

enbart en sjuksköterska och den andra hälften av två sjuksköterskor och någon andel av läkare. 

Detta motsvarar 3 508 timmar för sjuksköterskor och 123 timmar för läkare. Här är det viktigt 

att notera att de patienttransporter som utförs av vårdpersonal av medicinska skäl ska betraktas 

som vård.  För mer detaljerad information se tabell 21 i appendix).  

Tabell 8. Summering av det orangea delflödets identifierade problem och dess konsekvenser. 

Identifierade problem Konsekvenser 

Överbelastning av vårdpersonal, utför 

patienttransporter som kunde utföras 

av patienttransportörer (muri) 

 Skapar slöseri i form av väntetider för andra 

patienter på vårdenheten (muda) 

Försenade patienttransportörer, 

vårdpersonal utför patienttransporter 

som kunde utföras av 

patienttransportörer (muda) 

 Skapar slöseri i form av väntetider för andra 

patienter på vårdenheten (muda) 
 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser för 

vårdpersonal (muda) 
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4.2.4 Det ljusblåa delflödet – bårtransport mellan akuten och akutröntgen 
Det ljusblå delflödet utskiljer sig från de andra patienttransportflödena då VP från VE B 

(akutröntgen) hämtar och transporterar patient från VE A (akuten) till VE B. Efter intervjuer 

med VP på akuten och akutröntgen kan det konstateras att det finns en upplevelse av 

överbelastning av VP på akutröntgen. Diskussioner pågår på Capio S:t Görans Sjukhus kring 

att ha en dedikerad PT vid akuten som ska utföra dessa transporter. Akutpersonal menar att PT 

skulle avlasta deras arbete vilket i sin tur skulle höja vårdkvaliteten. I diskussionen presenteras 

ett vidare resonemang kring olika alternativ för upplägget mellan akuten och akutröntgen. 

Tabell 9. Summering av det ljusblå delflödets identifierade problem och dess konsekvenser. 

Identifierade problem Konsekvenser 

Överbelastning av vårdpersonal 

(muri)  

 Skapar slöseri i forma av väntetider då 

vårdpersonal upplever att det inte hinner med 

(muda) 

 Skapar ett ojämnt patientflöde då akutröntgen 

blir en flaskhals (mura) 

Registrerar inte 

patienttransporterna i IT-systemet 

för transporter 

 Missar statistik till förbättringsarbete 

 

4.2.5 Det rosa delflödet – säng/bår reparationsserviceflödet 
Detta delflöde påbörjas genom att en VP noterar eller blir uppmärksammad om att en säng/bår 

är trasig. Det utförs ingen schemalagd service av bårar eller sängar som ägs av klinikerna. En 

PT får ibland meddela en säng/bårs brister vid upprepade tillfällen innan en VP beställer en 

reparation. En reparation av en säng är en kostnad som VE själv får bära. Efter att säng/bår 

anses vara trasig, felanmäls säng/bår av VP till underleverantör (UL) och VP beställer en 

ivägtransport via IT-system för transport av sängen/båren. Sängen/båren transporteras till ett 

område utanför UL som finns lokaliserad på sjukhusområdet. Servicepersonal hämtar sedan en 

extrasäng från extrasängförråd och transporterar till VE. Idag finns inget extraförråd för bårar.  

Om säng/bår inte går att reparera köps nya sängar/bårar in. När det gäller sänginköp har den 

centrala inköpsorganisationen avtal med sängleverantörer men specifik sängmodell bestäms av 

respektive klinik. Möjligheten till kostnadsbesparingar vid inköp är begränsade i och med att få 

och olika typer av sängar köps in av varje enskild klinik. Sänginköp görs dessutom till stor del 

utan serviceorganisationens inflytande och utan hänsyn till sjukhusets infrastruktur. 

Exempelvis har bårar införskaffats som inte längre möjliggör att två bårar kan transporteras i 

en hiss samtidigt. Något som påverkar insamlingen av bårar.  

Det förekommer att en vårdenhet vill köpa in nya sängar fast befintliga är i fungerande skick. 

Dessa "gamla" sängar slängs sedan trots att det finns en annan vårdenhet som har en sängpool 

med ännu äldre sängar. Här skulle en sjukhusövergripande helhetssyn av säng- och bårpoolen 

kunna förhindra sådana företeelser.  

När UL har reparerat säng/bår placeras den i kulvert. Det finns ingen tydlig kommunikation 

mellan UL och servicepersonal vilket gör att en reparerad säng/bår står kvar utanför UL tills 
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sängen/båren påträffas av servicepersonal. Kundtjänst samt VP är eniga om att reparationen av 

en säng kan ta cirka tre veckor. Att det finns en lång ledtid på reparationerna gör att det trots 

extrasängar på sjukhuset kan uppstå en brist, vilket gäller mer för bårar då det inte finns något 

extra bårförråd. En förklaring till de långa ledtiderna kan vara att UL låter sin reparatör arbeta 

endast deltid med säng- och bårreparationer för att öka resursutnyttjandet av sin egen personal. 

Detta skapar i sin tur en kö av trasiga sängar/bårar. Kundtjänst och VP kan då ibland behöva 

ringa och jaga UL. Detta anses vara både tidskonsumerande och distraherande. UL kan vid 

vissa tillfällen behöva beställa olika reparationsdelar och ibland invänta flera trasiga 

bårar/sängar innan reparation påbörjas för att bli mer resurseffektiva. Sektionsledare för städ 

menar på stort engagemang måste läggas på den externa underleverantören för att säkerställa 

att överenskommelser efterföljs vilket inte anses vara arbetsuppgifter som är lämpliga för VP.  

VE blir ofta inte informerade om att den reparerade sängen/båren är klar, utan VP märker 

plötsligt att det finns en extrasäng över. Från intervjuer med SP kan det konstateras att när SP 

hämtar tillbaka sängen kan olika delar så som madrass och droppställning ha tagits bort för att 

användas på VE:s sängar. Att VE själva äger sängarna kan vara en anledning till att VP plockar 

av delar från sängen för att inte behöva bekosta olika delar själva. För det rosa delflödet finns 

utrymme för att förbättra uppföljning och tidsåtgång för reparation. Att utbilda befintliga SP i 

enklare sängreparationer skulle vara ett alternativ för att minska ledtiderna.  

Tabell 10. Summering av det rosa delflödets identifierade problem och dess konsekvenser. 

Identifierade problem Konsekvenser 

Sängar/bårar ägs av 

kliniker 

 Olika vårdenheter definierar en trasig säng/bår olika 

vilket gör att fungerande sängar/bårar kan kasseras. 

 Säng/bår repareras inte alltid när den behöver repareras. 

 Inköp av sängar/bårar tar inte hänsyn till logistiska 

förutsättningar eller nyttjar mängdrabatter 

Ej bemötta patientbehov  Att defekta sängar/bårar ökar risken för sänkt 

patientsäkerhet 

 Defekta sängar/bårar minskar sannolikheten för en 

trivsam transport  

 Defekta sängar/bårar minskar patienternas möjlighet att 

få tillgång till ergonomiska och justerbara enheter 

UL fokus på 

resursutnyttjande 
 Lång reparationstid för säng/bår 

 

4.2.6 Det gråa delflödet – sängtextilier beställs från leverantör  
Textilflödet är inte ett primärt fokusområde för denna studie men då delar av textilflödet berör 

säng- och bårflödet kommer dessa delar att beskrivas mer noggrant än de resterande delarna i 

textilflödet. Två olika arbetsprocesser används för påfyllning av sängtextilier. Antingen 

kontrollerar VP eller servicepersonal textillagernivån i VE textilförråd och vid brist beställs nya 

från leverantör. Textilier från leverantör anländer till varumottagningen och transporteras i 

textilbur antingen direkt till VE eller till ett textilcentrallager vid kulvert. De textilburar som 
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transporteras direkt till VE är packade med VE hela behov, medan de burar som transporteras 

till textilcentrallagret är packade bulkvis.  

De vårdenhetspackade textilburarna transporteras av SP till VE och placeras utanför VE. VP 

packar sedan upp textilerna i textilförrådet och placerar den tomma textilburen i korridoren.  Ett 

problem med detta flöde är att textilburen blir ståendes i korridoren en längre tid vilket kan 

utgöra en brandrisk. Det tar även tid från VP att packa upp textilburen och placera den i 

korridoren igen. SP hämtar den tomma buren på schemalagda tider. Om VP då inte hunnit packa 

upp eller schemaläggningen har luft ger det en ytterligare brandrisk då buren kan stå där någon 

timme eller till nästa dygn innan upphämtning. Tomma textilburar placeras sedan i kulvert 

härnästför störten för att samla in smutstvätt. Fulla smutstvättsburar transporteras till 

varumottagningen där leverantörer på schemalagda tider hämtar. En fördel med detta upplägg 

är att det kräver mindre utrymme än att ha ett textilcentrallager men det ökar brandrisken och 

involverar VP i aktiviteter som inte kräver medicinsk utbildning. 

Om sängtextilier transporteras via textilcentrallagret packas upp i textilcentrallagret och när 

behov uppstår packas det ned i en transportvagn av SP som transporterar textilerna till VE. Om 

upplägget med ett textilcentrallagret används packas sängtextilier upp i textilcentrallagret och 

vid behov packas det ned i en transportvagn av SP som transporterar textilerna till VE. SP 

packar där upp VE textilbehov och tar sedan transportvagnen vidare till en annan VE eller 

tillbaka till centrallagret. Här finns det utrymme för effektivisering då en ompackning inne i 

centrallagret inte behöver vara nödvändig i och med att textilierna kommer bulkvis och kan då 

anses redan ligga på "hyllan". Annars ger ett textilcentrallager en bättre tillgång på textilier då 

leverantörsberoendet blir mindre påtagligt och bulkpriser är generellt billigare än att 

textilleverantör ska anpassa packning av textilier till varje VE. Ett textilcentrallager minskar 

även brandrisken då inga textilburar blir ståendes vid VE samt minskar VP involvering av 

textilhanteringen. En nackdel är dock att denna lösning kräver lokalutrymme. På 

Södersjukhuset används upplägget med en textilcentral som upptar en yta på cirka 350 m2. 

Tabell 11. Summering av det gråa delflödets identifierade problem och dess konsekvenser 

Identifierade problem Konsekvenser 

Överbelastning av VP 

(Muri)  

 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då 

vårdpersonal behöver packa upp textilier (muda) 

 Skapar slöseri i form av väntetider då vårdpersonal 

spenderar tid på annat än vårdande av patienter 

(muda). 

 Skapar brandrisk då textilburar blir kvar i korridor 

 

4.2.7 Det lila delflödet – anskaffning av extrasäng vid överbeläggning  
Detta delflöde påbörjas genom att VP beställer en extrasäng av serviceorganisationen pga. 

överbeläggning på VE.  Likt 4.2.5 Det rosa delflödet – säng/bår reparationsserviceflödet 

hämtar servicepersonal en extrasäng i serviceorganisationens extrasängförråd och transporterar 

till VE. Extrasängförrådet består av olika sängar som olika VE ansett vara trasiga och bör 

kasseras eller valt bort av annan anledning. När överbeläggningen är över beställer VP via IT-

systemet för transporter ibland en borttransport av extrasäng. Det vanligaste är dock att ingen 
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borttransport beställs direkt när behovet slutar existera, utan att extrasängen placeras ute i 

korridoren eller hisshallen. Det gör att PT eller annan SP upptäcker den outnyttjade sängen, 

alternativt att VP tvingas beställa en borttransport extrasängen pga. trånga ytor i korridor. Från 

intervjuer med PT har det uppdagats att olika delar på extrasängen monteras bort vid 

tillbakalämnandet vilket minskar pålitligheten gällande funktionsduglighet.  

Tabell 12.  Summering av det lila delflödets identifierade problem och konsekvenser  

Identifierade problem Konsekvenser 

Bristande kommunikation mellan VE och SO  Sängar blir ståendes i korridoren 

skapar brandrisk. 
 

I tabell 14 i appendix återfinns en sammanställd tabell av alla delflödens identifierade problem 

och dess konsekvenser.  I nästa avsnitt presenteras och analyseras de empiriska resultat gällande 

de mål och mätetal som finns för säng- och bårflödets ingående aktiviteter. 

4.3 Mål och mätetal 
Detta avsnitt presenterar och analyserar de empiriska resultaten som relaterar till 

delforskningsfråga två: Vilka mål och mätetal finns för ingående aktiviteter i säng- och 

bårflödet och hur används dessa? Utifrån en analys av befintliga mål och mätetal som styr 

säng- och bårflödet tillsammans med vetskapen om hur de används, läggs en grund för att 

analysera och diskutera huvudforskningsfrågan.  

De empiriska resultaten som presenterats härnäst kan påvisa att de mål som är kopplade till 

säng- och bårflödets olika aktiviteter inte täcker alla aktiviteter och gör därmed att det saknas 

ett helhetsperspektiv, där använda mätetal är mest fokuserade på resursanvändning och kostnad. 

Härnäst presenteras mer ingående de mål och mätetal som styr säng- och bårflödet samt hur de 

används. 

4.3.1 Mål  
Generellt formuleras mål på sjukhus med starka inslag från avtal med landstingen där lagar och 

krav måste följas. Vårdutvecklare på Capio S:t Görans Sjukhus menar på att avtalen inger en 

"uppifrån och ned"- karaktär gällande arbetet med mål och mätning på sjukhuset där 

vårdutvecklaren hade önskat en arbetsgång med mer av en "nedifrån- och upp" karaktär. En 

konsekvens av nuvarande arbetssätt kan således bli att tyst kunskap inom organisationen inte 

nyttjas vilket kan hämma initiativ till förbättring och förnyelse.  

Styrkortet har varit ett samlingsdokument där olika mätetal och målvärden formulerats för varje 

verksamhet och följts upp där varje områdesansvarig rapporterat in information från sitt 

område. Tidigare fanns det en rad olika styrdokument vilket försvårade användningen av dessa. 

Trenden nu är dock att reducera antalet styrdokument för att användarna lättare ska få en 

enhetlig bild och bättre överblick av det strategiska arbetet på sjukhuset.  

Kvalitetscontrollern på serviceorganisationen anser att mål-och mätningsarbetet är för statiskt 

och att det finns förbättringspotential kring att visualisera prestationerna. Detta skulle 

möjliggöra att styrkortet kan bli ett mer integrerat arbetsdokument i det vardagliga arbetet.  



51 

 

 

 

Säng- och bårflödet  

De empiriska resultaten i kapitel 4.2 Säng- och bårflödet uppvisar att ingående aktiviteter är 

uppdelat mellan vårdenheter, serviceorganisationen och underleverantörer. Det finns inga mål 

formulerade på sjukhusövergripande nivå, vårdenhetsnivå eller från serviceorganisationen, som 

riktar in sig på alla aktiviteter i säng- och bårflödet. Istället återfinns sparsamt med mål från 

ansvariga enheter för delflödenas olika aktiviteter. I serviceorganisationens verksamhetsplan 

för 2016 har följande mål som berör säng- och bårflödet fastställts: 

 Skapa enhetligt arbetssätt för hantering av sängtextilier 

 Förbättra kundtjänsts tillgänglighet 

Det finns inga mål inom serviceorganisationen som berör hela säng- och bårflödet, vilket är 

naturligt då serviceorganisationen inte ansvarar för hela flödet. Serviceorganisationens uppsatta 

mål adresserar hälften av de aktiviteter som serviceorganisationen ansvarar för gällande 

delprocesserna med sängtextilier och patienttransport. Enligt kvalitetscontrollern på 

serviceorganisation anses det svårt att visualisera och definiera de flöden som 

serviceorganisationen är medansvariga i och är en av anledningarna till att arbetet med 

serviceorganisationens styrkort inte är välintegrerat i det dagliga arbetet. Från intervjuer med 

verksamhetschefen för serviceorganisationen och kvalitetscontrollern uppgavs det att 

styrkorten på är mer anpassade för patientflödena med övervägande representation av 

vårdkvalitetsmått. Det finns ingen tydlig koppling eller visualisering mellan effektiva material- 

och serviceflöden och ökad flödeseffektivitet samt effektivare resursutnyttjande. 

Medicinkliniken är den största kliniken på Capio S:t Görans Sjukhus avseende kostnad och 

storlek på patientflödena och är en av de kliniker som har kommit längst med sitt arbete att bli 

mer processorienterade. I medicinklinikens verksamhetsplan återfinns tydliga spår av en 

processorienterad fokusering, som exempelvis: 

 Kartlägga flöden och följa upp flödesarbetet  

 Skapa gemensam struktur för flödesarbetet 

 Uppdatera och visualisera klinikens gemensamma flödesmål 

 Uppföljning av arbetssätt enligt lean 

 Arbeta fram standard för hur vi arbetar med för kliniken gemensamma avvikelser. 

I den sjukhusövergripande verksamhetsplanen på Capio S:t Görans Sjukhus, se figur 11 i 

appendix, återfinns "Viktiga punkter att utveckla" där ibland "Utveckla IT, lokaler och annan 

infrastruktur". Det är under denna benämning som serviceorganisationen och service- och 

administrativa aktiviteter främst kategoriseras. Det återfinns dock inga mål i medicinklinikens 

nedbrutna verksamhetsmål som kopplar till serviceorganisationen eller det service och 

administrativa aktiviteter som kliniken ansvarar för i säng- och bårflödet. Istället berör en 

majoritet av målen IT-relaterade frågor, där främst vårdens IT-system står i fokus och 

medicinklinikens egna förbättringsmöjligheter (exempelvis rumsoptimering i 

mottagningslokalerna för att använda lokalerna på bästa sätt). Röntgenkliniken som till skillnad 

från Medicinkliniken är en medicinsk serviceklinik, har i sin verksamhetsplan under "Utveckla 

IT, lokaler och annan infrastruktur" enbart nämnt vårdrelaterade IT-system och ekonomiska IT-
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system och inte heller etablerat något mål som kan kopplas till någon service- eller administrativ 

aktivitet i säng- och bårflödet som de ansvarar för.  

Det idag sker sparsamt med tvärfunktionella möten mellan aktörer i säng- och bårflödet. I den 

sjukhusövergripande verksamhetsplanen finns punkten "Samarbete över organisationsgränser". 

I medicinklinikens verksamhetsplan har samarbetet inneburit målformulering inriktat mot 

kunskapsspridning inom organisationen och samarbeten mellan andra vårdenheter (främst 

Neurologiska kliniken, Fysiologiska kliniken och Röntgen). Inga av dessa mål speglar dock 

något samarbete med serviceorganisationen. Även röntgenkliniken har i sin verksamhetsplan 

mål som fokuserar på utvidgat samarbete mellan olika vårdenheter men dock inte med 

serviceorganisationen. Sammantaget pekar bristen på samarbete mellan vård och service på att 

både mål och mätetal för hela säng- och bårflödet inte återfinns. 

Andra Sjukhus 

På Södersjukhusets (SÖS) verksamhetsområdet Akut (ansvarig för patienttransporter) finns mål 

som syftar till att optimera olika flöden, där bl.a. transport ingår. Det saknas dock även på SÖS 

mål som riktar in sig på alla ingående aktiviteter i säng- och bårflödet.  

4.3.2 Mätetal  
Från intervjuer med chefsläkare och ansvarig för serviceorganisationen på Capio S:t Görans 

Sjukhus kunde en samsyn urskiljas mellan koncern, ledning och serviceorganisationen gällande 

vilka mätetal som är de viktigaste: medelvårdtid för patient på sjukhuset och på akuten, arbetade 

timmar på vårdenhet per vårddygn i månaden samt beläggningsgrad på vårdenheter och 

operationssalar. Dessa nyckeltal skulle kunna kopplas till industrins genomloppstid och mätetal 

som fokuserar på resursutnyttjande. Chefsläkare och serviceansvariga på Capio S:t Görans 

Sjukhus uppgav att medelvårdtid var det nyckeltal som var det viktigare då flödeseffektivitet 

sades prioriteras framför resurseffektivitet. 

I vården redovisas resultat från behandlingen med hjälp av kvalitetsindikatorer som delas in i 

fyra olika kategorier ”Clinical Reported Outcome Measures” (CROM),”Patient Reported 

Outcome Measures” (PROM),”Patient Reported Experience Measures” (PREM) och 

processmått (exempelvis ledtid, beläggningsgrad och överbeläggningsgrad) för patientflödena. 

Styrkortet ska sedan syfta till att klargöra arbetssättet och mätetalen enligt vårdutvecklaren på 

Capio S: t Görans Sjukhus. PROM och PREM kan hänvisas till ett balanserat styrkorts 

kundperspektiv medan CROM och process kan relateras till processperspektivet. Dessa mätetal 

återfinns i klinikernas styrkort i anpassad form för varje klinik. Det existerar dessutom mätetal 

som reflekterar medarbetarperspektivet och utvecklingsperspektivet. Noterbart är att det 

ekonomiska perspektivet saknas vilket hanteras i ett separat redovisningssystem.  

Säng- och bårflödet 

Från de empiriska resultaten som presenterats i kapitel 4.2 Säng- och bårflödet framgick att 

flödets olika aktiviteter är uppdelat mellan olika intressenter. Efter genomgång av 

serviceorganisationens styrkort med en fokusering utifrån säng- och bårflödet kunde det 

konstateras att styrkortet inte är balanserat med hänseende till de fem perspektiven; ekonomi-, 

process-, utvecklings-, kund- och medarbetarperspektivet. Det kunde även konstateras att alla 

mätetal som finns kopplat till säng- och bårflödet inte återfinns i styrkortet utan används separat. 
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Härnäst presenteras en analys av serviceorganisationens styrkort och använda mätetal utifrån 

de olika perspektiven. 

 

 Gällande ekonomiperspektivet, likt vårdens styrkort återfinns sparsamt med ekonomiska 

mål, mätetal eller framgångsfaktorer i serviceorganisationens styrkort. Det enda 

mätetalet som fanns på styrkortet som berörde säng- och bårflödet var antalet transporter 

vilket används som debiteringsunderlag mot vårdenheterna. Styrkortets avsaknad av ett 

större ekonomiskt perspektiv kan förklaras av att serviceorganisationens controller inte 

arbetar med styrkortet. Controllern arbetar i ett separat redovisningssystem där 

patienttjänst (serviceorganisationens ena ansvarsområde i säng- och bårflödet) är ett 

kostnadsställe där antalet patienttransporter och personalkostnader är de huvudsakliga 

mätetalen. Denna diskrepans tyder på att styrkortet inte används kontinuerligt och att 

styrkortet fått ett varierande genomslag inom serviceorganisationen, vilket även kunde 

bekräftas av andra inom serviceorganisationen. En annan slutsats är att 

serviceorganisationen i sin helhet utvärderas främst utifrån budget, där kostnad för 

antalet anställda är en dominerande post. Från intervju med sektionsledare för 

patienttransport framkom att inom landstingbenchmarkingprogrammet Best Service 

finns ytterligare ekonomiska mätetal gällande processkostnad per transport och 

processkostnad per transporterad meter. Dessa mätetal används dock inte i 

serviceorganisationens dagliga arbete utan är mer framtaget på beställning för att kunna 

ingå i benchmarkingen. Från intervju med vårdenhetschef på en av mottagningarna 

kunde det också bekräftas att mottagningen främst utvärderas ifrån förmågan att hålla 

budget och mindre utifrån sitt processorienteringsarbete.  

 

 Gällande processperspektivet finns inga mätetal i serviceorganisationens styrkort för 

något material – eller serviceflödena. Däremot använder sektionsledaren för 

patienttjänst mätetalet antalet transporter per timme och patienttransportör. Mätetalet är 

fokuserat på resursutnyttjande vars syfte är att vara underlag för schemaläggning och 

bemanning.  

 

 Inom utvecklingsperspektivet finns ett mätetal, relevant för säng- och bårflödet, som 

mäter antalet medarbetare med kompetenskort i hygien vars syfte är att höja 

vårdhygienen på sjukhuset.  

 

 Gällande kundperspektivet är de flesta mätetalen på serviceorganisationens styrkort 

inom patientdelaktighet och mer specifikt inom patientmat och riskanalys. Inga mätetal 

gällande säng- och bårflödet återfanns i styrkortet men idag mäts punktligheten av en 

patienttransport av sektionsledaren för patienttjänst, vilket kan anses vara analogt med 

leveranspålitlighet utifrån ett överenskommet tidsspann mellan vårdenhet och 

serviceorganisation. Detta mätetal är inriktat mot ökat flödeseffektivitet men är i 

dagsläget missvisande då det uthämtas av transport IT-systemet som inte särskiljer på 

patient- och gastransporter. Här finns utrymme för fler leveransmätetal som exempelvis 

leveranstid, leveranssäkerhet och leveranstillgänglighet för att bidra till mätning av 

processens flödeseffektivitet. På styrkortet finns inte kundens, med andra ord patientens 
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och vårdpersonalens nöjdbrukarindex av patienttransporterna. Dock är det något som 

tas med i en enkätundersökning som ingår i Best Service årliga benchmarking där frågor 

angående patienttransportörers bemötande, tillgänglighet, väntetid etc. 

 

 Det finns ett femte perspektiv som kan användas; medarbetarperspektivet. Idag mäts 

det på serviceorganisationen genom antalet sjukfrånvarodagar.  

 

I vårdklinikernas styrkort återfinns heller ingen tydlig koppling mellan mål och mätetal för de 

aktiviteter som ansvaras av vården i säng- och bårflödet. Det finns två mätetal som kopplar till 

hygien som mäter antalet patienter som förvärvat VRI och patienter med ökad risk för MRSA. 

Däremot saknas mätetal för ansvarsområden som service och underhåll av säng/bår, 

vårdenhetens tillgång på säng/bår för inkommande patient samt rengöring och bäddning. 

Andra sjukhus 

På SÖS serviceorganisationens styrkort återfinns inga ekonomiska mål, mätetal eller 

framgångsfaktorer inom ekonomiperspektivet. Dock återfinns mätetal för antal 

patienttransporter som används som debiteringsunderlag.  Gällande processperspektivet 

återfinns inom patienttransporter som ansvaras av akuten; antalet transporter per 

patienttransportör. Mätetalet återfinns inte i verksamhetsplanen utan finns separat.  Gällande 

medarbetarperspektivet mäts antalet sjukfrånvarodagar och medarbetares stressmiljö. Inom 

utvecklingsperspektivet, med avseende på säng- och bårflödet på SÖS, finns mätetal kring 

utbildning inom vårdhygien och patientsäkerhet. Inom kundperspektivet har säng- och bårflödet 

liknande hygienrelaterade mätetal såsom på Capio S:t Görans Sjukhus dvs. antalet patienter 

som förvärvat VRI. Gällande patienttransporter återfinns även mätetalet (utanför 

verksamhetsplan/styrkort) punktlighet för kundperspektivet. 
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5. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultaten och analysen i relation till genomför litteraturstudie. Först, diskuteras 

organiseringen av säng- och bårflödet. Sedan presenteras en diskussion kring vilka mål och mätetal som finns i de 

berörda sjukhusverksamheternas styrkort/verksamhetsplaner som kan påverka säng- och bårflödet och slutligen förs 

en diskussion kring hur identifierade mål och mätetal påverkar säng- och bårflödet.  

5.1 Säng- och bårflödet 
Från det empiriska resultatet i kapitel 4.2. Säng- och bårflödet kan det påvisas att säng- och 

bårflödets nuvarande struktur genererar överbelastning på både service- och vårdpersonal samt 

bidrar till ett ojämnt patientflöde. Det återfanns tydliga indikationer på att nuvarande 

organisering även gav upphov till ett flertal icke-värdeskapande aktiviteter och nödvändiga men 

icke-värdeskapande aktiviteter. Härnäst presenteras en vidare diskussion och resonemang kring 

de större delflödena i säng- och bårflödet (blått, grönt och ljusblått) där de empiriska resultaten 

jämförs med tidigare forskning. Detta i syfte att få ett bredare perspektiv på delforskningsfråga 

1: Hur kan säng- och bårflödet beskrivas?  

5.1.1 Blå delflödet – utskrivning av patient  
Problematiken som identifierades i det blå delflödet med de olika definitionerna på rengöring, 

hade redan fastslagits som ett problem av Petzäll et. al (2001). Att problemet kvarstår med 

avsaknad av gemensamma nationella standardiserade rutiner för hur arbetet med vårdhygien i 

stort ska bedrivas på sjukhus speglar ett av de grundproblem som identifierades i kapitel 1. 

Bakgrund berörande otydliga mål och strukturer i sjukvården (Berlin & Kastberg, 2011; Rognes 

& Svarts 2012).  

Hopman et al., (2015) hävdar att i Nederländerna har berörd myndighet inrättat riktlinjer från 

2007 för hur rengöring av sängar och tillbehör ska exekveras. Myndigheterna uttrycker explicit 

att maskinell rengöring är att föredra framför manuell rengöring då ökad och jämnare nivå på 

säng- och bårrengöring kan uppnås. Rengöring kan genomföras vid högre temperatur och den 

tunga arbetsbördan förknippad med manuell rengöring kan undvikas samtidigt som effektivare 

hantering och ökad kontinuerlig renlighet av sängar och bårar kan uppnås. En nackdel med 

maskinell rengöring kan dock vara att hydrauliken på nuvarande sängar/bårar på Capio S:t 

Görans Sjukhus skulle försämras i rask takt då de inte är gjorda för maskinell rengöring. En 

konsekvens blir således en utökning av dagens serviceintervall vilket kan öka 

reparationskostnaderna. En ny säng/bår kostar runt 25 000 kr vilket innebär en 

investeringskostnad för sjukhuset. En annan nackdel kan vara risken för att rengöringsmaskinen 

inte är i drift pga. planerat underhåll eller är felanmäld. Erfarenheter från Holland påtalar dock 

vikten av att ha maskinell rengöring istället för manuell rengöring eftersom manuell rengöring 

ofta rationaliserats bort vid svåra ekonomiska tider. Manuell rengöring ger heller inte den 

kontinuerliga standardnivå som en maskinell rengöring kan bidra med. Att beräkna samtliga 

kostnader för VRI är svårt, men bedöms förutom stort lidande, årligen orsaka cirka 750 000 

extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor för svensk sjukvård (Karlsson, 

2014). Att sjukhus tillhandhåller en hög renhetsnivå, speciellt på de patientnära objekten, som 

exempelvis sängar och bårar, blir således en viktig faktor för att minska patientlidande och 

extrakostnader. Sammantaget pekar de empiriska resultaten på att en investering i maskinell 

rengöring är mer lönsamt i ett längre perspektiv kontra manuell rengöring. 
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I kapitel 1.1 Bakgrund kunde konstateras att vården har tre stora utmaningar – budgetar i 

obalans, missnöjda patienter och konkurrens om vårdpersonal. De empiriska resultaten visade 

att med dagens organisering av säng- och bårflödet kan en använd säng/bår blockera 

vårdenheten från att ta emot patienter tills den är rengjord vilket skapar väntetider. Att 

vårdpersonal även ansvarar för rengöringen, bidrar till att vårdpersonalen upplever en 

överbelastning. Från intervjuer med vårdpersonal kan det även konstateras att rengöringen är 

tidskrävande, fysiskt belastande och en process som går emot vårdpersonalens behov av att 

kunna fokusera på sin huvudsakliga uppgift, vårdande av patienter. Vidare, uppdagades att 

vårdpersonal ofta inte hinner fullfölja sina arbetsuppgifter fullt ut då flertalet andra akuta 

aktiviteter kommer emellan. Att flera omstarter uppstår för en aktivitet påverkar effektiviteten 

och kvaliteten av utförarens prestation negativt (Modig & Åhlström, 2011). Idag spenderar inte 

VP den nödvändiga tid som behövs för att rengöra en säng eller bår. Mätningar av renligheten 

indikerade att rengöring inte är prioriterat. Rengöringen kan ibland missas eller göras mindre 

bra vilket ökar risken för VRI. Om vårdpersonalen hade spenderat den tid som behövs 

spenderas för rengöring utifrån den tid som servicepersonalen spenderar vid en smittstädning 

(15 min för en säng, 10 min för en bår) skulle det innebära att 8 998 timmar skulle behöva 

spenderas vilket motsvarar 5 heltidstjänster, se tabell 15 appendix för beräkningar.  

Att vårdpersonal känner en överbelastning kan också vara en orsak till den höga 

personalomsättningen i vården som idag ligger runt 25 % (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 

2015). Hög personalomsättning är en faktor som starkt påverkar sjukhus budget. Sammantaget 

pekar de empiriska resultaten mot att den nuvarande organiseringen av säng- och bårflödet som 

skapar överbelastning och väntetider har en negativ påverkan på medelvårdtiden och 

användning av befintliga resurser och därmed en bidragande faktor för antalet ökade missnöjda 

patienter. 

5.1.2 Det gröna delflödet – patienttransport utförs av servicepersonal  
Identifierade problem från det gröna delflödet kunde även återfinnas i tidigare studier från 

exempelvis Hanne, et al., (2009) och Naesens & Gelders (2009) vilket indikerar att dessa 

problem är generella för olika sjukhus. Sektionsledaren för patienttjänst belyser vikten av att 

noggranna arbetsbeskrivningar bör upprättas vilket bekräftas av Hains et al. (2010). Det finns 

inga framtagna prioriteringslistor för olika transporter av vården, en uppgift som kräver 

medicinsk utbildning och inte ska läggas på seriviceorganisationen.  

De empiriska resultaten kunde även påvisa att avsaknaden av rutiner för patienttransporten 

skapade ett ojämnt patientflöde som ledde till överbelastning för patienttransportörena och 

skapade slöseri i form av väntetider för patienterna. Detta utifrån att vårdpersonal kunde beställa 

flera patienttransporter samtidigt något som speciellt inträffade efter att patienter varit på en 

undersökning hos en mottagning. Exemplet ger en bra illustration för hur resurseffektivitet för 

en funktion på en enhet skapar ett ojämnt kundflöde och extraarbete för en annan enhet. 

Vårdpersonalens arbete blir effektivt av att först kunna utföra ett flertal undersökningar och 

sedan beställa patienttransporten samtidigt istället för att bryta upp arbetsuppgifterna för varje 

patient. Dock ger den suboptimering negativa konsekvenser för hela flödet och övriga enheter 

på sjukhuset. Detta problem är även starkt sammanlänkat med existerande grundproblem inom 

sjukvården rörande funktionellt agerande som beskrivits i 1.1 Bakgrund. Genom att införa fler 
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tvärfunktionella möten mellan vårdenheterna och serviceorganisationen samt införa 

standardiserade sjukhusövergripande arbetsbeskrivningar kan ett större helhetsperspektiv ges 

som riktar in sig mot att förbättra skapa ett mer jämt patientflöde. 

Ett annat identifierat problem rörde hissarna som vid morgon, lunch och eftermiddag när VP 

börjar, går på lunch och slutar blir flaskhalsar för utförande av transport. Några konsekvenser 

blir således: 

 Patienttransporter försenas och patienter kommer inte i tid till sina undersökningar.  

 Varutransporter försenas  

 Servicepersonalens arbete blir ineffektivt. 

Att reglera hissanvändandet således blir en aktuell fråga. Akuta transporter ska dock ha högsta 

prioritet och alltid kunna nyttja alla hissar där då denna möjlighet inte missbrukas. Kontroller 

med tillhörande befogenheter bör utföras som säkerställer att rätt resurs nyttjar rätt hissar. 

Dedoncker & Johnson (2004) och Chiarini (2013) belyser även smittoperspektivet med 

användandet av sjukhushissar då många olika personer och enheter vistas på en liten yta. Det 

är således viktigt att hissar rengörs ofta och regelbundet för att minska VRI. Dedoncker & 

Johnson (2004) påvisade att flaskhalsar skapas av sjukhusets rådande infrastruktur och att 

patienthissar ofta fallerar. Det är således även viktigt att minska reparationstid för hissarna och 

ha en åtgärdsplan/rutiner över hur hissärenden ska hanteras.  

Från intervjuer med SÖS kunde även konstateras att IT-systemet för transporter används dygnet 

runt vilket bland annat möjliggör att statistik kan hämtas även för jourtid vilket ger en mer 

träffsäker och rättvis bild av transporterna än på Capio S:t Görans Sjukhus. Chefer och 

patienttransportörer i tjänst går igenom transportstatistik veckovis. Att akuten ansvarar för 

patienttransporter på SÖS kan dock anses vara motsägande till Best Service rekommenderade 

principer och riktlinjer då akuten bör fokusera på vårdande av patienter istället för sjukhusets 

patienttransporter.  

5.1.3 Det ljusblåa delflödet – bårtransport mellan akuten och akutröntgen 
Under våren har ett pilotprojekt genomförts på akuten på Capio S:t Görans Sjukhus vars syfte 

var att avlasta vårdpersonal på akutröntgen som utför transporter mellan akuten och 

akutröntgen. I pilotprojektet placerades en dedikerad patienttransportör (PT) vid akuten som 

utförde patienttransporterna mellan akuten och akutröntgen. Det påminner om det upplägg som 

finns på Norrbottens sjukhus där en dedikerad VNS-personal återfinns på vissa vårdenheter för 

att utföra alla typer av tjänster.  En viktig skillnad är dock att den dedikerade PT i pilotprojektet 

på akuten, enbart skulle utföra patienttransporter mellan akuten och akutröntgen. 

Om en PT placeras på akuten, kan akutröntgen avlastas som då kan fokusera på sin 

huvudsakliga uppgift - genomföra undersökning av patient. För att kunna få ett effektivt 

patientflöde med minskad medelvårdtid på sjukhuset (och som därigenom skapar lönsamhet för 

sjukhuset) ska flödeseffektivitet prioriteras framför resurseffektivitet (Goldratt & Cox, 1986; 

Womack & Jones, 2003; Spear & Bowen, 1999). Att låta vårdpersonal, som det finns en brist 

på, utföra andra aktiviteter än vårdande går även det emot Best Service rekommenderade 

principer och riktlinjer som presenterats överskådligt i 1.1 Bakgrund. Dock så är det även av 
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vikt att både skapa en hög flödeseffektivitet och resurseffektivitet (Modig & Åhlström, 2011). 

Statistik angående antalet genomförda röntgenundersökningar som genomförs på akutröntgen 

beskriver ett patientflöde som varierar kraftigt vecka för vecka, se figur 17 i appendix. Detta 

skulle innebära att en PT som placeras på akuten inte skulle utnyttjas fullt ut vissa tider och 

andra tider vara överbelastad. Under de stunder där PT har få transporter att utföra kan det enligt 

avdelningschef på serviceorganisationen och sektionsledare för patienttransporter medföra att 

PT får andra uppgifter som inte har med patienttransportering att göra. En konsekvens blir då 

att transporterna kan bli lidande, och att det bildas slöseri i form av extra väntetider och ett 

ojämnt patientflöde. Att införa en dedikerad PT på akuten innebär även ett ökat krav på en väl 

fungerande kommunikation mellan de tre aktörerna utifrån ett nytt arbetssätt. Det är något som 

också skulle kunna motarbeta den tänkta positiva effekten av en minskad överbelastning.  

Två andra tänkbara alternativ skulle vara att sätta antingen extraresurser på akutröntgen eller 

att PT har samma arbetsupplägg som idag men med utökad personal och extra prioritet på 

akuten. 

Om en extraresurs i form av vårdpersonal (VP) tillsätts på akutröntgen skulle kravet på 

kommunikation vara densamma som det är idag. Extra VP på akutröntgen skulle innebära att 

överbelastningen skulle kunna minska samtidigt som patientflödet skulle kunna effektiviseras 

då ökad kapacitet finns för att utföra fler undersökningar. Extra VP har fördelen att den både 

kan utföra en patienttransport och hjälpa till vid undersökningar medan en PT enbart kan hjälpa 

till med patienttransporter. Detta alternativ går dock emot Best Service rekommenderade 

principer och riktlinjer även om avstånden är mindre mellan akuten och akutröntgen jämfört 

med andra transportsträckor. Det finns en stor brist på VP vilket gör det extra viktigt att skapa 

vårdprocesser som möjliggör för VP att fokusera på sin huvudaktivitet, att vårda/undersöka 

patienter. 

Det andra alternativet som innebär en ökad bemanning av PT där akuten prioriteras blir således 

en mer lämpad lösning för den verklighet som råder. För att patienttransporten ska bli 

effektivare är det viktigt med standardiseringar, där standardiserade hämtningar och lämningar 

är moment som kan bli effektivare och diskuteras i det gröna delflödet – Patienttransport utförs 

av patienttransportör. Idag registreras inte transporter i det ljusblå flödet, i IT-systemet för 

transporter vilket gör att transportstatistik saknas. Patientundersökning beställs istället via 

vårdens IT-system som då blir en signalering för transport för VP på akutröntgen. Att PT utför 

transporterna möjliggör att statistik för förbättringsunderlag kan införskaffas. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan det även konstateras att en patienttransport utförd av en PT med en hög 

utnyttjandegrad är mer gynnsamt än om en VP sporadiskt utför patienttransporten. Extra 

bemanning av patienttransportörer möjliggör även att VP kan fokusera på sin huvudaktivitet, 

vårdande av patienter. Effektiviseringar av det ljusblå delflödet är viktigt då det har en direkt 

påverkan på väntetiden på akuten som ska vara under fyra timmar för att uppfylla vårdgarantin. 

Under studiens arbetsgång visade det sig att det fanns ett behov på röntgen att bättre kunna 

visualisera patientflödena till olika röntgenapparater för att minska vistelsetiden för patienter 

på mottagningen. Något som inte ingår i denna studie men som rekommenderas att 

verksamheten ser över.  
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5.2 Mål och mätetal 
De empiriska resultaten kunde påvisa att de mål som är kopplade till säng- och bårflödets olika 

aktiviteter inte täcker alla aktiviteter och de mätetal som används är mest fokuserade på 

resursanvändning och kostnad. Härnäst presenteras en vidare diskussion kring använda mål och 

mätetal för säng- och bårflödets ingående aktiviteter för att stärka den interna validiteten och 

relatera till delforskningsfråga 2: Hur kan mål och mätetal formuleras och användas för de 

ingående aktiviteterna i säng-och bårflödet? Detta åstadkoms genom att bredda perspektivet 

och diskutera andra sjukhusövergripande mål som kan ha ett större inflytande över styrningen 

av säng- och bårflödet. På så sätt kan ett mer lämpligt samband mellan orsak och verkan 

etableras för att påvisa att en variabel i studien leder till ett resultat och att detta resultat inte 

blev till, på grund av en annan variabel.  

5.2.1 Mål 
I verksamhetsplanen för Capio S:t Görans Sjukhus finns verksamhetens strategiska mål 

kopplade till viktiga områden att utveckla (se figur 11 i appendix).  Säng- och bårflödet berör 

samtliga mål i sjukhusets övergripande verksamhetsplan som i stora drag innefattar att förbättra 

alla klinikers kvalitet av utförda aktiviteter, ökad patientsäkerhet, tillgänglighet och 

produktivitet. Målen innefattar även förbättrad arbetsmiljö och en anpassning av Capio S:t 

Görans Sjukhus nuvarande arbetssätt till framtidens hälso- och sjukvård. Vårdutvecklare på 

Capio S:t Görans Sjukhus menar att det finns en uppifrån och ned karaktär gällande arbetet med 

mål och mätning vilket överensstämmer med Kaplan & Nortons (1996) ursprungliga 

beskrivning av det balanserade styrkortet. Det är av vikt att en inte alltför präglad uppifrån och 

ned styrning införs då det ökar risken att viktig tyst kunskap går förlorad och att kompetens ute 

i verksamheten inte tas tillvara (Berlin & Kastberg, 2011). Berlin & Kastberg (2011) pekar även 

på ett flertal studier som påvisar att balanserad styrning inom svensk hälso- och sjukvård snarare 

introduceras som en form av interaktiv styrning, där dialog mellan olika parter i verksamheten 

sätts i fokus. Enligt vårdutvecklaren uppgavs även att uppifrån och ned styrningen hade ökat 

dialogen mellan olika enheter och främjade processorienteringsarbetet. 

Utav de mer övergripande sjukhusmålen framkom det att koncernen har som mål att öka 

lönsamheten och vårdkvaliteten genom att decentralisera resultatansvaret i så stor utsträckning 

som möjligt ut på vårdenheterna. Rörande decentraliserat resultatansvar menar Storhagen 

(2011) att i takt med ett mer krävande marknadsklimat har organisationsanpassningar ofta 

inneburit bolagiserings/division-och/eller organisationer med nedbrutet och delegerat 

resultatansvar. Det finns argument för decentraliserat resultatansvar såsom ökad möjlighet till 

uppföljning och spårbarhet etc. men ur logistiskt perspektiv är det mindre gynnsamt då 

konsekvensen ofta leder till funktionellt agerande som då kan stå i konflikt med logistikens 

helhetstänkande (Storhagen, 2011). Funktionellt agerande är även ett av de existerande 

grundproblemen inom sjukvården beskrivet i 1.1 Bakgrund.  

Utifrån koncernens mål ges indikationer på att serviceorganisationens nya uppdrag som både 

driftansvarig och systemutvecklare inte tydliggjorts för alla inblandade parter på sjukhuset. Att 

serviceorganisationen och sjukhusets service och administrativa aktiviteter främst benämns 

under punkten "Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur" i den sjukhusövergripande 

verksamhetsplanen, kan från intervju med verksamhetschef för serviceorganisationen, innebära 
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att serviceorganisationens uppdrag har ett brett tolkningsutrymme. Hofstede (1981) belyser 

vikten av att tydliga mål etableras för att ett balanserat styrkort ska fungera. I 

serviceorganisationens verksamhetsplan för 2016 har följande mål fastställts utöver de mål som 

berör säng- och bårflödet; 

 Ta fram nyckeltal för kvalitetsarbete   

 Konkretisera och utveckla VNS-konceptet (Vårdnära Service-konceptet)  

 Tydliggöra serviceorganisationens identitet  

 

Målen anses också påvisa att serviceorganisationen saknar en tydlig roll/identitet där det nya 

uppdraget med VNS- konceptet är i utvecklingsfas. En viktig notering som gjordes från intervju 

med vårdutvecklaren på Capio S:t Görans Sjukhus var att serviceorganisationen benämndes 

som en stödfunktion, men då med innebörden att serviceorganisationen ansvarar för delar i samt 

var ett stöd för patientflödena. Serviceorganisationens ansvar likställdes med en vårdenhets som 

en del i patientflödet, och inga ägare av ett eget patientflöde. Vidare sades stödfunktionerna 

tillföra kompetens till patientflödena. Varje stödfunktion (exempelvis röntgen eller akuten) äger 

sina kostnader medan processägarna inte har något ekonomiskt ansvar utan ansvarar för flödets 

effektivitet och kvalitet. Sammantaget ges indikationer de empiriska resultaten att det saknas 

ett gemensamt språk på sjukhuset avseende serviceorganisationens uppdrag/roll.  

På Södersjukhuset gavs liknande indikationer på en otydlighet kring serviceorganisationens 

uppdrag då de i sin verksamhetsplan skriver att de behöver förtydliga sitt varumärke och vad 

begreppet service innebär. Detta indikerar att otydligheten kring serviceorganisationers 

uppdrag kan vara ett utbrett problem bland sjukhus i Sverige.  

En orsak till serviceorganisationens breda och otydliga uppdrag bedöms vara pga. 

serviceorganisationens nya roll som på senare tid har utvecklats. Från intervju med chefsläkare 

kunde de konstateras att både sjukhusets serviceorganisation och serviceorganisationer i 

landstingen under de senaste åren har fått en mer integrerande roll i vårdens kärnprocesser från 

att traditionellt sett ha varit mer responsiva och kundanpassade. Detta kunde även konstateras 

från studier på området (Holmberg & Bell, 2015; Källum, 2014). Från att ha tillhandahållit 

enklare tjänster till att nu allt mer frekvent generera funktionslösningar, till exempel 

fastighetsdrift eller IT-drift eller rent av medansvariga för drift och utveckling av vårdens 

processer.  

 

5.2.2 Mätetal 
På en sjukhusövergripande nivå kunde det konstateras att det existerar en samsyn mellan 

koncern, sjukhusledning och serviceorganisation gällande vilka mätetal som är de viktigaste: 

medelvårdtid för patient på sjukhuset och på akuten, arbetade timmar på vårdenhet per 

vårddygn i månaden samt beläggningsgrad på vårdenheter och operationssalar. Chefläkaren 

antydde att det var viktigare att prioritera flödeseffektivitet än resursutnyttjande men att båda 

nyckeltalen var av betydelse. Detta går i linje med en effektiv processorientering och de 

principer som finns inom exempelvis lean (Modig & Åhlström, 2011; Womack & Jones, 2003). 

Från intervju med controller för serviceorganisationen kunde dock konstateras att 

serviceorganisationen i sin helhet utvärderas främst utifrån budget, där kostnad för antalet 
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anställda är den dominerande posten. En verksamhetschef på en mottagning på sjukhuset delade 

denna åsikt vilket indikera att vårdenheten främst utvärderas ifrån budget och mindre från 

flödesorienterade mätetal. Studier från Storbritannien visar även att sjukhus som infört 

processorientering är att det har inneburit att processorienteringens ena del som handlar om 

flödeseffektivitet blir lidande och att ett större fokus läggs på processorienteringens andra del 

rörande ständiga förbättringar. Problemet blir då att organisationer fokusera på ständiga 

förbättringar som fokuserar på att hålla budget vilket förstärker en suboptimering (Radnor, et 

al., 2012). Att dessutom budgetar i allmänhet baseras utifrån föregående års utgifter försvårar 

för serviceorganisationen att avlasta vården då avlastningen för vården innebär ett utökat 

uppdrag för serviceorganisationen men med bibehållen budget. Kostnadsfokuseringen bidrar 

med andra ord till att behålla säng- och bårflödet i sin nuvarande organisering 

I serviceorganisationens styrkort finns inte alla mätetal som berör säng- och bårflödet samlat, 

men om alla mätetalen som används skulle tas i hänsyn skulle mätetalen antalet transporter per 

timme per PT och punktlighet kunna klassas som processmått (performance drivers). Mätetalen 

Antalet transporter tillsammans med personalkostnader skulle då kunna klassas som 

resultatmått (outcome measures). Att mätetalen är utspridda och att resursutnyttjande prioriteras 

före flödeseffektivitet gör att det finns potential för att införa fler mätetal som fokuserar på 

flödeseffektivitet. Utifrån serviceorganisationens styrkort, verksamhetsplan och 

redovisningssystem kan olika metoder för utformningen och visualisering av mål och mätetal 

urskiljas. Enligt vårdutvecklare på Capio S:t Görans Sjukhus har antalet styrdokument minskat 

de senaste åren för att skapa en bättre tydlighet och röd tråd mellan verksamhetsplan och 

styrkort samt handlingsplan. Det är vårdutvecklarens mål att skapa en röd tråd mellan styrkorten 

och de övergripande målen med en tydlig visualisering. 

Serviceorganisationen insamlar information kring patienttransportörers bemötande och 

tillgänglighet samt väntetid för patienttransporter. Detta görs i samband med ett årligt 

benchmarkingprogram och inte som en integrerad del av verksamhetens styrkort vilket enligt 

Marriot et al. 2011 innebär att styrningen kan bli löst kopplad. Det finns inget uttalat mål eller 

långsiktig plan kring dessa mätetal. Styrkortet bör innefatta alla verksamheters viktiga 

aktiviteter och ansvariga. Utförare bör bli delaktiga i att utforma dessa mål och mätetal som 

direkt relaterar till process/ kundperspektivet (Bolman & Deal, 2008; Berlin & Kastberg, 2011). 

Det finns idag även utrymme för en ökad uppföljning av dessa parametrar.  

För att styrningsarbetet ska kunna fungera är det viktigt att både ledning och personal utbildas 

i varför det ska göras. Det finns en sjukhusövergripande kvalitetsenkät som är ett pilotprojekt 

på två avdelningar där serviceorganisationen fått med en av tio frågor och denna behandlar 

renligheten vid patientplatsen. Det exkluderar specifika aktiviteter rörande säng- och bårflödet 

som kan anses vara bland de mest patientnära aktiviteterna. Anledningen bedöms vara att det 

inte ingår i serviceorganisationens ansvar i nuläget. Att mer kontinuerligt insamla data kring 

olika kvalitetsaspekter är något som serviceorganisationen skulle kunna göra i egen regi och 

delge organisationen på ett mer systematiskt sätt. Enligt ISO- kvalitetstandarder är det av vikt 

att organisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster kompletterar detta med tillhörande 

kundåterkoppling vilket innefattar kundklagomål. Det gör det möjligt att ständigt förbättra 

produkter och tjänster för att förbättra kundupplevelsen. Detta skulle leda till att vården blir mer 
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patientorienterad (Little, et al., 2001; Nilsson, 2008). Det skulle även leda till att verksamheten 

kan arbeta mer målinriktat och fokusera på rätt saker.  

5.3 Mål och mätetals styrning av säng- och bårflödet  
Härnäst presenteras en diskussion angående hur nuvarande mål och mätetal styr säng- och 

bårflödet, med syftet att diskutera huvudforskningsfrågan: Hur kan ett säng- och bårflöde styras 

genom användning av mål och mätetal kopplade till dess ingående aktiviteter? Baserat på 

diskussionen, dras sedan slutsatser angående huvudforskningsfrågan, vilket presenteras i 

kapitel 6. Slutsats. 

5.3.1 Konsekvenser av nuvarande mål 
Detta avsnitt diskuterar och analyserar hur identifierade mål styr säng- och bårflödet. Studiens 

empiriska resultat påvisar att det främst var ett mål som dominerar styrningen av säng- och 

bårflödet. Det angår det mer övergripande målet att öka lönsamheten och vårdkvaliteten genom 

ett decentraliserat resultatansvar. De empiriska resultaten pekar på att det har medfört: 

 En överbelastning av vårdpersonal 

 Att ett helhetsperspektiv saknas över flödena 

 En avsaknad av sjukhusövergripande standarder.  

Härnäst presenteras mer ingående hur identifierade mål styr säng- och bårflödet där bland annat 

målens effekter kopplas till identifierade problem i flödet. 

Överbelastning av vårdpersonal 

Det nedbrutna resultatansvaret medför att vårdenheterna i så stor utsträckning som möjligt ska 

ansvara för de aktiviteter som utförs på vårdenheten. Att vårdpersonal ansvarar och utför service 

och administrativa aktiviteter utöver vårdande av patienter är en starkt bidragande faktor till att 

vårdpersonalen upplever en överbelastning, vilket påverkar medelvårdtiden negativt och 

resurser utnyttjas inte på ett effektivt sätt. En annan konsekvens blir att de service- och 

administrativa aktiviteter som vårdpersonal utför har en lägre prioritering av vårdpersonal och 

utförs därför inte till fullo. Från de empiriska resultaten återfinns ett exempel i 4.1.1 Det blå 

delflödet – utskrivning av patient där genomförda ATP-mätningar på bårar och sängar som 

rengjorts av vårdpersonal visar att inga bårar eller sängar blev godkända utifrån givna 

gränsvärden för hela enheten. Ett annat exempel återfinns från de empiriska resultaten i 4.1.5 

Det rosa delflödet - säng/bår reparationsserviceflöde där patienttransportörer vid upprepade 

tillfällen fick kommentera en sängs/bårs brister innan vårdpersonal beställer reparation från 

underleverantör.  

Starka indikationer av att vårdpersonal nedprioriterar de aktiviteter i säng- och bårflödet som 

vården ansvar för återfinns även i vårdklinikernas verksamhetsplaner och styrkort då dessa inte 

innehåller några mål riktade mot dess aktiviteter. Detta trots att flödets ingående aktiviteter har 

en effekt på medelvårdtiden och utnyttjandegrad av befintliga resurser. Vårdklinikernas 

fokusering på patientflödena, vilket är i linje med en fokusering på patientprocessorientering, 

bidrar också till att service- och administrativa aktiviteter inte ses i sin helhet (exempelvis 

tomma tillbaka transporter av säng/bårar), utan enbart de delprocesser som återfinns i 

patientflödena. Det decentraliserade resultatansvaret är också en anledning till att klinikerna 
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äger sina egna sängar/bårar vilket bland annat medfört en överbelastning på 

patienttransportörerna och slöserier i form av extra transport av tomma sängar/bårar och 

onödiga rörelser då patienten måste flyttas över från ena klinikens säng/bår till en annans. Se 

tabell 14 i appendix för mer information.  

Avsaknad av ett helhetsperspektiv  

Decentraliserat resultatansvar tillsammans med otydliga och få mål medför att ett 

helhetsperspektiv saknas. Ansvaret för säng- och bårflödets ingående aktiviteter är idag 

uppdelat mellan serviceorganisationen, underleverantörer och vårdpersonal. Från de empiriska 

resultaten kan det konstateras att det saknas mål som täcker samtliga aktiviteter i säng- och 

bårflödet. Serviceorganisationen har definierat mål för dryga hälften av de aktiviteter som de 

ansvarar för medan vården inte har formulerat några alls som direkt kopplar till sina 

ansvarsområden i säng- och bårflödet. 

Avsaknaden av mål för hela säng- och bårflödet bedöms ha stark påverkan på det 

decentraliserade resultatansvaret då det försvårar möjligheten till ett helhetsperspektiv och 

möjligheten att genomföra övergripande förändringsarbeten inom säng- och bårflödet. 

Kvalitetscontrollern på serviceorganisationen anser exempelvis att arbetet med att visualisera 

och definiera flöden som serviceorganisationen är medansvariga för är svårt och en av 

anledningarna till att arbetet med serviceorganisationens styrkort inte är välintegrerat i det 

dagliga arbetet. Detta kan både röra sig om en kompetensfråga men även svårigheten med att 

visualisera och kartlägga ett flöde där flera aktörer ingår utan en tydlig flödesägare. Som 

tidigare nämnt finns argument för ett nedbrutet resultatansvar men ur ett logistiskt perspektiv 

är det mindre gynnsamt då konsekvensen ofta leder till funktionellt agerande som då kan stå i 

konflikt med logistikens helhetstänkande (Storhagen, 2011). 

Det decentraliserade resultatansvaret i kombination med serviceorganisationens inte helt 

definierade uppdragsbeskrivning bedöms även vara en bidragande faktor till att ansvariga i 

serviceorganisation upplever det svårt att använda det balanserade styrkortet. Det finns således 

en anledning för sjukhuset att tydliggöra serviceorganisationens roll för att förenkla arbetet med 

det balanserade styrkortet. Hur serviceorganisationen ska bidra med minskad medelvårdtid och 

bättre utnyttjande av befintliga resurser bör förtydligas. Det balanserade styrkortet är en 

beprövad metod som på ett effektivt sätt länkar en organisations mål med övriga verksamheters 

aktiviteter och mätetal (Kaplan & Norton, 1996). Användandet av ett balanserat styrkort är 

således ett viktigt verktyg för att påvisa mer konkret hur serviceorganisationen kan bidra till 

minskad medelvårdtid och bättre utnyttjande av befintliga resurser.  

Avsaknad av sjukhusövergripande standarder 

Genom detaljerade arbetsbeskrivningar kan standardiserande rutiner skapas för att användas 

som ett antal kriterier för att säkerställa att kvalitén (kundens förväntningar) på en produkt eller 

service blir bemötta och mätta. Standardiserande rutiner är även viktigt för att skapa ett jämt 

och balanserat flöde för att på så sätt undvika överbelastning, variationer och slöseri. 

Det decentraliserade resultatansvaret har medfört en avsaknad av ett helhetsperspektiv i säng- 

och bårflödet, där de empiriska resultaten indikerar att en effekt blir att många aktiviteter i säng- 

och bårflödet inte är standardiserade. De empiriska resultaten presenterade i 4.1.2 Det gröna 

delflödet - patienttransport utförs av servicepersonal, påvisade exempelvis att det saknades 
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sjukhusövergripande standardiserande rutiner för överlämning av en patienttransport mellan en 

patienttransportör och en vårdpersonal. Det saknades även rutiner för hur många 

patienttransporter vårdpersonal kan beställa samtidigt, vilket bidrar till en överbelastning av 

patienttransportörerna och ett ojämnt patientflöde. Ett annat exempel presenteras i 4.1.1 Det 

blåa delflödet – utskrivning av patient, där det saknas rutiner för rengöring av sängar/bår. Även 

vid inköp av nya sängar/bårar saknas övergripande regler och riktlinjer vilket medför att sängar 

och bårar köps in efter vårdenheternas tycke där fungerande sängar kasseras och bårar som är 

missanpassade för infrastrukturen (hissarna) införskaffas.  

En annan orsak till att decentraliserat resultatansvar bidrar till avsaknad av sjukhusövergripande 

standarder, är från iakttagelsen att olika kliniker på sjukhuset har kommit olika långt med 

processorienteringen. Det indikerar på att flödeseffektiviseringar prioriteras olika på olika 

kliniker och att service och administrativa aktiviteter kan vara högt prioriterat på en vårdenhet 

och mindre på en annan. 

Ytterligare en anledning till att det saknas övergripande sjukhusstandarder bedöms vara att 

klinikerna i sina verksamhetsplaner under målet "2. Samarbete mellan organisationsgränserna" 

(se figur 11 i appendix), inte nämner utökat samarbete med serviceorganisationen. Att 

vårdenheterna enbart har som mål att utvidga samarbetet mellan vårdenheterna men inte med 

serviceorganisationen trots att säng- och bårflödets aktiviteter är uppdelat mellan både 

serviceorganisationen och vården kan sägas försvåra möjligheten till standardiserande rutiner 

för hela flödet.  

De empiriska resultaten påvisar att det saknas en förståelse för säng- och bårflödets effekt på 

patientflödena vilket skulle förbättras genom ett ökat samarbete mellan serviceorganisationen 

och vården. Att säng- och bårflödets betydelse inte är väl kommunicerat till vården bedöms 

även vara anledningen till att det finns ett tänk om ett mer reglerat hissflöde men som inte 

efterlevs. Idag finns även muntliga överenskommelser mellan serviceorganisationen och 

underleverantörer som ibland inte respekteras.  

5.3.2 Konsekvenser av nuvarande mätetal 
Detta avsnitt diskuterar och analyserar hur identifierade mätetal styr säng- och bårflödet. 

Studiens empiriska resultat påvisar att befintlig kostnadsfokusering medför en överbelastning 

av patienttransportörer och neddragen bemanning trots existerande behov. Härnäst presenteras 

hur identifierade mätetal styr säng- och bårflödet där bland annat mätetalens effekter kopplas 

till identifierade problem i flödet. 

Från de empiriska resultaten som presenterats i 4.2.2 Mätetal, kunde det konstateras att när de 

sjukhusövergripande mätetalen rörande medelvårdtid och beläggningsgrader bryts ner på 

enhetsnivå existerar en tydlig kostnadsfokusering. Betraktas de mätetal som relaterar till säng- 

och bårflödet identifieras kostnadsfokusering exempelvis av att de prioriterade mätetalen för 

flödet är antal transporter per transportör och timme tillsammans med personalkostnaden. Att 

serviceorganisationen prioriterar en hög utnyttjandegrad bidrar till att patienttransportörerna 

upplever en överbelastning och inte alltid hinner med att genomföra alla patienttransporter i tid 

eller samla in bårar. Något som statistik från IT-systemet för transporter kunde påvisa, se figur 

16 i appendix. Att förseningar uppstår trots en hög utnyttjandegrad av patienttransportörerna 
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kan förklaras genom att en hög utnyttjandegrad kräver att det alltid finns ett arbete att utföra. 

För att patienttransportören innebär det att en kö av väntande patienter behövs vilket då skapar 

väntetider och förseningar. Genom att nyttja ett fåtal patienttransportörer ges ett högt 

resursutnyttjande och en låg personalkostnad. En konsekvens blir dock ett ökat antal uppkomna 

förseningar och att patienttransportörerna känner en överbelastning vilket har en negativ 

påverkan på medelvårdtiden. Exemplet med patienttransporterana demonstrerar hur 

suboptimeringar som fokuserar på resursutnyttjande kan hämma den övergripande 

flödeseffektiviteten. Det är även ett exempel på hur överbelastning skapar slöseri i form av 

väntetider.  

På Capio S:t Görans Sjukhus och även SÖS finns ett mätetal som inriktar sig på 

flödeseffektivitet, nämligen punktlighet av en patienttransport. Dock prioriterades inte detta 

mätetal i och med att en osäkerhet i måttet existerar då det hämtas av IT-systemet för transporter 

som sammanslår patient- och gastransporter.  

De empiriska resultaten som presenterats i kapitel 4.1.2 Det gröna delflödet – patienttransport 

utförs av servicepersonal kunde även påvisa att kostnadsfokuseringen var en stark bidragande 

faktor till att IT-systemet för transport är stängt på jourtid då IT avdelningen inte bemannade 

nödvändig drift av IT systemet pga. av kostnad. På jourtid är kostnaden per transport högre än 

dagtid då det är både färre transporter och ett längre tidsspann. IT-systemet för transporter har 

ett flertal positiva effekter för att skapa ett mer effektivt patienttransportflöde då det bland annat 

förenklar beställningsprocessen, möjliggör för vårdenheterna att förbereda för en inkommande 

patient, möjliggör insamling av statistik och förenklar arbetsprocessen för 

patienttransportörerna. Att IT-systemet för transporter stängs ned under jourtid är ett ytterligare 

exempel på att resurseffektivitet prioriteras framför flödeseffektivitet i säng- och bårflödet.  

Ytterligare ett exempel i säng- och bårflödet där resursutnyttjande prioriteras framför 

flödeseffektivitet är ifrån de empiriska resultaten som presenteras i 4.1.5 Det rosa delflödet – 

säng/bår reparationsserviceflöde där underleverantör reparerar sängar/bårar utefter 

utnyttjandegrad av reparatörer och inte utefter tidsåtgång. Idag ägs sängar och bårar av 

klinikerna vilket kan vara en av anledningarna till att reparationstiden inte är kortare då 

vårdpersonal inte prioriterar att följa upp ärenden med underleverantören. En uppgift som borde 

kunna hanteras av serviceorganisationen.  

Mätning möjliggör för uppdragsgivare att säkerställa att uppsatta mål efterlevs (Berlin & 

Kastberg, 2011). Hofstede (1981) beskriver risken med att styrning anpassas efter 

verksamheten genom att nyckeltal etc. väljs utifrån vad som kan mätas och inte vad som borde 

mätas. Om mätetal som fokuserar på resursutnyttjande i verkligheten prioriteras högst kommer 

det att speglas i organisationens struktur (Berlin & Kastberg, 2011). För säng- och bårflödet 

finns det potential att utöka antalet mätetal som gynnar flödeseffektivitet och att de får en högre 

prioritet än de har idag. 
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6. Slutsats 
I följande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras genom besvarande av 

forskningsfrågorna och en presentation av studiens empiriska och teoretiska bidrag. Slutligen 

diskuteras studiens empiriska förslag ur ett etiskt och hållbart perspektiv samt studiens 

begränsningar och förslag på framtida studier.  

6.1 Säng- och bårflödet 
Inom den existerande litteraturen för verksamhetsstyrningen som riktas mot sjukhus, finns mål 

och mätetal beskrivet som fokuserar på patientens väg genom sjukhuset. Material- och 

serviceflöden som exempelvis säng- och bårflödet har däremot fått mindre uppmärksamhet. Det 

finns sparsamt med studier om hur mål och mätetal för material- och serviceflöden kan bidra 

med minskad medelvårdtid och effektivare användning av befintliga resurser. För att klara 

sjukvårdens tre stora utmaningar med brist på vårdpersonal, missnöjda patienter och budgetar i 

obalans är det viktigt att i förbättringsåtgärderna se över alla aktiviteter på ett sjukhus, inklusive 

material- och serviceflödena som exempelvis säng- och bårflödet. Den nuvarande trenden inom 

sjukvården är att serviceorganisationer får allt större ansvar för olika icke-medicinska 

aktiviteter för att avlasta vårdpersonalen.  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett 

säng- och bårflöde inom sjukvården. Genom en ökad förståelse av ett existerade säng- och 

bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan utformning av ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, 

där aktiviteterna utförs på ett effektivt och produktivt sätt för att säkra tillgång på 

transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt.  

För att uppnå syftet formulerades en huvudforskningsfråga som krävde fördjupad kunskap om 

det existerande säng- och bårflödet. Denna fråga bröts sedan ner i mindre delforskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna besvarades genom en fallstudie på Capio S:t Görans Sjukhus där 

forskningsprocessen har varit en iterativ process utifrån huvudforskningsfrågan som 

kontinuerligt tagits i beaktning och väglett hela studien. Härnäst presenteras studiens svar på 

delforskningsfrågorna som har legat till grund för att besvara huvudforskningsfrågan som också 

presenteras härnäst. 

6.1.1 Delforskningsfråga 1: Hur kan säng- och bårflödet beskrivas? 
Det nuvarande säng- och bårflödet kan klassificeras som både ett material- och serviceflöde då 

sängen/båren är ett material som återkommande involverar aktiviteter av servicekaraktär 

(exempelvis patienttransporten). Säng- och bårflödet involverar flera intressenter där 

serviceorganisationen har vårdpersonal som interna kunder och patienter som externa kunder 

medan vårdpersonalen har enbart patienter som externa kunder. Underleverantör har 

vårdpersonal som extern kund. 

I nuvarande organisering av säng- och bårflödet utför vårdpersonal ett flertal administrativa och 

servicerelaterade arbetsuppgifter. Varje klinik äger sina egna sängar eller bårar och ansvarar för 

inköp, vårdenhetens säng-/bårpool med ingående service och underhåll, vårdenhetens tillgång 

på säng/bår för inkommande patient, rengöring och bäddning av säng/bår samt förvaring och 

beställning av sängtextilier och sängmaterial. Traditionellt sett har serviceorganisationer på 
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sjukhus haft en relativt passiv och responsiv roll som ansvarat för att tillhandahålla och hantera 

servicetjänster åt varje klinik. Serviceorganisationen på Capio S:t Görans Sjukhus ansvarar för 

patienttransport, hantering av extrasängförråd, intern distribution av sängtextilier, tomma säng- 

och bårtransporter samt upphandling av underleverantörer. Underleverantören nyttjas av 

vårdpersonal vid behov av reparation av säng/bår.    

De empiriska resultaten indikerar att den nuvarande organiseringen och ansvarsfördelningen av 

ingående aktiviteter i säng- och bårflödet bidrar till en överbelastning av vårdpersonal skapad 

av de utförda aktiviteter som inte kräver medicinsk kompetens. Även Patienttransportörer 

upplever en överbelastning utifrån säng- och bårflödets funktionella uppbyggnad och avsaknad 

av sjukhusövergripande standardiserande rutiner vilket även bidrar till att skapa ett ojämnt 

patientflöde. Utifrån insamlad data finns en stark indikation på att nuvarande organisering 

tillsammans med genererad överbelastningen av personal och ojämnt patientflödet ger upphov 

till ett flertal icke-värdeskapande aktiviteter och nödvändiga men icke-värdeskapande 

aktiviteter. Följande slöserier kunde identifieras:  

Väntetider skapade från:  

 Försenade transporter (28 % av alla säng och bårtransporter var i snitt 5 minuter 

försenade).  

 Ej standardiserade överlämningar mellan patienttransportör och vårdpersonal.  

 Vårdpersonal behöver spendera tid för andra service eller administrativa aktiviteter 

istället för tid med patient, som exempelvis rengöring eller leta efter sina sängar eller 

bårar. 

Extra transporter skapade från:  

 Klinikerna äger sina egna sängar/bårar vilket skapar tomma tillbakatransporter.  

Onödiga rörelser skapade från:  

 Ej standardiserade överlämningar mellan patienttransportör och vårdpersonal.  

 Klinikerna äger sina egna sängar/bårar bidrar till att patienttransportörer behöver leta 

upp sängar och bårar innan tom tillbakatransport. Även vårdpersonal kan behöva leta 

sängar eller bårar. Patienter behöver förflyttas från en vårdenhets säng/bår till en annan. 

Defekter på sängar och bårar skapade från:  

 Medicinska klinikerna äger sina egna sängar/bårar och prioriterar inte service och 

underhåll.  

Överarbete skapas från: 

 Inga standardiserade överlämningar mellan patienttransportör och vårdpersonal.  

Slöserierna i säng- och bårflödet bidrar även till att flera av patientens behov inte tillgodoses. 

Vid patienttransporten tillgodoses exempelvis inte behovet om delaktiga eller involverade när 

patienttransporten kommer eller behovet om emotionellt stöd då patienten blir placerad mitt i 

korridoren i väntan på patienttransportör. Sammantaget pekar ovanstående faktorer på att det 
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finns potential att med lämpliga förändringar i säng- och bårflödet skulle bidra till att minska 

medelvårdtiden och ett mer effektivt utnyttja befintliga resurser. 

6.1.2 Delforskningsfråga 2: Hur kan mål och mätetal formuleras och användas för 

de ingående aktiviteterna i säng-och bårflödet? 
För de aktiviteter som serviceorganisationen ansvarar för i säng- och bårflödet har cirka hälften 

av aktiviteterna ett mål kopplat till sig. För aktiviteten patienttransporter finns målet att förbättra 

tillgängligheten för kundtjänst och för aktiviteten intern distribution av sängtextilier finns målet 

att skapa enhetligt arbetssätt för hantering av sängtextilier. För de aktiviteter som 

serviceorganisationen ansvarar för har fyra mätetal formulerats. Härnäst beskrivs vilka mätetal 

som finns och hur de används: 

 Antal transporter, som används för debiteringsunderlag 

 Personalkostnader, som används som budgetunderlag 

 Antalet transporter per timme och patienttransportör, som används för att se 

utnyttjandegraden av patienttransportörer och är ett underlag för schemaläggning och 

bemanning 

 Punktlighet (leveranspålitlighet), som är tänkt att användas för att se antal transporter i 

tid men används sparsamt 

Noterbart är att enbart mätetalet, antal transporter, återfanns i serviceorganisationens styrkort. 

Resterande mätetal fanns utspritt hos olika funktioner inom serviceorganisationen. Vården 

ansvarar för ett flertal aktiviteter i säng- och bårflödet, men trots det återfinns inga mål i vårdens 

verksamhetsplaner eller i styrkort. Istället har mål som främjar patientflöden, samarbeten 

mellan vårdenheterna och kunskapsspridning varit i fokus. De mätetal som återfinns i styrkorten 

berör vårdens ansvarsområde gällande rengöring av sängar och bårar och är kopplade till smitta 

samt mäter: 

 Antalet patienter som förvärvat VRI 

 Antalet patienter med ökad risk för MRSA 

Från de empiriska resultaten återgavs en samsyn mellan koncern, sjukhusledning och 

serviceorganisation gällande vilka mätetal som är de viktigaste: medelvårdtid för patient på 

sjukhuset och på akuten, arbetade timmar på vårdenhet per vårddygn i månaden samt 

beläggningsgrad på vårdenheter och operationssalar. Det uppgavs även att det var viktigare att 

prioritera flödeseffektivitet än resursutnyttjande men att båda nyckeltalen var av betydelse. 

Studiens resultat gav dock starka indikationer på att när de övergripande sjukhusmålen bryts 

ned i mål och mätetal för enheterna så är de mätetal som värderas högst, de i 

redovisningssystemet som speglar kostnader.  

6.1.3 Huvudforskningsfrågan: Hur kan ett säng- och bårflöde styras genom 

användning av mål och mätetal kopplade till dess ingående aktiviteter? 
Genom att kombinera resultaten från delforskningsfrågorna är det tydligt att det finns potential 

för effektivare styrning för säng- och bårflödet. Härnäst presenteras hur ett säng- och bårflöde 

kan styras genom användning av mål och mätetal kopplande till dess ingående aktiviteter. 
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Mål 

Idag finns ytterst sparsamt av vården formulerade mål och mätetal för de aktiviteter vården 

ansvarar för i säng- och bårflödet. Studien kunde även konstatera att vården inte hinner med att 

utföra sina aktiviteter då de bortprioriteras framför vårdandet av patienter. Aktiviteterna utförs 

därför inte till de standardnivåer som bör uppnås enligt gränsvärden framtagna av 

serviceorganisationen. De empiriska resultaten kunde även påvisa att serviceorganisationen har 

formulerat mål för cirka hälften av de ingående aktiviteter i säng- och bårflödet som de ansvarar 

för. Det finns inget mål som involverar samtliga aktiviteter i flödet. Att inte alla aktiviteter 

innefattas av ett mål och där enbart några aktiviteter har mål formulerade som inte alltid är 

mätbara har lett till en löst kopplad styrning av säng- och bårlödet och därmed en avsaknad av 

en balanserad målstyrning. Målstyrning för säng- och bårflödet är inte systematiskt integrerat i 

det dagliga arbetet för varken vården eller serviceorganisationen. 

Studiens påvisar att det främst var målet att öka lönsamheten och vårdkvaliteten, genom att 

resultatansvaret ska decentraliseras i så stor utsträckning som möjligt ut på vårdenheterna som 

dominerar styrningen av säng- och bårflödet. De empiriska resultaten kunde påvisa att det 

decentraliserade resultatansvaret har medfört: 

 En överbelastning av vårdpersonal 

 Att ett helhetsperspektiv saknas över flödena 

 En avsaknad av sjukhusövergripande standarder  

Sammantaget visar studien att dessa faktorer har ett starkt samband med beskrivna 

konsekvenser av säng- och bårflödet som presenterats i delforskningsfråga 1. Det uppdelade 

säng- och bårflödet och avsaknad av utvärdering kring dessa aktiviteter har även inneburit att 

förändringsarbetet blivit lidande. 

Mätetal 

Studiens kan konstatera att vården har ytterst få mätetal kopplade till sina aktiviteter i säng- och 

bårflödet medan serviceorganisationen har mätetal för dryga hälften av sina aktiviteter. Studien 

kunde konstatera att det återfanns en tydlig kostnadsfokusering bland både vårdenheterna och 

serviceorganisationerna. Där de empiriska resultaten pekar på att använda mätetal i säng- och 

bårflödet som mäter resursutnyttjande prioriteras högre än mätetal som mäter flödeseffektivitet. 

Studiens resultat pekar mot att kostnadsfokuseringen inneburit att funktioner inte bemannats 

helt efter behov, och har således genererat en överbelastning främst på servicepersonal. 

 

6.2 Empiriskt bidrag  
Denna studie har visat att det finns en potential att öka kunskapen om ett säng- och bårflödes 

betydelse för ett sjukhus lönsamhet. Detta går även i linje med Nilsson (2008) som menar att 

största skillnaden mellan patientprocessorientering och processorientering anses vara att ett 

större fokus ges på den värdeskapande service som ges till patient. Syftet med studien har varit 

att fördjupa kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett säng- och bårflöde inom 

sjukvården. Genom att besvara forskningsfrågorna har studiens således bidragit med en 

fördjupad kunskap om hur användning av mål och mätetal styr ett säng- bårflöde inom 

sjukvården. 
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Med hjälp av en ökad förståelse av ett existerade säng- och bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan 

ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, där aktiviteterna utförs på ett effektivt och 

produktivt sätt för att säkra tillgång på transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter 

dygnet runt. Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra och effektivisera säng- och bårflödet 

samt stärka studiens teoretiska perspektiv har kunnat presenteras genom att behandla studiens 

fyra mål: 

 Visualisera och beskriva ett nytt säng- och bårflöde. 

 Ta fram och rekommendera nya mål och mätetal anpassade för det nya flödet. 

 Föreslå organisatoriska förändringar för att främja de nya effektiviseringarna.  

 Fördjupa kunskapen om processorientering och verksamhetsstyrning och dess 

applicerbarhet inom sjukvården.  

Genom att besvara målen kan även Best Service nya principer och riktlinjer gällande VNS-

konceptet konkretiseras. I detta avsnitt presenteras rekommenderade åtgärder för de tre översta 

målen som behandlar ett nytt säng- och bårflödet medan det sista målet presenteras i avsnitt 6.3 

Teoretiskt bidrag. Härnäst presenteras först en övergripande motivering för rekommenderade 

åtgärder, följt av tre avsnitt som presenterar studiens tre övre mål.    

6.2.1 Övergripande motivering för rekommenderade förslag 
På ett övergripande plan bör flödeseffektivitet främjas genom att använda tid som mått istället 

för kostnader (Womack & Jones, 2003; Goldratt & Cox, 1986). Det kan dock vara svårt att göra 

förkalkyler av bättre tidsanvändning men det finns ett flertal studier på att efterkalkylerna ger 

ett lönsamt resultat (Abrahamsson & Aronsson, 2007). Storhagen (2011) menar att det inte finns 

något motsatsförhållande mellan fokusering på tidseffektivisering och bättre kvalitet eftersom 

dålig kvalitet är ett slöseri med tid och resurser samt drar på sig en rad indirekta kostnader. 

Storhagen (2011) konstaterar att i industrin ses en genomgående breddning av mätmässiga 

ansatser och att indirekta effekter prioriteras framför direkta samt att den faktiska verksamheten 

fokuseras där kunden och leverantören i allt högre grad är involverad. Utifrån studien empiriska 

resultat kunde det även konstateras att den trend som kommer allt mer inom sjukvården består 

av att mycket mer av sjukhusets aktiviteter baseras utifrån vad patienterna rapporterar från 

utförda undersökningar eller egenrapporteringar.  

Från det empiriska resultatet kunde nio problemområden identifieras med nuvarande 

uppsättning av säng- och bårflödet. I tabell 13 härnäst presenteras förslag på åtgärder: 
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Tabell 13. Åtgärdsförslag för de olika identifierade problem i säng- och bårflödet. 

Identifierade problem Åtgärder 

Överbelastning av vårdpersonal 

(muri). VP utför aktiviteter ej 

relaterade till direkt vård av patient. 

 Serviceorganisationen tar över ansvaret att 

rengöring sängar/bårar  

Överbelastning av patienttransportör 

(muri) 
 Serviceorganisationen tillåts prioritera 

flödeseffektivitet framför resurseffektivitet 

Ej standardiserade arbetsrutiner för 

vårdpersonalen 
 Inför fler tvärfunktionella möten mellan 

vården och serviceorganisationen 

Sängar och bårar ägs av klinikerna  Sängar/bårar ägs av serviceorganisationen 

IT-system för transporter har inte öppet 

på jourtid 
 IT-systemet för transporter har öppet dygnet 

runt alla dagar 

Ej standardiserade överlämningar 

mellan PT och VP 
 Standardiseringar införs i samarbete mellan 

serviceorganisationen och vården 

Inga sjukhusgemensamma 

rengöringsrutiner för sängar eller bårar  
 Standardiserade rutiner införs  

Hissflödet  Hissflödet regleras utefter beläggningsgrad 

där enskilda hissar under vissa tidpunkter 

enbart används av serviceorganisationen 

eller för akuta patienter 
UL fokus på resursutnyttjande  Majoriteten av reparationerna utförs av 

servicepersonal 

 

De förslagna åtgärderna är riktade för att skapa en mer stabil och balanserad miljö genom att 

eliminera överbelastning av vårdpersonal och patienttransportörer och minska variationer som 

då möjliggör att slöseri i form av icke värdeskapande aktiviteter blir enklare att lokalisera, 

avlägsna och förbli avlägsnade (Womack, et al., 1990; Goldratt & Cox, 1986; Modig & 

Åhlström, 2011; Spear & Bowen, 1999). De empiriska resultaten ger en tydlig indikation på att 

föreslagna åtgärder möjliggör en effektiv användning av resurser, minskad medelvårdtid och 

höjd vårdkvalitet samt patientsäkerhet. 

6.2.2 Visualisering och beskrivning  
Utifrån förslagna åtgärder i som presenteras i tabell 13 visualiseras ett nytt säng- och bårflöde 

i figur 10 härnäst följt av en mer ingående beskrivning. Se figur 7 för teckenförtydligande.   
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Det nya blåa delflödet beskriver de aktiviteter som utförs när patienten skrivs ut från en 

vårdenhet. Det nya gröna delflödet beskriver de aktiviteter som uträttas när patienttransportör 

utför patienttransport med säng- eller bår i syfte att antingen för patienten ska på en 

undersökning eller överlämnas på en annan vårdenhet. Det nya orangea delflödet beskriver de 

aktiviteter som utförs när vårdpersonal själv utför sängtransport för att överlämna eller 

undersöka patient på en annan vårdenhet.  

Det nya blå delflödet – utskrivning av patienten 

I det nya föreslagna blå delflödet återfinns ett mindre buffertlager bestående av en eller flera 

rengjorda och bäddade sängar intill varje vårdenhet som nyttjar sängar och ett buffertlager med 

rengjorda bårar vid akuten. De vårdenheter som har vårdanpassade sängar (exempelvis obesitas 

eller hjärtsängar) har ett buffertlager med dessa. När patient som nyttjat en säng skrivs ut tar 

VP den använda sängen/båren till buffertlagret, placerar den där och signalerar att en eller flera 

nya rena säng behövs till VE A. Signalen kan exempelvis bestå av en display kopplat till IT-

systemet för transporter eller en fysisk knapp. På så sätt kan ett Just-In-Time system upprättas 

vid buffertlagret. Signalen används även vid överbeläggningar vilket medför att det lila 

delflödet – anskaffning av extrasäng vid överbeläggning försvinner i det nya upplägget och 

serviceorganisationens extrasängförråd frigörs. VP tar sedan en av de rena sängarna/bårarna 

och placerar på patientplatsen i VE A. På detta sätt kan vårdenheten direkt ta in en ny patient, 

vilket minskar väntetiden. Rengöring och bäddning är nu inte en uppgift för vårdpersonal vilket 

minskar vårdpersonalens överbelastning. Rengöring och bäddning föreslås utföras av 

servicepersonal i en sjukhusgemensam ”Bäddcentral”. 

Signalen om ett behov av en ny ren säng/bår ger upphov till att kundtjänst delar ut en 

säng/bårtransport från bäddcentralen till buffertlagret hos VE A. Transportör från bäddcentralen 

tar emot uppdraget via mobilapplikation och ändrar status till ”påbörjad transport”, likt en 

vanlig patienttransport. På displayen vid buffertlagret kan då VP se att en ny ren säng/bår är 

påväg. Innan transporten registrerar transportör att en säng/bår transporteras iväg via en RFID-

taggning. RFID- taggningen möjliggör vetskap om antalet sängar/bårar som finns i 

bäddcentralen. När transportör lämnat sängen/båren vid VE A registrerar patienttransportören 

det i mobilapplikationen och tar använd säng/bår tillbaka till bäddcentralen. På så sätt 

möjliggörs statistik för leveranser av rena sängar/bår. Via ett upplägg med en bäddcentral har 

två nya transportsträckor skapats, till och från vårdenhet. I 7.3.2 Det nya gröna delflödet – 

patienttransportör utför patienttransport, beskrivs mer om antalet totala transporter som 

tillkommer.  

Vid bäddcentralen registreras sängens/bårens RFID-tagg för lagerstatuskontroll och kontroll av 

serviceintervall. Om servicepersonal upptäcker dysfunktionella sängar/bårar vid bäddcentralen 

behöver inte vårdpersonal kontaktas för att ta beslut utan säng/bår repareras. På så sätt avlastas 

vårdpersonalen ytterligare. Efter avbäddning och inspektion efterföljer en maskinell tvätt av 

både säng/bår och madrass alternativt manuell. Kapaciteten som maskinella eller manuella 

rengöringen behöver kan beräknas i enlighet med existerande beräkningsprocedurer för 

säkerhetslagar och beställningspunkt utifrån antalet rengöringar som utförs per dag och 

leveranstiden för en ren säng/bår. Till skillnad från nuvarande upplägg, återfinns och sköts 

sängtextilier av bäddcentralen. Det medför att Det rosa delflödet – säng/bår 

reparationsserviceflöde samt Det gråa delflödet – sängtextilier beställs från leverantör, 
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bortrationaliseras. I och med detta avlastas vårdpersonal ytterligare från en aktivitet som inte 

kräver medicinsk kompetens och det frigörs även någon kvadratmeter på vårdenheten då 

sängmaterial och sängtextilier är bortflyttat. Inköp av sängar görs även av serviceorganisationen 

vilket medför att sängar/bårar inte kasseras i onödan samt att logistiska perspektiv kan värderas 

högre vid inköp. Rengjorda sängar bäddas och placeras vid dedikerat område, medan bårar 

placeras vid dedikerat område direkt efter rengöring.  

Större majoriteten av nuvarande sängar och bårar är inte anpassade för en maskinell rengöring. 

De elektroniska delarna går att packa in men hydrauliken kommer påverkas då smörjmedel på 

speciella delar på säng försvinner efter högtryckstvätt och rost kan uppstå. Att byta ut alla 

sängar/bårar på en gång är en stor investering vilket medför att en utfasning är mer aktuell. Det 

föreslås att servicepersonal som arbetar i bäddcentralen utbildas i säng/bår 

reparationer/underhåll och att underleverantör kallas in vid större fel.  

Det nya gröna delflödet – patienttransport utförs av servicepersonal 

IT-systemet för transport föreslås vara öppen även jourtid för att förenkla 

beställningsprocessen, möjliggöra insamling av statistik, kunna mäta leveransservice och kunna 

ge signal om att vårdpersonal ska förbereda för patienttransportörs ankomst. Det anses vara av 

stor betydelse att IT-systemet för transporter blir klassat som ett vårdnära IT-system så att 

uppmärksamhet kring underhåll etc. fungerar på bästa möjliga sätt. Det innebär att 

personnummer får visas och resterande information likt den som visas i vårdens IT-system får 

delges till patienttransportörer. Detta minskar risken för bristande kommunikation pga. av den 

mänskliga faktorn vid lämning och hämtning.  En ny klassificering skulle också innebära att 

IT-systemet för transporter bli en naturlig och essentiell del i utbildningen för ny vårdpersonal.  

En skillnad med det nya delflödet är att serviceorganisationen föreslås äga sängarna/bårarna 

vilket medför att slöseri i form av extratransport av tillbakatransporter av sängar och bårar inte 

längre är nödvändig. En annan skillnad med det nya delflödet är att vårdpersonal nyttjar 

informationen att patienttransportör är påväg till vårdenheten genom att förbereda patienten. 

Genom diskussion mellan serviceorganisationen och representanter från olika vårdenheter tas 

sjukhusgemensamma standarder och arbetsrutiner fram för hur en patientöverlämning mellan 

PT och VP går till mer i detalj. Här behandlas även rutinen att en patienttransport beställs i 

samband med att patienten undersökts klart så att inte flera patienttransporter beställs samtidigt. 

Genom dessa standardiseringar minskar de problem som de empiriska resultaten belyst i 5.1.2 

Det gröna delflödet – patienttransport utförs av servicepersonal med överbelastning, ojämnt 

patientflöde och slöserier i form av onödiga rörelser, väntetider och överarbete. 

En ytterligare förändring med det nya delflödet är att akuten plus de vårdenheter som har 

vårdanpassade sängar kommer ha ett extra buffertlager med rena standardsängar vid 

vårdenheten. Dessa kommer att användas när en patient överlämnas från VE A till VE B. Vid 

en patienttransport överförs patienten från båren eller den vårdanpassade sängen till en vanlig 

säng direkt intill vårdenheten. Därefter transporteras patienten iväg till VE B, en arbetsgång 

som är i drift vid Centralsjukhuset i Karlstad. Det extra buffertlagret med rena sängar fylls på 

genom samma procedur som det nya blå delflödet. Den använda båren eller vårdanpassade 

sängen som patienten låg i, placeras vid det extra buffertlagret och transporteras ned efter att 

transportör från bäddcentralen lämnat en ny ren säng. En annan förändring i det föreslagna nya 
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gröna delflödet är att patienttransportörer även utför patienttransporter mellan akuten och 

akutröntgen. Akuten och akutröntgen använder då samma beställningsprocedur som övriga 

vårdenheter och därav försvinner det ljusblå delflödet vilket avlastar vårdpersonalen och frigör 

tid för undersökningar av patienter. 

Överförflyttningen av patienten medför dock att antalet transporter totalt sätt kommer att ökar. 

För att inte skapa nya överbelastningar i patientflödena eller material- och serviceflödena är det 

av vikt att skriva ut patienterna när det är färdigvårdade och inte när läkarronden är färdig. En 

konsekvens kan annars bli ett ojämnt patientflöde vilket då bland annat skulle överbelasta 

bäddcentralen. Införandet av en bäddcentral medför att det blir ännu viktigare att bortarbeta 

läkarronderna och även reglera hissflödet som också enkelt kan överbelastas i och med det 

ökade antalet transporter. Det föreslås att serviceorganisationen får ensamrätt på lämplig 

hisskapacitet (exempelvis med hjälp av kortläsare) under vissa tider på dygnet när användandet 

av hissarna är som högst. 

Det nya orangea delflödet – vårdpersonal utför patienttransport  

De rekommendationer som föreslås i ovannämnda flöden anses kunna bidra till att 

patienttransporter utförda av vårdpersonal endast sker av medicinska skäl eller då transporttiden 

mellan olika vårdenheter är försumbar. På så sätt minskas överbelastningen ytterligare av 

vårdpersonalen. Utifrån Best Service uppdelning av sjukvård i tre olika domäner kan det nya 

orange delflödet nu betraktas tillhöra vårddomänen och inte service- eller 

administrationsdomänen. I det föreslagna nya orangea flödet behöver inte heller vårdpersonal 

vänta vid överlämning av patient till annan vårdenhet då serviceorganisationen äger sängarna 

och inga tillbakatransporter är längre nödvändiga. Detta frigör tid för vårdpersonalen. 

 

6.2.3 Tillhörande mål och mätetal 
Chefsläkaren på Capio S:t Görans Sjukhus menar på att det finns en utmaning med alla typer 

av vårdnära tjänster, där den utökade kostnaden för serviceorganisationen ger en ökad kvalitet 

och service men att det idag inte finns en tydlig koppling till ökad lönsamhet. Här kan ett väl 

genomarbetat styrkort bidra med tydlighet och koppling då balanserad styrning bygger på att 

mål och strategier knyts samman och följs upp systematiskt (Kaplan & Norton, 2001). Det är 

viktigt att kritiska framgångsfaktorer och mätbara mål identifieras för alla perspektiv samt att 

styrkortet blir en del av ett standardiserat arbetssätt. Det måste dessutom vara förankrat i 

organisationen för att uppnå en balanserad och effektiv styrning (Berlin & Kastberg, 2011).  

Berlin & Kastberg (2011) menar även att de olika perspektiven i styrkortet inte bara anses vara 

viktiga var för sig utan förväntas också påverka varandra positivt och ge synergieffekter. 

Sjukvårdens tre stora utmaningar gällande missnöjda patienter, budgetar i obalans och 

konkurrens om arbetskraft som beskrivits i 1.1 Bakgrund, skulle alla kunna påverkas positivt 

av ett väl fungerande balanserat styrkort. 

Genom att visualisera material- och serviceflödena, däribland säng- och bårflödet och de 

ingående delprocesserna (patienttransport, rengöring av säng/bår etc.) förenklas möjligheten att 

sätta mål och mätetal för hela flödet så att flödeseffektivitet kan prioriteras. Statistik som 

presenterats i 4.2 Säng- och bårflödet visar att säng- och bårflödet har en repetitiv karaktär och 

de ingående aktiviteterna går således att standardisera, mäta och visualisera. 
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Serviceorganisationen rekommenderas att ta fram en vision som berättar vad som ska uppnås 

och även ger en riktning för hur det ska uppnås. Vision bör formuleras så att svaren på hur 

ligger inom ramarna för en mer effektiv och produktiv processorientering för att på så sätt skapa 

ett mer lönsamt sjukhus. Målen för säng- och bårflödet formuleras därför utifrån hur mer 

flödeseffektivitet (minskad medelvårdtid) och resurseffektivitet (utnyttjandegrad) kan skapas 

men där flödeseffektivitet tillåts prioriteras framför resurseffektivitet. Mål bör inrikta sig främst 

emot att minska överbelastning (muri) av både personal och maskiner, skapa ett jämnare 

patientflöde (mura) samt eliminera slöseri i form av icke-värdeskapande aktiviteter (muda). Mål 

bör även formuleras så att säng- och bårflödet tillförsäkra sjukhuset en tillgång på 

transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt. På så sätt kan patientens 

och övriga kunders behov/önskemål tillgodoses.  

I figurerna 18 och 19 i nedan återfinns rekommenderade förslag på mål och mätetal tillhörande 

det nya säng- och bårflödet som är inriktade mot att främjar en ökad processorientering. 

Förslagna mål och mätetal är baserade utifrån Kaplan & Nortons (1996) ursprungsmodell med 

fyra olika perspektiv för att möjliggöra en balanserad styrning av säng- och bårflödet och är 

tänkta att vara till en inspiration för serviceorganisationer där lokala anpassningar kan behövas. 

På så sätt utökas antalet mål och mätetal kraftigt i jämförelse med tidigare då enbart det 

finansiella mätetalet, antal transporter, återfanns i styrkortet. Medarbetarperspektivet antas 

gälla för samtliga processer och bör således återfinnas på serviceorganisationens samlade 

styrkort och har därför exkluderats i detta exempel som är mer riktat mot det nya säng- och 

bårflödet. Målvärden för det nya säng- och bårflöde har också exkluderats eftersom de är 

kontextspecifika. Målen och mätetalen är tänkt att stimulera ständig förbättring istället för att 

endast kontrollera. Band (1990) argumenterar för att mätetalen ska ha relevans för 

verksamheten och behöver därför vara en del av en feedback loop där chefers och anställdas 

prestationer utvärderas och analyseras. Prestationsdata ska vara tillgängligt för kontinuerlig 

granskning och primärt visualiseras i form av grafer. Mätetalen bör också uppdateras när 

förutsättningarna förändras.  
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6.2.4 Rätt organisationsform med rätt arbetsprocess 
Följande rekommendation är uppdelad i två delar där den första delen riktar sig till 

organisationen och den andra mot arbetsprocessen. 

Rätt organisation för att skapa rätt förutsättningar 

På Capio S:t Görans Sjukhus finns olika patientflöden uppdelade mellan olika kliniker som 

även är nedbrutna i mindre patientdelflöden. För varje patientflöde finns en flödesägare och för 

varje patientdelflöde finns en delflödesägare. Serviceorganisationen benämns även som en 

klinik och det rekommenderas således att material- och serviceflöden definieras och 

visualiseras för att sedan brytas ned i mindre delflöden, såsom säng- och bårflödet har brutits 

ned i mindre delflöden (rengöring/blått delflöde och patienttransport/grönt delflöde). Varje 

material- och serviceflöde bör ha en flödesägare där delflödena har delflödesägare likt 

klinikerna som har indelat patientflödena i olika ansvarsområden med flödesägare och 

delflödesägare. Material- och serviceflödesägaren har ansvar att med ett helhetsperspektiv 

effektivisera flödena och skapa sjukhusövergripande standarder. Studien rekommenderar att 

serviceorganisationen har det övergripande ansvaret för material- och serviceflödena. Främsta 

orsaken är att majoriteten av ingående aktiviteter i material- och serviceflödena involverar 

arbetsuppgifter som inte kräver medicinsk kompetens. 

I material- och serviceflödena återfinns vissa aktiviteter som kräver medicinsk kompetens och 

således bör vården ansvara här. För att få med ett helhetsperspektiv i flödena är det därför viktigt 

att upprätta möten med material- och serviceägarna och patientflödesägarna. Målet är att 

visualisera och etablera nuläget och öka samarbetet mellan serviceorganisationen och vården 

så att effektiviseringar och sjukhusövergripande standarder enklare kan upprättas och införas. 

Att visualisera flöden är ett medel för att öka medvetenheten om dessa för att i sin tur skapa en 

gemensam vision och strategi så att material- och serviceflödena utvecklas i önskad riktning. 

En tydlig flödesägare skulle kunna bidra med den kommunikationen och samordna 

standardiserande rutiner som utgår från ett helhetsperspektiv.  

Studien kunde konstatera att det idag finns olika syn på sjukhuset gällande 

serviceorganisationens nya framträdande roll. Med de nya ovanstående förslagna 

organisationsförändringarna rör sig serviceorganisationen från att vara en responsiv 

organisation ansvariga för mer service, underhåll och support etc. till att mer vara en proaktiv 

organisation som är driftansvariga, integrerande samt delutvecklare av vårdprocesserna. 

Verksamhetschefer rekommenderas således att uppdatera benämningen av 

serviceorganisationen så den ligger mer i linje med den nya proaktiva rollen. På så sätt kan 

tydligare mål etableras vilket kan generera ett bättre helhetsperspektiv och ett bättre 

målsstyrningsarbete.  

Låt mål- och mätningsarbetet för material- och serviceflödena bli en naturlig del av det 

vardagliga arbetet.  

Det föreslås att inte enbart tydliga rutiner och sjukhusövergripande flödesbeskrivningar bör 

finnas för olika delflöden inom material- och serviceflödena utan även att rutiner för mål- och 

mätningsarbetet tas fram. Det är viktigt att sätta mål och att kontinuerligt utvärdera dessa för 

att se till att verksamhetens aktiviteter ligger i linje med dess strategi. Att formulera mål och 

mätetal med ett helhetsperspektiv för material- och serviceflöden är viktigt då det ger underlag 
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för framtida beslutsfattande. Det är viktigt att målarbetet utförs tillsammans med kund 

(vårdpersonal och patienter) där kommunikationsvägar existerar både vertikalt och 

tvärfunktionellt inom organisationen där all kompetens tas tillvara. Genom att visualisera flödet 

och delge serviceorganisationen det övergripande ansvaret över material- och serviceflödena 

kan en balanserad styrning av dessa enklare inrättas. Med ett flerdimensionellt perspektiv av 

verksamheten där inte enbart de ekonomiska mätetalen prioriteras, ökas förutsättningarna för 

ett lyckat långsiktigt arbete med att bättre tillgodose vårdenheterna samt patienternas behov. Ett 

lämpligt verktyg för att säkerställa att ett flerdimensionellt perspektiv tas i beaktning är det 

balanserade styrkortet.  

Serviceorganisationen bör fastställa långsiktiga mål för material- och serviceflödena, som 

exempelvis säng- och bårflödet, som sedan bryts ned i mer kortsiktiga delmål med en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Med detta möjliggörs vilket möjligt en god översikt 

och kontroll över de olika material- och serviceflödena. Mätetal bör tillämpas på ett sådant sätt 

som stimulerar verksamheten för ständig förbättring istället för att endast kontrollera. I Capio 

S:t Görans Sjukhus serviceorganisation fall innebär detta en ökad användning av processmått 

istället för resultatmått.  

Den som utför prestationen bör vara delaktig i mål- och mätningsarbetet genom att dels bidra 

med kunskap men även vara med och mäta och förstå vad och hur prestationerna mäts. Genom 

att se till att mätetal är relevanta och påverkbara för chefer och personal i sitt dagliga arbete 

skapas en tydlig ansvarskänsla. Mätetalen bör således vara en viktig och naturlig del vid 

utvärdering och feedback av anställda. Chefer och anställda kan därmed förstå olika aktiviteters 

inverkan på utfallet och relatera dem till den övergripande strategin. Prestationsdata ska vara 

tillgängligt för kontinuerlig granskning och primärt visualiseras i form av grafer. Mätetal bör 

överses kontinuerligt och uppdateras när förutsättningar förändras så att mätsystemet stödjer 

den existerande verkligheten.  

Genom att reducera antalet styrdokument, så att samtliga material- och serviceflöden ingår i 

serviceorganisationens styrkort, som då innehåller både resultat- och processmått på alla fem 

dimensionerna, skapas en bättre helhetssyn över arbetet. Mätetalen inom respektive dimension 

skall ha en tydlig koppling till sjukhusets övergripande nyckeltal: medelvårdtid för patient på 

sjukhuset och på akuten, arbetade timmar på vårdenhet per vårddygn i månaden samt 

beläggningsgrad på vårdenheter och operationssalar.  

6.3 Teoretiskt bidrag 
Studiens sista formulerade mål var att med hjälp av metoder och teorier rörande 

processorientering och verksamhetsstyrning, fördjupa kunskapen om dess applicerbarhet inom 

sjukvården. Flera studier har behandlat logistik och processorientering inom sjukvården med 

ett fokus på patientens olika vårdprocesser, där speciellt akutmottagningar har fått stor 

uppmärksamhet. I litteraturen finns få arbeten berörande olika service- och materialflöden inom 

sjukvård. Det återfinns även ytterst sparsamt med studier som behandlar ett flöde i en komplex 

organisation som både innehåller service- och materialflöden (som exempelvis säng- och 

bårflödet). I denna studie har följande utförts:   
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 Applicerat existerande metoder och teorier inom processorientering för att beskriva ett 

service- och materialflödes effekt på en komplex organisations patientflöde 

 

 Via ett helhetsperspektiv, visualiserat och beskrivit ett flöde bestående av både service- 

och materialflöden (säng- och bårflödet) i en komplex organisation med dess ingående 

aktiviteter. Detta möjliggör att ett mer balanserat och stabilt kundflöde (patientflöde) 

kan skapas, där slöseri kan identifieras och hanteras eller elimineras. Majoriteten av 

forskningen fokuserar på patientflödet medan denna studie även inkluderar andra 

faktorer för att genera kundvärde. Gällande patienttransport kunde studiens 

identifierade problem bekräfta tidigare studiers identifierade problem (Hanne, et al., 

2009; Naesens & Gelders, 2009), vilket indikerar att dessa problem är generella för olika 

sjukhus. 

Inom mätning och styrning finns ett flertal studier som både behandlar privata och offentliga 

verksamheter (Neely, 2005; Angelis, et al., 2009; Kaplan, 2001). Tillämpningen av en 

fungerande processorienterad mätning och styrning förutsätter en likriktning i 

produkten/tjänsten och en förståelse hos de anställda för hur modellerna ska tillämpas 

(Hofstede, 1981). I praktiken har dock utfallen av tillämpningen varierat då de teoretiska 

modellerna inte alltid är anpassade för organisationens specifika kontext (Berlin & Kastberg, 

2011). I en komplex och specifik kontext så som sjukvård, återfinns både interna och externa 

intressenter där en intern intressent ska tillgodose andra interna och externa intressenters behov 

och krav, samt flöden innehållande både material- och serviceflöden. I denna studie har även 

följande utförts:   

 Bekräftat Neelys et. al (2002) teori rörande vikten av intressenternas roll och behov i 

prestationsmätning och styrningsarbete. Denna studie har undersökt mätning och 

styrning i en kontext där det existerar en rad olika intressenter. Det funktionellt 

uppdelade material- och serviceflödet har flera olika intressenter vilket i en komplex 

organisation kan skapa otydliga ansvarsförhållanden. Mätning och styrningsarbetet 

inom säng- och bårflödet har blivit lidande pga. avsaknad av klargjord tydlighet kring 

vad som ska mätas, vilket varit svårt i och med att man inte vet vilket värde/behov som 

gäller och vilka tider som ska mätas etc.  

 

 Kartlagt olika interna och externa intressenters behov av ett material- och serviceflöde 

på sjukhus och klargjort hur en serviceorganisation bör hantera de olika intressenterna 

för att främja en processorienterad verksamhet.  

 

 Bekräftat att en balanserad styrning i enlighet med Kaplan & Nortons (1996) 

ursprungsmodell, med de fyra olika perspektiven (kund-, process-, utveckling- och 

finansiellt perspektiv) i beaktning, går att applicera med viss modifikation i komplexa 

organisationer innehållande vissa intressenter som i sin tur både har interna och externa 

intressenter att tillgodose. Detta genom ett flöde innehållande både material- och 

serviceflöden. Studiens föreslagna mål och mätetal adresserar svårigheten med 

gränsdragningen för vilka mätetal som ska placeras i kund- respektive 

processperspektivet. Studien framhäver att en gränsdragning för de olika perspektiven 
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bör dras, där alla mätetal skapade från de krav och behov där service- och materialflödet 

interagerar med kundflödet (patientflödet), är mätetal som tillhör kundperspektivet där 

dessutom både de interna och externa intressenternas behov placeras i kundperspektivet. 

På så sätt möjliggörs en balanserad styrning för ett material- och serviceflöde där en 

intressent ska tillgodose både interna och externa intressenters behov och krav. 

6.4 Reflektioner kring etik 
Det finns en rad etiska aspekter som kan diskuteras angående studiens argument för att utöka 

ansvaret för serviceorganisationen. Med allt fler uppgifter som förläggs på 

serviceorganisationen så är det viktigt att uppgifter tas över på ett ansvarsfullt sätt genom att 

servicepersonal också följer vårdförbundets yrkesetiska koder. Alla som arbetar inom vården 

ska veta hur man ska förhålla sig till olika prioriteringar. Det är viktigt att patienttransportörer 

är väl medvetna om hur man agera när oförutsägbara saker inträffa vid en patienttransport. 

Vidare, patienttransportörer och annan servicepersonal ska vara väl medvetna om hur patienter 

och dess anhöriga samt vårdpersonal ska bemötas oavsett kön, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet eller religiösa åsikter etc. Patienttransportörer måste behandla information 

konfidentiellt.  

I denna studie föreslås det att IT-systemet för transporter ska få innehålla mer detaljerad 

information av patienter än vad det gör i nuläget. Det skulle innebära att information såsom 

personnummer, namn och efternamn skulle visas vilket skulle underlätta för 

patienttransportörer att genomföra transporterna och göra transportstatistik mer lätthanterlig. 

Givetvis är det viktigt att denna information behandlas med största aktsamhet och när 

information delges ska det göras med omdöme. Servicepersonalens utökade arbetsuppgifter och 

ansvar medför att det blir ännu viktigare att de utbildas i etik och säkerhet samt skriver under 

tystnadspliktsavtal. Om dessa avtal inte respekteras ska lämpliga åtgärder vidtas. Innan mer 

detaljerad patientinformation förflyttas till IT-systemet för transporter är det givetvis viktigt att 

se till att detta IT-system är tillräckligt säkert gentemot hackare eller andra typer av sabotörer. 

Denna studie syftar till att ge förslag på en ny organisering av säng- och bårflödet tillsammans 

med mål och mätetal för att frigöra mer tid för vårdpersonal samt minska medelvårdtiden. 

Sjukhus och alla yrkesverksamma anses då få ökade möjligheter att erbjuda vård och samtidigt 

följa de etiska principerna och riktlinjerna 

6.5 Reflektioner kring hållbarhet 
Sedan Brundtlands definition (WCED, 1987) har hållbarhet fått en allt viktigare roll i vår värld 

och samhället börjar inse att jordens resurser är ändliga. Nedan följer en diskussion kring hur 

detta examensarbete bidrar till den hållbara utvecklingen utifrån tre olika dimensioner; social, 

ekologisk och ekonomisk. 

I denna studie har sjukhus prestationsmätning och styrning av säng- och bårflöde analyserats 

för att göra sjukhus bättre rustade för att kunna tillhandahålla ett flöde där rätt aktiviteter utförs 

på ett produktivt sätt för att tillförsäkra tillgång på transportdugliga, ergonomiska och 

patientsäkra enheter dygnet. Där flödets utformning har haft sjukvårdens tre stora utmaningarna 

i beaktning; brist på vårdpersonal, ökat antal missnöjda patienter och budgetar i obalans.  
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Den nya föreslagna organiseringen av säng- och bårflödet och mer ändamålsenlig styrning av 

detta flöde bidrar till ökad hållbarhet i alla tre dimensioner. Genom att låta vårdpersonal i större 

utsträckning få fokusera på vårdandet av patient förväntas kunna bidra till att minska 

medelvårdtiden och således öka den sociala hållbarhetsdimensionen gällande individens 

välbefinnande och behov. I ett längre perspektiv förväntas dessutom den ekonomiska 

hållbarheten att öka sjukhuset kan vårda fler patienter. Ett exempel är att förslaget gällande att 

serviceorganisationen ska ansvara för säng/bårbeståndet så att de mest icke-funktionella 

enheterna ersätts istället för att vissa kliniker sporadiskt köper in nya enheter och kasserar 

funktionella. Detta förväntas bidra både till den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Ett 

annat exempel är förslaget gällande att överlåta rengöringen av sängar och bårar till 

serviceorganisationen förväntas kunna bidra till att minska VRI vilket öka hållbarheten från alla 

hållbarhetens dimensioner. 

Att ha ett helhetsperspektiv över alla ingående aktiviteter i säng- och bårflödet och ett mer 

systematiskt arbete kring mätning och styrning av detta flöde förväntas också kunna stärka 

förbättringsarbetet. Genom att skapa medvetenhet hos anställda kring olika material- och 

serviceflödens betydelse för sjukhuset ökar möjligheten till att positivt förbättra anställdas 

rutiner och arbetssätt. Slutligen, det resultat som studien erhållit samt det rekommendationer 

och bidrag som presenteras bedöms kunna ha en långsiktig inverkan och vara användbara på 

längre sikt också vilket är viktigt för att uppmuntra ett skifte från fokus på funktionellt och 

kortsiktigt agerande till ett större fokus på långsiktiga lösningar för framtidens sjukvård.  

6.6 Begränsningar och framtida studier 
Denna studie gällande hur säng- och bårflödet styrs av dess ingående aktiviteters mål och 

mätetal bör ses som ett underlag för diskussion och vidare utveckling av serviceorganisationens 

roll inom sjukvården. Förhoppningsvis kan denna studie användas som en startpunkt för vidare 

forskning kring mål och mätning av material- och serviceflöden för ett sjukhus.  

Den gjorda datainsamlingen är begränsad. Det vore givande för studien med fler intervjuer från 

vårdpersonal för en mer detaljerad bild av säng- och bårflödet och med personal som arbetar på 

koncernnivå/landstingsnivå för att ytterligare bredda prestationsmätning och styrningsarbetet.  

Data från IT-systemet för transporter har inhämtats under en begränsad tid och vissa 

beräkningar har gjorts utifrån uppskattningar och data som tillagts manuellt. Resultaten från 

denna studie baseras främst på en fallstudie gjord på ett medelstort privat sjukhus i Sverige som 

har en relativt framträdande verksamhet inom det område som varit avsedd att studeras. 

Förutsättningarna för olika sjukhus kan variera och är en anledning till att exempelvis kostnader 

inte är medtagna i studien. 

För framtida studier vore det intressant att undersöka effekten av en implementering av 

föreslagna åtgärder på ett sjukhus. Det finns även ett flertal andra material- och serviceflöden 

förutom säng- och bårflödet som fått relativt lite uppmärksamhet i litteraturen. Det vore således 

intressant att undersöka dessa närmare och deras koppling till medelvårdtid och 

resursutnyttjande.   
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A. Intervju 
I följande kapitel presenteras intervjufrågor som använts i studien. 

A.1 Intervjufrågor 
Följande avsnitt presenterar intervjufrågor som använts i studien och är uppdelade på frågor 

relaterade till säng- och bårflödet samt frågor som är relaterade till mål och mätning.  

A.1.1 Säng- och bårflödet 
Nedan presenteras intervjufrågor som relaterade till säng- och bårflödet. 

Inledande frågor 

 Vad har du för roll i organisationen? 

 

 Hur länge har du arbetat på sjukhuset? 

 

 Berätta lite om dina arbetsuppgifter. 

 

Övergripande frågor 

 Vad är undersköterskan respektive sjuksköterskan och vårdenhetschefen ansvariga för 

när det kommer till hanteringen av sängar och bårar? 

 

 Vilka problem/konsekvenser ser du inom säng- och bårserviceflödet? 

  

 Vad ser du som de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till gällande säng- och 

bårflödet? 

 

 Berätta lite om samarbetet med serviceorganisationen/vårdenhet, vad fungerar bra och 

vad kan förbättras?  

 

Frågor relaterade till patienttransport  

 När det kommer till transport av patienter vad är viktigt för er, vad värdesätter ni?  

  

 Finns det någon checklista/standardiserad sätt att förbereda en patient för en transport? 

 

 Om du får uppskatta, hur många gånger ringer ni på servicepersonal istället för att 

placera sängen i korridoren efter att patienten flyttas över till en annan enhet vid en 

överlämning?  

 

 Hur fungerar IT-systemet för transporter?  
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Frågor relaterade till rengöring och underhåll av sängar/bårar 

 När det kommer till rengöring av sängar vad är viktigt för er, vad värdesätter ni?  

 

 Hur lång tid uppskattar du att det tar att rengöra en säng och madrass om det ska göras 

ordentligt? 

 

 Hur mycket tid går åt att lagerhålla sängarna? Leta sängar eller ring andra avdelningar 

som ska skicka tillbaka sängen?  

 

 Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att skicka en säng på reparation och sedan 

få tillbaka den?  

 

 Hur ofta beställer ni en extrasäng och hur lämnas den tillbaka?  

A.1.2 Mål och mätning 
Nedan presenteras intervjufrågor som relaterade till mål och mätetal. 

 Vad finns det för finansiella och icke- finansiella mål och mätetal? 

 

 Vad ställer koncernen för krav på sjukhuset? Vad finns det för uttalade mål från 

koncernen/landstinget och hur mäts de/följs upp? 

 

 Vad har sjukhuset för uttalade mål och hur mäts de?  

 

 Hur ser prioriteringen mellan flödes- respektive resurseffektivitet? 

 

 Hur vet ni om ni har haft en bra/lönsam månad? (Vilka är era viktigaste mätetal?)  

 

 Vad är det för skillnad/förhållandet mellan styrkort-handlingsplan och 

verksamhetsplan? 

 

 Hur används styrdokument i det vardagliga arbetet? 

 

 Hur planeras verksamheten? 

 

 Hur arbetas det med standardiseringar rutiner? 

 

 Hur fungerar mål och mätningsarbetet mer i detalj? Skiljer sig detta mellan kliniker och 

serviceorganisation? 

 

 Hur arbetas med uppföljning? 

 

 Hur analyserar ni avvikelser generellt och direkt emot säng- och bårflödet?   
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 Hur ser samarbetet ut mellan koncern och sjukhus och i sin tur mellan sjukhus och 

kliniker? 

 

 Hur ser samarbete ut mellan avdelningar? Finns det någon samordnare av 

patientflöden? Hur ser det arbetet ut?  

B. Data från säng- och bårflödet 
Härnäst presenteras data tillhörande blått, grönt, orange och ljusblått flöde. 

B.1 Data tillhörande det blå delflödet – utskrivning av patient 
 

Tabell 14. Tidsberäkning för rengöring av säng och bår 

Beräkning tid för rengöring av säng och bår 

Givna data  
Antalet P utskrivna akut slutenvård per år  24664 

Antalet P utskrivna elektiv slutenvård per år  5353 

Antal Dagkirurgiska operationer per år  3000 

Antal akut öppenvård per år  53247 

Antal elektiv öppenvård per år  129697 

Tid idag VP rengöra säng/bår cirka (min)  10 

Tid rengöra en säng korrekt (min) 15 

Bädda av och på säng cirka (min)  3 

Tid idag rengöra en bår (min)  2 

Tid rengöra en bår korrekt (min) 10 

En heltidstjänst arbetstid per år (h) (225 dagar/år, 8 h per dag)  1800 

Antagande:   

- 0 % elektiv öppenvård (använder britsar)   

- 100% användning i slutenvård 

- 50 % användning av alla akutvårdtillfällen  

Tid som spenderas idag   
Totalt antal bårar som rengörs  38956 

Tid (h) för rengöring av bårar per år 1299 

Totalt antal sängar som rengörs  8353 

Tid (h) för rengöring av bårar per år  1810 

Tid (h) rengöring totalt per år  3108 

Antal heltidstjänster per år för rengöring  1,7 

Tid som bör spenderas    
Totalt antal bårar som rengörs 38956 

Tid (h) för rengöring av bårar per år 6493 

Totalt antal sängar som rengörs 8353 

Tid (h) för rengöring av bårar per år  2506 

Tid (h) rengöring totalt per år  8998 

Antal heltidstjänster per år för rengöring  5,0 



96 

 

 

 

 

ATP - mätningar genomfördes på sängar 2016-04-22 och på bårar 2016-04-21 samt 2016-04-

22. På sängarna användes tre mätpunkter; sängens högra grind, fotgavelns högra sida och 

huvudgavelns högra sida. På bårarna användes fyra mätpunkter; bårens högra grind, högra 

handtag, högra fotgavel och madrassen vid "huvudhöjd". Mätningar genomfördes med 

luminometern Systemsure plus och provtagningsenheten Ultrasnap enligt den 

metodbeskrivning som tagits fram av Avdelningsservice på Capio S:t  Görans Sjukhus. 

Gränsvärdena är framtagna med hjälp av 3500–4000 mätningar.  

Tabell 15. Gränsvärden för sängar 

Gränsvärden bestämda av Serviceorganisationen på Capio S:t Görans Sjukhus 

Sänggrind  >20 RLU underkänt 

Sängfotgavel  >64 RLU underkänt 

Sänghuvudgavel  >80 RLU underkänt 
 

Tabell 16. ATP - mätningar av sängar 

 Säng ATP - mätning 

Nr.  Sänggrind Fotgavel Huvudgavel Vårdenhet Datum 

1 308 193 309 avd 36 21-apr 

2 1471 36 208 avd 36 21-apr 

3 … 162 237 avd32 21-apr 

4 1006 168 235 avd35 21-apr 

5 35 80 60 avd35 21-apr 

6 58 167 201 avd35 21-apr 

7 4 21 175 avd 33 21-apr 

8 257 73 41 avd39 21-apr 

9 12 493 218 avd38 21-apr 

10 127 52 30 avd38 21-apr 

11 7 10 … avd38 21-apr 

Medel 329 132 171     

 

Det fanns inga givna gränsvärden uppsatta för bårar. Bårgrinden och fotgaveln antas dock 

kunna efterleva samma nivå som sängar. Från intervju med avdelningschef på 

serviceorganisationen kan man grovt anta att en lyckad rengöring bör generera ett värde på 

under 100 RLU. Förutsatt att mätningen utförs korrekt. Madrassen och handtagen har markerats 

utifrån detta antagande. 
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Tabell 17. ATP-mätning av bårar 

 

  

Bår ATP - mätning 

Nr. Bårgrind Madrass vid 
huvudsidan 

Fotgavel Handtag Placering Datum 

1 278 139 195 3062 Vid 
ambulansingång 

21-apr 

2 346 48 176 505 Vid 
ambulansingång 

21-apr 

3 540 179 295 305 Vid 
ambulansingång 

21-apr 

4 395 787 251 292 Korridor 21-apr 

5 515 343 290 862 Korridor 21-apr 

6 … … … 429 Patientplats 22-apr 

7 115 21 36 248 Patientplats 22-apr 

8 159 21 101 2415 Patientplats 22-apr 

9 137 186 334 2524 Vid 
ambulansingång 

22-apr 

10 155 82 37 96 Vid 
ambulansingång 

22-apr 

11 565 112 188 3909 Vid 
ambulansingång 

22-apr 

12 388 96 30 214 Vid 
ambulansingång 

22-apr 

Medel 327 183 176 1238     
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B.2 Data tillhörande det gröna delflödet – patienttransportör utför 

servicepersonal 

Tabell 18. Vanligaste transportsträckorna mellan sep 2015 - mar 2016 

Från Till Antal 

MedAkuten 33/AVA 773 

KirAkuten 36 691 

KirAkuten RtgBsid 539 

34 RtgBsid 445 

RtgBsid 34 443 

MedAkuten RtgBsid 432 

34 RtgAsid 428 

RtgBsid 36 423 

36 RtgBsid 422 

RtgAsid 34 416 

RtgBsid KirAkuten 405 

RtgAsid 33/AVA 389 

33/AVA RtgAsid 385 

RtgAsid 35 381 

33/AVA RtgBsid 378 

32/SIVA RtgBsid 378 

35 RtgAsid 377 

32/SIVA RtgMR 356 

32/SIVA Fyslab 349 

MedAkuten 32/SIVA 343 

RtgBsid 32/SIVA 336 

RtgBsid 33/AVA 319 

OrtAkuten 35 316 

31 RtgAsid 313 

Fyslab 32/SIVA 280 

36 Endoskopicentrum 278 

RtgAsid 31 278 

Endoskopicentrum 36 275 

Extern MedAkuten 266 
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Figur 12 härnäst visar antalet säng- och bårtransporter per månad mellan sep 2015 – mar 2016 

på dagtid, jourtid och totalt.  

 

Figur 13. Antal transporter per månad mellan sep 2015 – mar 2016 

Figur 13 nedan visar antal säng- och bårtransporter fördelande per timme mellan sep 2015 - 

mar 2016. 

Figur 14. Antalet säng- och bårtransporter som utförs per timme mellan sep 2015- mars 2016 
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Figur 14 härnäst visar antal sängtransporter fördelade per transporterad minut (antal transporter 

som transporteras på 1 minut respektive 2, 3,4 osv) mellan sep 2015- mar 2016.  

 

Figur 15. Antal sängtransporter per transporttid 

Figur 15 nedan visar antal bårtransporter fördelade per transporterad minut (antal transporter 

som transporteras på 1 minut respektive 2, 3,4 osv) mellan sep 2015- mar 2016.  

 

Figur 16. Antal bårtransporter per transporttid 
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Figur 16 nedan visar antalet säng- och bårtransporter som var försenade med 1 minut 2, 3, 4 

osv. mellan sep 2015 – mar 2016. 

 

Figur 17. Antalet förseningar vid olika förseningstider 

 

Tabell 19. Beräkning av tid för tomma bårtransporter 

Tomma bårtransporter 

Antal bårtransporter i snitt per månad vanlig tid som  

genererar en överlämning 

1136 

Antal bårtransporter i snitt per månad jourtid som  

genererar en överlämning 

1660 

Det totala antal bårtransporter i snitt per månad  

som genererar en överlämning 

2796 

Snittid transport bår utan patient (min) 5,00 

Vid varje tillfälle uppskattad tid leta och hämta bår (min) 2,00 

Total tid spenderat genomföra en tom  

tillbakatransport av en bår (min) 

7,00 

Total tid (h) per månad tomma tillbakatransporter 

av bårar 

326 

Tid (h) per år 3917 

En heltidstjänst arbetstid per år (h) 

(225 dagar/år, 8 h per dag) 

1800 

  

Antal helhetstjänster per år för tomma tillbakatransporter av bårar 2,2 

Antal heltidstjänster som finns på SG idag 15,00 

% av personalstyrka som nyttjas till tomma transporter 18% 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0
0

0
:0

1

0
0

:0
4

0
0

:0
7

0
0

:1
0

0
0

:1
3

0
0

:1
6

0
0

:1
9

0
0

:2
2

0
0

:2
5

0
0

:2
8

0
0

:3
1

0
0

:3
4

0
0

:3
7

0
0

:4
0

0
0

:4
3

0
0

:4
6

0
0

:4
9

0
0

:5
2

0
0

:5
7

0
1

:0
1

0
1

:0
6

0
1

:0
9

0
1

:1
5

0
1

:1
8

0
1

:2
8

0
1

:3
5

0
1

:4
5

A
n

ta
l

Försenad minut



102 

 

 

 

B.3 Data tillhörande det orangea delflödet – vårdpersonal utför 

patienttransport 
 

Tabell 20. Beräkning av antalet transporter som utförs av vårdpersonal 

 

B.4 Data tillhörande det ljusblå delflödet – patienttransport mellan 

Akuten och akutröntgen 
Figur 17 härnäst visar antalet undersökningar som genomförts på akutröntgen. 

 

Figur 18. Antal undersökningar per vecka 
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B.5 Identifierade problem och konsekvenser av säng- och bårflödet 
 

Tabell 21. Samtliga identifierade problem i säng- och bårflödet och dess konsekvenser 

Identifierade 

problem 

Konsekvenser 

Överbelastning av 

vårdpersonal (muri). 

VP utför aktiviteter ej 

relaterade till direkt 

vård av patient. 

 

 Skapar ojämnt patientflöde (mura) då en använd icke rengjord 

säng/bår hindrar vårdenheten från att ta emot en ny patient tills den 

är rengjord. 

 Skapar slöseri i form av väntetid för patienter på vårdenheten då 

vårdpersonal behöver spendera tid för rengöring 

 Skapar slöseri i form av onödig rörelser för vårdpersonal (muda) 

 Rengöringen prioriteras inte av vårdpersonal vilket påverkar 

patientsäkerheten negativt, ökar risken för VRI.  

 Försämrad arbetsmiljö för vårdpersonal pga. stress och 

oergonomiska arbetspositioner. 

 Påverkar medelvårdtiden negativt  

 Ineffektiv användning av befintliga resurser 

 Skapar brandrisk då textilburar blir kvar i korridor 

Överbelastning av 

patienttransportör 

(muri) 

 Skapar ett ojämnt patientflöde då vårdpersonal behöver leta efter 

bårar (mura) 
 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då vårdpersonal behöver 

leta bårar (muda) 
 Skapar en överbelastning av vårdpersonal då vårdpersonal behöver 

leta bårar (muri) 
 Skapar slöseri i form av väntetid för patienten då vårdpersonal 

behöver leta bårar (muda) 
 Försämrad arbetsmiljö för patienttransportörer pga. Stress och 

känslan av att inte hinna med 

Ej standardiserade 

arbetsrutiner för 

vårdpersonalen 

 Skapar ett ojämnt patientflödeflöde då flera patienttransporter kan 

beställas samtidigt istället för en åt gången (mura) 

 Skapar överbelastning för patienttransportörena (muri) 

 Skapar slöseri i form av vänttider pga. förseningar (muda) 

Sängar och bårar ägs 

av klinikerna 
 Skapar slöseri i form av extra transport av tomma sängar/bårar 

(muda) 

 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då patienten måste flyttas 

över från ena klinikens säng/bår till en annans (muda) 

 Skapar överbelastning på patienttransportörerna att utföra 

tillbakatransporter (muri) 

 Skapar brandfara då bårar/sängar ställs i korridoren och hisshallen  

 Olika vårdenheter definierar en trasig säng/bår olika vilket gör att 

fungerande sängar/bårar kan kasseras. 

 Sängar/bårar repareras inte alltid när de behöver repareras. 

 Inköp av sängar/bårar tar inte hänsyn till logistiska förutsättningar 

eller nyttjar mängdrabatter 
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Ej mötta patientbehov  Ej delaktiga eller involverade när patienttransporten kommer. 

Hinner inte alltid förbereda sig 

 Minskad emotionellt stöd och känner sig utsatt då lämnad mitt i 

korridoren i väntan på patienttransport. 

 Förseningar bidrar till ökad risk att missa undersökningar 

 Att defekta sängar/bårar ökar risken för sänkt patientsäkerhet 

 Defekta sängar/bårar minskar sannolikheten för en trivsam 

transport  

 Defekta sängar/bårar minskar patienternas möjlighet att få tillgång 

till ergonomiska och justerbara enheter   

IT-system för 

transporter har inte 

öppet på jourtid 

 Kan inte mäta leveransservice eller resursutnyttjandet av PT 

 Kan inte ge signal om att vårdpersonal ska förbereda för 

patienttransportörs ankomst 

 Skapar slöseri i form av onödiga rörelser då patienttransportör 

behöver anteckna transporter för hand och lägga in i Excelfil 

(muda) 

 Beställningar kan glömmas bort att antecknas tappar 

debiteringsunderlag 

Ej standardiserade 

överlämningar mellan 

PT och VP 

 Ger ett mindre professionellt intryck för patienterna 

 Patientens behov om att bli informerad och involverad uppfylls inte 

på ett tillfredställande sätt. 

 Patienten känner sig utelämnad att vara förberedd för transport och 

lämnad i korridoren i för god tid 

 Skapar slöseri i form av väntetider för patienten då överlämningar 

tar olika lång tid (muda) 

 Skapar slöseri i form av onödig rörelse för patienttransportör och 

vårdpersonal att leta efter varandra eller patient. (muda) 

 Skapar slöseri i form av överarbete då patienttransportör kan 

behöva gå vidare utan patient och vårdpersonal får behöva beställa 

en ny patienttransport. (muda) 

Inga 

sjukhusgemensamma 

rengöringsrutiner för 

sängar eller bårar  

 Påverkar rengöringen och således patientsäkerheten negativt, ökar 

risken för VRI. 

Hissflödet  Skapar slöseri i form av väntetider för patient, vårdpersonal och 

servicepersonal (muda)  

 Hygienrisk 
UL fokus på 

resursutnyttjande 
 Lång säng/bår reparationstid 
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C. Capio S:t Görans Sjukhus Verksamhetsplan  
I följande avsnitt presenteras Capio S:t Görans sjukhusövergripande verksamhetsplan. 

 

Figur 19. Capio S:t Görans Sjukhus verksamhetsplan för 2016 


