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Förord 

  

Studien har utförts med Företagsekonomisk inriktning mot organisation på 

Södertörns Högskola, höstterminen 2018. Detta halvår med denna studien har varit en 

mycket intressant och lärorik tid.  

  

Vi vill först och främst Tacka de som medverkat från Capio S:t Görans sjukhus, för att Ni 

ville bidra till vår undersökning och att ni tagit av Er värdefulla tid för att besvara våra 

frågor och visat Era fina mottagningar för oss. Vi vill även passa på att Tack Anna Thies 

för ett lärorikt och inspirerande möte om design och tjänstedesign innan studien 

påbörjades. 

  

Vi vill även ge ett stort Tack till vår handledare Fotis Theodoridis för din 

vägledning under studiens gång. Ett Tack till opponentgruppen för era goda råd.  

  

Ett Stort Tack även till Er som korrekturläst och gett synpunkter för förbättring till vår 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Titel: Så designade Lean Management en modern vårdmiljö. En studie om användande av 

Lean management principer i utformning av en modern vårdmiljö på Capio Sankt Görans 

sjukhus.  

Datum: 2018-01-07 

Bakgrund: Lean management är en administrativ reform som gör anspråk på att ständigt 

förbättra och effektivisera för att förbättra kvalité inom flera sektorer, varav en är sjukvården. 

Ett sjukhus som arbetar med Lean Management för att förbättra sin vård är S:t Görans 

sjukhus. Vid design och utformning av ombyggnationerna inom Sjukhuset har Lean används. 

Det finns väldigt lite forskning utfört om Lean och design inom vården  

Syfte: Studiens syfte är att studera Capio S:t Görans sjukhus arbete med Lean management 

och om det organisatoriska arbetet har influerat designen samt utformningen av sjukhusets 

nya vårdlokaler.   

Metod: Kvalitativ ansats med ett bekvämlighetsurval har använts för att utföra studien. 

Observationer och intervjuer gjordes på S:t Görans sjukhus akutmottagning och 

Medicincentrum.  

Empiri och Analys: Intervjun och analysen presenteras i fem olika teman utifrån 

observationen som gjordes och intervjuerna. Empirin har bearbetats genom en innehållsanalys 

och analyserats med den teoretiska referensramen. Studien visar på att Lean management har 

influerat utformningen av de nya lokalerna. Främst kan det ses i undersökningsrum och hur 

patientens väg genom mottagningen ser ut. Det går även att se att inställningen till hur en 

sjukhusmiljö skall se ut är svår att bortse ifrån vid design och utformning av nya 

sjukhusmiljöer.  

Slutsats: Lean management principer kan uppfattas i de nya lokalerna. S:t Görans sjukhus 

kan anses ha lyckats med att utforma sina nya vårdmottagningar med hjälp av det redan 

förankrade arbetssättet. 

Avslutande kommentarer: I avslutande kommentarer diskuteras analysen och slutsatser, 

men även metodval och slutligen lyfts det fram vikten om mer forskning inom detta område.  

  

Nyckelord: Lean management, design, sjukvården, vårdlokaler, kvalité, effektivitet 
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1. Kontinuerlig förbättring, ett arbete mot 

kvalité 

“Progress cannot be generated when we are satisfied with existing situations." -Taiichi Ohno, 

grundaren av Toyota production systems (Shook 2012). 

Med de här orden syftade Taiichi Ohno till vikten av kontinuerlig förbättring, en av 

grundstenarna i hans Toyota production systems produktionsfilosofi. En filosofi som sedan 

kom att utvecklas till det som idag benämns med namnet Lean management. (Sederblad, 

2013) 

En av grundtankarna med förbättringsarbete inom organisationer är att det ska leda till ökad 

kvalité. Japan har ofta setts som förebild i arbetet med kvalité och tankar som Total Quality 

Management (TQM) har sitt ursprung därifrån. TQM kan ses som ett samlingsbegrepp för 

olika management metoder vars huvudsakliga fokus handlar om kvalitetsförbättring inom 

organisationer. Lean management är en av management metoderna som kan sägas verka 

under samlingsbegreppet TQM. Genom Lean management görs ofta anspråk på kvalité och 

kvalitetsförbättring (Tuckman, 1994) Men Lean är långt ifrån den enda management metoden 

som gör anspråk på detta. Lean kan upplevas ha vissa likheter med exempelvis tjänstedesign 

som enligt Flynn (1995) också gör anspråk på att åstadkomma kvalitetsförbättring och kvalité 

(se Ding 2015). 

Design har många olika inriktningar och användningsområden. En konkret definition av vad 

som faktiskt är design är svår att ge, då det finns otaliga tillvägagångssätt och metoder för 

användning av design. Enligt svensk industridesign (SVID) så kan det enklast beskrivas som 

en ”arbetsprocess som bär användarperspektivet och utvecklar med utgångspunkt från just 

användarens behov”. SVID menar också på att mångsidigheten med design gör att 

användningsområdena också blir mångsidiga. Oavsett vilket område det används inom, är 

kärnan i design att det är ett hjälpmedel för att hitta nya lösningar. (SVID u.å 5) 

Managementmetoder som Lean eller tjänstedesign bör då de införs i organisationer ses som 

administrativa reformer, vilka oftast används för att förändra strukturer och rutiner i syfte att 

åtgärda problem som anses finnas i organisationen. Organisationsforskaren Kjell Arne Rövik 

beskriver i boken “Moderna organisationer” (2000 s. 13–15) att det finns några avgörande 
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punkter för att en administrativ reform ska accepteras i organisationer. Bland annat bör 

reformen uppfattas som ändamålsenlig, effektiv och modern. 

Som en administrativ reform har Lean fått ett starkt fäste inom sjukvården. Forskning visar 

enligt Weimarsson (2011) på att Lean management metoder idag införts på 85% av Sveriges 

sjukhus. Lean är därmed dominerande som organisatorisk reform inom vården idag (se 

Eriksson et. al. 2016). En orsak till denna dominans kan vara att Lean redan under 1990-talet 

började intressera branscher utanför bilindustrin. En av dessa branscher var just sjukvården 

(Björkman & Lundqvist 2013, s. 18–23).   

När S:t Görans sjukhus i Stockholm kommunicerade att de hade för avsikt att bygga en ny 

akutmottagning som skulle utformas efter deras arbete med Lean, gjordes det med flera års 

erfarenhet av Lean arbete bakom sig. Redan 2005 togs de första stegen till att implementera 

Lean i verksamheten (Capio S:t Görans Sjukhus 2011). Användande av Lean vid utformning 

och design av vårdlokaler är inget som forskats på i större utsträckning (Smith, I 2016). Det är 

därför mycket svårt att säga vilken påverkan Lean kan tänkas ha på utformningen och 

designen av vårdlokalerna. Det innebär också att det finns mycket lite forskning om hur Lean 

påverkar de som vistas i lokalerna, såsom patienter, anhöriga och anställda. Genom en 

fallstudie av de idag färdiga vårdlokalerna på S:t Görans sjukhus, bör det vara möjligt att se 

hur Lean influerat utformningen och designen, samt om det går att uppfatta dessa influenser i 

det färdigställda lokalerna. 

1.1 Lean och design, en god kombination inom vården? 

Kvalitet beskrivs i Svenska Akademiens ordlista som en grad eller gradering av goda 

egenskaper. Det ger en antydan om att kvalitet är något mätbart, något som kan graderas eller 

jämföras. Men kvalitet som begrepp kan ses som mycket abstrakt, det är framförallt mycket 

svårt att i praktiken definiera. Hur kvalitet upplevs handlar inte om förutsägbara resultat utan 

baseras på tidigare erfarenheter och förväntningar från individer enligt McIntosh, Sheppy och 

Cohen (2013). Att mäta och standardisera något som är så individuellt och abstrakt bör 

rimligen vara en utmaning för en organisation. Att kontinuerligt arbeta med kvalitet kräver 

därför också en tydlig struktur för hur det ska göras på ett enhetligt sätt genom organisationen. 

Managementmetoder som Lean, som gör anspråk på kvalitetsförbättring har ofta fått anpassas 

för att fungera inom olika typer av organisationer. Inom vården har inriktningen av Lean 
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oftast fått benämningen “Lean healthcare”. Det anses vara ett mjukare alternativ till det Lean 

management som Toyota productions en gång utvecklade (Sederblad 2013 s. 11–15). S:t 

Görans sjukhus definierar själva att det är Lean healthcare de arbetar med i organisationen 

och de beskriver det som en del av deras arbete med kvalitetsförbättring och kvalité (Capio S:t 

Görans sjukhus, 2015). Dock finns det lagar, regler och institutionaliserade normer som måste 

efterföljas, då organisationen arbetar i vårdsektorn (SFS 2017:810). Att därför göra ett så pass 

starkt anspråk på att använda Lean healthcare som de gör, kan leda till att det uppstår 

skillnader mellan det som sägs och det som faktiskt görs och upplevs. 

Utformning av utrymmen eller arbetslokaler genom att använda Lean management, sägs göras 

i syfte att förbättra effektiviteten och förbättra flöden. Då förändringar i utformningen av en 

vårdlokal görs i en vårdorganisation, krävs det att hänsyn tas till flera olika intressenter, inte 

bara till personalen utan även till patienter och deras anhöriga. Dessutom krävs att hänsyn tas 

till praktiska flöden i verksamheten som exempelvis medicin flöden, städning och påfyllnad 

av material (Hicks el.al 2015). 

Inom design och framförallt inom tjänstedesign görs anspråk på att samtliga intressenters 

behov ska analyseras och tas i beaktande (Stickdorn & Schneider 2011, s. 39). Det anses vara 

en styrka hos design som gör att den blir anpassningsbar till en designsituation som för 

utformning av vårdlokaler. Det är en styrka som inte anses finnas i samma utsträckning hos 

Lean. Lean har ofta kritiserats då det är för ensidigt inriktat och tar för lite hänsyn till 

exempelvis patienters perspektiv inom vården (Poksinska, Fialkowska-Filipek & Engström, 

2016). Den ensidigheten kan i ett fall som med S:t Görans sjukhus vara till en nackdel vid 

utformningen av de nya lokalerna, då det inom Lean inte finns tillräckliga möjligheter att 

tillgodose alla aktörers behov. I vissa avseenden finns dessutom yttre krav då svensk 

lagstiftning kräver att sjukhuset håller sig inom vissa standarder och regler. Det kan bidra till 

att sjukhusen blir mer lika varandra och att de inte får samma frihet att använda Lean vid 

utformningen av nya lokaler.   
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1.2 Frågeställning 

• Går det att se eller uppleva att Lean management metoder influerat utformningen och 

designen av de nya vårdlokalerna på S:t Görans sjukhus? 

• Kan det upplevas att det gjorts avkall på Lean management metoder vid 

ombyggnationen av S:t Görans sjukhus nya vårdlokaler? Och kan det gjorts till förmån 

för andra administrativa reformer? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att studera Capio S:t Görans sjukhus arbete med Lean management och om 

det organisatoriska arbetet har influerat designen samt utformningen av sjukhusets nya 

vårdlokaler.   
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2. Teori 

Teori kapitlet kommer redogöra för de teorier som ligger till grund för undersökningen. I 

kapitlet presenteras Barbara Townleys teori från managing with modernity och institutionella 

teorin, tidiga institutionella teorin och nyinstitutionella teorin. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande teoretisk referensram som sammanväver användningen av dessa teorier i 

undersökningen. 

2.1 Managing with modernity 

Enligt Barbara Townley (2002) har abstrakt management idag en central roll inom 

organisationer. Managers utrustade med samhällets sociala och kulturella ideal, får 

representera moderniteten. Management har fått en ställning att kunna kontrollera och styra 

vilken organisation som helst, med ett specifikt fokus på användandet av resurser på ett 

effektivt sätt. Abstrakt management bygger sin legitimitet på att styra och kontrollera både 

individuella och kollektiva handlingar, detta genom att representera modernitet med sina två 

centrala idéer om rationalitet och frihet. Det finns i samhället en tro om att förnuftet är 

rationellt och genom det kan människan införskaffa objektiv kunskap, som utges för att vara 

vetenskaplig.  

 

Vidare menar Townley (2002) att det finns fem organisationsprinciper, som identifierat vad 

som är dominant för moderniteten. De fem principerna återspeglar modernitetens språk, vilket 

legitimerar handlande och reglerar social praktik inom organisationer. Kunskapen som anses 

rationell och förnuftig under en viss tidsperiod, bestämmer en diskursiv ordning. Den 

diskursiva ordningen bestämmer vad individer ser och säger, även vad som är sant eller falskt 

inom ett organisationsfält.    

• Rationalitet har dubbla meningar. Den ena meningen syftar åt vad som är mätbart och 

redovisningsbart, vilket betyder att order måste vara rationella eller vara i formella 

procedurer. I den andra meningen behöver ordern vara utrustad med betydelse eller 

skäl som är rimligt, där kontexten spelar roll. För att lösa ett problem effektivt genom 

att vara rationell behöver problemet tas ut ur sitt sammanhang. Handling och 

konsekvenser bedöms i relation med varandra och jämförs då med alternativ och vad 

deras konsekvenser kunde medföra, vilket anses i dagens samhälle vara rationellt.  
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• Kausalitet blir oftast associerat med rationalitet. Människans rationella tänkande 

förutsätter att allt har en orsak, som sedan leder till ett resultat eller verkan. Detta i en 

rationell värld där allt är förutbestämt. Effektiv orsak och mekaniska termer, ses ofta 

som förståelse för mänsklig handling medan materiell eller formell orsak oftast 

beskrivs som handlingar, fysiologiska- eller fysiska mekanismer. Rationella aktörer 

förändrar till exempel produkter i en stabil värld som styrs av universella lagar, Där 

stabilitet blir den dominanta normen och störningar i stabiliteten leder till tillfällig 

instabilitet.  

• Aktörer inom en organisation ser till den egna identiteten och kapaciteten, där 

individen ser sig själv kunna ta rationella beslut. Individen definieras som en rationell, 

nyttomaximerande beslutsfattare. Friheten har gått från autonom och även kollektiv, 

till en instrumentell handlingsfrihet som är individualiserad.   

• För att bibehålla säkerhet i en organisation försöker osäkerheter att elimineras och 

managern har blivit som en symbol för detta. Syftet är att undvika oförutsägbarhet och 

tvetydighet som påverkar den rationella tron på att allt är förutbestämt. 

• Inom en organisation finns en hierarki där en suverän makt tar beslut, detta för fortsatt 

sociala ordning inom organisationen.  

  

2.2 Institutionell teori  

Innan en beskrivning av den institutionella teorin påbörjas skall en definition av ordet 

institution och regler ges för en större ordförståelse. Ordet institution har flera olika betydelser 

beroende på vilket kunskapsområde forskaren kommer ifrån. I denna undersökningen 

kommer begreppet att beskrivas enligt Czarniawska. Hon beskriver institutioner som “ett 

mönster för kollektiva handlingar” som har en varaktighet som är längre än generationer. 

Dessa handlingar behöver dock inte vara medvetet utförda enligt DiMaggio och Powell. 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 286–288)  

  

Enligt March och Olsson (1989, s. 23–24) kan regler vara påtvingade av en auktoritet inom 

organisationen. Med regler menas procedurer, rutiner, organisationsformer, strategier och 

roller, men syftar även till tro, koder, meningar, kulturer och det som stödjer kunskapen runt 

roller och rutiner. Institutioner skapar ordning som möjliggör att en organisation kan undvika 

kaos. För att undvika kaos ger rutiner en tolkning av en osäker värld, genom dess meningar 
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och koder. Rutiner begränsar även det oförutsägbara och ger även en begränsning i 

förhandlingar för en organisation. Institutioner, normer och traditioner är inte fastställda utan 

förändras över tid, vilket förändrar vilka regler som individer använder för vissa situationer. 

En del regler används hellre än andra, i vissa situationer av olika individer.  

  

2.2.1 Tidiga institutionella teorin 
Den tidiga institutionell teorin utvecklades genom att nationalekonomer började ifrågasätta 

om människan verkligen var rationell. Karl Polanyi skrevs år 1944 ifrågasatte om den 

drivande faktorn verkligen var vinsten i en organisation. Han hävdade istället att det var 

beteende inom det ekonomiska systemet genom lagar, magi, religion och sedvänjor som fick 

individer att fungera inom detta system (se Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, 289–

290). Med det menar Polanyi att olika institutioner i samhället påverkar individers beteende 

och att människan inte är rationell som det ansågs vara. Enligt Peter Selznick (1953, s. 49–51) 

påverkas organisationen av omgivningens värderingar genom att personer inom 

organisationen tar med sina värderingar utifrån in i organisationen. För att bibehålla sin 

position krävdes det att organisationen formulerade policys för att legitimeras i omvärlden, 

det vill säga få en social acceptans från samhället. Därav menar Selznick att organisationer 

påverkas av omgivningen och dess kontext inverkar på vad som sker inom organisationen.  

  

2.2.2 Nyinstitutionella teorin 
Nyinstitutionella teorin har utvecklats från den tidiga institutionella teorin. Inom denna teori 

är det ett mindre fokus på om människan verkligen är rationell. Det är istället ett större fokus 

på om den formella bilden av företaget överensstämmer med organiseringen i praktiken. Det 

finns många likheter, ett exempel är att båda pekar på den kulturella aspekten. En olikhet är 

att den nyinstitutionella teorin tar hänsyn till att organisationen kan påverka dess omgivning 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 292)  

  

Enligt Meyers & Rowan (1977, s. 340–341) skapas den formella organisationen i det moderna 

samhället inom institutionella kontext. Professioner och policys skapas tillsammans genom att 

på ett rationellt sätt producera produkter och tjänster. Rationaliserade koncept (administrativa 

reformer) för organisationsarbete anammas i organisationen för deras samtida nya metoder. 

Legitimering genom rationaliserade koncept inför vad som har institutionaliserats i samhället. 

Dessa producerade tjänster, produkter, etcetera verkar därav som myter. Meyer & Rowan 

(1977, s. 343) menar vidare att observationer ofta visar att organisationer är löskopplade, det 
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vill säga handling och formellt språk överensstämmer inte inom organisationen. Där är det 

oftast regler som bryts och beslut inom organisationen fattas inte på grund av osäkra 

konsekvenser som påverkar den dagliga verksamheten. I en modern organisation speglas 

samhällets rådande rationaliserade begrepp, det vill säga den allmänna opinionen påverkar 

organisationers policys, program och positioner.    

  

Ett annat begrepp inom nyinstitutionell teori är att organisationer blir mer isomorfa, med 

vilket menas att organisationer tenderar att bli mer lika varandra. (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2015, s. 295–296, 298). Enligt DiMaggio och Powell finns det tre olika 

former av isomorfism. Tvingande isomorfi har oftast en inblandning av politiska beslut, där 

starkare organisationer inom ett fält kräver att de andra företagen (inom fältet) anpassar sin 

informella och formella struktur. Detta sker genom påverkan av staten för ändrad lagstiftning. 

Imiterande isomorfism brukas av företag vid osäkra förhållanden, mindre företag imiterar 

större framgångsrika företag främst för den legitimitet det ger, men även för chansen att bli 

lika framgångsrik. Den tredje är normativ isomorfism och uppkommer från professionalismen, 

professionella inom samma område har liknande utbildning och har ett gemensamt nätverk. 

Där sprids kunskap men även nya idéer. (1991 se Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015, 297) 

2.3 Teoretisk referensram 

Teorierna som används i studien bygger på den institutionella teorin, tidiga institutionella 

teorin, nyinstitutionella teorin och teorier från Barbara Townleys, Managing of modernity. 

Townleys teori, där hur hon försöker förstå hur abstrakt management accepterats och blivit så 

framgångsrik inom organisationer, kommer att utgöra ramverket för analysen av studiens 

empiriska underlag. För att se vilka modernistiska institutionaliserade normer som förs fram 

genom Lean management och design, kommer Townleys teorier att användas för att se hur 

Lean management gör anspråk på institutionaliserade normer. Språket som förs inom 

organisationen gör ett anspråk på vissa institutionaliserade normer inom samhället som 

kvalité, effektivitet, ständiga förbättringar och medbestämmande. Institutionell teori, tidig 

institutionell teori och nyinstitutionell teori kommer användas som utgångspunkt för att ge en 

bredare syn på hur Lean management gjort anspråk på att influera design och utformning av 

vårdmottagningar samt hur dessa kan uppfattas. Detta för att få en djupare förståelse för att 
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identifiera institutionaliserade normer som har föranlett förändringar och följaktligen ge en 

förklaring, utifrån en institutionell infallsvinkel.  
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer tillvägagångssättet att presenteras. Kapitlet inleds med typen av 

ansats som används, det efterföljs av datainsamlingsmetod och därefter genomförande och 

avslutas med etisk övervägande. 

3.1 En fallstudie med kvalitativ ansats 

Studien har en deduktiv utgångspunkt med en kvalitativ ansats, där studien utförts genom ett 

tolkande perspektiv. Genom en fallstudie ämnas undersökningen fokusera på ett enskilt fall 

där Lean management använts för utformning och design av nybyggda vårdmottagningar. I 

studien används två kvalitativa metoder för undersökningen. Intervjuer och fältanteckningar 

utgör studiens empiriska grund. Genom dessa metoder avses det belysa ett fenomen där 

design och utformning av vårdlokaler influerats av formativa styrningsprinciper, och hur 

resultatet av ombyggnationerna upplevs i förhållande till det som presenteras av 

organisationen.  

  

För urvalet i studien användes ett bekvämlighetsurval där respondenterna består av 

medarbetare och chefer på S:t Görans sjukhus nya vårdmottagningar. Bekvämlighetsurval 

används för att det fanns en begränsad tillgång till organisationen (Bryman & Bell 2013, s. 

204–205). De personer som intervjuades för undersökningen var personer som fanns 

tillgängliga och kunde relevant information för undersökningens syfte. 

3.2 Datainsamling 

Primärdata har samlats in genom två kvalitativa metoder semistrukturerade intervjuer och 

fältanteckningar som har gjorts efter observation av miljön. Intervjuerna syftade till att 

undersöka hur de nya vårdlokalerna uppfattades av chefer, samt medarbetare som varit 

delaktiga under byggnationen. Intervjuerna utfördes med två personer som är 

verksamhetschefer för varsin mottagning, det vill säga en chef för akuten, Peter Jilmstad och 

en chef för medicincentrum, Jessica Ankerhag. Från dessa två personer var avsikten att få en 

tydlig bild om hur de anser att Lean management användes under designen och utformningen 

av ombyggnationerna. En intervju gjordes med Annika Johansson som arbetar som 

verksamhetsutvecklare på akutmottagningen, samt som legitimerad sjuksköterska i 

verksamheten. Hon har under hela ombyggnationen haft en nyckelposition som projektledare 
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från verksamhetens sida. Utifrån hennes intervju var avsikten att se hur utformningen 

påverkats av den dagliga verksamheten på akuten, samt hur hon upplevde att Lean influerat 

mottagningens utformning. Dessa intervjuer gjordes under ett personligt möte, där 

respondenternas intervjuer spelades in, samtliga intervjuer varade mellan 40 minuter och en 

timme.   

  

Den fjärde personen som intervjuades var en anonym anställd som arbetar som sjuksköterska 

på akuten. Syftet med intervjun var att få en anställds perspektiv på användandet av Lean 

management inom verksamheten. Hens syn på designen av den nya vårdmiljön och hens 

erfarenheter av Lean var huvudpunkter i intervjun för att på det viset få en djupare förståelse 

för de anställdas perspektiv. Av olika orsaker fanns ingen möjlighet till en personlig intervju 

med sjuksköterskan, därför gjordes en telefonintervju. Det innebar att intervjun inte spelades 

in på samma sätt som de andra intervjuerna. Detta till stor del beroende på tekniska problem. 

Svaren har skrivits ner med stödord under tiden som intervjun gjordes, för att i efterhand 

förtydligas och skrivas ut i form av meningar för bättre översikt. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en pilotintervju, (Denscombe 2016, s. 237) för att ge en bild av hur 

frågorna uppfattades. Detta ledde till mindre förändringar för att förtydliga frågorna.  

  

Fältanteckningar utfördes i samband med intervjuerna på sjukhuset, då rundtur av de nya 

lokalerna gjordes möjlig. Under rundturen gjordes observationer som sedan sammanställdes 

som fältanteckningar. Anteckningarna användes sedan för att tolka om det kunde finnas en lös 

koppling mellan vad som sades av de intervjuade och hur lokalerna upplevdes under 

rundturerna. 

  

Sekundärdata som används är framförallt insamlat studiematerial som givits av St: Görans 

sjukhus. Detta i form av interna powerpoint presentationer om Lean och information från 

sjukhusets hemsida, som beskriver sjukhusets syfte och mål med användandet av Lean. 

Sekundärdatan består även av vetenskapliga artiklar och litteratur för att ge en teoretisk ram 

för studien och koppla denna till tidigare forskning.  

3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades efter de frågeställningar som ansågs aktuella utifrån syftet med 

undersökningen och med den information som fanns att tillgå från bland annat S:t Görans 
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webbsida. Då frågorna utformades för att vara öppna och flexibla i enlighet med valet av 

semistrukturerade intervjuer, fanns ett intresse av att göra frågorna enkla att förstå och ge 

respondenten ett uppslag att själv föra svaret vidare. Det fanns också ett intresse av att 

möjliggöra enklare kodning av specifika frågor som kom att användas i analysen, exempelvis 

hur respondenternas svar förhöll sig inom diskursen, samt hur de själva tillskriver Lean 

arbetets influenser på de nya lokalerna. Vid intervjuerna användes flera av frågorna till 

samtliga respondenter, exempel på dessa är: 

  

• Vilken är din roll på Sjukhuset? 

• Vad var din roll i projektet Nya akuten / nya medicincentrum? 

• Vad är grunden i ert arbete med Lean management? 

• Varför är Lean management en bra metod att använda inom vården? 

  

Dessa frågor var främst utformade för att presentera respondenten och dennes relevans till 

undersökningen. De skulle också ge en presentation till Lean användningen inom just deras 

verksamhetsområde på sjukhuset. 

Fortsatta frågor var mer riktade till den specifika verksamheten och hur Lean arbetet influerat 

designen och utformning av de nya lokalerna som byggts. Även dessa frågor gav en 

uppfattning om hur respondenterna förhöll sig inom Lean management diskursen. Exempel på 

dessa frågor är: 

  

• Har designen på den nya akuten/ medicincentrum förändrat ert arbete med Lean sedan 

ni öppnade mottagningen? 

• Har ni upplevt att patienterna känner sig mer delaktiga i sin vård på nya 

medicincentrum och då på vilket sätt? 

  

I intervjuerna användes också uppföljningsfrågor till de öppna frågorna som ställdes detta för 

att tillgodose undersökningen med tillräckligt material och bygga vidare på intressanta svar 

som respondenterna gav. Dessa uppföljningsfrågor var ej standardiserade utan anpassades till 

respondentens svar. I samband med intervjuerna gavs möjligheten till en rundtur i de 

nybyggda lokalerna, under dessa rundturer uppstod följdfrågor beroende av vad som 

uppvisades. Dessa frågor har sedan dokumenterats som fältanteckningar, och behandlas som 

en del av intervjumaterialet. 
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3.4 Kodning och Teman 

Fem olika teman valdes ut, de hade en utgångspunkt i vad som kunde uppfattas gemensamt 

för de två undersökta mottagningarna. Dessa teman blev sedan utgångspunkten för 

innehållsanalysen av de transkriberade intervjuerna. Genom att finna gemensamheter mellan 

Lean managements grundvärderingar och tjänstedesigns grundvärderingar, sammanställdes en 

tabell (se figur 1) för att på så vis tydligare kunna tolka olika budskap som framkom i de 

teman som valts ut. I och med fastställandet av samband som kunde ses mellan Lean 

management och tjänstedesign, så kopplades också gemensamma värdeord till dem. Kriteriet 

för värdeorden bestämdes vara att både Lean management och tjänstedesign skulle kunna 

göra anspråk på dessa, samt att de kunde härledas till vad som kan uppfattas vara moderna 

organisatoriska normer i samhället. Värdeorden var kontinuerlig förändring, effektivitet, 

kvalité och medbestämmande. 

  

  

Figur 1 

3.5 Sammanställning och innehållsanalys 

Då data samlats in påbörjades transkribering av intervjuerna som spelats in, detta gjordes för 

att underlätta jämförelse av data. I samband med detta skrevs också observationerna som 

gjordes vid rundturerna av lokalerna ner till fältanteckningar. Med hjälp av innehållsanalys så 

påbörjades sökande efter teman i fältanteckningarna. Fem teman valdes ut, då med en 

utgångspunkt i att de skulle vara applicerbara på båda mottagningarna, för en tydligare 

jämförelse. Samt att de skulle vara möjligt att göra tolkningar utifrån de gemensamheter som 

sammanbinder Lean och tjänstedesign. Utifrån de fem teman som valdes så gjordes också en 

innehållsanalys av intervjuerna för att närmare se på hur respondenterna förhöll sig till de 

olika teman som kunnat urskiljas från observationerna. En tabell (se figur 2) sammanställdes 

för att tydligare se vilka av Leans och tjänstedesigns gemensamheter som tillskrevs de olika 

observationerna från fältanteckningarna. Detta för att sedan kunna analyseras gentemot det 

som sagts vid intervjuerna och rundturerna. För att kunna sammanställa ett resultat, 
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analyserades och sammanfattades det som innehållsanalysen av observationerna och 

intervjuerna visat, detta genom att använda den teoretiska referensramen.  

  

 

Figur 2 

3.6 Tillförlitlighet, pålitlighet och forskningsetik            

Tolkning av verkligheten kan göras på olika sätt beroende på vilken individ som läser studien. 

Därav var det av stor vikt att verkligheten som beskrivet kan accepteras som tillförlitlig i 

läsarens ögon. Utifrån både tillförlitlighet och pålitlighet är det viktigt att klargöra att studien 

av S:t Görans sjukhus nya mottagningsverksamhet, utfördes genom de intervjuades egna 

berättelser. Respondenterna som intervjuades var anställda inom organisationen, vilket kan ha 

påverkat hur de besvarade frågorna som ställdes. Det kan därav påverkat det slutliga resultatet 

genom att det uppkommit försköning av vissa svar. Det då de representerar sin organisation 

vid svars tillfället. För att studiens pålitlighet ska kunna granskas har bilagor med 

intervjuutskrifter och fältanteckningar bifogats i studien, även en redovisning av de val och 

metoder som utförts i undersökningen finns i studien. (Bryman & Bell 2013, s. 403, 405) 

  

Innan påbörjad datainsamling tillfrågades chefer på S:t Görans sjukhus om tillstånd att göra 

undersökningen, tillståndet gällde både för intervjuer och rundtur av lokalerna. Det gjordes 

för att skydda sårbara och utsatta personer, exempelvis patienterna som vistades i lokalerna 

under rundturen. Samtycke från de som intervjuades togs innan påbörjad intervju. Detta dels 

för medverkan och dels för tillstånd om inspelning av intervjuerna. (Denscombe 2016, s. 235, 

428–437) 
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4. Lean management och design 

I detta avsnitt kommer en presentation av begreppen Lean management och design att 

redogöras för en djupare förförståelse.  

4.1. Vad är Lean management? 

Lean managements historia startade i Japan, den japanska kulturen ansågs vara orsaken till 

deras framgång inom elektronikbranschen. Denna framgång togs sedan med in i bilindustrin 

där det mest kända exemplet blev Toyota production systems som infördes för att 

effektivisera produktionen av Toyotas bilar (Björkman & Lundqvist 2013, s.18–23). Det så 

kallade Lean 1 var den första modevågen som användes och är starkt förknippat med Toyota 

produktionen. Massproduktionen av Toyota styrdes av kundorder och möjliggjorde variation 

till lägre kostnader än andra biltillverkande företag kunde erbjuda. Den andra modevågen som 

uppstod kallades Lean 2 och spred sig till bland annat vårdsektorn. I begreppet Lean 2 menar 

Sederblad att det finns två inriktningar, Lean 2A och 2B. Lean 2A är en Toyota 

produktionsmodell med styrning av kulturen baserade på fundamentala värderingar. Lean 2B 

är en inriktning med en till synes lägre koppling till Japan och där det ses mer som ett system 

för att i organisationen understödja flödet och för att intensifiera effektiviteten. Inom 

sjukvården har Lean 2B fått en annan benämning, Lean healthcare (Sederblad 2013, s. 12–13)  

I boken “Vad är Lean?” skriven av Niklas Modig och Pär Åhlström år 2011, beskrivs Lean ha 

flera grundvärderingar. En av dem är att arbeta med ständig förbättring inom organisationen, 

det vill säga att organisationen ständigt arbetar med förändring genom utveckling och 

innovationer. En annan är processer, de finns i alla organisationer. Processer betyder på latin 

ungefär “att föra framåt”. Det som förs framåt i en verksamhet kan vara material (tagna 

prover till provsvar), information (remisser) eller människor (patienter), eller kombinationer 

av dessa. Kunder eller patienters önskemål och behov skall utgöra en central del av Lean 

arbetet, där det finns ett fokus på att göra rätt saker för kunden. Organisationens hela process 

kan ses som ett enda flöde bestående av olika steg. Ett fokus på att göra rätt saker inom 

organisationen består av att utföra värdeskapande aktiviteter för kunden. Detta genom att 

eliminera det som hämmar processen, till exempel onödig väntan, förflyttningar, felaktigheter, 

dubbelarbete, etcetera. (Modig & Åhlström 2011, s. 18–20, 60-64, 70) En iterativ process 
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inom en organisation som arbetar med Lean, kan definieras som upprepade försök att uppnå 

strategiska mål i en kontext. (Bamford, Forrester, Dehe & Georgina Leese 2015) 

4.2 Vad är design? 

Design är ett mycket svårdefinierat begrepp enligt Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID u.å 

1), precis som med begreppet kvalitet så uppfattas design olika beroende på vilken kontext 

som begreppet används inom. I denna undersökning så har valet gjorts att definiera design 

efter Stiftelsen Svensk Industridesigns definition för design och designprocess. Vidare menar 

SVID att design kan ses som en arbetsprocess som utgår från kundens behov, ur både ett 

estetiskt och funktionellt perspektiv. Detta genom medveten och innovativ utveckling av 

lösningar.  

  

Enligt SVID (u.å 2) syftar begreppet designprocess till en utvecklingsprocess, där patientens 

eller kundens behov och situation är utgångspunkten. SVIDs beskrivning av designprocessen 

innebär en genomgång av fyra faser som följer varandra; behov, idéer, utveckling och 

genomförande. Det finns även en genomgående fas som medföljer genom alla dessa fyra 

delar, det är erfarenheten. En designprocess beskrivs enligt SVID (u.å. 3) ofta som iterativ, 

eller upprepande, där tester görs för att sedan utvärderas och förändras kontinuerligt under 

processen. Alla samlade erfarenheter tas sedan med till nästa projekt.  

  

SVID definierar också design, eller användning av design inom organisationer, efter olika 

steg i en trappa beroende på hur medvetet organisationer använder sig av design. (se figur 3) 

   

Figur 3 

I de olika stegen beskrivs steg 1, omedveten design, som den lägsta graden då organisationen 

inte gjort några medvetna val om design användande. Steg 2, design som formgivning, 

innebär att organisationen använder design i separata projekt som är oberoende av varandra. 
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Det som fokuseras på i detta steg är yttre form, dekor och illustration. Steg 3, då 

organisationen använder designarbete i framförallt separata utvecklingsprojekt. Arbetet 

hanteras då i individuella projektorganisationer. I steg 4, så används design som ett strategiskt 

verktyg inom organisationen. Designarbetet styrs från ledningsnivå och är en grundsten i alla 

aktiviteter i organisationen. Design har flera inriktningar, där ibland produktdesign, 

industridesign och tjänstedesign. (SVID u.å. 4) Tjänstedesign är en iterativ designmetod, som 

enligt Stickdorn och Schneider (2011) till stor del bygger på en tanke om att konstant 

förbättras. Detta blir ett sätt att framtidssäkra och modernisera, då det är en pågående process 

med nya variabler för varje gång som en förändring görs, är det också nära förknippat med 

Lean. Vid en förändring eller utveckling av till exempel en tjänst, är det viktigt inom 

tjänstedesign att få en genuin förståelse för kundens behov genom att ha ett kundfokus. Det 

görs genom att lyssna på kunden, och analysera dennes behov. Utifrån detta behöver det även 

vara användarcentrerat. Med det menas att saker måste fungera i praktiken inte bara på 

papper.  

  

4.3 Lean management inom vården 

Lean inom sjukvården betecknas ofta Lean Healthcare. Målet med användandet av Lean 

Healthcare i en vårdorganisation är att skapa ett värde för patienten. Detta ska göras genom att 

minska förseningar och väntetider, samtidigt som patienten ska få god service och personalen 

arbetar i en bra arbetsmiljö. Förutom att skapa ett värde för patienten anses detta också leda 

till ökad vårdkvalité. Tanken är att patienten ska flöda igenom vårdprocessen och det som är 

icke värdeskapande för patienten ska undvikas. Samtidigt ska inte nya resurser tillföras utan 

man arbetar med de resurser som redan finns i organisationen. (Arthur, 2011) 

Under de senaste sju åren har Lean management införts på 85% av sjukhusen i Sverige. Det 

har i och med detta blivit ett dominerande organisationskoncept inom svensk sjukvård. I en 

forskningsartikel från 2017 presenterar Håkansson et al, hur motiveringen bakom införandet 

av Lean management på sjukhus tros vara att tidigare reformer haft en begränsad framgång 

inom vården. Med tidigare reformer åsyftas sammanslagning av sjukhus, centralisering av 

administration och att interna kostnader debiteras inom organisationer. Det har även ansetts 

att vårdpersonalens hälsa har försämrats i samband med dessa reformer. I artikeln betonas det 

dock att det ännu finns för lite forskning kring Leans påverkan på personalens hälsa för att 

kunna klargöra om Lean har annan påverkan än tidigare reformer.   
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Enligt Drotz och Poksinskas (2014) forskning om Lean management inom vården kan Lean 

inom sjukvården framförallt sammanfattas som ett medel för processförbättringsmetoder. 

Vidare menar de att införandet av Lean har förändrat betydelsen av hur professionell 

vårdpersonal skall involveras i förbättringsarbete. Professionell vårdpersonal förväntas, då 

man arbetar med Lean management, vara mer engagerade i förbättringsaktiviteter och 

problemlösningar.  

4.4 Design inom vården 

Att design har en viktig roll i patienters vårdupplevelse är något som det funnits vetskap om 

under en lång tid. Redan under 1800-talet påvisade sjuksköterskan Florence Nightingale 

betydelsen av vårdmiljön för patienters tillfrisknande. Olika faktorer som färg, ljus och hygien 

spelade, enligt hennes utförliga dokumentation, en stor roll i hur patienter upplevde vården de 

fick. (Nightingale, 1969).  Även nyare forskning tyder på att vårdmiljöer som designas med 

avstamp i patienters behov gynnar tillfrisknande och hälsan hos patienter (Ulrich et.al. 2004. 

se Wijk & Nordin, 2017). Wijk och Nordin beskriver i artikeln Vårdmiljöns betydelse för 

hälsa och välbefinnande från 2017 om hur sjukvårdens olika miljöer utformas till stor del 

efter den vård som ges till patienter i lokalerna. Den specifika vård som ges kräver ofta 

specifik utrustning, och utrymmena anpassas efter behandlingen och personalen i första hand. 

Ett exempel på detta kan ses i intensivvårdsmiljöer, där högteknologisk utrustning och dess 

funktioner prioriteras i lokalen. Wijk och Nordin menar att patienten och dennes anhöriga lätt 

kan komma i skymundan då fokus lagts på att designa en miljö som prioriterar behandlingen 

av patienten framför dennes psykologiska behov, eller välbefinnande. Men under de senaste 

decennierna har en annan typ av design tagit allt större plats inom vården, så kallad 

tjänstedesign. Denna typ av design har fått en större mening då design inom vården successivt 

blivit mer patientcentrerad. Man antar genom tjänstedesign ett perspektiv, där man utför en 

tjänst för patienten genom vården som ges och utgår ifrån patientens behov inte bara vad som 

är viktigt vid själva behandlingen. Användandet av tjänstedesign inom vården används främst 

för att skapa tjänster för patienter men också för att förbättra arbetsmiljön för berörd personal 

(Burns, Cottam, Vanstone, & Winhall, 2006 se Thies, 2016).    

4.5 S:t Görans Sjukhus 

S:t Görans sjukhus är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och mottar patienter i 

vuxen ålder. Upptagningsområdet innehar ungefär 420 000 invånare och antalet besökare 
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under året 2016 var ca 86 000 stycken. (Capio S:t Görans Sjukhus 2017). Historien om S:t 

Görans sjukhus började redan på 1200-talet, det var då ett sjukhus för spetälska. På 1800-talet 

flyttades sjukhuset till den plats på Kungsholmen i Stockholm där det ligger idag. Under 

1990-talet blev sjukhuset ett landstingsägt bolag och 1999 köptes sjukhuset av en privatägd 

koncern som idag heter Capio (Capio S:t Görans sjukhus u.å.). Capio koncernen driver idag 

flertalet vårdinrättningar i fem europeiska länder och är sedan 2015 registrerat på 

stockholmsbörsen under namnet “Capio” (Capio AB 2017). Visionen för sjukhuset är att 

“driva framtidens sjukvård” missionen är “Vi ger bättre vård genom att lära, utmana och 

förnya” (Capio S:t Görans sjukhus 2015). 

  

Tillgång till utbildningsmaterial har givits till oss, vilket förmedlar delar av S:t Görans 

Sjukhus arbete med Lean management. Ett avsnitt i materialet handlar om vad Lean är för S:t 

Görans sjukhus: 

• Ständiga förbättringsarbeten  

• Eliminera och identifiera onödigt slöseri med tid 

• Aktiviteter skall bidra med värde till patienter 

• Lärdom genom att utvärdera konstant, för att kunna standardisera eller kunna avveckla 

arbetssättet. Det vill säga skapa en lärande organisation.  

• Målbilden skall vara samlad inom organisationen och ge stöd till arbetssättet.  

Många av dessa punkter kan även hittas i Capio S:t Görans Sjukhus (2015) 

4.6 Nya mottagningsverksamheten på Capio S:t Görans 

sjukhus 

Byggnationen av nya akutmottagningen påbörjades 2013, för att ge sjukhuset möjligheten att 

ta emot 100 000 besökande per år. Lean principer användes i utformningen och designen av 

akutmottagningen och även vid ombyggnationen av nya medicincentrum vars byggprocess 

påbörjades strax efter akutmottagningens. (Capio S:t Görans Sjukhus 2017).   
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Figur 4 

  

Modellen (Figur 4) har gjorts från Capio S:t Görans sjukhus utbildningsmaterial om Lean. 

Där visas det hur de arbetar med processer och hur flödet ser ut från akutmottagningen till 

vårdavdelningar. Från medicinakuten finns det ett flöde till avdelningar som arbetar med 

patienter som kopplas till medicinsk verksamhet hos S:t Görans sjukhus. Det kan vara till 

medicinkliniken, hjärtkliniken och neurologkliniken. Avdelning 37 arbetar också under 

akutkliniken och dess verksamhet kopplas till både medicin och kirurgi och har därför ett 

flöde från både medicinakuten och kirurgakuten. Kirurgakuten har ett flöde till kirurgkliniken. 

Ortopedakuten har ett flöde till ortopedkliniken. (Capio S:t Görans sjukhus u.å.)  
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5. Empiri 

I detta empiriavsnitt kommer studiens resultat att framföras i fem olika teman utifrån vad som 

framkommit i intervjuerna och från rundturen på mottagningen. Resultatet som presenterat 

under intervjudelen är det som framkommit under mötena och vad som uttrycktes under 

rundturen. Under observationsdelen presenteras det som framkommit från vad som 

observerats under rundturen.   

Tema 1 Akuten: Undersökningsrum  
Observation:  

Exempel på undersökningsrum på akuten är akutrummen, där finns en central placerad brits, 

det finns en stor övervakningsutrustning som används för att följa patienters värden. 

Väggarna är vita, rummet fyrkantigt men rymligt vid jämförelse med andra 

undersökningsrum. Med utrustning uppställd på markerad plats, en plats för varje maskin till 

exempel ultraljud, EKG-apparat och bladderscan. En vagn med material som kan behövas för 

att till exempel ta prover fanns i rummet. Skåp finns uppsatta längs väggen mitt emot 

utrustningen och vårdpersonalen kan där nå mer material. Ett annat exempel på 

undersökningsrum från akuten är övervakningsplatser. Övervakningsplatserna används för 

undersökningar, det är en fyrkantig avskärmning med vita väggar, längst upp sitter en 

glasskiva. En brist står placerad, centralt eller åt en av sidoväggarna. Övervaknings platserna 

är placerade flera på rad framför en expedition som är inglasad för att kunna se patienterna, 

det finns en vikvägg framför öppningen till rummen som kan vara öppen eller dras för.  

 

Intervju: 

Från intervjuerna och rundturen med Peter Jilmstad beskrevs akutrummet, det rum där de 

mottog de mest akuta patienterna. Akutrummet är idag cirka dubbelt så stort som det de hade 

tidigare. Akutens personal som var med i arbetsgruppen för akutrummet beskrevs fått ett stort 

utrymme för att utforma hur det skulle se ut. Peter ansåg att många hade möjlighet att påverka 

utformningen och designen av rummet, det genom personalmöten där det tog upp vad som var 

tänkt. Personalen fick där möjlighet att komma med synpunkter. Från intervjun med 

akutsjuksköterskan uttrycktes ett önskemål om att personal utanför arbetsgrupperna skulle 

haft ett större inflytande under ombyggnationen. Patientens brits placerades i mitten av 

akutrummet för att all personal som arbetar med patienten i en akut situation ska kunna göra 

sitt arbete. För att snabbt hjälpa patienten behövde personalen kunna arbeta smidigt och med 
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tillräckligt utrymme. Utrustning som kunde behövas vid akuta situationer fanns väl synliga, 

utmarkerade och nära till hands för personalen. Peter beskrev övervakningsrummen som 

större än tidigare, personalen kunde ta hand om patienterna utan att trängas om utrymmet. 

Patienterna beskrevs få en mer avskild plats, samtidigt kan personalen ändå ha god översikt 

från sin expedition.  

 

Från Annika Johanssons intervju beskrev även hon vikten av att personalen varit delaktig i 

utformningen av bland annat akutrummet, dock inom ekonomiska gränser. Vid designen av 

de olika rummen fanns det ett personalperspektiv där allt material skall finnas lättillgängligt 

för personalen. Detta som en del av Leanarbetet. En av fördelarna med ombyggnationen 

beskrivs vara flera rum, där alla patienterna kan ligga på avskild plats och få mer integritet. 

Patienterna behöver inte vårdas i korridorerna eller prata med läkare i korridorerna. 

Sekretessen är något som anses blivit mycket bättre, även om det är något som behöver 

förbättras.  

 

Tema 1 Medicincentrum: Undersökningsrum 
Observation:  

Ett exempel på utformningen av ett mindre undersökningsrum på medicincentrum kan 

beskrivas som ett fyrkantigt rum med vita väggar och två besöksstolar med blått säte. 

Vårdpersonalen har ett stort skrivbord med två skärmar kopplat till datorn. Ett genomskinligt 

filsystem finns placerat bakom vårdpersonalens plats som lätt kan nås vid behov. Ovanför 

finns det ett skåp som innehåller material som kan behövas för en undersökning av 

patienterna. Materialets utsatta plats i skåpet ligger tydligt markerat med namnlappar. Ett 

annat exempel på utformning av ett undersökningsrum på medicincentrum är ett fyrkantigt 

lite större rum med vita väggar och centralt placerad brits med undersökningslampa över 

britsen. Rummet används för att exempelvis göra benmärgsundersökningar. Allt material för 

undersökningen fanns placerad nära till hands för personalen. Skåp fanns placerade mot 

väggen med glasat fönster på överskåpen och under dessa fanns det fler skåp utplacerade med 

en bänkyta. 

 

Intervju: 

Under intervjun och rundturen beskrev Jessica Ankerhag undersökningsrummet eller 

mottagningsrummets utformning som något både patienterna och personalen hade medverkat 

i utformningen av. Patienterna hade enligt intervjun med Jessica besvarat olika enkäter om 
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hur de föredrog att utformningen skulle vara. Först hade det funnits en tanke om att patienten 

skulle varit delaktig direkt på skärmen i sina egna journaler. Detta kom inte med i 

utformningen då patienterna ansåg att det blir en för intim situation. Utformningen blev 

istället som beskrivet ovan. Det betonades också att undersökningsmaterialet i varje 

undersökningsrum ska placeras lättillgängligt, vilket beskrevs vara en del av deras arbete med 

Lean. Orsaken till att ombyggnationen lett till flera undersökningsrum beskrevs vara på grund 

av ett högre patientflöde. Detta eftersom att Stockholm växer men även för att NKS (Nya 

Karolinska Sjukhuset) har nischat sig. Medicincentrum ansåg sig även bygga en modern 

öppenvård. För att få flera rum byggdes två enheter om till en enhet. Båda enheterna hade 

sedan tidigare enligt Jessica henne som chef. Ombyggnationen av de två enheterna kunde 

lösgöra flera rum genom att det byggdes ett personalrum och ett väntrum där det tidigare 

funnits två.  

 

Tema 2 Akuten: Väntrummet 
Observation:  

I väntrummet finns det en automat för patienter så de kan köpa snacks och lättare förtäring. 

Det fanns även en Starbucks kaffeautomat för patienterna att ta något varmt att dricka ur. 

Rummet har vita väggar och det finns stolar placerade längs med väggen. Utrymmet har två 

ingångar, en via sjukhusets huvudingång och en utifrån sjukhuset som ligger närmare åt 

Fridhemsplan. Denna ingång används just nu både som ingång för gående och som 

ambulansintag för akuten. Golvet i väntrummet har en stor grå gångmatta med capios text och 

logga. En reception med möjlighet för tre stycken ur personalen att sitta och ta emot patienter 

är placerad mot den andra väggen. Nummerlapp kan tas strax innanför dörrarna och en skylt 

bläddrar fram nummerordningen i kön. Vårdpersonalen sitter bakom en disk som är gjord i 

trä, med inglasade fönster där patienten får berätta varför de söker vård och kan betala för sitt 

besök.  

 

Intervju: 

Under intervjun med Peter Jilmstad framkom att det gjorts avkall vid ombyggnationen på just 

receptionen och väntrummet. Det gjordes ett aktivt val att avvakta med att utforma den på ett 

annat sätt än vad som används tidigare. Detta då det skulle innebära nya arbetsrutiner som 

skulle vara svårt att implementera under en kort tid på ett fungerande vis. Samtidigt berättade 

han att de är medvetna om att de antagligen kommer att få bygga om detta utrymme vid ett 

senare tillfälle. Han tog under rundturen upp att han ansåg att flödet har förbättrats med den 
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nya entrén och att han trodde det skulle bli ännu bättre då det nya ambulansintaget byggts 

klart. Det då patienter och ambulans inte skulle behöva dela entré. Han tog upp att 

väntrummet idag känns rymligare än det tidigare gjorde, även om det till ytan inte är mycket 

större. Han berättade även under rundturen att en ur vårdpersonalen redan i receptionen gjorde 

bedömningar av patienter som inkom.  

 

Tema 2 Medicincentrum: Väntrummet 
Observation: 

Medicincentrums väntrum ligger åt vänster, strax efter entrén och har en ganska central plats 

på mottagningen som delar sig åt två håll. Väntrummet har en vägg i en mild ljusgrön färg 

och en fondvägg med ett blommönster. Den bortre väggen har en vitare nyans med fönster där 

man kan se ut. Det finns lila soffor som är placerade i väntrummet, där patienter kan sitta och 

vänta. På ett litet bord ligger tidningar. Sofforna är av ett material som lätt kan torkas av, med 

flera sittplatser per soffa. Kaffeautomat med tillbehör fanns placerad i korridoren mittemot 

väntrummet. 

 

Intervju: 

Vid rundturen tog Jessica Ankerhag upp att väntrummet var den del av mottagningen där 

patienterna haft mest att säga till om vid utformningen. Man hade vissa gränser att hålla sig 

inom men patienterna fick komma med förslag och med åsikter om exempelvis färger och 

fondväggens mönster. Det framkom också under intervjun att man försökt att tänka på att 

väntrummet ska inge lugn. Detta då en del patienter som befinner sig i väntrummet kan vara 

nervösa över besked som de väntar på eller över behandlingar. Hon berättade också att det 

ännu inte var helt klart, men att musik skulle installeras för att förstärka känslan av lugn. 

Detta efter att en patientenkät gjorts där förslaget fått god respons.  

 

Tema 3 Akuten: Patientens väg genom mottagningen  
Observation: 

Gående kan komma in till akuten genom två ingångar. Den som kommer att beskrivas här är 

inte från sjukhusets huvudingång, utan akutens egna ingång som leder direkt in till 

akutmottagningen och väntrummet. Då patienten kommer in genom akutens ingång så har de i 

dagsläget samma ingång som ambulansen. De tar sedan direkt till höger för att komma in i 

väntrummet, där det finns en reception. Patienten tar en nummerlapp och inväntar sin tur för 

bedömning och betalning. Det finns stolar i väntrummet där patienterna kan vänta på sin tur. I 
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receptionen finns det plats för tre ur vårdpersonalen att arbeta, en sjuksköterska som bedömer 

patienten utifrån beskrivet tillstånd och symptom och två undersköterskor som kan ta betalt 

och göra bedömningar. Efter bedömning får patienten information om vart hen skall gå och 

får då information om vilken färg utav de utmarkerade färgsträcken i golvet denne ska följa. 

Det finns även lysande pilar från taket som indikerar vart patienten ska gå. Strecken i golvet 

leder till olika delar av akuten. Då de når platsen de blivit ombedda att gå till får de vidare 

hjälp av mottagande personal och får då en bestämd plats att vara på. Platserna kan vara 

behandlingsrum, akutrum, övervakningsrum, infektionsrum eller ännu ett väntrum.  

 

Intervju: 

I intervjun med Peter Jilmstad berättade han att de först tänkt att ledningen skulle finnas i 

mitten av akutmottagningen för att ha alla övervakningsrum runt sig. Dock var detta inte 

möjligt, särskilt inte i de gamla lokalerna. När det sen stod klart att hela akuten skulle flyttas 

så ströks den tanken. Flödet beskrevs vara utformat för patienten i första hand men även 

utformat för att personalen skall kunna arbeta smidigt. Peter beskrev flödet på medicinakuten 

under rundturen. Patienten fick först träffa ledningssjuksköterskan och ledningsläkare, vars 

plats var närmast receptionens väntrum och ambulans ingången. Detta för att få ännu en 

bedömning och därefter hänvisas till nästa steg beroende på deras tillstånd, för vidare hjälp. 

Under rundturen visade Peter pilarna i golvet som lyste. Dessa hade patienterna svårt att se 

vilket ledde till att de återgick till provisorisk tejp i golvet. Detta tills att en ny lösning kunnat 

tas fram.  

 

I Annikas intervju berättades att patienten kommit i första hand i processen. Ett citat från 

Annikas intervju “att patienten skulle flöda igenom akuten inte behöva komma tillbaka eller 

liksom vi försökte ha lite biltävttstänk man kan inte backa ut från en biltvätt utan man åker 

bara igenom så tänkte vi rätt mycket.” Enligt akutsjuksköterska på akuten har flödet för 

patienterna blivit bättre sedan ombyggnationen. De slipper flyttas runt på akutmottagningen 

genom att byta rum flera gånger och kan stanna på en plats. Dock utförs fortfarande vård i 

korridorerna enligt akutsjuksköterskan, vilket är en motsättning till vad som framställts i de 

andra intervjuerna. 

 

Tema 3 Medicincentrum: Patientens väg genom mottagningen 
Observation: 
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Patienten går in på medicincentrum, till höger sitter två ur vårdpersonalen i en reception och 

rakt fram finns en självincheckningsmaskin. Vid maskinen kan patienten checka in sig till sitt 

besök. De kan även betala för sitt besök i samma maskin. Blodsockermaskin finns för de 

patienter som behöver ladda in sina blodsockervärden längst ner i den långa korridoren, till 

vänster. Detta görs om man är en diabetespatient och har möjlighet till det. Efter att det gjorts 

går patienten tillbaka mot entrén till väntrummet. Väntrummet ligger centralt, strax efter 

entrén väl synligt för patienter, även de som besöker mottagningen för första gången. De 

patienter som inte skall ladda upp blodsockervärden går direkt till väntrummet och inväntar 

vårdpersonal som tar med patienten till behandlings- eller undersökningsrum. Dessa 

undersökningsrum är utplacerade om båda sidor av väntrummet.  

 

Intervju: 

Från intervjun med Jessica beskrivs patienterna vara grunden för mottagningens planerade 

flöden. För att patienten skall få ett bra flöde har de pulsmöte för morgondagens behandlingar 

och undersökningar där det bland annat tas upp om alla prover är tagna inför dessa. Under 

rundturen berättades det att på expeditionen sitter en koordinator, som hanterar bokningar av 

undersökningar och för upp de aktuella bokningarna på en whiteboardtavla. Denna kan 

vårdpersonalen använda för att se i vilka undersökningsrum de skall jobba. Patienten hämtas 

sedan in i undersökningsrummet från väntrummet. Jessica berättade även att 

diabetespatienterna kan då de kommer till mottagningen gå till stationen längre ner i 

korridoren och ladda upp deras blodsockervärden inför besöket. I framtiden är förhoppningen 

att patienterna ska ha möjlighet att göra detta redan hemma. Hon berättade även att 

incheckningsmaskinen som idag finns på plats vid entrén är en del av ett test. Testet innebär 

att man ser hur det fungerar för patienterna att själva checka in vid besök samt betala för sitt 

besök. Blir testet framgångsrikt kommer troligen fler mottagningar börja använda liknande 

maskiner.  

 

Tema 4 Akuten: Praktiskt flöde  
Observation: 

Flera av undersökningsrummens materialskåp på akuten kunde fyllas på utifrån korridoren. 

Det efter som att skåpet hade en lucka på baksidan som ledde ut i korridoren. Personalen 

behövde då inte gå in i rummet för att fylla på med material. I det större förrådet på akuten var 

det på ena sidan vanliga skåp med material i. På andra sidan är det stora skåp med glasdörrar. 

Materialet är väl synligt innanför glasdörrarna. Vid varje plats för materialet i skåpet är det 
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antingen en röd lapp, som står för sterilt material, eller en grön lapp, som står för höggradigt 

rent material. Vid ena änden av rummet sitter en anslagstavla där personal kan fästa de gröna 

och röda lapparna för att synliggöra vad som håller på att ta slut.  

Britsar står i en korridor intill hissarna nära till hands för servicegruppen att transportera 

tillbaka rena britsar efter tvätt.  

 

Intervju:  

Vid rundturen berättades det och kunde även observeras att flera utav rummen fått skåp som 

kan fyllas på med material utifrån korridoren. Personen som fyller på materialet behöver 

därför inte gå in rummet med risk för att störa arbetet som pågår, utan kan se till att materialet 

är påfyllt utan att störa vårdprocessen. Då förrådsutrymmen visades vid rundturen så 

berättades det att de nya skåpen med glasdörrar gjort det enklare att finna materialet som man 

behöver. Lappsystemet som används för att visa vilket material som behöver fyllas på fanns 

även tidigare, men det var nu gjort på ett tydligare sätt så arbetet kunnat överlåtas till 

servicegruppen på sjukhuset. Under intervjun med Annika Johansson så berättade hon att man 

i samband med ombyggnaden har fått ett nytt system för rengöringen av britsar. De rena 

britsarna transporteras till akuten genom en hiss och samlas på en specifik plats. Det skiljer 

sig från tidigare arbetssätt då personalen tidigare fått hämta britsar från en plats utanför 

akutmottagningen. Peter berättade under intervjun att servicegruppen har en viktig del i 

processen med förråd och britsar, det har tillsammans med dem tittats på logistiken då de har 

en viktig roll för att verksamheten skall fungera.  

 

Tema 4 Medicincentrum: Praktiskt flöde  
Observation: 

 Utformningen av medicincentrum kretsar kring en lång korridor, som sträcker sig från ena 

sidan av mottagningen till andra. Det finns ingenstans möjlighet för genväg utan korridoren är 

enda vägen att gå. Under rundturen sågs det att patientutrymmen som väntrum och entré var 

placerade centralt på mottagningen. Personalutrymmen som personalrummet var separerat 

från övrig verksamhet längst bort i korridoren. Vissa behandlingsrum var placerade i en 

specifik ände av korridoren, det upplevdes vara för att ha nära till sköljrummet. Sköljrummet, 

ett rum för rengöring av material, har två ingångar för vårdpersonalen från två olika håll, 

rummet är placerat i ett hörn av medicincentrum. Där inne finns en större diskho i rostfritt 

stål, med kran över, i rummet finns också en större maskin för rengöring av material.  
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Intervju: 

Enligt intervjun med Jessica Ankarhag finns det en tanke vid ombyggnationen att personalen 

inte skall behöva springa allt för mycket mellan olika delar av mottagningen. Därav har vissa 

rum placerats strategiskt i förhållande till arbetsmomenten. Begränsningar i utformningen har 

enligt Jessica funnits då ombyggnationen skett i befintliga lokaler.  

Sköljrummet låg kvar där det legat tidigare enligt Jessica. Inga större förändringar hade gjorts 

med det rummet då det redan hade en passande funktion för mottagningen, men det 

underlättar att sköljrummet har två ingångar för personalen.  

 

Tema 5 Akuten: Mötes- och personalrum  
Observation: 

Akutens mötesrum för vårdpersonal, två mindre rum med en whiteboardtavla i båda rummen. 

Rummen har bekväma möbler och ett bord. Det fanns ett fönster ut mot korridoren på akuten, 

och ett mot en expedition. Det fanns även ett fönster till utsidan av sjukhuset. Längs ena 

väggen stod ett smalare förvaringsskåp. Akutens personalrum är ett större rum med ett litet 

kök där finns möjlighet att värma och laga mat. Det finns flertalet sittplatser och bord där man 

kan äta. Mot en av väggarna var det en platsbyggd soffa. Utrymmet hade högt till tak och en 

fondtapet med rött tema och mönster. Toaletterna samt köket var delvis dolda från vissa delar 

av rummet bakom en vägg.   

 

Intervju: 

Peter berättade under rundturen att akutens mötesrum användes av vårdpersonalen för att ha 

möten i, för varje “klinik” del. Från intervjun med Annika beskrev tydligare hur dessa 

utrymmen används, varje morgon går de igenom vad de skall göra under dagen och 

reflekterar vad de kunde gjort bättre under gårdagen. Där frågor som ställs var  

“Vad gjorde vi som var bra igår?” 

“Vad gjorde vi igår som vi kunde göra bättre idag?”  

Hon säger att det dagliga förbättringsarbetet som gör att verksamheten blir lite bättre. Där 

Lean ses som ett förhållningssätt och det jobbas ständigt med små förbättringar som utförs av 

medarbetare. “Det är i vardagen som man får sätta väldigt mycket förbättringsarbete”  
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Tema 5 Medicincentrum: Mötes- och personalrum  
Observation: 

Medicincentrums mötesrum för vårdpersonal, ett mindre rum med en glasvägg med frostat 

glas och skjutdörrar i frostat glas, väggen och dörrarna hade ett blommönster utskuret i sig. 

En whiteboardtavla, satt på ena sidan av rummet, ett större ovalt bord i ljust träslag var 

placerad mitt i rummet med stolar runt omkring. En projektor i taket är riktad mot 

whiteboardtavlan. Medicincentrums personalrum var ett större rum med fönster mot 

innergården. Ett mindre kök med kaffemaskin, matlagnings- och uppvärmningsmöjligheter 

finns. Flera bord och stolar fanns i rummet. Rummet hade en mild-grön fondvägg med två 

leantavlor uppsatta, en för förbättring och en resultattavla, även en projektor var uppsatt i 

detta rum.  

 

Intervju: 

I intervju med Jessica Ankarhag berättade hon att mötesrummet kunde användas för möten 

mellan personalen och patienten för att uppstartade av pumpar. Det var ett rum som användes 

för lite mindre möten. Personalen var med och påverkade utformningen av hur 

personalrummet skulle se ut enligt Jessica. Utformningen hade gjorts för att personalen skulle 

ha en trevlig miljö att äta lunch i. I personalrummet har de också en del av de större mötena, 

bland annat Lean möten när större delen av personalstyrkan medverkar. Leans förbättring- 

och resultattavla har placerats i personalrummet. Förbättringsförslag skrivs upp på tavlan för 

att kunna följas upp. Resultattavlan visar hur personalen ligger till i olika mätningar som 

avdelningen mäts inom. 

 

Att personalen arbetar på en gemensam enhet till skillnad från tidigare då medicincentrum var 

två mottagningar, gör att man nu med gemensamma möten beskrivs ha förbättrat samarbetet 

och förståelsen inom personalgruppen. Arbetsmomenten ses som små öar. Vidare fortsätter 

Jessica berätta att personalen är en väldigt viktig del i en kedja. Om kedjan fungerar så är det 

vad som gör att de uppnår bra resultat, för sig själva men även för patienterna. Den förståelse 

som vårdpersonalen har för varandra är något de strävat efter.   
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6. Analys  

I detta avsnitt sammanställs undersökningens resultat från empirin i förhållande med 

teorierna som presenterats under teoriavsnittet.  

 

Tema 1 Akuten: Undersökningsrum  
Från observationerna upplevdes akutrummet vara ett användarcentrerat utrymme där 

utformningen av rummet till stor del var fokuserat kring arbetsprocessen och effektivitet. 

Detaljer som att patientens plats var placerad i mitten av rummet med gott om utrymme runt 

britsen för personalen att kunna ge vård till patienten obehindrat. Men även detaljer som hur 

allt material samt maskiner var placerade i rummet, ger en tydlig känsla av att fokus varit på 

en effektiv vårdprocess och på personalen som ger vården. Det finns en tydlig känsla av att 

Lean principer varit ledande vid utformningen och designen av rummet, detta genom fokuset 

på effektivitet och processarbete. Det bekräftades också under rundturen, då det berättades att 

vid utformningen hade mycket tanke lagts till att allt som kunde behövas i rummet skulle 

finnas lättillgängligt för personalen samt att personalen varit delaktiga i utformningen. Där 

fanns ett fokus om att eliminera hinder som identifierats, för att göra personalens arbete 

smidigare. Att personalen, de som arbetar i utrymmet varit delaktiga kan också ses som en del 

av Lean och dess principer. Det kan därför sägas att Lean gjort anspråk på designen av 

utrymmet.  

 

S:t Görans Sjukhus har gjort anspråk på att Lean principerna har varit det som är ledande i 

utformningen och designen. Det som framkom i intervjuerna var med liknande språk och 

inom förväntad diskurs. Genom arbetet med Lean principerna gör sjukhuset anspråk på att 

arbete med kvalitet. I utformningen av lokalen uppfattades att språket och handlingen 

överensstämmande med resultatet av ombyggnationen. Därav har ingen löskoppling som 

beskriven genom nyinstitutionella teorin uppfattats i detta fall, dock fanns det en löskoppling 

mellan vad som sas från ledningen mot vad som sades från medarbetaren. Där medarbetaren 

ansåg att fler borde haft större möjlighet att involveras i ombyggnationen. Det går också att se 

hur modernismens institutionaliserade normer i form av tankar och begrepp som kvalité, 

effektivitet och medbestämmande har varit en del av utformningen. I detta fall kan det ses 

som att det genom Lean gjorts anspråk på dessa normer, enligt hur rationalitet, kausalitet, 

aktörer, säkerhet och suverän makt redogörs i Townleys teori.  
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Övervakningsrummen på akutmottagningen upplevdes under observationen som 

användarcentrerade och effektiva, med visst patientfokus. Genom övervakningsrummens 

utformning, med en brits mot väggen eller i centrum av rummet som stod vända ut mot 

expeditionen där personalen hade god uppsikt över patienten. Samtidigt som det fanns 

utrymme i rummet att ge den vård patienten behövde, så uppfattades rummen i första hand 

vara utformade med syfte att vara effektiva för personalen och deras arbete. Det fanns även 

möjligheten att dra igen en vikvägg så rummet blev stängt utåt och med fasta väggar mellan 

patienternas rum så får patienten möjlighet till viss avskildhet. Något som i en del situationer 

kan uppfattas som kvalité för patienten. Under intervjuerna framgick att övervakningsrummen 

gjorts större vid ombyggnationen och att det fanns en tanke om att värna om patienternas 

integritet i större utsträckning. Utformningen av dessa rum gav inte ett lika starkt intryck av 

att vara utformade med Lean principer i åtanke.  

 

Genom att göra anspråk på effektivitet, användarcentrering, till viss del kvalitet och 

patientfokus är Lean principer starka i utformningen. Även i detta fall så hittades ingen 

löskoppling enligt hur det beskrivs i den nyinstitutionella teorin, mellan det som sades under 

intervjuerna och upplevelsen av lokalernas utformning under observationen. Även när det 

handlar om dessa rum så gör de anspråk på modernitetens institutionaliserade normer, enligt 

hur rationalitet, kausalitet skildras i Townleys teori. Men i detta fall även genom ett 

tjänstedesign perspektiv. Då framförallt när det kommer till hur de kombinerat 

användarcentrering med patientfokus i för att öka upplevd kvalité.   

 

Tema 1 Medicincentrum: Undersökningsrum 
Medicincentrums undersökningsrum upplevdes under observationen vara utformade på ett 

process fokuserat, effektivt sätt med viss patientfokus, där det upplevdes som 

medbestämmande varit en del av designprocessen. I rummets utformning upplevdes 

processfokuset som starkast ur ett effektivitetsperspektiv. Material som behövdes vid en 

undersökning fanns tillgängligt och noggrant utmarkerat samt placerat nära personalens 

arbetsplats i rummet. Patientfokus upplevdes genom att rummets utformning var mycket 

traditionell, med få inslag av vad som kan upplevas vara nya designtankar. Rummet ingav en 

känsla av en isomorf trygghet, genom att patienten känner igen miljön från tidigare 

erfarenheter. Detta upplevdes vara en del av patientens medbestämmande i designprocessen 

då vi under intervjun fick information om att det fanns förslag från personal och ledning på en 

mer modern utformning av rummet, där patienten skulle vara mer delaktig i vårdprocessen.  
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Även i detta rum, upplevs Lean vara förknippad med utformningen av rummet. Framförallt 

genom att göra anspråk på effektivitet. Detta då tanken om att allt ska finnas lätt tillgängligt i 

rummet upplevs som ledande i utformningen. Fokus på vårdprocessen har genom detta också 

fått en central plats. Genom medbestämmande från patienterna uppfattas det som att det 

funnits en önskan om en traditionell utformning. Där patientens roll är tydlig och rutin samt 

igenkänning, som det beskrivs i institutionella teorin uppfattas varit viktig. Även igenkänning 

genom isomorfism kan tänkas varit centralt vid utformningen. Det framgick inte att det fanns 

en löskoppling, mellan språk och handling, så som det beskrivs i nyinstitutionella teorin. I 

intervjun framgår att stor hänsyn tagits till patienternas önskemål vid ombyggnationen dock är 

det svårt att veta i vilken omfattning som detta påverkat rummets slutresultat. Då anspråk 

gjorts genom Lean på effektivitet och processfokus samt patientfokus, som samtliga delar är 

starka Lean principer, kan det anses att även en strävan för kvalitet blivit en effekt av 

rummets utformning. Det då Lean som management metod gör anspråk på kvalité och 

förbättring av kvalité. Därför kan det tänkas att de modernistiska institutionaliserade 

normerna, enligt hur rationalitet, kausalitet och säkerhet som skildrades Townleys teori, 

bidragit till rummets utformning.  

 

Tema 2 Akuten: Väntrummet 
Under observationen upplevdes väntrummets utformning som processfokuserat i första hand 

med viss patientfokus. Genom utformningen upplevdes det som arbetsprocessen varit 

huvudsaken. Processen i sig upplevs till viss del vara föråldrad eller rutinmässigt isomorf. 

Men fortfarande fungerande på ett relativt effektivt sätt. Receptionens utformning, 

nummerlappssystem och bedömning av patienten sker vid en traditionell disk, som ur ett 

patientperspektiv kan kännas igen och därigenom också bidrar till trygghet. Enligt intervjun 

gjordes avkall för ombyggnation av receptionen, då man ansåg att förändra arbetsprocessen 

skulle bidra till en försämring för personal och patienter. Detta då det ansågs att 

implementeringen av en ny arbetsprocess skulle ta för lång tid och skapa en problematik i den 

redan nybyggda miljön.  

 

Väntrummet upplevs inte starkt förknippat till Lean, detta även om arbetsprocessen verkar 

vara i fokus i rummets utformning. Orsaken kan tänkas vara att arbetsprocessen upplevs vara 

utformad till patientens behov av rutin och igenkänning i sjukhusmiljön. Som i sin tur kan 

leda till trygghet, snarare än att processen är anpassad efter Lean principer. Det kan kopplas 



 33 

till den institutionella teorin, där det beskrivs att rutin och igenkänning leder till en känsla av 

att världen är förutbestämd och bidrar till säkerhet hos individen. Inom processen kan det 

ändå ses som att visst anspråk görs på effektivitet, detta då det finns förutbestämda steg som 

ska bidra till bättre flöde. Exempelvis nummerlappar, första bedömning redan vid ingången 

och flera mottagningsdiskar. Viss löskoppling som den beskrivs genom den nyinstitutionella 

teorin kan ses. Det efter som att St: Görans sjukhus i beskrivningen av akutens nybyggnation 

framhäver att Lean principer använts genom hela byggprocessen. Något som inte uppfattas i 

utformningen av just detta utrymme. Samtidigt finns en medvetenhet om detta enligt vad som 

framkom ur intervjun. Policys som framförts till omvärlden om effektivitet genom Lean 

principer kan ses för att legitimera sin verksamhet, som beskrivits i tidiga institutionella 

teorin. 

 

Tema 2 Medicincentrum: Väntrummet 
Väntrummet på medicincentrum upplevdes vara utformat med, patientfokus, designfokus och 

till viss del med en iterativprocess. Väntrummet uppfattas som ett utrymme där mycket tanke 

lagts till hur patienterna uppfattar miljön och deras välbefinnande i miljön. Därav upplevdes 

utformningen med patienten i fokus tydligt i designen. Det upplevs också ha ett starkt 

designfokus då man använt design i det ganska traditionellt utformade utrymmet, för att skapa 

en trygghet och lugn, som man hoppas ska gynna patienter. Utrymmet ansågs också vara en 

del i en iterativprocess. Utrymmet användes för att testa, utvärdera och implementera 

förändringar som ansågs kunna gynna patienter, genom exempelvis införande av lugn musik. 

I intervjun framkom också att det var i väntrummet som patienterna haft störst inflytande på 

utformningen och designen. Det är även i detta fall svårt att säga i vilken utsträckning som det 

är synligt i resultatet av utformningen. 

 

Väntrummet på medicincentrum upplevdes inte vara utformat helt efter Lean principer, utan 

upplevdes ha starkare anknytning till design eller tjänstedesign. Genom patientfokus så görs 

anspråk på att använda sig av Lean, det verkar även finnas en benägenhet att vilja utveckla 

och förbättra utrymmet kontinuerligt genom iterativaprocesser. Detta kan också upplevas som 

en del av Lean. Samtidigt är det möjligt att se både patientfokus och iterativa processer som 

en del av tjänstedesign. Tillsammans med känslan av designfokus så blir den starkare 

upplevelsen, att utformningen inte är baserad på Lean principer. Utformningen av rummet 

uppfattas vara traditionellt och kan tänkas skapa ett igenkännande hos patienter. Det då 

kunskapen om rutiner och roller, det vill säga vilka regler som finns för att tolka en situation, 
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kan tänkas ge trygghet som beskrivet i institutionella teorin. Även användandet av färg och 

form i utrymmet upplevs som en del av att skapa en avslappnande trygg känsla för patienter. 

Detta skulle kunna upplevas som kvalité utav patienter och gör igenom ett designperspektiv 

därför också anspråk på kvalité som en modernistisk institutionaliserad norm, genom hur 

problemet för ombyggnationen uttalades genom rationella termer som beskrivits av Townleys 

teori. Det upptäcktes ingen direkt löskoppling mellan språket som använts och handling, efter 

hur det beskrivs i den nyinstitutionella teorin, då det kom till utformningen av detta utrymme. 

Eftersom det uppfattas som att rummets utformning kan appliceras både till Lean principer 

och till tjänstedesign. Det som sades under intervjun och rundturen kan därför inte särskiljas 

specifikt från det ena eller det andra.     

 

Tema 3 Akuten: Patientens väg genom mottagningen  
Patientens väg genom akuten upplevdes som framförallt processfokuserad, men genom 

processen så ansågs det som det gjordes anspråk på effektivitet. De utmarkerade strecken i 

golvet kan tyckas vara en del i att förenkla för patienter som fått en bedömning och hänvisats 

vidare. Det kan då anses effektivare att patienten på egen hand ska kunna följa dessa streck, 

än att en person ur personalen ska följa patienten till platsen som denne hänvisats till. 

Processen som utvecklats kan uppfattas som en del av en rutin som även finns på andra 

platser och kan därför bidra till att patienten känner igen sin roll och hur denne ska göra i 

situationen. Misslyckandet med belysning som visade pilar i golvet ger en viss antydan om att 

så kan vara fallet, ett försök gjordes att förändra rutinen till förmån för design, men det blev 

inte framgångsrikt i processen. Utformningen av lokalerna upplevdes främja den process som 

man valt att arbeta med, då patienten rör sig genom lokalerna. Det fanns en känsla av ett 

tydligt flöde sammankopplat till processen. Det framkom även i en av intervjuerna att 

patientens väg genom akuten var utvecklad genom ett flödesperspektiv. 

 

Patientens väg genom akuten uppfattades som tydligt kopplad till Lean principer. Detta 

genom processfokusering som gör anspråk på effektivitet, men också genom lokalernas 

utformning som gav en känsla av ett flödestänk. Det förstärktes också genom hur strecken i 

golvet var placerade genom lokalerna, och gav ett intryck av ett flöde som syftade till 

effektivitet. Genom att göra anspråk på effektivitet så görs även i det här fallet anspråk på 

modernismens institutionaliserade normer, som det beskrivs utifrån Townleys teori. Det 

förstärks genom den tydliga kopplingen till Lean som uppfattades. Tydlighet och rutiner som 

uppfattades kan tänkas bidra till att patienten känner trygghet och igenkänning till tidigare 
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erfarenheter av proceduren, som redogörs i institutionella teorin, det kan då också ses som en 

viktig del av processen. Det upptäcktes ingen löskoppling, som det beskrivs genom 

nyinstitutionella teorin, mellan det som sagts i intervjuer, och utformningen av lokalerna. Det 

som sagts i intervjuerna upplevdes stämma överens med utformningen och designen av 

lokalerna.   

 

Tema 3 Medicincentrum: Patientens väg genom mottagningen 
Utifrån observationerna uppfattades patientens väg genom medicincentrum som 

processfokuserat och iterativt där processen gjort anspråk på effektivitet. Genom att använda 

sig av en självincheckningsmaskin och en station där diabetespatienter kan ladda in 

blodsockervärden inför sina besök, så skapas ett flöde som frångår en mer traditionell process 

där patienten checkar in i en reception. Det skulle kunna tänkas leda till att personalen kan 

avsätta tid till annat arbete och kan därför antas bidra till effektivitet. Testet med 

incheckningsmaskinen uppfattas också som en del i en iterativprocess, där utvärdering sedan 

görs för att se om detta är en passande metod för vårdmottagningar. Lokalernas utformning 

upplevdes som anpassade efter arbetsprocessen, och med en tanke på flödet. Detta uppfattades 

även då patienternas väntrum placerats centralt på mottagningen. I intervjun framgår att man i 

framtiden hoppas på att göra processen med uppladdningen av blodsockervärden än mer 

effektiv, genom att göra det möjligt för patienter att ladda upp värdena redan hemma. Med det 

hoppas de på att öka effektiviteten och förbättra flödet för patienterna. 

 

Patientens väg genom medicincentrum upplevdes ha anknytning till Lean principer. 

Huvudsakligen upplevdes fokus ha legat på processer då utformningen av lokalerna gjorts. 

Utformningen av lokalerna upplevdes göra anspråk på effektivitet genom flöden, då placering 

av specifika platser var tydliga. Känslan av att Lean principer varit en del av tanken bakom 

utformning och design förstärks genom detta. I denna miljö pågår en iterativprocess i form av 

ett test att använda sig av teknik som incheckningsmaskiner och en station för uppladdning av 

blodsockervärden. Det kan tolkas som en del i ett förbättringsarbete som även det kan kopplas 

till Lean principer. Genom den starka kopplingen till Lean görs det även i detta fall anspråk 

på kvalité och kvalitetsarbete. Det kan ses som en del av modernismens institutionaliserade 

normer, enligt hur rationalitet, kausalitet beskrivs i Townleys teori. Ingen löskoppling som 

den beskrivs i nyinstitutionella teorin kunde upptäckas. I intervjun framgår att Lean principer 

påverkat valet av de ombyggda lokalernas utformning. Detta uppfattades också vid 

observationen, därav anses det inte finnas en löskoppling mellan ord och handling.  
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Tema 4 Akuten: Praktiskt flöde  
Akutens praktiska flöden ansågs utifrån observationen vara processfokuserade, 

användarcentrerade och till viss del ha ett designfokus. Utformningen av lokalerna 

möjliggjorde en designlösning, som innebär att den som fyller på material till ett rum inte 

nödvändigtvis behöver gå in i rummet för att utföra arbetet. Det kan anses vara effektivt ur ett 

processfokuserat perspektiv då den som fyller på materialet inte behöver störa vårdprocessen 

som pågår i rummet. Det kan också ses som effektivt ur ett användarcentrerat perspektiv, då 

personen som ska fylla på materialet inte behöver invänta att vårdprocessen avslutas eller att 

rummet är ledigt. Lösningen finns inte till alla behandlingsrum, detta kan tänkas bero på att 

utformningen och designen av akutmottagningens lokaler inte tillåter denna lösning till alla 

rum. Det stora materialförrådet upplevdes vara användarcentrerat i utformningen. Rummet 

har en lösning i form av skåp med glasdörrar som gör det enkelt att se materialet som 

eftersöks och även att fylla på det som tagit slut. Därmed förenklar det också arbetsprocessen 

med påfyllnad av material. En förändring i samband med utformningen är hur britsar 

hanteras, det upplevs ha blivit mer användarcentrerat för personalen då britsarna nu skickas 

upp med hiss direkt från rengöring till en utsedd plats. Den nya processen med de rengjorda 

britsarna anses också gjort arbetsprocessen mer effektiv enligt vad som framgick under en av 

intervjuerna.  

 

Utformningen av lokalerna kring akutens praktiska flöden upplevdes vara starkt influerade av 

Lean principer. Genom att vara processfokuserad så görs anspråk på effektivitet. Användar 

centreringen i de olika momenten tyder på att processerna utformats med tanke på effektivitet 

för personalen som utför arbetet. Genom att använda design har man implementerat en 

lösning som även den gör anspråk på effektivitet. Trots att både användarcentrering och 

designfokus kan ses som en del av tjänstedesign så tar upplevelsen av Leans anspråk på 

utformningen över. Detta skulle kunna tänkas bero på att både genom designfokus och genom 

användarcentrering, så har anspråk gjorts på effektivitet och förbättring av arbetsprocessen. 

Det vill säga designperspektivet kan uppfattas som det används för att förstärka lean principer 

i detta fall. Det upptäcktes ingen löskoppling som det beskrivs i nyinstitutionella teorin, 

mellan det som sades intervjuerna och det som upplevdes vid observationen. Det framgick i 

intervjuerna att fokus varit på arbetsprocesser då det kom till praktiska flöden och logistik. 

Detta ansågs stämma med det som upplevts under observationerna. Genom Lean så görs även 

i detta fall anspråk på modernismens institutionella normer, i hur rationalitet, kausalitet, 
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aktörer och suverän makt beskrivits i Townleys teori. I den form av det anspråk lean gör på 

kvalitetsarbete men också genom att göra anspråk på effektivitet.  

 

Tema 4 Medicincentrum: Praktiskt flöde  
Medicincentrums praktiska flöden ansågs utifrån observationen vara patientfokuserade och 

processfokuserade. Detta då utformningen är gjord så att patientutrymmen finns i närhet till 

entrén och centralt placerade på mottagningen. De patientfokuserade processerna är även de 

placerade i närheten av patientutrymmena, vilket kan upplevas som effektivt då utformningen 

och placeringen av dessa platser bidrar till mindre onödigt “spring” på mottagningen. 

Patientfokus upplevs vara tanken bakom att centrera dessa utrymmen, då patienten inte ska 

behöva leta sig fram till entré och väntrum. Samma tanke kan också upplevas på andra platser 

på mottagningen, då exempelvis i den delen där sköljrummet är placerat. Rum där 

behandlingar utförs med material som kan tänkas behöva tas till och från sköljrummet tycktes 

också vara strategiskt placerade nära detta rum. Det kan tänkas bidra till en mer effektiv 

arbetsprocess.   

 

Medicincentrums praktiska flöden upplevs vara influerats av de uttalade Lean principerna. 

Det framförallt då det upplevdes som processfokus varit en huvuddel av mottagningens 

utformning. Det upplevdes som placeringen av utrymmen var strategiska till sådana processer 

som inte ansågs vara möjliga att förflytta eller förändra. Samtidigt sågs att hänsyn till 

patienternas flöde tagits vid utformningen, då patientutrymmen var strategiskt placerade 

centralt på mottagningen. Detta anses göra anspråk till effektivitet. Liknande utformning har 

gjorts i anslutning till sköljrummet även i detta fall upplevdes utformningen göra anspråk på 

effektivitet samt på hur vårdprocessen i dessa lokaler ser ut. Genom användandet av Lean 

görs ett anspråk på effektivitet, en av modernismens institutionaliserade normer, enligt hur 

rationalitet och kausalitet skildrades i Townleys teori. En löskoppling som det beskrivs i 

nyinstitutionella teorin, kan urskiljas då det framkom i intervjun att man genom utformningen 

av mottagningens lokaler, försökt att minska på onödiga transportsträckor för personalen. Där 

det framfördes av chefen på medicincentrum att det var viktigt att minska transportsträckor 

för personalen. Dock så är de nya lokalerna beroende av de gamla lokalernas utformning, då 

ombyggnation gjorts inom dessa. Det har lett till att det fortfarande finns en lång korridor som 

förbinder mottagningens olika delar. Denna måste passeras för att ta sig från ena sidan till den 

andra. Därav uppfattas en skillnad mellan ord och handling då det inte varit möjligt att 

överbygga detta hinder för bättre effektivitet. Dock verkar det finnas en medvetenhet om detta 
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något som framkom under intervjun då det berättats att den nya utformningen anpassats inom 

gamla lokaler.   

 

Tema 5 Akuten: Mötes- och personalrum  
Akutens mötesrum upplevdes som processfokuserade utifrån observationen. Rummen är 

utformade på ett sådant vis att möjligheten till enskilda möten fanns. Samtidigt upplevdes 

glasrutorna som placerats i rummet ut mot expedition och korridor, säkerställa att personalen 

som använder rummen finns tillgängliga vid behov. Detta upplevs vara processfokuserat då 

de dagliga processerna kan fortgå även om det krävs avskildhet i ett mötesrum. Det kan 

tyckas vara effektivt att kunna behålla personalen tillgänglig i lokalerna trots att de behöver 

avskildhet. 

 

Akutens mötesrum upplevdes vara starkt förknippat med Lean principer, detta genom att göra 

anspråk på effektivitet genom processfokus. Utrymmets utformning upplevdes framförallt 

göra anspråk på effektivitet då personalen kunde ha möten utan att lämna verksamheten helt. 

Närheten till verksamheten kan tänkas göra att det inte behövs ersättare för personalen då de 

aldrig är helt frånvarande. Genom Lean principer görs också anspråk på de modernistiska 

institutionaliserade normerna, i form av, effektivitet, ständig förbättring och kvalité, enligt hur 

rationalitet och kausalitet skildrades i Townleys teori. I intervjun framkom att mötesrummen 

var till stor del till för dagligt förbättringsarbete något som upplevs möjligt genom rummets 

utformning. Någon löskoppling, som det redogörs i nyinstitutionella teorin, mellan språk och 

handling uppfattades inte, detta då det som sades i intervjun upplevdes stämma med det som 

observerats.   

 

Personalrummet upplevdes under observationen vara designfokuserat. Rummet ansågs främst 

vara utformat efter personalens behov. Genom att ha lösningar som en avskärmande vägg från 

kök och toaletter kan det tänkas att personalen får en trevligare miljö att äta och fika i. 

Väggen ansågs också kunna bidra till ett visst lugn då man inte behöver ha direkt insyn till 

köksdelen. Personalrummets placering var också avskärmat från övrig verksamhet, vilket 

under observationen upplevs som en genomtänkt del för personalens välbefinnande. 

Personalrummets design upplevdes ur ett designperspektiv riktat till färg och form, kunna 

göra anspråk på kvalité. Detta genom gedigna materialval och en tydlig röd tråd genom 

rummets designval. 
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Akutens personalrum upplevdes inte vara förknippat med Lean principer. Det upplevdes i 

första hand göra anspråk på kvalité genom ett designperspektiv. Detta då det tycktes av 

rummets utformning, att utgångspunkten för designen har varit en kvalitetsupplevelse för 

personalen som vistas i utrymmet. Designperspektivet som uppfattades gjorde i sin tur 

anspråk på modernismens institutionella normer genom anspråket på kvalité, enligt hur 

rationalitet skildrades i Townleys teori. Detta genom att anspråk på kvalité var det som 

starkast uppfattades vid observationen. Viss löskoppling enligt den nyinstitutionella teorin, 

kan urskiljas genom att S:t Görans Sjukhus gjort anspråk på att genom hela ombyggnationen 

av akuten använt sig av Lean principer. Lean principerna går inte att urskilja i utformningen 

av personalrummet. Det framkom inte heller under intervjun att dessa skulle använts i detta 

utrymme.     

 

Tema 5 Medicincentrum: Mötes- och personalrum  
Medicincentrums mötesrum upplevdes vara designfokuserat. Rummets upplevdes vara 

utformat efter dess tidigare placering i de gamla lokalerna. Ingen ombyggnation av det 

rummet upplevdes vara gjord i samband med mottagningens ombyggnation. Rummets 

placering gjorde att det inte fanns tillgång till naturligt ljus genom fönster. Därav upplevdes 

det som den glasvägg som var placerad mot korridoren hade som syfte att släppa in ljus. 

Samtidigt upplevdes det som att rummet skulle vara avskärmat från övrig verksamhet då 

glasväggen var i frostat glas och där av inte var genomskinlig. Designfokusen upplevdes 

komma ur att det funnits en genomtänkt vision om hur naturligt ljus ska kunna komma från 

andra delar av lokalerna genom glasväggen. Samtidigt som mötesrummet inte ska påverkas av 

verksamheten. Det upplevdes också finnas ett designfokus kring valet av skjutdörrar till 

rummet då en dörr på gångjärn hade kunnat vara ett hinder i korridoren utanför.  

 

Medicincentrums mötesrum, upplevdes inte förknippat till Lean principer. Det skulle kunna 

tänkas bero på att designfokusen i första hand riktats mot att göra anspråk på kvalité. Detta då 

som kvalité för mötesdeltagare. Utan glasväggen kan det tänkas att rummet känns mindre och 

mer instängt något som genom dagens lösning motverkas. Då utformningen av rummet gör 

anspråk på kvalité gör det också anspråk på modernismens institutionaliserade normer, enligt 

hur rationalitet redogörs i Townleys teori. Detta ur ett designperspektiv snarare än ur ett Lean 

perspektiv. För detta utrymme upplevdes ingen skillnad mellan språk och handling. Det 

framkom vid intervjun att rummet inte var planerat efter Lean principer.   
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Personalrummet upplevdes vara processfokusserat. Utformningen upplevdes vi observationen 

vara främst processfokuserad, detta då det i rummet fanns leantavlor och mötes utrustning i 

form av projektor. Det fanns en känsla av att de gjort försök till att kombinera 

personalrummet med en möteslokal. I delar av rummet upplevdes det som design val gjorts 

men dessa kom inte till sin rätt då känslan av processfokus tog över.  

 

Medicincentrums personalrum upplevdes som mer influerat av Lean principer än av 

designprinciper. Dock upplevdes inte en stark koppling till någon utav dessa. Trots att 

processfokus var den starkaste influensen i rummet så gjordes inte tillräckligt starkt anspråk 

på effektivitet för att det skulle göra avtryck, dock uppfattades det som att utformningen hade 

för avsikt att vara effektiv. Detta skulle kunna bero på valet som gjorts att kombinera ett 

personalrum med en möteslokal. Genom anspråket på effektivitet görs ändå även anspråk på 

modernismens institutionaliserade normer, genom rationella termer och kausalitet som 

beskrivs i Townleys teori, detta även om det inte upplevs starkt i utrymmet. Ingen 

löskoppling, hittades mellan språk och handling. Dock så anses utformningen kunna vara en 

del av viss isomorfism där förväntningar och trygghet kring vad som “ska” vara ett 

personalrum uppfylls genom utformningen.  

 

7. Slutsats 

I detta avsnitt kommer undersökningens slutsatser som framkom utifrån analysavsnittet 

presenteras med avseende till studiens syfte.  

Genom undersökningen av utformningen och designen hos de nya vårdlokalerna som S:t 

Görans sjukhus byggt kan flera slutsatser dras. Det första som står klart då undersökningen 

gjorts är att Lean managment, eller som i detta fall Lean healthcare, verkar ha en förankring i 

verksamheten. Samtliga intervjuer, både med chefer från olika avdelningar och med den 

anonyma akutsjuksköterskan förhöll sig inom den förväntade ämnesdiskursen. Det kan vara 

en effekt av att arbetet med Lean pågått under en relativt lång tid och därmed kan indikera att 

det blivit en del av verksamheten. 

Det framkom i undersökningens resultat att en del av utrymmena som undersöktes, var trots 

det uttalade arbetet med Lean Management, mycket traditionellt utformade. Det kan tänkas 
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bero på att det finns en viss inställning till vilken roll ett sjukhus har i samhället, och hur en 

sjukhusmiljö skall se ut. Det kan leda till att det är svårt att frångå den inställningen även om 

nya riktlinjer introduceras. Även patienternas förväntningar och kunskap om hur en 

mottagning fungerar och ser ut kan ha påverkat utformningen. Om patienten känner igen sin 

roll på mottagningen genom att man uteslutit osäkerheter i omgivningen, så leder det 

förmodligen till en trygghetskänsla hos patienten. Därav kan Lean i vissa delar av designen ha 

fått sättas åt sidan, för hur individer anser att en sjukhusmiljö skall se ut.  

Lean management kan ses som den dominerande influensen vid utformningen och designen i 

ombyggnationen av vårdlokalerna. Tjänstedesign-perspektivet kan urskiljas, men är inte en 

tillräckligt stark influens för att ta över Lean-influenserna. Genom analysen anses 

användandet av design i organisationen endast nå steg 2, av de 4 som presenteras i 

designtrappan (figur 3). Detta då de endast använt design som formgivning. Fokus har då 

legat på yttre form, dekor och illustration, snarare än design användande för nya lösningar.  

Det går därför att säga att Lean management principer kan uppfattas i de nya lokalerna och 

det kan anses ha lyckats med att utforma sina nya vårdmottagningar med hjälp av det redan 

förankrade arbetssättet. 

8. Avslutandekommentar 

I detta avsnitt kommer studiens metod, empiri, analys att diskuteras.  

Vårdmottagningarnas fysiska miljö förändras långsamt, vilket är viktigt att poängtera. Ett 

exempel på det ses tydligt genom en långfilm från 1969, med Pippi Långstrump som känner 

sig dålig och behöver gå till doktorn. I filmen är läkarens rum fyrkantigt utformat, det finns en 

brun brits med papper på och material för undersökning kan ses i rummet. På väggen hänger 

hyllor med böcker och planscher. Ett skelett står i rummet. Det finns ett skrivbord med en stol 

för patienten på ena sidan och läkaren på andra sidan. På skrivbordet står en fotoram, pennor 

för att dokumentera med, en pärm som läkaren kan skriva i och en uppsamlare där läkaren 

kan lägga sina brev (Öppet arkiv u.å.). Rummet i filmen kan inte misstas vara något annat än 

en vårdmiljö, den är bekant och mycket lik de vårdmiljöer som ses än idag. I 

mottagningsrummen på S:t Görans sjukhus fanns det en brits, skrivbord med en dator som 

vårdpersonalen kan dokumentera besöket med, stolar för patienten att sitta på och skåp med 
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undersökningsmaterial. Det som har förändrats är att läkarens personliga föremål har 

försvunnit från mottagningen, inga egna böcker, planscher eller skelett. Några av 

förändringarna kan troligen förklaras genom till exempel nyare hygienkrav inom sjukvården 

genom svensk lagstiftning (SFS 2017:810). Dock kan vissa av förändringarna tänkas vara 

kopplade till Lean arbetet inom organisationen, åtminstone på S:t Görans Sjukhus. Detta då 

personalen roterar och inte har någon personlig arbetsplats för undersökningar (Bodin 

Danielsson 2013, s. 165–166). Oavsett orsak till att de personliga föremålen försvunnit så är 

vårdmiljön sig lik och har förändrats mycket lite under de senaste femtio åren.  

En annan viktig del att nämna är att Sveriges lagstiftning kan ha påverkat utformningen av de 

nya vårdlokalerna. Det genom att det finns vissa riktlinjer för att bygga om ett sjukhus, och 

det ställs vissa krav innan en ändring får genomföras (Boverket, 2016; SFS 2017:985). Det 

kan ha gjort att S:t Görans sjukhus Lean-principer inte kunnat ta mer anspråk på 

byggnationen. Det framkom i en av intervjuerna, att delar av utformningen och designen hade 

anpassats efter lagar som behövde följas. Exempelvis då det kom till ljussättning och 

arbetsmiljö. Genom att alla sjukhus tvingas följa samma lagar vid nybyggnation och 

ombyggnation, så kan det tänkas att de blir lika i olika avseenden. I den nyinstitutionella 

teorin beskrivs det som tvingande isomorfism.  

Huruvida kvalitetsarbetet och kvalitén påverkats av Lean influenserna i ombyggantionen gick 

inte att tyda under undersökningens gång. De nya lokalerna har inte använts under tillräckligt 

lång tid för att kunna utvärderas i det avseendet. Det kan dock tänkas att i och med att Lean 

influenserna varit starka vid ombyggnationen och Lean som ett organisatoriskt verktyg varit 

framgångsrikt på S:t Görans sjukhus, så borde ombyggnationer anpassade till det arbetssättet 

inte försämra kvalitén eller försvåra kvalitetsarbetet.  

Kritik kan riktas till denna undersökningen då endast fyra intervjuer kunnat hållas och 

möjligheten till fler observationer av lokalerna inte funnits. Det påverkar trovärdigheten och 

ett annat resultat hade eventuellt kunnat fås om en större studie gjorts. Två av de som 

intervjuades var chefer inom verksamheten, en har varit projektledare (och även operativ 

sjuksköterska) och den andra var chef som tidigare varit operativ på mottagningen. Det skulle 

kunna ha framkommit ett annat resultat, om fördelningen sett annorlunda ut. Dock kan det 

vara viktigt att påpeka att alla deltagare i undersökningen, i sitt språk talade inom Lean 

diskursen under respektive intervju. De olika nyanserna som de bidrog med kan tala för att 
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fyra intervjuer var tillräckligt för just den här undersökningen. Under observationerna kunde 

inte vissa utrymmen ses på grund av etiska skäl. Det var orsaker som att 

patientundersökningar pågick, eller risk för att sekretess skulle brytas som påverkade de 

möjligheterna. 

En av de viktigaste delarna av undersökningen har varit de intervjuer som gjorts, de har givit 

ett perspektiv som inte kunnat fås genom litteraturen. Extra viktigt har det varit då 

forskningen inom Lean management med inriktning mot design är ytterst begränsad. Och då 

det kommer till Lean management med inriktning mot design i vården, är tidigare forskning 

nästintill obefintlig. Användandet av Lean i vården är ett tillsynes utbrett fenomen och att 

utnyttja denna organisatoriska reform för att utveckla en modern vårdmiljö kan tänkas vara 

något som kommer bli allt vanligare i framtiden. Därför anser vi att det behövs mer forskning 

inom området, för att kunna ge en tydligare bild av vilken påverkan Lean har på design av 

sjukhusmiljöer och hur det påverkar de individer som vistas i den miljön. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervju med Peter Jilmstad, 22 /11–2017 kl. 

12.00  

 

1. Vad är din roll i på sjukhuset? 

2. Vad var din roll i projektet “nya akutmottagningen”? 

3. Vad är grunden i ert arbete med lean management? 

a. Vad är kärnan för er i lean management? 

i.Kunden/patienten i centrum 

ii.Flöden/effektivitet/processer 

4. Varför är lean management bra metod att använda inom vården? 

5. Hur används lean management i projektet “nya akutmottagningen”? 

6. Hur använder ni lean i ert dagliga arbete på akuten? 

7. Har designen på den nya akutmottagningen förändrat ert arbete med lean sedan ni 

öppnade? 

8.  Vilken är den största utmaningen för er i arbetet med lean? (resurser, implementering 

osv..) 

9. Är det något som vi missat att tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

 

Intervju 
Sanna: Så vad är din roll här på sjukhuset? 

Peter: Jag är vårdenhetschef på akutmottagningen, har varit det sen 2007 och var med i 

byggprocessen då sedan 2007. Planeringen inför nya akuten 

Sanna: På vilket sätt har du varit involverad i byggprocessen och planeringsprocessen?  

Peter: Var med i princip alla byggmöten under den perioden på veckobasis princip, satt i 

byggmöten och var med och titta på ritningar, var med i utformningar och ritandet. Backa 

hem det till personalen. Var ganska ordentligt inblandad i byggprocessen 

Sanna: Hur ser du på, eller vad skulle du säga är grunden till erat arbete med lean 

management just på akutmottagningen? 

Peter: Utifrån byggande eller lean i slags övergripande perspektiv? 

Sanna (förtydligande av frågan): Både och i egentligen både hur ni ser på när det handlar om 

patienten i centrum i ny akuten eller riktat åt personal och flöden hur har ni valt att lägga upp 

det? 

Peter: Vi började jobba eller man började jobba, för jag var inte anställd på akutkliniken då 

 2005 med det som vi då kallade för förbättringsarbete och utan att vi egentligen då visste att 

det var lean vi höll på med. Då vi har jobbat med det ganska länge och det blev ganska 

naturligt att vi tog med oss det in i byggprocessen, alltså det tänket kring hur skall vi se till att 

det blir så smidig resa som möjligt för patienten genom akuten, hur skall vi se till att hamna i 

eller så få som möjligt återvändsgränder. Redan på de här första ritningarna när vi trodde att 

vi skulle ligga på gamla akuten så såg vi de mycket att vi ville ha lokaler anpassade efter för 

hur vi jobbade och hur flödet såg ut. Så de första ritningarna, då var det någon slags solfjäder 

tanke där där ledningen skulle stå i mitten och hade alla övervak runt sig som vi insåg ganska 



 49 

snabbt att det kommer vi aldrig att få plats med, men så tog det inte så lång tid innan vi insåg 

att det går inte att bygga om i befintliga lokaler utan det blev till att flytta ner, men där då 

tittade vi väldigt mycket på hur skall vi kunna göra det, så det blir rätt bra flöde för patienten 

och smidigt för oss att jobba i också. De gamla lokalerna var verkligen inte anpassade för att 

jobba i enligt vårt arbetssätt.  Det var lappa och laga det var lokaler som var byggda för 20 + 

år sedan och som var alldeles för små.   

Sanna: Du sa att ni jobbade med förbättringsarbete men ni hade inte namnet lean, när dök det 

upp att det var lean ni jobbade efter? 

Peter: Det var nog någonstans där i den här 20.. vad kan det varit, jag tror inte att vi pratade 

lean. Det här är bara mitt minne av det nu, men jag skulle gissa att vi inte pratade lean kanske 

första andra året utan att det någonstans där runt 2007 kanske runt 2007 eller någonting. 2006 

började det dyka upp och innan dess var det bara förbättringsarbete. 

Sanna: Det kanske passade in lite i dom i principerna ni jobbade med? 

Peter Ja, tror att det fanns en granskad uttalad lean princip från början, om man var påläst var 

de som höll på med det, men det förmedlades inte ut på det sättet iallafall och man visste inte 

av termer och så.  

Men när det väl namngavs, vad ska jag säga när vi fick namn på, då kändes som det inte var 

någon stor förändring mot hur vi hade jobbat egentligen utan det var väldigt mycket nu satt vi 

namn på saker som vi redan hade gjort.  

Sanna: Det är ju häftigt att höra att det blivit att den inte behövdes adopteras in, utan den 

fanns liksom i arbetet  

Peter:  ja  

Sanna: vad tycker du om att använda lean som en process i vården och på akuten då 

framförallt i vården i helhet? 

Peter: Det har varit otroligt framgångsrikt för oss. Jag tror att en av anledningarna till att vi 

ligger så pass bra till när det gäller våra väntetider, dom saker vi mäts på, det är ju grunden i 

att vi började jobbat med det här i lean konceptet och att det har haft personalen väldigt 

delaktig i processerna för det är ju dom som identifierar vad det är för svårigheter det är de 

som ser hur man kommer på en lösning. Jag är ju inte bäst på det inte, det är inte jag som står 

där, det är inte jag som ser hur man borde göra. Så det tror jag varit otroligt viktigt och det går 

igen i byggprocessen för vi hade ju med personalen i olika konstellationer på olika sätt men 

under hela tiden, och där tror jag ganska lätt att man kan hitta exempel på andra ställen där 

man har byggt mer ur ett mer första linjens chefer, ibland folk som är ännu högre bort från 

verksamheten som har tyckt till väldigt mycket hur det skall se ut då är det helt plötsligt svårt 

att veta hur jobbar man egentligen, då har man kanske inte den insikten. Jag tror att det är det 

som gör att vi är så nöjda med lokalerna, det är att personalen har varit med och tyckt till och 

hittat och identifierat svårighet där vi var tvungen att göra någonting redan från början.  

Sanna: Hur funkar det lite mer om man tänker praktiskt? För jag vet ju att ni har kvalitet 

undersökningar och enkäter hur är det rent allmänt när ni arbetar med lean? Är det att dom 

kommer och skickar vidare en ide? Eller hur förmedlas dom idéerna från golvet och uppåt? 

Peter: Det görs på lite olika sätt, ibland görs det via leanlappar, vi gör såna här elektroniska 

leantavlor. Där kanske vi inte varit så, inte varit mest det är inte det sätt vi mest har arbetat 

med. Det är mycket bitar som har kommit från processgruppen med förslag och hur man skall 

göra ibland kommer förslag direkt till processgruppen från personalen hur det tycker hur vi 

skall göra. Lyfter upp det den vägen ibland blir det så att vi från chefs håll kommer med 

önskemål om någon process eller någonting som man vill att man skall genomlysa i 

grupperna så de får ett uppdrag från det hållet istället. Det är fortfarande de som tittar på det 

lösningen och ser vad man skulle kunna göra.   
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Sanna: Tycker du att man brukar få gehör även från högre landsting, eller från ledning 

också?  För om man tänker eran modell ser ut för lean, känns det som det finns ett gehör 

också för att det går ända upp och det finns någon som kollar och svarar? 

Peter (paus några sekunder): Ja absolut ja, det har hela tiden för mig varit en av tjusningarna 

med Sankt Göran. Tycker jag är en av de sakerna som var bra, jag kom hit som 

bemanningssköterska och en av dem orsakerna till att jag började här var att jag såg att det 

fanns utrymme och det var en lite plattare organisation där man var beredd att lyssna på 

medarbetarnas idéer. Som jag åtminstone när jag hade jobbat som bemaningsköterksa på en 

del andra ställen vet att det inte fanns, utan att på många ställen försvann bra idéer i lager av 

chefer och det skulle vändas och vridas innan man vågade testa någonting och här gör vi inte 

det utan här är vi ju lite mer benägna iallafall att testa, och blir det inte bra så får man backa 

hem. Vi har iallafall gjort någonting 

Sanna: Det är ju kul 

Peter: Så jag skulle säga att det är bra, det finns en öppenhet på alla nivåer i organisationen.  

Sanna: Det är ju super bra det gör ju att själva användningen blir faktiskt att det inte blir bara 

en löskoppling där.  

Peter: Det får jag säga, när de kommer på studiebesök för de träffar oftast ledningen de kan 

vara politiker eller såna här saker, och får en höra en sak där uppe och när de kommer ner på 

golvet träffar mig eller träffa personal får de höra samma sak. Vilket ibland förvånar dem på 

något sätt, det är inte helt ovanligt att en ledning står och pratar presenterar en version och så 

här jobbar vi och när man kommer ner i hierarkin på något sätt eller närmare verksamheten på 

riktigt så stämmer inte det något bra. Men blev ändå ganska vad heter det, det finns ganska 

bra koppling med hur det faktiskt ser ut.  

Sanna: Hur skulle du säga att ni använder lean i ert dagliga arbete på akuten just nu med nya 

akuten? 

Peter: Vad ska jag säga där vi har varit det får man vara ärlig och säga vi har inte varit jättebra 

att jobba med lean lappar på ett tag, det finns säkert flera olika skäl till att de ser ut så men det 

jag skulle säga där, det ligger mest hos förbättring grupperna det är där vi utför jobbet vi står 

inte och jobbar så mycket med lean tavlorna. Det var ett tag som vi hade väldigt lean fokus på 

sjukhuset det var lean utbildning för alla som började och det pratades väldigt mycket i lean 

sen har det liksom, vi pratar inte lika uttalat om det men ganska stor del sitter nu i kulturen. 

Utan att vi pratar ett tag under några år då hade man kunde säga alla alltså kaizen kanban 

allting och alla hade vetat vad man pratade om men det måste man hålla, särskilt med tanke 

på hur det ser ut nu med ganska hög liksom omsättning av personal, och det dom grejerna 

måste man verkligen hålla i om det skall rinna på, men mycket av grundprinciperna eller vad 

man skall säga utan att vara inne på finliret finns ju kvar viljan att förbättra, viljan att att hela 

tiden bli bättre, den finns kvar och hur vi jobbar och att det ligger som inte centraliserat på 

cheferna utan det ligger ute hos personalen alla de bitarna finns kvar  

Sanna: Det är mer implementerat 

Peter: Det är så men vi går inte med glosboken  

Sanna: nä men precis skulle du säga att designen på nya akuten, du var lite inne på det, men 

har designen på nya akuten förändrat lean eller är det också en del av att ert arbete blir 

förenklat skulle du säga? 

Peter: Ja eftersom vi var så pass inne på liksom förbättringsarbetet och hur vi skulle jobba 

innan, så hade vi med oss det tänket in när vi planerade. Försökte se till att vi skulle vara, vi 

försökte tänka nytt, försökte tänka enligt de här principerna som hur flödet skulle se ut nån 

slags öppenhet. Om vi förändrar arbetet framåt har vi inte byggt in oss så att vi är låsta, vi 

försökte tänka så öppna lösningar som möjligt, försökte se till att man kunde komma in i en 

del rum från två olika håll så att det skulle finnas flexibilitet såg till att vi knöt inte upp så 

mycket liksom rumsfunktioner utan vi hade en flex där och hela den biten. Och infektionsrum 
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och såna här saker som vi inte hade förut, det tror jag är en konsekvens av det lean arbetet vi 

hade gjort tidigare och vi tänkte nytt.  

Sanna: Skulle du säga att det fanns någon utmaning i att få gehör från ert håll till Locum och 

Arcona till att få anpassat till era lean principer och arbetssätt och överlag hur ni ville ha på 

akuten? 

Peter: Jag tycker att de har varit lyhörda faktiskt, nästan överraskande lyhörda skulle jag säga. 

Jag tror vi var lyckligt lottade, vi gjorde det här projektet i samverkan alltså det säger man 

men det var något koncept hos dem att man gjorde det i samverkan så vi hade en gemensam 

uppstart tillsammans med Locum och med Arcoma där representanter från oss var med och 

pratade med dom och kunde ge vår bild av det var som var viktigt så vi fick en förståelse för 

varandras arbete som gjorde hela processen mycket mer smidig. Det tror jag inte är 

jättevanligt och jag har förstått när jag pratat med representanter från Locum håll så är det inte 

alltid brukar se ut, men det var väldigt gynnsamma förhållande hos oss. Sen hade vi inte helt 

fria händer hade man börjat med vitt papper hade det sett lite annorlunda ut, men vi var 

begränsade av att det fanns liksom fyra väggar på sjukhuset, det fanns en midja på akuten där 

det är massor av teknikutrymmen, sopnedkast och hissar och sådana grejer så helt fria händer 

hade vi inte men givet de förutsättningarna så hade vi ändå liksom gjort mycket. 

Sanna: Det var de direkta frågorna, men det här med processer när ni anpassar det, lean kan ju 

vara en ganska hård grundtanke och vården skall gärna vara omsorgsfulla hur tycker de typ av 

processer fungerar? 

Peter: Det är en svår fråga tycker jag, det fanns lite motstånd från början när man började 

prata om lean, för att folk tänkte nämen det där är ju bilindustrin, det går inte att jämföra med 

löpande band den har vi ju mött absolut. Men samtidigt det är många branscher som man är så 

övertygande om att man är speciell och att det är svår applicerbart i vår verksamhet för den är 

så komplex, i alla andra går det säkert att ordna men inte hos oss. Jag tycker att det har funkat 

bra jag tycker inte vi har stött på någon jätte patrull det är alltid några skruvningar man 

behöver göra för att få det att fungera. Men det funkar på pragmatiskt sätt, jag upplever inte 

att vi stångats på det sätt mot principerna eller att vi har känt att det går inte ihop vi har fått 

ihop det fast med våra små skruvningar.  

Sanna: Personalen tycker ju det är klar roligt med ny miljö, men hur uppfattar dom, har du fått 

någon feedback från nya akuten specifikt?  

Peter: Vi har fått väldigt lite kommentarer över saker som är dåligt, det var under en period 

efter det att vi flyttat in och kanske ett halvår någonting, för det var ganska, det var lite 

stormigt men man märkte att rutiner som hade suttit i hundra år blev mer ifrågasatta eller 

fungerade inte för att man flyttat till nya lokaler. Sen så är det så här varför sitter det ingen 

(hand)sprit här, men det är inte några saker nu som folk är missnöjda med egentligen utan jag 

tror vi har lyckats väldigt väl av utformningen på ett sätt som att göra att det är bra att jobba 

på. Sen finns det alltid så att något skulle kunna göras bättre, det hade inte blivit så bra om 

folk som jobbade i processen från början hade det varit en skrivbordsprodukt som liksom jag 

gjort själv eller Anna verksamhetschef hade gjort hade det inte varit hälften så bra som det 

är.  Det är verkligen hemligheten skulle jag tro med alla i processen så långt det går. 

Det är många som var med mycket de som jobbade med akut rummen hade väldigt stort 

utrymme för att se till hur de utformats, tror att vi jobbade med vad heter det, kemsanering var 

mycket inblandad i hur det skulle se ut. Där det var många som hade stora möjligheter att vara 

med att påverka. Sen så hade vi under åren mycket personalmöten för att personalen skulle 

veta vad som var på gång och hur det var tänkt att se ut och så där, det kom ju mycket bra 

synpunkter som vi kunde plocka upp och göra något av och det blir väldigt mycket lättare att 

göra förändringar som de här de gör. För att sedan blir det både dyrare och väldigt mycket 

krångligare om man inte tänkt igenom från början det som inte blev bra.  
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Sanna. Om ni tar in personal från andra sjukhus som har jobbat på andra ställen och som är 

nya på akuten vad brukar deras uppfattning var? 

Peter: De är i regel väldigt imponerade av hur de ser ut, vi har haft studiebesök från vad var 

det? Från Schweiz var de här och tittade lite grann, de åkte runt på lite olika sjukhus 

akutmottagningar i Europa för att se, och dom tyckte de var den bäst utformade 

akutmottagningen som de hade sett på deras besök iallafall. De kan ju stå och ljuga en rakt 

upp i ansiktet men jag fick inte de intrycket av dem, utan fick intrycket att de verkligen tyckte 

att det var välplanerat och kände att vi har också tillräckligt bra flex i lokalerna för om vi 

skulle ändra. Till exempel att vi inte skulle jobba klinik baserat utan arbeta prio baserat, 

istället blir det prio ett och två på en del av akuten och tre, fyra och fem på en annan så har vi 

den möjligheten, vi har sett till att så mycket vi kan att inte bygga in oss. 

Sanna: framtidssäkra.  

Peter: Ja, det kändes jätteviktigt att göra det, vi vill inte sitta i samma sitts engång till att vi får 

urvuxna lokaler som inte går att göra några förändringar i, det blir inge bra. 

Sanna: Det är ju bra sätt att tänka för att kunna göra förändringar.  

Peter: Sen var det dom bitarna där vi inte nådde hela vägen fram, alltså där hann vi inte riktigt 

gå igenom en process för att vi skulle förändra hur vi jobbar i receptionen, den är fortfarande 

ganska traditionell och ser ut som när du jobbade här (Tittar på Caroline). Men det visste vi, 

tillslut fick vi göra avkall, vi kommer inte hinna fixa det innan då får vi bygga en reception 

som vi jobbar med nu och vara öppna för att vi kanske kan behöva bygga om där i framtiden. 

Det tar sin lilla tid för att komma fram till framtida arbetssätt det är inte bara att svänga ihop 

något och tro att det blir en jättebra lösning.  

Sanna: Ni bygger rätt mycket nu här runt omkring, hur tror du att nya akuten kommer att 

passa in när allt det här byggs ut? 

Peter: Det tror jag blir jättebra man märker att sjukhuset, alltså vi behöver flera 

vårdplatser.  Dom vårdplatser som finns är en del ställen som är perfekta anpassade för hur 

avdelningar skall se ut på något sätt. Det händer rätt mycket med under de här åren krav som 

ställs och hur skall det se ut, man märker en jättestor skillnad mot såna här saker som liksom 

ljussättning. Det är mindre fönster på akuten nu men är mycket bättre ljussättning och 

ljuddämpning man blir inte trött i huvudet på samma sätt som man blev på gamla akuten till 

och med väktarna säger att det är mindre ingripanden för dom på nya akuten för att här ligger 

folk inte på varandra, det är en lugnare tystare trevligare miljö som blir en otrolig arbetsmiljö 

lyft också man känner att det är behagligare lokaler nu. Vi jobbade jättemycket med att 

försöka, det piper och ringer och grejor på en akutmottagning, men försökt hålla det nere så 

mycket som möjligt. Sanktionerar ringningar så att om man jobbar på kirurgen då behöver jag 

inte höra att det är någon som ligger och ringer på ett övervak på medicin det kan jag höra när 

det inte är någon som har svarat på det, efter ett antal minuter. Istället för att jag skulle behöva 

bli störd av någonting som ändå inte skall gå och svara på.  

Caroline: De måste uppskattas 

Peter: Ja men det stor skillnad just i den biten att man inte blir störd. Sedan har vi jobbat 

mycket med, och det skall man inte glömma bort, servicegruppen i processen. Hur skall vi 

jobba med förråd, hur skall vi jobba med britsar så man tittar på den logistiken också så man 

inte glömmer bort att de har en superviktig roll i hur det skall se ut och hur det skall funka. 

Och det går inte underskatta dom bitarna, förr hade vi röntgen på akuten ett slätröntgen labb 

och då var de bra och de hämtade patienter och körde tillbaka dom. Nu flyttar man 50 meter 

helt plötsligt är den processen störd, och som någon så här “vi kan inte gå dom där 50 

meterna” och sen måste man börja använda bärare och då har vi genast lagt till 15-20 minuter 

på grund av att det skall ringas och ringas så alla dom där bitarna är viktigt att ha med och det 

är lätt att förbise hur stor påverkan de kan få.  

Caroline: Akuten låg nära andra röntgen också 
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Peter: nu är den nära men de meterna spelar roll ändå, lätt hänt att underskatta vilka problem 

som kan uppstå.  

 

Fältanteckningar akuten 
I golvet fanns det pilar i golvet som lystes upp från lampor i taket dessa hade dock patienterna 

svårt att se. Det fanns därför olika färger av tejp på golven för att underlätta för patienterna att 

ta sig till rätt ställe. Först fick vi se receptionen där det fanns tre kassor, den i mitten satt en 

sjuksköterska och mottog alla som inkom under dagen för snabb bedömning om de behövde 

snabbt tas in akutmottagningen eller kunde stanna kvar i väntrummet. Två undersköterskor 

satt på sidan av och skrev in patienter och mottog betalning. Därefter gick vi in den nuvarande 

ambulanshallen, där även gående patienter passerar vid ena ingången. Ambulanshallen 

kommer senare att flyttas när ombyggnationen är klar. Därefter gick vi igenom låsta dörrar till 

medicinakuten. Där ledningssjuksöterskan står tillsammans med ledningsläkaren som är 

specialistutbildad och mottar patienter för första bedömning. Därefter gick vi förbi 

akutrummet, vi fick gå in i A2 som är ett stort rum med övervakningsapparat, 

ultraljudsapparat, EKG-apparater med mera. Idag fanns endast en ingång till akutrummet, 

men det planeras att byggas en ny ingång direkt in för ambulansen. Detta skulle ske för varje 

akut rum. Därefter fanns ett läkemedelsrum som vi passerar. Längst ner i korridoren fanns 

infektionsrum. Där det kommer byggas utgångar direkt till gatan för att dessa patienter direkt 

kan komma in i rummen istället för att sitta ute bland andra patienter. Där kommer även 

polisen kunna ta in och ut patienter för att slippa gå igenom akutmottagningen med patienter 

som kan vara en risk för andra. Därefter kom en mindre expedition som kan stängas vid 

behov om det är lite patienter på akutmottagningen. Därefter kom vi till kirurgmottagningen 

där de hade flera rum med ingång både mot medicinmottagningen och kirurgmottagningen så 

att båda mottagningarna kan använda dem vid behov utan att flödet störs. Mellan 

mottagningarna fans soprum och hissar som inte akutmottagningen kunde påverka vid 

ombyggnationen. Därefter fick se vi två mindre rum där mottagningen kunde diskutera hur 

dagen gått med mera. Fick även veta att medicinmottagningen hade ett liknande rum på sin 

sida av akuten. Efter det fick vi se matsalen där personalen kan ha sina måltidspauser, här 

fanns en köks del och flera bord och stolar även soffor. Röntgen ligger utanför 

akutmottagningen vilket gör att patienter fick färdas längre till röntgenmottagningen än de 

gjorde tidigare för att göra en slätröntgen. Lokalerna var väldigt ljusa och luftiga, då det inte 

direkt fanns fönster ut så är belysningen anpassad att följa dygnet detta för en bättre 

arbetsmiljö. Färgerna som valts skulle kännas lugna samtidigt som de skulle upplevas rena. I 

vissa rum fanns det skåp som gick att packa från två olika håll för att ha möjlighet att fortsätta 

vården på rummet utan att bli avbruten för påfyllning av material. Konsten som fanns bland 

annat i entrén och i glas avskiljare har gjorts av personalens egna målningar och bilder och 

sammanställts av en konstnär. Rundvandringen avslutades med att se personalens 

personalrum och ett materialförråd. Personalrummet fanns det en stor målning, stor soffa, ett 

pentry och ett större avlångt bord och hade mycket gröna färger. Materialförrådet fanns det 

hyllor på båda sidorna i ett smalt avlångt rum, det fanns både material som var höggradig rent 

och sterilt material. 
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Bilaga 2:   Intervju med Annika Johansson 1/12–17, kl. 

09.00 

 

1. Vad är din roll på sjukhuset? 

2. Vad var din roll i projektet “nya akutmottagningen”? 

3. Vad är grunden i ert arbete med lean management enligt dig? 

a. Vad är kärnan enligt dig i lean management arbetet? 

i.Kunden/patienten i centrum  

ii.Flöden/effektivitet/processer 

4. Skulle du säga att lean management är en bra metod att använda inom vården? 

5. Hur använder ni lean i ert dagliga arbete på akuten? 

6. Hur används lean management i projektet “ nya akutmottagningen”? 

7. Har designen på den nya akutmottagningen förändrat ert arbete med lean sedan ni 

öppnade? 

8. Vilken är den största utmaningen för er i arbetet med lean i designprocessen?  

9. Fanns det något i designen ni tyckte var svårt att få igenom eller förändra? 

10. Kändes det som ni fick gehör för era tankar och förslag i designprocessen? 

11. Är det något som vi missat att tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

 

Intervju 
Sanna: Vad är din roll här på sjukhuset? 

Annika: Idag är min roll på sjukhuset att jag är verksamhetsutvecklare för akutkliniken och 

det är jag tillsammans med Thomas en annan verksamhetsutvecklare Leijon. Men vi har lite 

uppdelat oss mellan vad vi är ansvariga. Tomas tittar på det akuta innehållet och ansvarig för 

det är jag mer ansvarig för vi skall kunna utveckla våra flöden. Både internt på kliniken men 

också mot övriga huset och övriga kliniker, mottagningar och avdelningar men även extern 

också så jag är mer flödesansvarig verksamhetsutvecklare. Jobbar även som sjuksköterska i 

verksamheten. Till 60% i verksamheten och 40 % med administrativt för 

verksamhetsutveckling.  

Sanna: Vad har din roll varit i projektet “nya akutmottagningen” ? 

Annika: Från början så alltså vi började rita för nya akuten 2007, jag var med redan från 

början. När vi började planera för den sen ju mer projektet led så när vi skulle komma till 

skott och bygga blev jag projektledare för hela bygget från verksamhetens sida. Så jag var den 

som var kontaktperson med byggentreprenören som var Arcona i de här fallet. Var den som 

hade kontakt med Locum ansvarig för alla investeringar budget och all planering egentligen 

från verksamhetens sida.  Var det jag som var ansvarig för.   

Sanna: Vad skulle du säga var grunden i ert arbetet med lean management enligt dig här på 

akuten? Flöden, patienten i centrum eller effektivitet  

Annika: Lean är Lean management är ju i sig mer ett förhållningssätt hur man skall jobba med 

flöden och förbättringar både var det gäller framförallt för patienten men också för 
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medarbetare och allting och sen att man har valt att kallat det lean här det är ju det som vi har 

pratat om länge. Viktigaste tycker jag att förbättringsarbeten och allting sånt är det är det som 

händer ute på golvet med medarbetarna. Att det istället för att det toppstyrt är det vi som är 

medarbetare som kommer med förslagen och förbättringar och liksom hela den biten det är vi 

som ligger i frontlinjen som kan verksamheten bäst. Det var väl det som från början var 

väldigt mycket verksamhets att verksamheten var inkopplat redan från start till mål och det 

trot jag är jätteviktigt med stöd från chefer förtroende och allt sånt men att man får göra alltså 

arbetet sköts från de som kan det bäst. Det tycker jag är det stora med lean och att man ser 

processer inte enskilda moment. Att nu skall vi inte bara tänka på medicinakuten utan vi 

måste även tänka på hur flödet skall gå upp till avdelningen. Hur skall patienten liksom 

komma igenom det här i hela processen så att det liksom inte bara är inom våra fyra väggar. 

Processer orienterat arbetssätt.  

Sanna: Skulle du säga att lean management som förhållningssätt då är en bra metod att 

använda inom vården, tycker du att det passar ihop med hur eller ser på vården? 

Annika: Absolut det tycker jag det blir ett förhållningssätt till att inget är blir något färdigt det 

här som är mycket lean man jobbar med de små förändringarna. Små förbättringarna hela 

tiden, vi blir aldrig klara och det är mer det tankesättet det ständiga små förbättringar det 

tycker jag verkligen tänker när det gäller lean management och att det är medarbetarna som är 

delaktiga och ansvariga alla chefer är “bara” stödfunktioner. Men jag menar inte så för de har 

också en viktig del i det hela men grundjobbet görs av medarbetarna.  

Sanna: Känns det som ni få förankring som medarbetare också i era lean idéer uppåt mot era 

chefer och ledningen? 

Annika: Absolut, här fungerar det helt och hållet tycker jag. Jag kan ju gå hela vägen upp i 

sjukhusledningen och få gehör för sina idéer om att man vill testa ett nytt arbetssätt eller och 

det är fritt och testa precis vad som helst nästan inom ramarna, det är klart att ekonomi och så 

styr vad det handlar om testa och utvärdera det är de det handlar om. 

Sanna: Hur använder ni lean i ert dagliga arbete på akuten är det något speciellt som utmärker 

lean arbetet på akuten för vad du känner? 

Annika: Ja, det gör vi ju ett exempel uppstarts möte varje morgon med alla medarbetare vid 

den disken man jobbar vid, vi har fortfarande disk styrt arbetssätt med medicin, kirurg och 

ortoped. Bara det att man varje morgon går igenom vad vi skall göra idag hur läget ser ut och 

reflekterar till vad vi gjorde igår som var bra som tas skall tas med i dagens arbete eller bara 

var det något igår som inte funkade hur skall vi kunna ändra på det idag eller kunna göra det 

bättre. Det är det här dagliga som kanske inte låter så märkvärdigt i ett förbättringsarbete men 

jag tror det som gör att det blir ett ständigt lite lite lite bättre 

Vad gjorde vi som var bra igår? 

Vad gjorde vi igår som vi kunde göra bättre idag?  

Där i vardagen som man får sätta väldigt mycket förbättringsarbete  

Sanna: Hur användes lean management i själva byggprojektet implemeteringsprojektet nya 

akuten? Flöden eller mer fokus på personalen eller patienter  

Annika: Menar du när vi planerade för? 

Sanna: Precis i själva design av verksamheten  

Annika: Vi tänkte på patienten i första hand, hade väldigt mycket processen eller patienten 

skulle flöda igenom akuten inte behöva komma tillbaka eller liksom vi försökte ha lite 

biltävttstänk man kan inte backa ut från en biltvätt utan man åker bara igenom så tänkte vi rätt 

mycket. När vi designade rum och, lite så. även ut ett personalperspektiv att man inte skall 

hålla på och springa så mycket. Det var mycket planering hur EKG-apparaterna skulle stå för 

att man inte skulle behöva jaga dem, såna här små detaljer designande expedition så att man 

verkligen jobbade i sina team vårdlag att man jobbade sjuksköterska och läkare hela tiden, har 

sin punkt där.  
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Sanna: Har designen på nya akutmottagningen förändrat arbetet med lean, tycker du? Enklare 

blivit mer som en del av processen eller verksamheten? Hur känner du? 

Annika: Jag tror att det initialt inte var så men det tar ett tag att flytta in i nya lokaler och vi 

var nog smarta tror jag, att vi bytte inte arbetsätt men vi flyttade ner på nya akuten, utan 

någonstan insåg vi att det kommer bli tillräckligt svårt att flytta ner i nya lokaler och hitta och 

bestämma vad saker och ting skall vara och skulle vi dessutom ändrat arbetssättet. Men det 

var vissa små saker som ändrade, men i det stora hela flyttade vi ner med samma arbetssätt. 

Vi hade inte lyckats att göra någonting annat just då. Sen har det nog tagit ett tag innan vi, det 

är väl nu i från och med år, som vi kan titta på är det här bra på nya akuten eller skall vi nu 

kunna ändra flödet för patienterna så det har tagit ett tag. Men det känns inte som vi har byggt 

in oss i ett arbetssätt utan lokalerna ger oss möjligheter och bli flexibla men det tagit ett tag 

innan vi har, men innan rutinerna har satt sig innan lokalerna har satt sig där vi hittar eller 

funnit en väg. Nu har vi börjat jobbat med små förbättringar i flödet. Sen har vi möjlighet att 

göra stora förändringar också men det får vi se hur vi gör med det. Vi har inte byggt in oss i 

lokalerna med ett arbetssätt, det finns flexibilitet att hitta på andra lösningar för patienter och 

för oss.  

Sanna: Det måste kännas skönt att ni har möjligheten att anpassa ert arbete efter de nya 

lokalerna, i de nya lokalerna. 

Annika: Precis.  Nu har vi förutsättningarna iallafall som vi inte hade tidigare.  

Sanna: Vilken tyckte du var största utmaningen i det här arbetet med lean i designprocessen 

om man tänker från till exempel Locum eller Arcona, fanns det något som kunde vara 

utmanande om man tänker idéer eller det ni framförde, kunde de vara svårt att få gehör för 

liknande? 

Annika: Det som var när vi designade ny akuten så var det en stor stoppkloss var att vi 

byggde ju nya akutmottagningen i befintliga lokaler så det var ju givna bärande pelare, 

bärande väggar och vi hade ju det och förhålla oss till och det var utmaning. Både vara det 

gäller rent designmässigt men också jämt mot Arcona och Locum det var klar alltid finns 

lösningar för att flytta en bärande vägg så är det ju men det är en ekonomi i det hela också var 

det att ta ställning måste vi ta den kostnaden för att det skall bli bra eller. Det blev en del 

sådana kompromisser. Hade man bara designat en ny akutmottagning och ställa den på 

parkeringsplatsen så hade vi nog gjort den lite annorlunda kanske eller då hade vi haft 

förutsättningar att göra precis som vi vill det hade vi här. Det var ju väggar och pelare förhålla 

sig till sedan blir det alltid en kompromiss med dom som bygger som skall göra det så billigt 

och enkelt som möjligt alltså så klart det är ju deras uppgift att hålla kostnaden och våran 

uppgift var ju mer och se det där blir ju inte bra för oss vi måste ändra på det. Det var 

utmaning och göra det i befintliga lokaler men ändå skall få det så bra som möjligt. Tvätt och 

sopnedkast låg där de låg det fanns ingen, även om vi hade velat haft någon annan där så gick 

det inte det var givna regler. Till slut var de väldigt tillmötesgående……  

Sanna: Nu var du inne lite på det något specifikt som ni tyckte var svårt förändra i och med att 

det var gamla lokaler. Men när ni kom med förslag på hur det kan förändras eller hade 

specifika, kändes det som att det fanns ett gehör för det som viktigt för er och ert arbete?  

Annika: Jo, men det var det vi hade bra gehör från hela tiden. Jag jämför lite med för jag är 

involverade i arbetet nu när inte ambulanshallen inte är klar jag jobbar med det är inte lika lätt 

det finns inte samma förståelse för oss. För våran verksamhet för hur patienten bäst skall flöda 

igenom, det är inte samma sak. Sen hade vi faktiskt under hela stora delar hon som ritade 

arkitekten som var med och designade hela akuten hon är MTA ingenjör i botten hon har ändå 

varit rätt mycket på sjukhus har en inblick i vården inte alls i flöden på det sättet men hon 

hade en ganska stor förståelse när man pratade som takpelar på akutrummet vi måste ha dem 

centrerat för patienten vi kan inte ha dem i en hörna alltså hon hade en mer sjukhus förståelse 
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hon var inte bara en arkitekt som bara såg till att väggen måste stå kvar hon försökte hela 

tiden göra det som vi ville optimera. Till skillnad mot idag.  

Sanna: Vad tycker du varit det bästa med färdiga akuten?  

Annika: Det bästa är miljön för patienten och för personalen. Nu har vi utrymmen för nästan 

alla patienter att ligga på en avskild plats vilket vi inte hade på gamla akuten. Där när klockan 

var elva så var det fullt i varenda korridor det blir ingen optimal upplevelse optimal vård man 

behandlades i korridoren man tog EKG i korridoren och pratade med läkare i korridoren man 

gjorde allt i korridoren. Här har man utrymme för att få integritet och vi i personal 

arbetsmiljön är helt annorlunda det var väldigt många som sa det kanske inte till börja då var 

det så rörigt men sen när arbetet lagt sig man är inte alls lika trött i huvudet när man kommer 

hem. För det här surret alla människor det sitter inte på en det är alltså en helt anna 

arbetsmiljö det är tyst jämförelsevis och det hära slitet vi hade rum nio hur många gånger 

körde man inte in och ut britsar där alltså ut med patienten du undersökte in med nästa ut med 

de och in med den. Man tillbringade tid och letade efter ett ledigt utrymme övertaget det 

behövde inte vara ett rum letade efter tillslut utan bara en liten hörna där man kunde sätta 

patienten på en stor blev man salig vissa dagar men här finns det utrymme och kunna ha 

patienten på plats det blir mer integritet. Sekretessen är något att jobba med ytterligare men 

det är mycket bättre. Mindre slitsamt för oss och en trevligare miljö för patienterna det är 

många som säger det liksom ni har inget här överhuvudtaget vad tomt det är och så kan vi ha 

mycket som helst men det är ingen som uppfattar det är så mycket för att det är en sån 

arbetsmiljö.  

Sanna: Vad har ni fått för respons från patienterna? 

Annika: Jättemycket respons framförallt från patienterna som var på gamla akuten dom 

kommer ju tillbaka och dom tycker att det är en fantastiskt att det är fint och fräscht rent och 

lugnt. Ett falskt lugnt kan det även bli framförallt i början att vi man förstod inte att det var så 

mycket patienter i ledningen har man ju det på ett annat sätt. När man står i ledningen på 

medicin där har man mer koll på patienterna är som väntar om man satt i ett vårdlag jobbade 

och gick då tänkte man det här var ju inte så mycket. Man invaggas i ett falskt lugn för att 

miljön var som den var men det var väl positivt eller det är positivt.  

Sanna: Hur har responsen varit från personalen?  

Annika: Nu tycker alla att det är bra men fortfarande kan man tycka att det är för stort att man 

får springa för mycket att det är för långa avstånd. Men då brukar jag fråga om dom vill 

tillbaka till det gamla och det vill man inte. Men det är lite upplevelsen att man har inte riktigt 

samma koll på varandra för det har man inte för man sitter inte på varandra. Man kan jobba på 

kirurgi- och ortopedi sidan en dag och inte ens veta vilka som jobbar på medicin. Positivt eller 

negativt det kan man tycka man får hitta andra forum att mötas. Men annars har de varit 

positivt så är det ju när man har plats för patienter slippa de här springet, körandet och 

letandet.  

Sanna: Är det något som vi missat att tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

Annika: Ja, vet inte om Peter var inne på det innan vi flyttade ner på akuten att om jag återgår 

till det här att det är viktigt att personalen med sig. Så hade vi rätt många arbetsgrupper. Det 

var inte jag som bestämde hur det skulle se ut egentligen utan vi hade arbetsgrupper som 

gjorde det. De läkemedel ansvariga till exempel dom fick vara med och designa läkemedels 

rummen inte allt förstås men skulle vi ha lutande hyllor eller skulle vi ha plana hyllor eller 

skall vi ha hutcher eller skall vi ha skåp eller lådor. Så det var liksom en och där kan man väl 

också säga med lean management att det var inte jag som projektledare som bestämde hur det 

skulle se ut utan det var medarbetare som hade sina ansvarsområden som fick göra det inom 

vissa ramar förstås. Dom som var ansvariga för akutrummen dom fick ju designa akutrummen 

de bestämma vilken utrustning vi skall ha vilka pendlar skall vi beställa från vilket ja de fick 

vara med i hela den processen inom ekonomiska ramar vi var tvungen att hålla budget men 
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det var liksom. Där var det jätteviktigt vi som medarbetare som var ansvariga för de som hade 

blivit då är det lättare att jobba vidare och vara nöjd med de man har gjort men även se 

förbättringar det här kanske vi skulle ha gjort lite annorlunda eller men de har varit med och 

tänkt i hela processen. Även när vi flyttade ner att det var tid avsatt för de här 

ansvarsgrupperna att var nere och på akuten i de här två veckorna vi hade som inflyttning 

period och ställa iordning och förrådd och allt sådant det var en viktig del som personalen 

gjorde och personalen är förbättringarna som de inte är nöjda med. Sånt är det ju att hur tänkte 

vi här liksom  

Sanna: Tror du att det bidragit till arbetsmiljön att man har fått varit med och bestämma?  

Annika: Ja, precis för då blir det inte att man skyller ifrån sig på någon annan. Annars hade 

det varit lätt att säga det är Annikas fel men det var inte så lätt att göra det nu var man 

delaktig om det var inget som blev fel så men om inget blev helt optimalt eller då är man mer 

villig att åtgärda de felen i efterhand så. 
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Bilaga 3: Intervju med Jessica Ankerhag 27/11–2017, kl. 

13.00 

 

1. Vad är din roll i på sjukhuset? 

1. Vad var din roll i projektet “nya medicincentrum”? 

2. Vad är grunden i ert arbete med lean management? 

a. Vad är kärnan för er i lean management? 

i.Kunden/patienten i centrum 

ii.Flöden/effektivitet/processer 

3. Varför är lean management bra metod att använda inom vården? 

4. Hur används lean management i projektet medicincentrum? 

5. Hur använder ni lean i ert dagliga arbete på mottagningen? 

6. Har designen på den nya medicin centrum förändrat ert arbete med lean sedan ni 

öppnade? 

7.  Vilken är den största utmaningen för er i arbetet med lean? (resurser, implementering, 

begränsad kunskap osv..) 

8. Har ni upplevt att patienterna känner sig mer delaktiga i sin vård på nya 

medicincentrum och då på vilket sätt? 

9. Hur har er dagliga verksamhet förändrats i samband med ombyggnationen 

(effektivare, bättre miljö osv) 

10. Är det något som vi missat att tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

 

Intervju 
Sanna: Vad är din roll på sjukhuset? 

Jessica: Jag är vårdenhetschef, här sen snart tre år tillbaka, på den här nybyggda medicinskt 

centrum. Tidigare har det varit två enheter medicinmottagning och endokrincentrum, det vill 

säga man hade helt skilda enheter, men det låg fysiskt sätt på samma plats med en kassa som 

skilde liksom åt de två olika korridorerna egentligen. Jag var chef på båda men hade då två 

väntrum, två personalkök och så vidare och hade väl egentligen inte så mycket möten ihop. 

Utan vi hade en då alla sjukhus flöden och patientflöden under internmedicin sektionen men 

det var väldigt enkelt, att vi körde ihop båda enheterna och byggde om och också för 

framtidens öppenvård. Vi kommer att få flera patientflöden hit det är ju med att vi växer i 

Stockholm och så vidare NKS har ju nischat sig till sitt så att säga, så vi får ta över en delar 

därifrån och då behövde vi flera rum så då har vi byggt ihop till och så har vi ett stort 

personalrum och ett stort väntrum och så vidare.  

Sanna: Vad skulle du säga är grunden i ert arbete med lean management? 

Jessica: Grunden är ju att, vi är ju här för patienten, det är ju absoluta grunden. Hur gör man 

det bäst för patienten ja, då måste vi ha en bra struktur att arbeta med. För att kunna uppnå det 

på ett bra sätt och med en bra kvalité och då har vi väldigt mycket olika typer av möten. Vi 

börjar redan kvart i åtta en tio minuter på morgonen med check in för olika professioner sen 

har vi förbättringsmöten varje vecka en gång i veckan med både läkare och sjuksköterskor, 

undersköterskor, sekreterare, dietister med och vi har det här lappsystemetet, som ni säkert 

känner till då. Där man också kan prova en del aktiviteter man vill få till rutiner kring och vill 

köra på. Sedan har vi pulsmöten också det har vi valt att ta i slutet av dagen för att kolla och 

checka av att vi har gjort det vi faktiskt ska. Med till exempel 1177 som vi har som kanal in 

till mottagningen, TeleQ systemen, det som är inför morgondagens undersökningar och 

behandlingar, är proverna tagna och så vidare. Så har vi all de här flödena med, de här vi har 
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tre flöden, huvudflöden som vi har pulsmöten i tio minuter i varje flöde och så löser de av 

varandra då ja det är väl egentligen det. Sen har man väl andra möten också som vi också har 

förutom lean, apt och såna saker men de andra är främst inom lean konceptet om jag säger för 

att få ordning och reda.  

Sanna: Så du vill säga egentligen är kunden i centrum, patienten i centrum är eran kärna  

Jessica. Absolut det är därför vi är här och hur gör vi det bäst för dem liksom. 

Sanna: Varför skulle du, eller skulle du tycka att lean management är en bra metod att 

använda inom vården?  

Jessica: Ja, det är ju för att det blir en väldigt bra struktur och som jag tidigare sa så är det här 

för patienten men det är klart att vi är här för oss själva också. Jag menar vi kan inte springa 

helt abock och på massor av olika puckar hela tiden när det passar någon annan så att säga, 

eller hur man skall säga. Utan vi behöver ha struktur det händer så väldigt mycket och det gör 

det ju på hela sjukhuset, vi har ju olika typer av verksamheter. Här är det mer planerande men 

det är klart det händer akuta saker här också, det gör det ju vi har en dagvårdsavdelning som 

vi kan gå och kika på sen. Där vi bara har behandlingar och dom kan ju bli väldigt dåliga 

sjuka patienter och så allt är ju inte planerat naturligtvis, eller vi hjälper avdelningar också 

med benmärgar och så vidare. Men då kräver det att man har grundplanering också för annars 

fungerar det inte vart hittar vi luft i systemet då? Det kan man ju göra om man har en bra 

struktur.  

Sanna: Nu berättade du lite om ni använder lena i ert dagliga arbete med avstämningar och så 

känner du att användningen ut av lean är någonting som är förankrat uppifrån och ner även 

här på den här avdelningen vi har hört till exempel på akutmottagningen att det känns som en 

del av verksamheten, skulle du känna att det är liknande här att det verkligen är ner till alla 

som jobbar på avdelningen? 

Jessica Ja, verkligen, det tycker jag verkligen att det är och det är ju en liksom välkänd 

arbetsmetod på övriga enheter också, jag menar vi jobbar ju ganska mycket mot avdelning 20 

som har samma flöden som vi. Men de har slutenvårdsavdelning och vi har mottagningen här, 

det vill säga uppföljande besök och så vidare, så där har vi lite connecting. De jobbar också 

genom puls och plan med en liten vidareutveckling ut av pulsmöten. De har ju sina ronder och 

sådär, vi har inte det på samma sätt men som passar dom till exempel  

Sanna: Hur skulle du säga att designen eller utformningen av den nya medicincentrum har 

förändrat ert arbete med lean?  Är det förenklat känns det bättre, en bättre arbetsmetod, 

arbetsmiljön vad skulle du säga är förändrat?  

Jessica: Ja men det tycker jag att det har gjort i att vi skulle bygga om de här två enheterna så 

hade vi ju, alla här fick vara med och tycka till. Hur den här kartan uppritad med lokaler, hur 

det skulle bli och sen tänker man naturligtvis på folk, eller vi som jobbar här skall sitta på 

något sätt, vi som alltid är här. Läkarna kommer och har sina besök sen är de på avdelningar, 

akuten och så vidare men vi sjuksköterskor och undersköterskor är ju alltid här, och hur sitter 

man då förhållandevis till “sköljen” när man har mycket pinaler som skall dit så att säga eller 

mycket sånt. Och sen att vi har expeditionen precis i anslutning till entrén så att det är nära 

där och så vidare. Vi tänker att man inte skall springa så mycket 

Sanna: Känner ni att eran delaktighet, att ni verkligen fick fram det ni ville också vid den här 

processen, och påbörjade planeringen av den nya avdelningen? Lyssnade de på Locum?  

Jessica: Ja Locum absolut jag skulle vilja säga att vi fick igenom allt vi ville ha, ja så det var 

ju fantastiskt då. 

Sanna: Ja det är ju jätteroligt. Det är ju superbra att man ändå får fram den visionen man har  

Jessica: ja absolut 

Sanna: Vad skulle du säga största utmaningen för er i arbetet med lean? Nu har ni ju en 

ganska nybyggd avdelning, men om man tänker med implementering kanske? Eller begränsad 

kunskap? Resurser vad skulle du säga är största utmaningen?  
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Jessica: Ja, kanske att alla professioner ses som behöver ses för att planera till exempel, 

förbättringsmöten check in och så där. Vi alla kommer som ska komma, men det kan ju se lite 

olika ut eftersom en del av vår personal inte alltid är på mottagningen och sen ansluter sig 

kanske då hit för att ha det här mötet. Det kan ju vara en utmaning, att många professioner är 

med men det får vi hämta in på något annat sätt.  

Sanna: Hur upplever ni från patienterna sida? känner de sig mer delaktig i sin vård nu när ni 

byggt om här? kanske inte lika isolerat som på de äldre avdelningar och så? Eller känns de 

mer delaktiga eller ja på grund av utformningen framförallt då? 

Jessica: Jo, de har deltagit också i hela ombyggnationen här och vi har gjort mycket enkäter så 

att de var med i utformningen av väntrummet. De har varit med för utformning av 

mottagningsrummen, där vi hade någon sorts slags vision någon annan slags typ av att 

patienten skall vara mer delaktig direkt på skärmen, och vara med i besöket och sin journal 

för patienten äger ju faktiskt journalen. Men där tyckte patienterna det blev för nära, man vill 

inte sitta för nära liksom doktorn eller sköterskan det blev lite för intimt, så de ville gärna sitta 

på lite avstånd och då testade vi det. Vi testade också för att kunna ha ett bra lugn också, för 

ofta patienterna, när de kommer hit så kan de vara lite stressade lite nervösa dom kanske 

förväntar sig att få ett väldigt tråkigt besked. Vi har en del cancer här också och de sitter och 

väntar i väntrummet, och sitter på nålar så vi ska på onsdag få installation av musik i 

väntrummet och det är något helt nytt i sjukvården och det är en process det hela. Då är det 

inte musik, riktigt musik utan det är lite mer lugn typ spaupplevelse musik, lite sånt. Så att det 

tycker vi också är kul. Där har nog också patienterna varit delaktiga, hela tiden under allting 

vi har gjort om har de varit delaktiga.  

Sanna: Vad roligt  

Jessica: Ja, inte vårt personalrum dock (skratt) 

Sanna: Ne(skratt). Men det har varit positiv respons när det har varit klart?  

Jessica: Ja, alltså vi frågade, vänta nu, var det den enkäten där vi frågade 40 stycken om 

musik dom fick fylla i vad dom tyckte, upplevde om det var bra, dåligt, så där frågade vi. Alla 

tyckte det var bra utom en hon som verkligen inte gillade det och så, det övriga tyckte det var 

fantastiskt. Ni vet det ofta, så iallafall på vår behandlingsavdelning där har vi sex vårdplatser i 

samma rum och det möjliggör ju inte för att ha en jätte, jag menar sekretessen. Så att när man 

har musik där så försvinner det liksom alla ord och så där ur den aspekten är ju det jättebra.  

Sanna: Ja, men absolut. Om man tänker rent utformnings mässigt på er nya avdelning hur 

skulle du säga den dagliga verksamheten har förändrats om man jämför med den gamla? Om 

man tänker lite mer praktiskt tänkt är det bättre möjligheter för arbetsmiljö eller flöden? 

alltihopa egentligen? 

Jessica: Framför allt skulle ser vi en stor skillnad när det gäller med samarbetet mellan 

personalen och med förståelsen också, för delar vi har, jag menar vi har diabetessköterskor vi 

har expeditionen där man sitter och bokar läkarbesök, behandlingsavdelningen som sköter 

behandlingar för de här patienterna, intravenösa behandlingar. Men det är ju liksom små öar 

av olika arbetsmoment. Men att vi blir som jack i att det är en kedja det är jätteviktigt för att 

vi skall uppnå ett bra resultat, för oss och för patienten, och för kvaliteten och då måste vi 

ändå ha en förståelse för vad vi gör här allihopa och det tycker jag att vi har uppnått med den 

här visionen också hur vi jobbar. För jag menar nu ses vi ju på samma möten vi har samma 

grund liksom, man vet var den andra gör det blir ett mycket roligare sätt att jobba på också.  

Sanna: är det något mer du skulle vilja berätta i övrigt 

Jessica: Nej jag tänkte vi kanske skulle gå runt och titta. 

 

Fältanteckningar medicincentrum 
Vid ingången till mottagningen av medicincentrum ses det direkt till höger en reception där 

det satt två stycken ur personalen med sina blå arbetsskjortor och vita byxor. Receptionen ser 
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ut som en liten halvmåne formad skiva i trä. Golvet i korridoren är grå i den ljusare färgskala. 

Rakt fram står en självincheckningsmaskin, mitt i en lång korridor, där patienten själv kan 

checka in sig med personnummer eller bokningsnummer. Det är en del av ett testprojekt som 

utvärderas kontinuerligt för att se om det är en bra metod att använda för bättre flöde. De kan 

även betala för sitt besök i samma maskin. Väntrummet som ligger åt vänster strax efter 

entrén har en ganska central plats på mottagningen som delar sig åt två håll. Den långa 

korridoren har en vägg i en mild ljusgrön färg, och en fondvägg med ett blommönster den 

bortre väggen är vitare nyans. Jessica berättar att patienterna och personalen varit delaktiga i 

att välja färger och tapeten till väntrummet. Alla dörrar har ljus blå-grönfärg på samtliga 

dörrar sitter ett laminerat papper med ett rumsnummer på och med sjukhuset logga. De rum 

som ligger mot ytterväggen har fönster ut, medan de rum som ligger mot stora 

sjukhuskorridoren inte har fönster alls. Längst ner i korridoren finns det ett vitrinskåp med 

flera apparater bland annat för diabetespatienter. Längst ner i korridoren snett till vänster finns 

det en större maskin där patienterna själva kan ladda upp sina blodsockervärden inför 

besöken. Till höger i slutet av korridoren fanns verksamhetschefen rum. Utanför 

verksamhetschefens rum finns maskiner som skrivare för papper och etiketter bland annat 

även lådor med klockor till behandlingsrummen. Rundturen startar med verksamhetschefen 

berättar om vikten av flödet för personalen att de skall kunna gå så få steg som möjligt för de 

material de behöver. I mottagningsrummet som visas, är det en läkare som sitter i det finns en 

brits till höger två stolar med blått säte bredvid stolarna finns det våg, Jessica berättar att 

mottagningsrummen har utformats tillsammans med personal och patienter. Personalen har i 

rummet två skärmar som de kan arbeta utifrån. Bakom skrivbordet finns det uppsatt på 

väggen ett sorteringssystem av genomskinliga fack som är tydligt uppmärkta. I skåpen ovan 

fanns alla tillbehör som behövdes, som blodtrycksmätare, måttband osv. för en undersökning. 

Detta med tanken om att allt ska finnas lätt tillgängligt då det behövs, enligt Jessica. 

Väntrummets andra vägg som sågs på rundvandringen, hade blommor var där för att verka 

lugnande och hemtrevlig fick vi veta under turen. I expeditionsrummet satt det sju stycken 

personer med egna stationer som de arbetade ifrån. Där en person som satt närmast dörren 

arbetar som koordinator som hade uppgifter att som att vara behjälplig om personal på 

mottagningen behövde hjälp eller andra avdelningar, personen var en del av flödesprocessen. 

Personalen roterade förmiddag- och eftermiddagspass till olika stationer för att undvika att 

inte bli uttråkade och ha samma uppgift beroende på vilka uppgifter en del stationer hade. En 

del stationer byttes på grund av att det inte fanns något fönster i rummet vilket av 

arbetsmiljömässiga skäl gör att de inte fick sitta för länge i ett rum. Längst ner i korridorens 

andra ände till vänster sida fanns en “skölj” eller ett sköljrum, den ligger i hörnet med ingång 

från två olika håll. Från ena hållet fanns det plats för personalkläder och bredvid fanns ett 

dokumentationsrum med flera datorer och platser för personalen att dokumentera och diktera 

efter ett patientmöte dokumentations rummets placering valdes så man skulle få avskildhet 

och samtidigt frigöra mottagningsrum till nya patientbesök. Där hade de också en lean tavla 

som de kallade pulstavla. Längst ner i korridoren fanns det ett större rum där man utför 

behandlingar. Där fanns flera sängar i detta rum för behandlingar. I ett av rummen på vägen 

tillbaka fick vi titta in i där hade de flera maskiner och undersökningsmaterial. I det rummet 

de gjorde undersökningar som exempelvis benmärgsprover syftet med rummet var att med 

enkelhet kunna bidra till flödet inom hela sjukhus organisationen. Ett mötesrum som vi tittade 

in i hade glasvägg med mönster på där de kunde ha möten, exempelvis med patienter om 

uppstart med saker som blodsocker pumpar. Personalrummet var ett stort rum med soffa och 

bord. Med mild-grön fondvägg med två lean tavlor, en för förbättring och en resultattavla. Det 

fanns också en projektor i personalrummet, och en kökshörna för personalen att använda. 

Golven på det rum som inte hade byggts om hade fortfarande liknande mattor som finns över 

större delen av sjukhuset som inte är ombyggt. En matta med en orange ton i sig, medan de 
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ombyggda hade som sagt en ljusgrå ton i sig. I början av rundvandringen berättade Jessica om 

att det har varit omsättning av personal 13 stycken har anställts under förbättringen det var ett 

omsättningstal på sjuksköterska sidan. Ett tag gick personalen på betong. 
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Bilaga 4. Intervju med Legitimerad sjuksköterska på 

akuten 27/12–2017 kl. 20:00 

1. Vad är din roll på sjukhuset? 

Sjuksköterska på akutmottagningen på Sankt Görans sjukhus 

 

2. Hur ser du på projektet “nya akutmottagningen”? 

Positivt inställd till nya akutmottagningen, blivit en lugnare miljö, lokalerna är större, 

flödesmässigt bättre, slipper flytta patienter hela tiden mellan rum.  

 

3. Vet du hur ni arbetar med Lean management på akuten? 

a. Vad är kärnan enligt dig i lean management arbetet? 

b. Kunden/patienten i centrum  

c. Flöden/effektivitet/processer 

Handlar om processer, olika flöden, olika sjukdomar, olika patientgrupper ex, med 

stroke flödet arbetas det aktivt för att det skall fungera. Samarbete med röntgen, 

neurologiavdelning. Det är smidigt, och ska gå så fort som möjligt  

 

4. Av egen erfarenhet, skulle du säga att lean management är en bra metod att använda 

inom vården? 

Fungerar än så länge, men kommer kanske inte fungerar i framtiden. NKS styr om 

flödena nu och kommer förmodligen komma fler patienter till akuten, det innebär flera 

flöden till akuten. 

 

5. Hur använder ni lean i ert dagliga arbete på akuten enligt dig? 

Följer utarbetade flöden, och de som kan ger förbättringsförslag till lean möten.  

 

6. Har designen på den nya akutmottagningen förändrat ert arbete med lean sedan ni 

öppnade? 

Kärnan är processerna, med flöden arbetar vi på samma sätt. Hade förändrats på 

samma sätt på gamla akuten troligtvis.  

 

7. Anser du att utformningen på den nya akuten förändrat ert praktiska dagliga arbete? 

På vilket sätt? 

Ja, lugnare arbetsmiljö, större yta, väntrummet mer avskilt, patient separeras mer, 

sparar mer tid på att slippa byta plats på patienter. Dock längre tid att hämta saker, 

längre sträckor att röra sig. Patienter i korridoren förekommer fortfarande men inte i 

samma utsträckning, det utförs tyvärr fortfarande vård i korridorerna.  

 

8. Vad anser du har varit det bästa respektive det sämsta med utformningen av den nya 

akuten?  

Bästa: fler övervakningsplatser. Sämsta: långt att hämta saker. Bra att det är stort men 

jobbigt i vissa lägen.  

 

9. Upplever du som en del av personalgruppen att ni varit delaktiga i designprocessen av 

nya akuten? 

Nej, inte direkt.  
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a. Om ja, Kändes det som ni fick gehör för era tankar och förslag i 

designprocessen? 

b. Om nej, hade ni önskat mer involvering? 

Ja, kanske fått tycka till med idéer och förslag i åtanke. Och att alla hade fått tycka 

till innan vissa delar gått vidare. Det var som bäst max tio som var involverade. De 

bestämde, hade varit bra om de bett om åsikter iallafall.  

 

10. Är det något som vi missat att tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

Nej. 

 

 

 

 

 

 

 


