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Sammanfattning  

 
Titel: Kvalitetsarbete inom sjukvården - appliceras japansk produktionsfilosofi inom 

den svenska sjukvården?  

Ämne/Kurs: Företagsekonomi påbyggningskurs, kandidatuppsats 10 p 

Författare:  Anne Jensen och Madelene Johnander 

Handledare: Eron Oxing 

Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus och Danderyds 

Sjukhus AB 

Nyckelord: Kaizen, Total Quality Management (TQM), processorientering, sjukhus, 

kundfokusering, kvalitetsförbättring. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera i vilken utsträckning Kaizen tillämpas i det 

kvalitetsarbete som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t 

Görans Sjukhus samt Danderyds Sjukhus AB. 

Metod: En fallstudie har utförts vid tre sjukhusen i Stockholmsregionen. Primär- och 

sekundärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer respektive 

litteratur, rapporter, artiklar och elektroniska källor. 

Teori: Kaizen är ett synsätt som sätter människan i fokus och arbetar utefter ständigt 

förbättringsarbete med kundfokusering som högsta prioritet. TQM är en 

filosofi samt innefattar vägledande principer som innebär att arbeta aktivt med 

kvalitetsfrågor. Strukturerade modeller används till hjälp för utförandet av 

förbättringsarbetet. Processorientering innebär att personal från olika 

funktioner arbetar med flöden kopplat till en speciell produkt eller kund, där 

effekten blir att optimera flödena istället för funktionerna. 

Empiri: Empirin belyser de tre sjukhusens organisationsstruktur samt en 

faktabeskrivning om sjukhusens respektive kvalitetsarbeten. Resultatet som 

framkommer redogör i vilken utsträckning sjukhusen applicerar Kaizen i sitt 

arbete.  

Slutsats: Samtliga av sjukhusen bedriver kvalitetsarbeten som har starka likheter med 

vad Kaizenfilosofin förespråkar. Sjukhusen anser även att det är viktigt att ta 

till vara på personalens kompetens och stimulera engagemang och utveckling i 

deras arbete. Genom att verka för att hela verksamheten är involverad i 

kvalitetsarbetet ökar det möjligheten till ett bestående resultat. 



     

 

 Abstract 
 
Title: Quality work in healthcare - does Japanese production philosophies apply in the 

Swedish healthcare? 

Course: Supplementary course in Business administration, baccalaureate 10 p 

Authors: Anne Jensen and Madelene Johnander 

Advisor: Eron Oxing 

Hospitals: Karolinska University Hospital, Capio St Göran's Hospital and Danderyd 

University Hospital. 

Key words: Kaizen, Total Quality Management (TQM), process-orientation, hospital, 

customer focus, quality improvement. 

Purpose: The purpose of this essay is to analyze in witch degree the Kaizen concept are 

applied in quality work at Karolinska University Hospital, Capio St Göran's 

Hospital and Danderyd University Hospital. 

Method: A case study has been done at three hospitals in the region of Stockholm. 

Primary and secondary data has been collected true semi-structured interviews 

verses literature, rapports, articles and electronic data. 

Theoretical: The Kaizen concept sets the people in focus where work constantly shall be 

improved and customer focus lies as the highest priority. TQM is both a 

philosophy and a set of guiding principles that requires people to work actively 

to improve the quality where structured models are used to help the practical 

work for improvement. Process-orientation requires that personnel from 

different functions works with flows linked to a special product or customer, 

where the effect of this is to optimize the flows instead of the functions. 

Empiricism: The empire illustrates the three hospitals organization structure and describes a 

set of facts regarding the hospitals quality work. The result describes in witch 

degree the hospitals apply Kaizen in their work. 

Conclusion: All the hospitals are actively working with quality works that are similar to what 

the Kaizen concept advocate. All three hospitals recognize the important degree 

of the personals competence and stimulate the commitment and development. If 

everyone in the organization are involved in work regarding quality the 

probability of getting permanent results are more likely. 
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1 Inledning 

Varje år beräknas närmare 4 000 patienter avlida i onödan inom sjukvården på grund av 

felbehandlingar, olyckor och informationsmissar. Några av de vanligaste orsakerna till att så 

många avlider och ännu fler skadas i onödan är sårinfektioner som drabbar patienterna på 

grund av bristande hygien och rutiner på avdelningarna. Det är även vanligt att informationen 

inte fungerar när patienten byter vårdgivare. Det blir lätt missförstånd om vilka läkemedel 

patienten använder, vilket kan ge mycket allvarliga skador. Det görs också rena misstag där 

läkemedel förväxlas, blodpåsar, opererar fel ben, sätter in fel behandling, reagerar för sent på 

symtom eller ställer fel diagnos (Mellgren, Svenska Dagbladet 2006). 

 

Många har hört historier eller har själva erfarit att de som patienter har fått vänta orimligt lång 

tid för att få behandling, alternativt fått vänta på att remisser ska skickas till olika instanser 

och därmed sätts i nya vårdköer. Det är inte ovanligt att en patient skickas fram och tillbaka 

mellan olika avdelningar för att få behandling. På grund att en patient slussas mellan 

avdelningar medför det att individen eventuellt är sjukskriven längre än nödvändigt och kostar 

på så sätt onödiga pengar för samhället. Vem tjänar på att patienter ska få vänta på vård? 

Ingen, därav är det en åtgärd som sjukhusen ska lägga kraftansträngningar för att bekämpa.1     

 

Det är av vikt att de svenska sjukhusen satsar på att kvaliteten ska öka och att de ska bli mer 

effektiva. Detta för att inte fler ska behöva dö eller lida i onödan samtidigt som det skulle 

spara pengar för landstingen. Björn Sörenstam, projektledare på Landstingsrevisorerna, 

jämför vården med flyget där varje liten incident rapporteras. Rapporterna används sedan för 

att förbättra säkerhetsarbetet. I sjukvården kan stora misstag tystas ned, av rädsla bland 

sjukvårdspersonalen för att anmäla en kollega. ”Det finns ett syndabockstänkande inom 

sjukvården. Om säkerheten ska höjas gäller det att inte fokusera på enskilda misstag, utan 

istället på ett metodiskt säkerhetsarbete”, säger Björn Sörenstam (Folcker, Dagens Nyheter 

2005).  

 

Framtiden för ökat kvalitets- och effektivitetstänkande inom vårdsektorn ser dock något 

ljusare ut. Detta kan påvisas genom att flera lärosäten har valt att satsa på utbildningar inom 

                                                
1 Diskussion förd under Svensk Förening för Administrativ Medicin, SAM symposium den 2006-10-13 kring 
processorientering och processledning i sjukvården. 
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kvalitetsstyrning och vårdlogistik2. Många sjukhus och universitet har dessutom täta 

samarbeten gällande förbättringsarbete inom sjukvården. Ett exempel på detta är Centrum för 

teknik inom vården (CTV) har skapats som ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan 

Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. CTV:s 

uppgift är att stimulera teknisk utveckling för hälsovårdens behov, där vårdlogistik är ett av 

deras kärnområden (KTH 2006). Genom att fler utbildas och att forskning bedrivs inom 

området växer insikten och förståelsen för utökat kvalitets- och effektiviseringsarbete. 

 

2 Problembakgrund 
Sjukvården har länge varit ett område som har ansetts ”fult” att vilja effektivisera. 

Nedskärningar nämns ofta som orsak till vårdköer och inställda operationer. Ändock har de 

personella resurserna ökat kraftigt från 1970-talet fram till idag. Mellan åren 1975- 2000 har 

antalet vårdplatser minskat från 136 000 till 29 000 samtidigt som antalet läkare har ökat från 

7 393 till ca 19 000. En naturlig förklaring skulle kunna vara att antalet sjuksköterskor har 

minskat men så är inte fallet, de har snarare fördubblats i antal. År 1975 hade en 

sjukhusläkare i snitt 7,33 besök per dag medan siffran år 2000 hade fallit till 2,17 (Fölster et 

al. 2003, s. 14-18).  

 

Enligt statistik från år 1998 hade japanska läkare genomsnittligt 8 421 patientbesök per år, 

detta i förhållande till 903 patienter som de svenska läkarna tog emot årligen (Anderson & 

Sotir, 2001, s. 4), vilket motsvarar 9,3 gånger fler besök än i Sverige. Statistik från FN:s 

”Human Development Report 2005” visar att den genomsnittliga levnadsåldern i Sverige var 

80,2 år och i Japan 82,0  baserat på statistik från år 2003, populationen i Sverige var då 9,0 

miljoner kontra 127,7 miljoner i Japan. Vidare presenteras i rapporten att Japan har 201 läkare 

per 100 000 invånare samtidigt som Sverige förhåller sig 305 läkare per samma antal invånare 

enligt statistik mellan åren 1990-2004.  

 

                                                
2 Centrum för informationslogistik, som är ett samarbete mellan Växjö universitet, Handelshögskolan i 
Jönköping och högskolan i Halmstad, har ett magisterprogram för Informationslogistik inriktat mot vård och 
omsorg. KTH har likaså en nystartad kurs i vårdlogistik om 5 högskolepoäng som vänder sig till personal i 
sjukvården.  
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2.1 Problemdiskussion 

Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre 

produkter och arbetssätt som samtidigt kräver mindre resurstillgång. Detta är i likhet med vad 

Kaizen förespråkar ett strävande efter att uppnå ständiga förbättringar i sitt arbete (Bergman 

& Klefsjö 2001, s. 43). Orsaken till att japansk produktionsfilosofi har mött stor framgång är 

att det inte läggs så mycket vikt kring vad som görs gällande personalpolitiska åtgärder och 

rutiner i ett företag utan varför det görs. Det är den bakomliggande filosofin, människosynen 

och affärsattityden som utgör åtgärdernas grundval (Pfeffer & Sutton 2000, s. 35).  

 

Författarna har inga belägg för att japansk produktionsfilosofi används inom den japanska 

vården. Trots allt görs ett antagande att de anställda inom det japanska vårdsystemet ändå 

tillämpar delar av denna filosofi som ett naturligt sätt i sin vardag då den handlar mer om en 

livsstil än bara en teori. 

 

2.2 Problemformulering 

Kaizen är en produktionsfilosofi vars syfte är kvalitets- och ständigt förbättringsarbete.  

Appliceras Kaizens filosofi inom den svenska vården?  

 

2.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera i vilken utsträckning Kaizen tillämpas i det kvalitetsarbete 

som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus samt Danderyds 

Sjukhus AB.  
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3 Begreppsförklaring 

3S-utredningen Innefattar Stockholms nya sjukvårdsstruktur. Den nya 

sjukvårdsstrukturen innebär att ett nätverk för sjukvård utvecklas där 

dagens akutsjukhus får nya uppdrag och roller och där närsjukvården 

får en ökad betydelse (Stockholms läns landsting 2004a). 

AT-läkare Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under 

handledning för den som fullgjort läkarutbildningen (Wikipedia 

2006a).  

Case mix Sjukhusets patientsammansättning (Socialstyrelsen 2005). 

De sju QC-verktygen Är huvudsakligen avsedda för strukturering och analys av numerisk 

information. De olika verktygen är datainsamling, histogram, 

Ishikawadiagram, Paretodiagram sambandsdiagram, styrdiagram samt 

uppdelning (Bergman & Klefsjö 2001, s. 219).  

DRG Diagnosis Related Groups (DRG) är ett patientklassificeringssystem 

som används för verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll i 

sjukhusvården (Socialstyrelsen 2005).  

Elektiv En i förväg utvald, inte en akut situation (Nationalencyklopedin 

2006a). 

Facilitator  En gruppmedlem som underlättar och stödjer gruppen och dess 

uppgift. En facilitator är alltid neutral och ska kunna hjälpa till att 

medla (Wikipedia 2006b).  

FoUU Forskning och utveckling, utbildning (Capio S:t Görans Sjukhus 

2006a). 

Gyllene Äpplet  Stockholms läns landstings pris som är en utmärkelse som går till 

någon som aktivt bidragit till att skapa möjligheter för lärande inom 

landstinget (Stockholms läns landsting 2004b). 

KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom (Nationalencyklopedin 2006b). 

Ledtid   Den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad 

och fyller sitt syfte (Wikipedia 2006c).  
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Obstetrik   Den gren av medicinen som handlar om förlossningar och dess 

komplikationer (Wikipedia 2006d). 

Processledning Ett angreppssätt för att ständigt arbeta med förbättringar av 

organisationens samtliga processer (Bergman & Klefsjö 2001, s. 421).  

Processägaren  Ansvarar för de strategiska besluten som tas gällande processen. 

Denna har ansvaret för alla viktiga resurser i processen och ska utifrån 

dem skapa inriktning och ramar för den operativa verksamheten. 

Funktionerna personal, inköp och försäljning är alla exempel på 

stödfunktioner till processägaren, dessa ägs inte av processägaren utan 

är leverantörer av interna tjänster (Bergman & Klefsjö 2001, s. 428).  

Slutenvård  Innebär att patienterna läggs in på en avdelning i ett eller flera dygn 

(Nationalencyklopedin 2006c). 

ST-läkare Specialisttjänstgöring (ST) är en reglerad utbildning som legitimerade 

läkare kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst medicinskt 

område (Wikipedia 2006e). 

Vårdplats Plats på inrättning för vård (Nationalencyklopedin 2006d). 

Öppenvård  Sjukvårdsadministrativ term som främst avser sådan vård som ges vid 

besök på en mottagning (Nationalencyklopedin 2006e). 
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4 Metod 

4.1 Forskningsansats 

En empirisk granskning som saknar stöd i teorin, kan bli en beskrivning av ett enskilt 

fenomen och har ett begränsat värde. För att få en övergång mellan vald teori och empiri, och 

för att samordna dem båda, finns två ansatser att välja mellan, deduktiv eller induktiv ansats. 

En deduktiv ansats innebär en avledning från det generella till det konkreta, alltså utgår teorin 

för att undersöka om verkligheten stämmer överens med denna (Johannessen & Tufte 2002, s. 

35). Uppsatsen intar en deduktiv ansats genom att författarna har studerat existerande teorier 

kring Kaizen och jämför dessa med hur de sjukhus som deltar i undersökningen arbetar.  

 

4.2 Forskningsstrategi 

För att kunna undersöka om de olika sjukhusen i Stockholm tillämpar Kaizen i sin verksamhet 

har författarna som strategi valt att göra en flerfallstudie. Med en fallstudie kan 

undersökningsenheten studeras på djupet. Fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en 

möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå och inte bara ett resultat (Denscombe 

2000, s. 41-43). Denscombe motiverar fallstudier som en god forskningsteknik eftersom den 

sker i dess naturliga miljö och fallet som utgör undersökningens utgångspunkt är något som 

redan existerar. Ett starkt incitament till att använda fallstudier som tillvägagångssätt är att 

den tillåter forskaren att använda en rad olika källor, data och forskningsmetoder i 

undersökningen. En nackdel med fallstudier kan vara trovärdigheten i de generaliseringar som 

görs (Denscombe 2000, s. 48). En fallstudie kan bestå av flera fall liksom i denna uppsats och 

benämns då som en flerfallsstudie. Avsikten är att göra en jämförelse som belyser likheter och 

olikheter i de undersökta fallen (Johannessen & Tufte 2002, s. 57).  

Denna uppsats drar inga generella slutsatser kring styrning av vårdprocessen i allmänhet, utan 

resultatet berör enbart de sjukhus som deltagit i undersökningen.  

 

4.3 Forskningsmetod 

Det finns två angreppssätt att välja mellan, kvantitativ- eller kvalitativ ansats.  

Kvantitativa undersökningar söker numeriska sammanhang mellan mätbara egenskaper. 

Fenomen räknas, vilket innebär att utbredningen kan karläggas. Exempel på kvantitativ ansats 

är enkätundersökningar (Johannessen & Tufte 2002, s. 69). Kvalitativa undersökningar har ett 

annat syfte än kvantitativa, där söks istället efter en förståelse för hur en situation ser ut. 
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Genom intervjuer med ett mindre urval för att få fram mer detaljerad och nyanserad 

information erhålls mjuka data. Kvalitativ ansats lämpar sig särskilt bra när fenomen ska 

undersökas som författarna inte har stor vetskap kring och som det inte har forskats mycket 

kring tidigare (Johannessen & Tufte 2002, s. 21). Det angreppssätt som tillämpas i denna 

uppsats är en kvalitativ ansats.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

4.4.1 Primär- och sekundärdata 

Litteratur inom japansk produktionsfilosofi studerats för att bredda kunskapen om Kaizen 

vilket har varit till grund för uppsatsskrivandet. Som underlag för den kvalitativa 

undersökningen har både primär- och sekundärdata använts. Primärdata har samlats in genom 

intervjuerna i förstudien och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Sekundärdata har 

förvärvats genom litteratur, rapporter, artiklar och elektroniska källor, detta för att kunna 

belysa ämnet ur flera perspektiv.  

  

4.4.2 Förstudie 

För att komma igång med arbetet på ett bra sätt avtalade författarna en tid för ett möte med 

Lars Arvidsson, lärare på KTH och konsult på Sevenco, som har arbetat med logistik inom 

vården under många år. Mötet gav författarna flera bra infallsvinklar på hur vården bedrivs i 

Sverige och erhöll även tips på relevant litteratur inom ämnet. I samband med bokande av 

intervjuer blev författarna inbjudna på ett symposium kring processorientering och 

processledning i sjukvården, den 12 och 13 oktober 2006, arrangerat av Svensk Förening för 

Administrativ Medicin (SAM 2006a), där författarna erhöll ökad förståelse kring hur svensk 

vård fungerar. Författarna fick även ta del av information kring lyckade implementeringar av 

processorienterat synsätt. Under detta möte knöts värdefulla kontakter som varit till hjälp för 

skrivandet av uppsatsen.  För att få ytterligare information kring hur sjukvården fungerar i 

Stockholms läns landsting och på Karolinska Universitetssjukhuset blev ett möte avtalat med 

Johan Thor, specialistläkare på enheten för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt 

medlem i chefläkarorganisationen på Karolinska Universitetssjukhuset. En förstudie kan vara 

till hjälp för författarna när de vill skapa sig en första översikt och ett inledande försök för att 

finna var problemen ligger (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991, s. 47) 
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4.4.3 Intervjuer 

Under en kvalitativ intervju förs ett samtal med en struktur och syfte vilket sker genom 

rollfördelningen mellan deltagarna i intervjun. Intervjuaren är den som ställer frågorna och 

kontrollerar situationen (Denscombe 2000, s. 131). Avsikten med en intervju är att erhålla 

information om informantens vardag så att författarna senare kan tolka och analysera 

betydelsen av det som beskrivits (Johannessen & Tufte 2002, s. 96). 

 

Underlaget till intervjuerna utformades efter semistrukturerad karaktär. Det innebar att 

författarna hade en färdig lista med ämnen som skulle behandlas och frågor som skulle 

besvaras (bilaga 1). Orsaken till att författarna valde denna typ av struktur på intervjuerna var 

att det möjliggör att respondenten får berätta mer utförligt om det ämne som behandlas 

(Denscombe 2000, s. 135).    

 

4.5 Urval 

De sjukhus uppsatsen grundar empirin på är Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t 

Görans Sjukhus och Danderyds Sjukhus AB. Valet av sjukhus baseras på ett subjektivt urval 

som skapat möjlighet att kunna jämföra ett universitetssjukhus mot ett privat, samt ett privat 

mot ett annat i motsvarande storlek. Urvalet till den kvalitativa undersökningen utsågs även i 

detta fall subjektivt p.g.a. respondenternas position i organisationen, detta för att kunna få 

relevant information. Vid subjektivt urval väljer forskaren respondenter medvetet eftersom 

det anses troligt att just dessa ger värdefullaste data (Denscombe 2000, s. 23).  

 

4.6 Validitet  

Enligt Denscombe (2000, s. 103) innebär validitet ett mått för i vilken grad metoderna för 

insamling av data är exakta och korrekta. Validiteten ökar om resultaten har triangulerats med 

andra källor. Genom att välja flera datainsamlingsmetoder är ett sätt att triangulera och 

kontrollera sitt resultat. Validiteten kan även öka beroende på i vilken utsträckning resultaten 

och slutsatserna överensstämmer med existerande kunskaper inom området. Johannessen och 

Tufte (2002, s. 47) menar för att en uppsats ska ha hög validitet fordras att data som ligger till 

grund för undersökningen representerar det som ska granskas. Författarna anser att validiteten 

är relativt hög då respondenterna i respektive organisation har god kunskap kring det belysta 

ämnet.  
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4.7 Reliabilitet 

En fundamental del av forskningen är reliabiliteten dvs. datas tillförlitlighet. Det finns flera 

sätt att mäta reliabiliteten. En möjlighet är att upprepa samma undersökning flera gånger och 

då erhålla samma resultat. Ett annat tillvägagångssätt är att flera forskare undersöker samma 

fenomen. Om flera kommer fram till samma resultat kan reliabiliteten sägas vara hög. Vid en 

kvalitativ ansats är reliabiliteten svårare att mäta. Detta med tanke på att respondenten kan ge 

olika svar på samma fråga vid olika tidpunkter och kan även ha ändrat uppfattning kring den 

aktuella frågan (Johannessen & Tufte 2002, s. 28). På grund av att författarna gjorde ett 

subjektivt urval anses reliabiliteten för uppsatsen vara låg och därmed kan inga 

genrealiseringar dras.  
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5 Teori  

5.1 Inledning 

De teorier författarna har valt att behandla är delar av det omfattande Kaizenkonceptet som är 

en stor del av den japanska produktionsfilosofin. Uppsatsen fokuserar främst på Total Quality 

Management (TQM) och processorientering då dessa teorier är väl applicerbara på 

sjukvården. 

 

5.2 Kaizen  

Kaizenkonceptet beskrivs som det viktigaste begreppet inom japansk ledarskap 

och själva nyckeln till Japans konkurranskraft. Kaizen innebär kontinuerlig 

förbättring där alla i organisationen är involverade (Imai 1986, s. 15). Ordet 

Kaizen kan översättas från japanska där Kai betyder ”förändring” och Zen 

betyder ”bra”, alltså innebär Kaizen en förändring till det bättre. Strategin 

refererar till människor, processer och produkter. Tillämpas Kaizen i en 

organisation innebär det att alla aspekter inom organisationen förbättras 

konstant och inget anses ”bra nog” (Goetsch & Davis 1997, s. 469). 

 

År 1986 grundade Masaaki Imai Kaizen Institute för att introducera Kaizens koncept, system 

och verktyg för västvärldens företag. Under samma år publicerades också hans bok ”Kaizen: 

The Key to Japan´s success”. Kaizen är en sammanställning av filosofier och teorier kring 

ledarskap och är ett redskap som genom åren har utvecklas i Japan, där processorientering, 

TQM och kundorientering är några av dem. (Imai 1986, s. 5). Imai (1986, s. 23-24) menar att 

Kaizen kan karakteriseras som ett paraplykoncept där många underteorier inryms.  

 

I västvärlden är det inte ovanligt att tvärfunktionella problem uppstår i termer av 

konfliktsituationer som sträcker sig över flera avdelningar i organisationen. En av 

hemligheterna bakom det konkurrensmässiga försprång som japanskt ledarskap disponerar är 

att Kaizenkonceptet har möjliggjort för japanska företagsledningar att på ett organiserat sätt 

med förenade krafter, gripa sig an tvärfunktionella konfliktlösningar. Förbättringar kring 

områden som kvalitet, kostnadsstyrning och leveranssäkerhet är ytterst väsentliga. Kaizen är 

ett kundstyrt förbättringskoncept där verksamheten i slutändan har som mål att öka 

tillfredsställelsen hos kunden (Imai 1986, s. 17-18). 

Figur 1. 
Det Japanska 

tecknet för Kaizen. 
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Figur 2. Illustustrering över de teorier som finns inom Kaizen, dessa samlas vanligtvis under begreppet 

Kaizenparaplyet (Imai 1986, s. 23). 

 

Grunden för all förbättring är att veta exakt var organisationen står i nuläget. Budskapet 

Kaizen för fram är att inte en enda dag bör gå utan att någon förbättring görs på företaget 

inom en eller flera av Kaizens teorier (Imai 1986, s. 24, 80).  

 

5.3 Total Quality Management 

5.3.1 Hörnstenarna i TQM 

Arbetet med TQM i en organisation måste bygga på ledningens helhjärtade engagemang för 

kvalitetsfrågor. Ledningen måste fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor, exempelvis i en 

kvalitetspolicy. Det är även viktigt att de visar stöd i kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt, 

moraliskt samt med ledningsresurser. Ledningen måste även vara förebilder genom att delta i 

det praktiska arbetet. Genom att sätta kunderna i centrum innebär det att aktivt ta reda på vad 

kunderna vill ha och sedan systematiskt under utveckling och tillverkning av varor och 

tjänster försöker uppfylla dessa behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö 2001, s. 36). 

För att en organisation ska nå kundens önskemål används TQM som en vägledande metod. 

TQM är både en filosofi och en uppsättning principer som representerar grunden för att 
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kontinuerligt arbeta med förbättringar inom en organisation. Grundregeln för 

kvalitetsförbättringsarbete är att det finns alltid ett sätt att åstadkomma bättre produkter och 

arbetssätt (Bergman & Klefsjö 2001, s. 43). William Faulkner definierar förbättringsarbete 

enligt följande (Rampersad, 2001, s. 105): 

"Don´t bother just to be better than your contemporaries or predecssors.  

Try to be better than yourself."  

En viktig hörnsten är att alltid basera beslut på fakta som är väl underbyggda. TQM-arbetet 

utförs på ett systematiskt och koncist sätt med hjälp av kvantitativa metoder och analytiska 

tekniker. Mycket av det arbete som utförs kan ses som en process, vars mål är att tillfredställa 

kunderna med det slutresultat som produceras med så liten resursåtgång som möjligt. En 

viktig del av kvalitetsarbetet är att på olika sätt underlätta för medarbetarna för att de ska få 

möjlighet att vara delaktiga och aktivt få vara med att påverka beslut och delta i 

förbättringsarbetet (Rampersad, 2001 s. 1, 3). 

 

Figur 3. Hörnstenarna i TQM (Bergman & Klefsjö 2001, s. 36) 

 

5.3.2 De anställdas åtagande vid förbättringsarbete 

Kvalitetsarbete är en ständigt pågående process som angår samtliga i organisationen. Alla i 

hierarkin är involverade och har sin roll i Kaizens utförande (Imai 1986, s. 27). Prestationerna 

som utförs riktar in sig på tvärfunktionella mål såsom kvalitet, kostnader, planering av tid, 

utveckling av medarbetare samt förbättring av nya produkter (Imai 1986, s. 12). De viktigaste 

färdigheterna för att nå detta mål är att lyssna, fråga, använda sig av nya idéer, ge konstruktiv 

kritik, klargöra, summera, involvera andra, visa tacksamhet och ge feedback. Genom att 

medvetet använda sig av dessa färdigheter medför en starkare kundorientering, effektivare 

teamwork, högre prestanda genom hela problemlösningen och förbättrad förmåga att ta beslut 

(Ramersad 2001, s. 57-58). 

 

Arbeta med 
processer 
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Arbeta ständigt 
med 

förbättringar 

Skapa 
förutsättningar 
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Teamwork anses som TQM:s motor då större delen av allt arbete utförs som ett team. För att 

lyckas med teamwork är det väsentligt att allt fungerar bra med tanke på arbetsförhållanden, 

mötesplatserna och samarbetet i teamet. Ett idealiskt team bör bestå av fem till åtta 

medlemmar, och aldrig fler än tolv. Ett team strävar alltid efter att nå ett gemensamt mål. Ett 

vinnande team består av medlemmar som i kombination har flera olika kvaliteter, vilka bör 

vara jämt fördelade mellan alla i teamet (Rampersad 2001, s. 73-74). 

 

5.3.2.1 Högsta ledningens roll 

Den högsta ledningen har till uppgift att introducera och etablera övergripande strategier samt 

förmedla nya åtgärder i hela organisationen. Ledningen bär också ansvaret för att etablera 

ändamålsenliga system, procedurer, strukturer och de nödvändiga resurser som behövs 

(Goetsch & Davis 1997, s. 470). Kunden ska alltid prioriteras i första hand om ett företag ska 

kunna överleva. Det spelar ingen roll hur företagsledningen agerar om det inte slutligen leder 

till att kunden är nöjd (Imai 1986, s. 185). 

 

5.3.2.2 Chefernas roll 

Cheferna är ansvariga för att all information angående implementering av de åtgärder som den 

högsta ledningen har begärt, till exempel att etablera, upprätthålla och förbättra 

arbetsstandaren utförs. De har även ansvar för att medarbetarna får nödvändig utbildning för 

att förstå och lära sig att applicera kvalitetstänkande i sitt arbete (Goetsch & Davis 1997, s. 

470). Chefernas roll är också att se till att alla arbetar i överensstämmelse med de fastlagda 

normer som upprättats för den specifika organisationen (Imai 1986, s. 80). 

 

5.3.2.3 Avdelningschefernas roll 

Avdelningscheferna har det funktionella ansvaret för att förstärka kommunikationen på 

arbetsplatsen, upprätthålla styrka, ge handledning åt teamen samt ta emot synpunkter från 

medarbetarna (Goetsch & Davis 1997, s. 471).  

 

5.3.2.4 Medarbetarnas roll 

Medarbetarna bär ett eget ansvar för att vara självständiga och delaktiga i teamwork. Detta 

genom att ge förslag till förbättringar, utvecklas och kontinuerligt förbättra sina färdigheter 

genom utbildning och övningar (Goetsch & Davis, 1997, s. 471). Ett sätt att skapa ett ökat 

engagemang i organisationen är att bilda mindre grupper av frivilliga medarbetare i 
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kvalitetscirklar som får ansvar att ta fram och genomföra olika förbättringsmöjligheter och 

lösa problem som uppkommit (Bergman & Klefsjö 2001, s. 524).  

 

För att kunna ta till vara på den erfarenhet och kunskap som finns hos organisationens 

medarbetare är det ett bra sätt att stimulera förbättringsförslag (Schonberger 1983, s. 167). 

Förslagsverksamhet är i Japan en integrerad del av den individorienterade delen av Kaizen, 

där ledningen har konstruerat en genomtänkt plan för feedback och belöning. Några områden 

förslagssystemet används för är att förbättra individens eget arbete, arbetsmiljön och även låta 

medarbetarnas idéer främjas (Imai 1986, s. 8, 115). 

 

5.3.3 Kvalitet 

5.3.3.1 Definition av kvalitet 

Det råder delade meningar kring vad som utgör kvalitet. Kvalitet blir ofta associerat med 

produktkvalitet. Det finns tre byggstenar inom ett företag, dessa är mjukvara, hårdvara och 

”mänsklig vara”. Det är först när de mänskliga aspekterna uppmärksammas som fokus kan 

riktas mot mjukvaror och hårdvaror (Imai 1986, s. 9). 

 
För att kunna arbeta med TQM-konceptet måste organisationen först bestämma dennas 

definition av begreppet kvalitet. Det är emellertid omöjligt att ge en exakt definition av 

begreppet kvalitet, då det uppfattas olika hos olika individer. En gemensam definition av 

begreppet kvalitet är dock att det avser något som alltid kan förbättras (Goetsch, Davis 1997, 

s. 1-2). 

 

Möjligheten att kunna förbättra kvaliteten inom en organisation ligger i att skapa 

kundinriktade och trygga system samt i att utbilda personalen i hur de ska sköta sitt arbete. 

Om åtgärderna används på rätt sätt medför det inte att kostnaderna ökar utan istället att 

organisationen blir av med onödiga kostnader, till exempel en för låg kvalitetsnivå eller en 

brist på kvalitet. I tjänstesektorn i motsatt till den varutillverkande sektorn är det mer 

komplicerat, svårare att styra och garantera kvalitet. Traditionellt har det varit vanligare med 

forskning kring kvalitet inom tillverkningssektorn, där även nya tekniker har tillkommit 

fortlöpande. Därför är det inte förvånande att det inte finns en korrekt mall på hur kvalitet kan 

mätas i tjänstesektorn (Grönroos 1997, s. 53, 56).  
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Kvalitet används ofta för att definiera en ”briljant” vara eller tjänst. Ett tillverkningsföretag 

kan anse att en produkt håller hög kvalitet om produkten uppnår de krav och standarder som 

den specifika produkten har. På ett sjukhus kan kvalitet istället mätas genom den ”proffsighet” 

och den kunskap som sjukhuset tillhandahåller. Ett ord som skulle kunna användas synonymt 

till kvalitet är ordet pålitlighet. Såvida en kund ska acceptera en produkt eller tjänst ställs det 

krav på varans eller tjänstens funktion över tid, vilket kan karakteriseras som pålitlighet. 

Genom åren har följande forskare utryckt sin egen definition av kvalitet, Deming ”Quality 

should be aimed at the needs of the customer, present and future”, Crosby ”Conformance to 

requirements” och Juran ”Fitness for purpose or use” (Oakland 1993, s. 5). 

 

5.3.3.2 Kvalitetsförbättringsprocesser  

Tekniken bakom kvalitetsförbättringar är att arbeta systematisk, disciplinerat och som ett 

team som ständigt strävar efter att förbättra hela organisationens kvalitet steg för steg. För att 

förstå vad total kvalitet är måste samtliga i organisationen kontinuerligt ha det i åtanke, som 

en del av sin vardag (Rampersad 2001, s. 105).  Processen med kvalitetsförbättring kan delas 

upp i fyra faser: 

 

Fas 1: Organisera för förbättringar. När arbetssättet ska implementeras är det av betydelse 

att definiera organisationens ”viktiga” processer. Samtidigt ska riktlinjer dras upp för styrning 

av processerna. Ledningen utser så kallade processägare som ska ha det strategiska ansvaret 

för att processen förbättras och utvecklas (Bergman & Klefsjö 2002, s. 244).  

 

Fas 2: Förstå processen. Det är av stor vikt att förstå processen innan arbete med 

förbättringar iscensätts. De flesta processer har en stor potential för förädlingar till det 

positiva. På grund av detta det ofta är värt att vara systematisk när den nuvarande processen 

ska skildras och förstås för att kunna se var förbättringsmöjligheterna finns. Ett sätt att erhålla 

denna kunskap är att kartlägga processen, genom till exempel att rita upp ett flödesschema 

över processen där alla aktiviteter finns med. Detta ger aktörerna en plattform för hur 

processarbetet ser ut samt möjliggör att alla deltagare refererar till samma bild (Bergman & 

Klefsjö 2002, s. 244).  

 

Fas 3: Observera processen. Fakta om hur processen tidigare sett ut används som grund för 

förbättringsarbetet genom att mäta processresultaten på olika sätt. Mätetalen kan röra kvalitet, 

resursförbrukning och tidshållning, dessa är av vikt för att kunna välja ut passande 



     - 16 - 
 

Tilldela 
ägarskap 

Beskriv 
gränser 

Förstå  
processer 

Återför 
information & 

analysera 

Genomför 
mätningar 

Fastställ 
parametrar 

Förbättra 

Fas 1. Initiera (Planera) Fas 2. Definiera (Gör) 

Fas 3. Observera (Studera) 

Fas 4. Förbättra (Lär) 

förbättringsområden. Om organisationen tillämpar måldelning eller balanserade styrkort ska 

dess givetvis utnyttjas för att välja mätvariabler av betydelse för organisationens framtida 

framgångar (Bergman & Klefsjö 2002, s. 245).  

 

Fas 4: Förbättra processen kontinuerligt. Centralt i processledning är att se utifrån 

helhetsperspektivet på organisationen och förbättra processernas kvalitet, effektivitet och 

anpassningsförmåga. En viktig åtgärd i produktivitets- och kvalitetsförbättringar är att 

förenkla arbetet. Ofta är processerna onödigt komplexa då gamla rutiner lever kvar trots att 

behov av dessa saknas. Processförbättringar kan antingen ske utifrån den nuvarande processen 

genom små justeringar eller genom mer radikala förändringar som innebär ett nyskapande av 

arbetsflödet (Bergman & Klefsjö 2002, s. 245-247).  

 

Figur 4. De olika stegen i kvalitetsförbättringsprocessen (Bergman & Klefsjö 2002, s. 422). 

 

5.3.3.3 Förbättringsarbete  

En metod för att arbeta systematiskt med förbättringsarbete kan vara Deminghjulet eller även 

kallat PDSA-cykeln. Det är ett begrepp som symboliseras av ett oupphörligt roterande hjul 

(Imai 1991, s. 7). Hjulet består av fyra faser; ”Plan-Do-Study-Act” vilket översatt till svenska 

blir planera-gör-studera-lär (Bergman & Klefsjö 2001, s. 214). PDSA-cykeln används för att 

testa och introducera förändringar. Cykeln har som syfte att ge svar på frågorna ”Vad är det vi 

vill uppnå?”, ”Hur kan vi veta om en förändring är en förbättring?” samt ”Vilka förändringar 

kan vi göra som resulterar i förbättringar?” (Institute for Healthcare Improvement 2006). 

Innehållet i de olika faserna kan kortfattat förklaras enligt följande (Bergman & Klefsjö 2001, 

s. 214-216): 
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Planera.  När ett problem upptäcks är det av betydelse att fastställa orsaken. Stora omfattande 

problem måste brytas ner i mindre hanterbara problem. Beslut om förändringar baseras på 

fakta. Som stöd kan de sju QC-verktygen vara behjälpliga för att underlätta arbetet med att 

analysera tänkbara orsaker till problemet. Därefter gäller det att sammanställa data på ett sätt 

som avslöjar ursprungen till fel och variation.  

 

Gör. När en avgörande orsak hittats till ett problem bör en arbetsgrupp utses som får ansvar 

för att implementera de föreslagna åtgärderna.  

 

Studera. När åtgärder vidtagits är det av vikt att än en gång undersöka materialet och 

kontrollera om de genomförda insatserna har lett till planerad förbättring. Återigen kan de sju 

QC-verktygen vara till hjälp för att visualisera resultatet. När åtgärden fått effekt och att 

kvalitetsnivån förbättrats är det viktigt att se till att den nya förbättrade nivån bibehålls.  

 

Lär.  Grundläggande för PDSA-cykeln är att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet så att 

samma typ av problem undviks nästa gång. När åtgärderna har haft ett lyckosamt utfall ska 

den nya förbättrade nivån permanentas. I annat fall måste processen genomlöpa 

förbättringscykeln ytterligare ett varv tills fullgott resultat erhålls. 

 

Figur 5. Demings PDSA-cykel (Institute for Healthcare Improvement, 2006) 
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5.4 Funktions- och processorienterade organisationer 

5.4.1 Funktionsorienterade organisationer 

Majoriteten av alla företag är organiserade utifrån ett antal funktioner som har till uppgift att 

utföra ett antal steg i ett antal olika processer, till exempel utveckling av nya produkter, 

lösandet av ett kundproblem eller produktion av företagets varor (Bruzelius & Skärvad 2000, 

s. 239). I den funktionella organisationen går ordern och produkten från avdelning till 

avdelning utan något tätare samarbete. Eftersom de olika avdelningarna arbetar i olika takt 

behövs mellanlager eller buffert mellan varje avdelning. Nackdelar som uppkommer med det 

funktionella arbetssättet är bland annat (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003, s. 21-23):  

• Problem som uppstår i olika avdelningar har en tendens att adderas i slutändan. Ett 

exempel på detta är att varje avdelning vill gardera sig mot störningar och avhjälper 

detta genom en buffert. Summan blir då ju fler avdelningar desto större blir den 

sammanlagda lagernivån.  

• Ingen är ansvarig för helheten, utan ansvaret lämnas över från avdelning till avdelning. 

Det är vid dessa överlämningar som risken är som störst att information glöms bort, 

förvanskas eller misstolkas.  

• Ofta existerar ett revirtänkande vilket resulterar i att avdelningen prioriteras före 

företagets bästa.  

• Företags ekonomiuppföljningssystem är ofta uppbyggda utifrån ett funktionellt 

tänkande, där respektive avdelning förväntas leva upp till sitt eget budgetmål.  
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Figur 6. Skillnader mellan funktions- och processorienterade organisationer (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 

2003, s. 22). 

 

5.4.2 Processorienterade organisationer 

I processorienterade organisationer arbetar personal från olika funktioner med flödet kopplat 

till en speciell produkt eller kund. Bo Bergman och Bengt Klefsjö som är professorer inom 

kvalitetsutveckling respektive kvalitetsteknik har arbetat mycket med dessa frågor  

definierar en process enligt följande (2001, s. 416):  

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars  
syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund.” 

 
Effekten av att arbeta processorienterat blir att försöka optimera flödena istället för 

funktionerna. I denna typ av organisationer bildas helheten genom ett antal flöden, dock finns 

funktionerna fortfarande kvar (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003, s. 21-24). Processer 

innebär koordination mellan människor, det vill säga överenskommelser mellan individer som 

arbetar tillsammans och om dessa individers kompetens. För att definiera en process är det 

lämpligt att beskriva vad som karaktäriserar den. En process har en början och ett slut, den har 

en kund och en leverantör och består av ett nätverk av detaljerade aktiviteter som producerar 

ett värdeskapande resultat som upprepas gång efter gång (Bergman & Klefsjö 2002, s. 239).  

? 

Funktionsorienterat företag 

Funktion 1 Funktion 3 Funktion 2 

Produkt 1 

Produkt 2 

Processorienterat företag 
Tydliga 
kunder 

Otydliga 
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Figur 7.  Med hjälp av resurser från organisationen förädlar en process ett objekt till ett resultat för en intern eller 

extern kund. Processens gränssnitt bestämmer processens omfattning. (Egnell 1994 se Bergman och Klefsjö 

2001, s. 417). 

 

För att kunna driva processerna behövs resurser av olika slag, exempelvis information, energi 

eller arbetstid. Det är även av vikt att leverantörerna till processen identifieras och att de får 

tydliga signaler om vad som krävs av dem (Bergman & Klefsjö 2001, s. 419). När fokus läggs 

på processerna medför det att uppmärksamheten flyttas från de enskilda produkterna till de 

aktivitetskedjor som kreerar dem. Processfokusering resulterar i att frågeställningen ”Hur 

produceras resultaten?” blir viktigare än ”Vem gör vad?”. Genom fokus på processer skapas 

också bättre möjligheter att uppnå en gemensam vision, eftersom det klargörs hur olika 

medarbetare bidrar till slutresultatet (Bergman & Klefsjö 2002, s. 241). 

 

5.4.2.1 Indelning av processer 

En organisation kan beskrivas som ett nätverk av processer. Dessa kan grupperas utefter olika 

kriterier. Ett sätt är att dela in dem efter den uppgift processen har. Ofta särskiljs följande tre 

typer av processer åt (Bergman & Klefsjö 2002, s. 240):  

• Huvudprocesser, vars uppgift är att uppfylla externa kunders behov och förbättra de 

produkter organisationen erbjuder.  

• Stödprocesser, som har till uppgift att förse huvudprocesserna med resurser. Dessa 

processer har interna kunder.  

• Ledningsprocesser, vars uppgift är att besluta om organisationens mål och strategier 

samt att genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. 

Ledningsprocesserna har också interna kunder, exempel på denna typ av processer är 

strategisk planering, målsättning och revision.  

 

Process Objekt 

 

Leverantör 
Överens-
kommelse Kund 

Resurser Gränssnitt Gränssnitt 
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Figur 8. En organisations olika processtyper utifrån vilken uppgift processen har (Bergman & Klefsjö 2001, s. 

419).  

 

När ett företag utformas med utgångspunkt efter organisationens processer, inkluderas även 

arbetsorganisationen som en process. Detta medför att arbetsorganisationen får en överblick 

över verksamheten och styrningen underlättas. Orsaken till att utforma en organisation utefter 

processer syftar till att organisationens produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, 

tidseffektivitet och servicegrad ska förbättras. För att detta ska kunna bli genomförbart krävs 

även (Bruzelius & Skärvad 2000, s. 241-242):  

• bredare och i många fall djupare kompetens hos de anställda. 

• medarbetare som i högre grad är självbestämmande och ”självgående”. 

• att de anställda hela tiden lär och utvecklas. 

• fokus som kretsar på värde för kunden. 

• en förändrad ledarroll (från chef till coach). 

• en ”plattare” organisation där arbetet organiseras utifrån horisontella flöden. 

 

Kraft och energi ska koncentreras till ständiga processförbättringar istället för ”att släcka 

bränder”, d.v.s. att genomföra provisoriska lösningar för att rädda kritiska situationer. Det är 

även viktigt att inte reagera på ”enstakheter”. Varje fel eller avvikelse från det förväntade 

resultatet bidrar dock med betydelsefull information om processen och måste därför 

analyseras och sammanställas. Utifrån denna information kan kunskapen om de 

bakomliggande orsakerna till variation i processresultatet förbättras. Därefter kan 

variationerna avlägsnas och avvikelser i variationen minskas. På detta sätt kan processen 

förbättras och ökad kundtillfredsställelse uppnås (Bergman & Klefsjö 2001, s. 420). 
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processer 

Huvudprocesser 
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processer 

Kund-
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Har organisationen ett litet antal kunder och ett litet antal produkter är det lätt att leva upp till 

kundernas olika krav och att skapa flöden som är optimala för respektive produkt. När 

företaget däremot har tusentals kunder blir det i praktiken ogenomförbart att behandla alla på 

ett unikt sätt. Organisationen tvingas att hitta rutiner och arbetsmetoder som effektiviserar de 

olika funktionerna, detta innebär att företaget i en viss grad måste ge avkall på 

processtänkandet. Dock handlar det om att tänka på rätt sätt, d.v.s. att i första hand tänka i 

flöden och i termer av funktioner i andra hand (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003, s. 23).  

 

5.5 Teoretisk referensram 

Beroende variabel: Kvalitetsarbete 

Oberoende variabel: TQM och processorientering 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken utsträckning Kaizen tillämpas i det 

kvalitetsarbete som bedrivs på tre sjukhus i Stockholmsregionen.  

 

Kaizen är ett synsätt som sätter människan i fokus och arbetar utefter ständigt 

förbättringsarbete. Genom kundfokusering och samtliga medarbetares delaktighet kan 

Kaizensynsättet implementeras i en organisation.  

 

TQM bygger på ett engagerat ledarskap, sätta kunderna i centrum, skapa förutsättningar för 

delaktighet, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar samt arbeta med 

processer. TQM innebär att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor. Förbättringsarbete med hjälp av 

olika systematiska metoder såsom PDSA-cykeln kan då vara till hjälp.  

 

Processorientering innebär att personal från olika funktioner arbetar med flödet kopplat till en 

speciell produkt eller kund. En process kan förklaras som ett nätverk av aktiviteter som 

upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt en extern eller intern kund. 

I sjukvårdens fall skulle det innebära att fokus flyttas från avdelningarna till patienten. 
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6 Empiri 

6.1 Lagar och förordningar gällande sjukvården i Sverige 

I Sverige finansieras vård och omsorg huvudsakligen genom skatter. Dessa skattemedel 

används för att finansiera offentligt- och privat driven vård och omsorg vilket utförs av 

vårdgivare som har någon form av avtal med landsting och kommuner. Patientavgifterna är 

lika och högkostnadsskyddet gäller oavsett vem som utför vården (Einevik-Bäckstrand 2001, 

s. 17). 

 

Enligt 28 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall ledningen av hälso- och sjukvård 

vara organiserad så ett den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt 

främjar hög patientsäkerhet. Socialstyrelsen har givit ut med en reviderad föreskrift som 

specificerar detta arbetssätt (SoSFS 2005:12). Till föreskriften finns också en handledning för 

att hantera avvikelser och risker, samt en vägledning till hur föreskriften ska tolkas. I 

föreskriften ges grunderna till ett systematiskt kvalitetsarbete till exempel hur rutiner för 

ansvar, bemötande, kompetens och risker läggs upp. Marianne Holmberg kontaktperson för 

Socialstyrelsens pågående regeringsuppdrag om utarbetande av nationella kvalitetsindikatorer 

menar att ett ledningssystem behövs för att skapa ordning och reda. Det tydliggör det ansvar 

och de rutiner som är en förutsättning för att bedriva god sjukvård.  

En av Socialstyrelsens huvuduppgifter är att utöva tillsyn, dvs. att granska och stödja hälso- 

och sjukvården där föreskriften utgör en bra utgångspunkt för detta arbete (SIS Hälso- & 

Sjukvårdsnytt 2005). 

 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i mer än ett decennium samverkat 

för att stödja utveckling och användning av Nationella Kvalitetsregistren. Syftet med de 

nationella riktlinjerna är att utveckla och förbättra vården. Hälso- och sjukvårdens 

verksamheter ska bedrivas med stöd av kunskap om vilka metoder och tekniker som är mest 

effektiva, både ur patientens synvinkel och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Från ett 

femtontal register i början av 1990-talet finns idag drygt 60 register (Socialstyrelsen 2006a). 

Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller individbundna data om problem eller diagnos, 

behandlingsåtgärder samt resultat vilket gör dem användbara inom flera områden. Förutom på 

verksamhetsnivå används registren idag i ökande omfattning i det övergripande planerings- 
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och ledningsarbetet. Användningsmöjligheterna ökar ytterligare när allt fler register utöver 

medicinska data inkluderar patientupplevd kvalitet och livskvalitet (Socialstyrelsen 2006b). 

 

6.2 Sjukvård i Stockholms läns landsting 

Institutet för Kvalitetsindikatorer har ingått i ett ramavtal med Stockholms läns landsting. I 

uppdrag från beställaren ska de verka för att hjälpa sjukhus, mottagningar och vårdcentraler 

att förbättra kvaliteten på den utförda vården. Arbetet går ut på att undersöka patienternas 

erfarenheter hälso- och sjukvården genom postala enkäter som sedan återförs till vårdgivaren. 

Resultaten som erhålls används av vårdgivaren för att finna konkreta sätt att arbeta med 

förbättringar inom hälso- och sjukvården. Under år 2006 har företaget granskat hela 

öppenvården i Stockholms län och under nästa år kommer fokus att ligga kring slutenvården i 

länet. De data som samlas in är enbart synliga för dem som har access till informationen och 

är alltså inte öppna för allmänheten. Johan Frisack, utredare på Institutet för 

Kvalitetsindikatorer poängterar att det finns en risk med denna typ av undersökningar, då 

fokus kan riktas för starkt mot de patientupplevda erfarenheterna av vården istället för mot 

patientsäkerhetsarbetet och de medicinska resultaten.3   

 

Patientklassificeringssystemet Diagnosis Related Groups (DRG) används för 

verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll i sjukhusvården. DRG är ett sätt att beskriva 

patientsammansättningen i slutenvården på ett sjukhus som gör det relativt enkelt att jämföra 

case mix för olika sjukhus eller landsting. Eftersom DRG-systemet är konstruerat med 

beaktande av resursförbrukning används det också för att jämföra olika sjukhus avseende 

kostnadseffektivitet. DRG används även som ett budgetinstrument vid planering av sjukvård 

och kan då vara till underlag för anslagstilldelning till sjukhusen eller underlag för sjukhusens 

interna budget. I de landsting där prestationsersättning tillämpas istället för 

anslagsfinansiering används DRG också som debiteringsunderlag för utförd vård 

(Socialstyrelsen 2005). År 2004 var kostnaden per DRG-poäng beräknat till 31 951 kr för 

Karolinska Universitetssjukhuset, 32 226 kr för Danderyds Sjukhus AB 

(Landstingsrevisorerna 10/2005, s. 16) respektive 27 901 kr för Capio S:t Görans Sjukhus 

(Landstingsrevisorerna 16/2005, s. 14). 

 

                                                
3 Telefonintervju med Johan Frisack, Utredare Institutet för kvalitetsindikatorer 2006-11-30 
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Stockholms läns landsting genomförde stora förändringar av vården under år 2005. Den så 

kallade 3S-utredningen som handlar om Stockholms läns nya sjukvårdsstruktur. Utredningen 

har haft i uppdrag att föreslå former för hur sjukvården bör struktureras gällande 

akutsjukhusens respektive närsjukhusens uppdrag, samt samspelet mellan de olika parterna av 

den offentligt finansierade vården i länet. Landstinget har bland annat infört ett tydligare 

områdesansvar för sjukhusen och att Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har fått en 

tydligare inriktning på högspecialiserad vård. Procentuellt innebar förändringarna att den 

akuta vården på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna skulle minska med cirka 35 procent 

(Stockholms läns landsting 2004). 

 

Det finns olika forum skapade för att ventilera och diskutera frågor inom sjukvården. Förutom 

fackförbunden finns bland annat Svensk Förening för Administrativ Medicin (SAM) som har 

grundats för sjukvårdens alla professioner och andra intressenter. Syftet med föreningen är att 

förädla kunskaper, generera idéer och sprida dialogen om sjukvårdens inriktning och styrning, 

ledning och ledarskap, ekonomi och organisation samt arbete med utvärdering och förbättring 

av sjukvårdens verksamhet. Genom att arrangera symposier kring olika fokusfrågor på 

nationell nivå skapas en dialog där kunskap kan erhållas genom lärdom av andra 

organisationers erfarenheter (SAM 2006b). 

 

6.3 Karolinska Universitetssjukhuset 

6.3.1 Organisation 

Karolinska Universitetssjukhuset (KS), är ett av 

Nordens största sjukhus, tillsammans med Karolinska 

Institutet leder de den medicinska forskningen i Sverige. 

För KS är sjukvård, forskning och utbildning lika 

viktiga delar i arbetet för att förlänga människors liv.4  

 

KS strävar efter att vara ett medicinskt akademiskt centrum med individens behov i fokus. 

Utgångspunkter för god vård menar de är medmänsklighet och delaktighet, både för patienten 

och närstående. Sjukhuset har i dagsläget ingen uttalad definition av vad kvalitet är, dock har 

ett förslag utarbetats men är ännu inte fastställd.5  

                                                
4 Intervju med Johan Thor, Specialistläkare Chefsläkarorganisationen Karolinska Universitetssjukhuset 2006-10-18 
5 Ibid. 

•1600 vårdplatser 

•1,3 miljoner besök 

•98 300 vårdtillfällen 

•Omsättning 10,3 miljarder 

•Antal anställda ca 14 500 

Karolinska Universitetssjukhuset år 2005 



     - 26 - 
 

 

Den 1 januari år 2004 bildades KS genom att verksamheterna vid Huddinge 

Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs samman till en gemensam organisation. 

Orsaken till sammanslagningen av de båda sjukhusen berodde på skalfördelar med endast ett 

universitetssjukhus i regionen samt besparingskrav inom Stockholms läns landsting. Genom 

en fusion blev det möjligt att skapa en samlad universitetssjukvård som bygger på ett behov 

att stärka den högspecialiserade vården och förstärka Stockholm som region för medicinsk 

forskning och utveckling, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten 

är idag geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men sjukhuset ansvarar även för 

vissa verksamheter som är belägna på bland annat Södersjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, 

Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus samt ca 70 laboratorieenheter i primärvården 

(Karolinska Universitetssjukhuset 2006a).  

 

KS drivs under bolagsliknande former och har en egen styrelse. Verksamheten leds av 

sjukhusdirektören, som utsetts av sjukhusets styrelse. Sjukhuset är organiserat utefter åtta 

divisioner, som i sin tur består av 69 olika verksamhetsområden. Forskningen och 

utvecklingen är organiserad i en egen stab, men är nära sammankopplad med den dagliga 

sjukvården. På sjukhuset finns även åtta administrativa staber (Karolinska 

Universitetssjukhuset 2005a).   

 

I dagsläget bedrivs verksamheten på sjukhuset i stor utsträckning funktionsorienterat där varje 

avdelning arbetar var för sig och drivs utefter egna styrkort och budgeterade pengar. Anders 

Carlsson, Logistikchef på KS, tror dock på sikt att ett processorienterat arbetssätt kommer att 

implementeras allt mer. Ett exempel på dålig interaktion mellan sjukhusets olika avdelningar 

är att vårdavdelningar avstår från att beställa transport av patienter från intern 

servicessektionen utan kör patienten själva till exempelvis röntgenavdelningen. Detta orsakar 

slöseri med tid och resurser då personalen på vårdavdelningen ofta får gå tomhänta tillbaka 

till avdelningen. Uppskattningsvis köps endast 35 procent av de interntransporter som sker på 

KS i Huddinge från intern servicesektionen.6 

 

                                                
6 Intervju med Anders Carlsson, Logistikchef Karolinska Universitetssjukhuset 2006-11-20 
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6.3.2 Balanserad verksamhetsstyrning 

KS har under åren 2004-2005 implementerat en enhetlig modell för balanserad 

verksamhetsstyrning (BVS). Modellen innefattar ett årshjul, där både planerings- och 

uppföljningsaktiviteter är tidsatta, och en förvaltningsmodell som beskriver roll- och 

ansvarfördelning i hela BVS-processen. Årshjulet samspelar med övriga planeringsprocesser 

såsom strategisk planering, budget- och verksamhetsplanering. Modellen är tillämpbar i 

samtliga verksamheter och har initialt införts på sjukhus-, centralstabs- och divisionsnivå. 

Styrkorten ska följas upp och uppdateras varannan månad (Karolinska Universitetssjukhuset 

2005b, s. 41). Det sjukhusövergripande styrkortet bygger på fyra strategiska parametrar som 

de arbetar utefter: Kund – Process – Medarbetare – Ekonomi och samhälle. Varje avdelning 

på sjukhuset har eller kommer under snar framtid utveckla egna styrkort som är anpassade 

utefter avdelningens verksamhet, dock är de fyra parametrarna de samma på alla styrkorten. I 

styrkorten fastställs strategiska mål, framgångsfaktorer, mätetal, de mål som uppställts samt 

den nivån som erhålls idag för samtliga parametrar. Orsaken till att sjukhuset har valt de fyra 

parametrarna är att kunna belysa verksamheten utifrån olika perspektiv.7 

 

6.3.3 Kvalitetsarbete 

6.3.3.1 Inledning 

Kvalitetsarbetet på KS har de senaste åren blivit till viss del eftersatt eftersom fusionsarbetet 

mellan sjukhusen i Huddinge och Solna har varit tidskrävande och tungt. Samtliga kliniker på 

sjukhuset rapporterar dock till de Nationella Kvalitetsregister som verksamheten berör. 

Därutöver finns en enhet för kvalitets- och verksamhetsutveckling. 8  

 
6.3.3.2 Patientsäkerhetsår  

För att skapa trygg och säker plats för sjukhusets patienter och medarbetare har KS utsett år 

2006 till ett Patientsäkerhetsår. Alla patienter ska ha rätt till vård som är kunskapsbaserad, 

ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Sjukhuset 

ska arbeta för att dessa parametrar uppfylls och att de ständigt ska förbättras och utvecklas. 

Det mest grundläggande av dessa kvalitetskrav är kravet att vården är säker och att patienter 

inte utsätts för risker och händelser, som går att förhindra. Under året ska de anställda på KS 

                                                
7 Ibid. 
8 Intervju med Johan Thor, Specialistläkare Chefsläkarorganisationen Karolinska Universitetssjukhuset 2006-10-18 
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utveckla organisationer, system och processer, som ska hjälpa dem i att undvika 

riskbeteenden eller åstadkomma skada.9 

 

6.3.3.3 Processtyrning på Huddinge universitetssjukhus 

År 1997 inleddes sjukhusövergripande arbete med att införa processledning på Huddinge 

sjukhus. Initiativtagaren för projektet var dåvarande sjukhusdirektören Sören Olofsson som 

trodde starkt på ett processorienterat arbetssätt för att öka sjukhusets förmåga att förbättra 

verksamheten. Förväntade effekter med införande av processledning var ökad patient– och 

kundorientering, bättre vårdkvalitet, effektivare arbetssätt, ökat engagemang, samverkan och 

delaktighet hos de anställda. Olyckligtvis sa Sören Olofsson upp sig en kort tid efter projektet 

påbörjades vilket medförde att en stor drivkälla försvann ifrån organisationen.10 

 

Under projektets första år utformades 24 förbättringsprojekt inom tolv processer för att täcka 

in hela sjukhusets verksamhet vilket innebar två processer per division. De processer som 

valdes ut behövde nödvändigtvis inte enbart ha verksamhet på en avdelning utan vissa av 

processerna som utsågs var tvärfunktionella mixturer. Exempel på olika processer som 

arbetats kring var patientens förfarande vid bröstcancer, hjärtsvikt samt remissbehandling på 

gastromottagningen. Divisionschefen utsåg en processägare, vanligtvis en läkare, för varje 

process som i sin tur satte ihop ett processteam med tvärfunktionella och tvärprofessionella 

kompetenser för att delta i processarbetet. Teamen träffades under handledning av en 

processutvecklare, vars uppgift var att ge metodstöd men inte ge synpunkter på vad som 

borde göras för att lösa det kliniska problemet. Alla i teamet fick olika uppgifter, som skulle 

vara klara och redovisas till nästa möte. Själva processerna kartlades och teamen identifierade 

problemområden lämpade för förbättringsinsatser. Ledningen gav processteamen 

förbättringsuppdrag och identifierade mätetal. Därefter ritades kartor över själva problemen. 

Teamen identifierade viktiga orsaker till problemen genom brainstorming och faktainsamling, 

följt av förslag på åtgärder. Därpå testades förslagen i liten skala och utvärderades. Efter 

beslut från ledningen infördes lyckosamma åtgärder på bredden och teamen följde de mätetal 

som satts upp för att kontrollera effekten av insatsen. Under förbättringsarbetets gång 

tillhandahölls flera ledningsbeslutsmöten, dessa var korta möten med berörda 

verksamhetschefer och divisionschefen, där resultat och förslag om beslut presenterades av 

införandet av nya rutiner. Processägaren hade till uppgift att presentera resultaten så kortfattat 

                                                
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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som möjligt. Efter en diskussion om teamets data och förslag fattade cheferna beslut om hur 

gruppen skulle agera.11 

 

Totalt var 140 anställda engagerade i processledningsprojekten. Vilket inbegrep 

sjukhusledningen, divisionscheferna, verksamhetscheferna samt de aktiva i de tolv 

processteamen vilka varierade i antal från sex upp till 20 deltagare beroende på processens 

komplexitet.12 

 

Vid utgången av år 2001 hade omkring 70 förbättringsprojekt genomförts sedan starten år 

1997, där fler än 60 procent av dessa projekt nått mer än halvvägs mot sina mål13. På grund av 

det omfattande arbete processledningsteamet lagt ner tilldelades de Stockholms läns 

landstings Gyllene Äpple med motiveringen: 

”Med hög kompetens har de arbetat långsiktigt, målmedvetet och uthålligt  

för att genom äkta lärande få sina idéer omsatta i vardagen”.  

Vid medarbetarnas utvärdering av processarbetet framkom många fördelar och problem. Till 

de senare hörde i vissa fall bristande stöd och engagemang från ledningen, otillräcklig 

information till övriga personal på sjukhuset samt problem med att få fram konkreta mätetal 

och dataredovisning.  Processarbetet avstannade i samband med sjukhusfusionen år 2004. För 

närvarande bedrivs många kvalitetsprojekt på KS, dock inga inom ramen för 

sjukhusövergripande processledning.14  

 

6.3.3.4 Logistikavdelningen 

Logistikavdelningen på KS innefattar funktionerna upphandling/inköp, intern service, 

försörjningen samt sterilcentral. På avdelningen finns dessutom resurser för 

verksamhetsutveckling. Totalt arbetar ca 220 personer på avdelningen. 15 

 

Den sektion som arbetar mest processorienterat och har högst kvalitetskrav på 

logistikavdelningen är sterilcentralerna. Anledningen är att det är viktigt att kunna spåra 

avvikelser i kvalitet då det är fråga om patientsäkerhet.16  

 

                                                
11 Föredrag av Johan Thor, Specialistläkare Chefsläkarorganisationen Karolinska Universitetssjukhuset 2006-10-13 
12 Intervju med Johan Thor, Specialistläkare Chefsläkarorganisationen Karolinska Universitetssjukhuset 2006-10-18 
13 Föredrag av Johan Thor, Specialistläkare Chefsläkarorganisationen Karolinska Universitetssjukhuset 2006-10-13 
14 Intervju med Johan Thor, Specialistläkare Chefsläkarorganisationen Karolinska Universitetssjukhuset 2006-10-18 
15 Intervju med Anders Carlsson, Logistikchef Karolinska Universitetssjukhuset 2006-11-20 
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LUST 

Logistikavdelningen arbetar med ett projekt i förbättringsarbete tillsammans med leverantören 

MediCarrier under namnet LUST – långsiktig utveckling i samverkan för trivsam arbetsmiljö. 

Projektet startade i september år 2005 och är finansierat med hjälp av bidrag från landstinget 

för att minska sjukfrånvaron. Syftet med projektet är att skapa ett hållbart arbetssätt inom hela 

varuförsörjningen, från leverantör (MediCarrier) till användare (KS). Målet med LUST är att 

minska sjukfrånvaron, höja medarbetarindex samt erhålla en förbättrad 

varuförsörjningsprocess. Genom att engagera samtliga anställda i arbetet med att skapa en 

attraktiv och välfungerande verksamhet tror Anders Carlsson att det är möjligt att infria 

målen.17 

 

Under hösten år 2005 i uppstartningsfasen ägde ledarseminarier för alla chefer inom projektet 

rum vilka resulterade i att de viktigaste förbättringsområdena i verksamheten identifierades. 

Därefter bjöds de anställda in för att delta på seminarier i februari år 2006 som hölls för att 

presentera det strategiska resonemanget som cheferna hade arbetat fram. Diskussioner hölls 

för att undersöka om medarbetarna ansåg att fokus var rätt riktat. Där efter fick personalen 

lämna anonyma förslag till aktiviteter som skulle leda till att de strategiska målen 

uppfylldes.18 

 

I projektet har totalt 40 förbättringsgrupper bildats varav 30 förbättringsgrupper på 

logistikavdelningen vars avsikt är att arbeta efter förslagen som kom upp på 

medarbetarseminarierna. Samtliga anställda tillhör en grupp om maximalt åtta till nio 

deltagare som leds av chefen för respektive sektion. Förbättringsgrupperna har möte varje 

månad där en handlingsplan utarbetas för vad som ska vara utfört till nästa möte, alla 

deltagare får minst ett uppdrag var som redovisas nästkommande möte. Om ett uppdrag är av 

för omfattande karaktär bryts detta ner i mindre delar. För att följa upp förbättringsarbetet 

arrangerades medarbetardagar i juni år 2006 där förbättringsgrupperna fick presentera sitt 

arbete. Resultatet av projektet har varit positivt, av de mål som sattes upp har bl.a. 

sjukfrånvaron minskats från 26 dagar/år per anställd till 20 dagar/år, vilket är två dagar färre 

än vad målet ursprungligen var satt till. Anders Carlsson anser att det är viktigt att fortsätta att 

arbeta med förbättringsprojekt trots att bidraget från landstinget är förbrukat då han har 

                                                                                                                                                   
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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uppfattat att personalen har uppskattat arbetssättet vilket har medfört att motivationen har ökat 

på avdelningen.19  

 

6.4 Capio S:t Görans Sjukhus 

6.4.1 Organisation 

Capio S:t Görans Sjukhus blev år 1994 det första 

bolagiserade sjukhuset och år 1999 det första privatiserade 

akutsjukhuset i Sverige. Capio som äger sjukhuset är en av 

Europas ledande hälso- och sjukvårdskoncerner och har för 

närvarande verksamhet i sju länder. Sjukhuset har en styrelse 

och VD är idag Birgir Jakobsson. S:t Görans Sjukhus strävar att arbeta utefter en platt 

organisation där samtliga klinikchefer sitter i sjukhusets ledningsgrupp. Sjukhuset består av 

sex kliniker, utöver dessa finns även en serviceorganisation och en stab (Capio S:t Görans 

Sjukhus 2006b). Sjukhuset är organiserat efter en funktionsorienterad struktur men de verkar i 

hög grad för att även arbeta processorienterat.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Capio S:t Görans Sjukhus organisationsstruktur (Capio S:t Görans Sjukhus 2006b). 

 

 

 

 

                                                
19 Ibid. 

•251 vårdplatser 

•240 950 besök 

•20 251 vårdtillfällen 

•Omsättning 1,274 miljarder 

•Antal anställda 1 498  

Capio S:t Görans Sjukhus år 2005 
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S:t Görans Sjukhus upptagningsområde är Stockholms centrala och västra delar med ca  

400 000 invånare. Under år 2005 var 78 procent av vårdtillfällena på sjukhuset akuta medan 

22 procent var planerad vård, medelvårdtiden var 3,5 dagar (Capio S:t Görans Sjukhus 

2006c).  

 

S:t Görans Sjukhus har höga krav på att kontinuerligt förbättra utvecklingen av sjukhuset, 

detta för att stärka engagemanget hos medarbetarna och för att kunna ge patienterna bästa 

möjliga vård. Arbetet inom forskning, utveckling och utbildning leds av sjukhusets FoUU-råd 

som består av representanter för olika funktioner inom sjukhuset. Rådet arbetar med att ta 

fram strategier och aktiviteter som förankras på kliniker och enheter samt stimulerar även 

lokala forskningsprojekt (Capio S:t Görans Sjukhus 2006a). 

 

6.4.2 Balanserad verksamhetsstryring 

Capio S:t Görans Sjukhus har som vision att bli Stockholms bästa sjukhus. För att kunna 

sträva efter detta långsiktiga mål arbetar sjukhuset utefter den utarbetade verksamhetsplanen. 

Den innehåller en strategisk plattform innehållande sjukhusets syfte, värderingar, vision och 

ledstjärnor som ger en grundstruktur av verksamheten. Balanserade styrkort är en del av 

verksamhetsplanen som anger med hjälp av huvudstrategier, nuläge, mål och aktiviteter status 

och riktning för arbetet utifrån fyra perspektiv: kund- och patient-, process- och utvecklings-, 

medarbetar- samt ekonomiskt perspektiv. Det balanserade styrkortet innehåller dessutom 

”Våra utmaningar”, vilket innefattar att alltid ge ett bra bemötande, att underlätta patientens 

resa samt att vara delaktig på sin arbetsplats något som personalen ständigt ska sträva att 

arbeta efter att uppnå i sitt dagliga arbete (Capio S:t Görans Sjukhus 2006/2007). 

 

6.4.3 Kvalitetsarbete 

6.4.3.1 Inledning 

Vid S:t Görans Sjukhus finns sedan många år en tydlig organisation för hantering av 

kvalitetsfrågor. Ansvaret för kvalitet ligger i linjen, vilket innebär att varje chef har ett ansvar 

att tillsammans med sina medarbetare ska säkerställa en god kvalitet samt att driva 

kvalitetsutveckling för respektive process och/eller verksamhet. Utöver det har flera kliniker 

särskilt utsedda kvalitetssamordnare vilka vanligtvis är sjuksköterskor som har till uppgift att 

stödja och samordna det interna kvalitetsarbetet. Sjukhusets samtliga kliniker deltar i olika 

                                                                                                                                                   
20 Intervju med Anna-Karin Alvén, Kvalitetskoordinator Capio S:t Görans Sjukhus 2006-11-20 
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relevanta kvalitetsregister såsom Nationalregistret för höftledsplastiker och Nationellt 

bröstcancerregister. Utöver arbetet som sker avdelningsvis finns det sjukhusgemensamma 

specialistgrupper som arbetar med specifika frågor inom kvalitetsområdet såsom: 

sårvårdsgruppen, nutritionsgruppen och hygienkommittén. Dessa grupper stöder 

verksamheten i sjukhusets huvudprocesser. Övergripande har chefsläkargruppen bestående av 

chefsläkarna, vårdutvecklaren, kvalitetskoordinatorn, patientvägledaren och 

patientsäkerhetsombudsmannen ansvaret att samordna, stödja och följa upp sjukhusets 

kvalitetsutveckling. Dessutom finns en facilitator som är behjälplig för processarbetet direkt 

underställd VD på sjukhuset.21 

 

Anna-Karin Alvén, kvalitetskoordinator på sjukhuset arbetar mycket med patientuppföljning i 

sitt arbete. Genom att dela ut patientenkäter löpande under året erhålls ett bra underlag för att 

mäta patientnöjdheten som är till god användning för att klargöra var förbättringar bör vidtas. 

Varje år redovisas varje avdelnings resultat av kvalitetsarbete i en kvalitetsredovisning. 

Kvalitetsredovisningen och patientuppföljningen är tillsammans nödvändiga för att sjukhuset 

ska kunna utveckla och förbättra vården. Kvalitetsredovisningen skickas ut internt till 

sjukhusets alla avdelningar dessutom skickas exemplar till beställaren Stockholms läns 

landsting och primärvården som skickar remitterade patienter till sjukhuset och används på så 

vis som en form av publiceringsverktyg för sjukhuset.22  

 

S:t Görans Sjukhus baserar sitt kvalitetsarbete utifrån fyra grundfundament, Socialstyrelsens 

föreskrifter, den standard som Capiokoncernen föreskriver, beställaren Stockholms läns 

landstings krav samt utefter sjukhusets egen verksamhetsplan.23 

 

Varje år fastställs ett antal huvudstrategier som sjukhuset ska arbeta kring för att uppnå sina 

långsiktiga mål. År 2006 var dessa områden fokuserade kring: teamarbete, renodla akuta och 

elektiva processer samt delaktiga medarbetare. Tidigare år har processorientering, friskare 

medarbetare samt patientkvalitet och säkerhet varit teman som arbetats utefter.24  

 

                                                
21 Intervju med Anna-Karin Alvén, Kvalitetskoordinator Capio S:t Görans Sjukhus 2006-11-20 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Föredrag av Birgir Jakobsson, VD Capio S:t Görans Sjukhus 2006-10-13 
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6.4.3.2 IT i vården 

S:t Görans Sjukhus har en vision att bli Sveriges ledande sjukhus inom informationsteknik 

som ett stöd i vårdprocesserna. Sjukhusets satsningar ligger till grund för den stora potential 

IT har att bidra med, som till exempel en snabbare, enklare och mer effektiv administration. 

IT skapar en bättre tillgänglighet för både patienter, läkare och även andra intressenter och 

samarbetspartners i vårdkedjan. Sjukhuset har ett datoriserat journal- och patientadministrativt 

system och har även nyligen infört ett nytt ekonomi- och inköpssystem (Capio S:t Görans 

Sjukhus 2006d). 

 

Akuten on-line är en tjänst på nätet som visar akutmottagningens väntetider i realtid. Den är 

uppdelad i tre linjer, ortopedi, kirurgi och medicin. Tjänsten visar hur många patienter som 

befinner sig på akutmottagningen, beräknad väntetid till sjuksköterska och läkare. Alla 

väntetider är ungefärliga då de bygger på den uppskattning sjukhuset har erfarenhetsmässigt 

av hur lång tid det tar att behandla olika diagnoser (Capio S:t Görans Sjukhus 2006d). 

 

6.4.3.3 Processtyrning 

För att närma sig målet kring optimal kvalitet i vård och behandling påbörjades ett grundligt 

processorienteringsarbete på sjukhuset under år 2004, med bl.a. kartläggning av och inledande 

förbättringsarbete på akutens underavdelningar: medicin, kirurgi och ortopedi.  

Syftet med att införa processledning var att skapa ökad förståelse för helheten och hur olika 

delar av verksamheten samverkar i sjukvårdsprocesserna. Processynsättet underlättar även för 

de anställda att betrakta verksamheten utifrån patientens perspektiv vilket medför att fokus 

förskjuts från vem som gör vad till hur arbetet utförs för patienterna (Capio S:t Görans 

Sjukhus 2005, s. 6-8).  

 

Under år 2005 identifierade sjukhuset tre akuta och tolv elektiva sjukvårdsprocesser, där de 

akuta processerna har kommit längst i sitt arbete. De flesta elektiva processerna är ännu i 

kartläggningsfasen.25  

 

Varje process leds och styrs av ett tvärfunktionellt ledningsteam bestående av de klinikchefer 

och första linjens chefer som processen berör. Ledningsteamet har till uppgift att prioritera 

förbättringsområden, följa upp förbättringsprojekt och styrning av processen med hjälp av 

                                                
25 Intervju med Anna-Karin Alvén, Kvalitetskoordinator Capio S:t Görans Sjukhus 2006-11-20 
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relevanta mätetal och kvalitetsmått. Processägaren ansvarar för att ta fram data, identifiera 

problemområden i processen och leda förbättringsprojektet med tvärfunktionella och 

tvärprofessionella processteam. Processteamen har till uppgift att kartlägga processen, föreslå 

mål och förbättringsmöjligheter. Teamen tar fram, testar och implementerar lösningar, till sin 

hjälp finns även en facilitator vars uppgift är att leda processmötena samt att stödja teamen i 

sitt arbete.26  

 

Arbetet med processledning utförs på sjukhuset enligt följande steg:27 

1. Processteamet kartlägger processen. I kartläggningsfasen definieras ett antal 

”träskområden”. 

2. Ledningsteamet prioriterar det viktigaste träskområdet. 

3. Processteamet föreslår mål och mätetal som bestäms av ledningsteamet. 

4. Processteamet tar fram förslag till förbättringsprojekt som stödjer målen vilka 

fastställs av ledningsteamet. 

5. Processteamet tar fram en problemanalys och förbättringsförslag, testar dessa i 

verksamheten, drar lärdomar och slutligen implementerar dessa i verksamheten. 

 

Att ha klara metoder och rutiner för att identifiera, sammanställa och rapportera 

problemområden är en viktig del av sjukvårdsprocessen. Det gäller att ta tillvara på såväl 

patienters och medarbetarnas åsikter angående vården som bedrivs samt att beskriva 

patientflöden med hjälp av t.ex. ledtider, analysera mätetal, sammanställa resultat från 

kvalitetsregister, kartlägga säkerhetsrisker samt värdera aktuella vårdprogram (Capio S:t 

Görans Sjukhus 2005, s. 8).  

 

Processarbete på akutmottagningens medicinavdelning 

Till följd av 3S-utredningen har Capio S:t Göran fått ett utökat upptagningsområde och fler 

patienter som tidigare sökt vård på KS. Dessutom har en växande grupp äldre och sjukare 

patienter tillkommit vilket har medfört att trycket på akutavdelningen ökat kraftigt med längre 

väntetider, fler patienter samt försämrad arbetsmiljö som resultat.28  

 

                                                
26 Föredrag av Birgir Jakobsson, VD Capio S:t Görans Sjukhus 2006-10-13 
27 Ibid. 
28 Intervju med Anna-Karin Alvén, Kvalitetskoordinator Capio S:t Görans Sjukhus 2006-11-20 
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Arbetet med processen akut medicin, som är den process på sjukhuset som har kommit längst 

i sitt arbete, påbörjade arbetet med att fastställa och analysera de problem som fanns vid 

medicinakuten. De två största problem som kunde identifieras inom processen var långa 

väntetider samt avflödet från akuten till avdelningarna. Problemen ansågs för stora för att 

kunna lösas i ett skede, därför beslutades i ett första stadium att börja arbeta för att korta ner 

väntetiderna på avdelningen. Problemet där analyserades främst till att vara tröghet i 

handläggningen av patienter vilket gav upphov till en eftersläpning av många patienter till 

jourtid.29  

 

För att minska väntetiderna satte processteamet upp ett antal mål, där det viktigaste var att 

arbeta för att de patienter som kom in till akuten mellan klockan 08:00-16:00 skulle också tas 

om hand under denna tid. Som konkret mätetal skulle de anställda arbeta för att antalet 

väntande patienter klockan 16:00 skulle halveras från 17 vårdfall i genomsnitt till åtta.30  

 

För att kunna nå det utstakade målet arbetade förbättringsgruppen fram förslag på lösningar 

som förankrades i processledningsgruppen. Det förslag som arbetades fram innebar en 

omstrukturering av arbetsförfarandet kring patientens väg genom akuten, vilket bygger på 

principen om att den bästa kompetensen är i det första ledet. Det innebär att en 

specialistläkare är den första personen som bedömer patienten och sedan lägger upp en plan 

för fortsatt diagnos och behandling. Kring varje patient bildas ett vårdlag bestående av 

specialistläkaren, en AT- eller ST-läkare, en sjuksköterska och en undersköterska. 

Tillsammans får de en dragning samlade kring patienten där specialistläkaren bedömer 

patienten och sedan delar ut arbetsuppgifter enligt planen för fortsatt diagnos och behandling. 

Alla inblandade får på så vis samma information och risken för missförstånd minskar. Genom 

att ha den bästa kompetensen längst fram i beslutskedjan kan denna fatta så många beslut och 

ha så lite som möjligt av den praktiska handläggningen att göra, vilket medför att maximalt av 

specialistens kompetens utvinns.31 Christina Wassberg, verksamhetschef för akuten, menar att 

det nya arbetssättet har medfört bättre förutsättningar för att förbättra bemötandet, information 

och delaktighet för patienterna (Communicare 2006). 

 

                                                
29 Föredrag av Birgir Jakobsson, VD Capio S:t Görans Sjukhus 2006-10-13 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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En viktig tanke med det nya arbetssättet är att de olika yrkesgrupperna ska arbeta mer 

parallellt och att det ska pågå olika aktiviteter kring patienten samtidigt vilket medför att tiden 

patienten tillbringar på akuten minskas. Tidigare utförde var och en sin sak med patienten i 

turordning efter varandra vilket resulterade i mycket väntande och dubbelarbete 

(Communicare 2006). 

 

Efter att det nya arbetssättet hade arbetats fram och förankrats testades projektet under tre 

veckor under vintern år 2005. Det nya arbetssättet hade stor genomslagkraft och alla 

ledtiderna lyckades förkortas såsom vistelsetid och väntan på läkare nästan omedelbart med 

20-30 procent.32 

 

Sedan maj år 2006 har det nya arbetssättet använts under dagtid på medicinakuten och 

resultatet är ungefär det samma som under testperioden. Några ytterligare förbättringar har 

inte lyckats nås då det finns många andra faktorer som påverkar ledtiderna, som till exempel 

röntgensvar, möjligheten att skriva in patienter på avdelningarna, avtransporter till hemmet 

eller till andra vårdgivare, vilka tidigare inte uppfattats som några problem. Dessa är 

oberoende faktorer som inte kan påverkas genom det nya arbetssättet.33 

 

Målet med att halvera antalet väntande patienter är ännu inte uppfyllt, i dagsläget är i 

genomsnitt 12-14 patienter kvar klockan 16:00, en viktig förbättring är dock att andelen 

patienter som inte fått någon undersökning alls av läkare är betydligt lägre än tidigare. 

Specialistläkaren kan ofta lämna sitt pass med att alla patienter är bedömda och är under 

utredning vilket medför att nästkommande läkare slipper ”ärva” patienter som ännu inte fått 

träffa en läkare. Inför implementeringen av det förändrade arbetssättet fanns en oro för att det 

skulle upplevas tungt att ta emot och bedöma så många patienter i följd som specialistläkare. 

Utfallet har snarare lett till att arbetet sker på ett mer strukturerat och effektivare sätt än 

tidigare vilket uppfattats positivt.34 

                                                
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 



     - 38 - 
 

 

 

 

01:22

01:02

01:36

02:21 02:21

01:37

00:36

01:00

01:27

02:14

00:00

00:28

00:57

01:26

01:55

02:24

02:52

Natt DagFM DagEM KällTid KvällSen
APass

2005

2006

Figur 10. En jämförelse mellan genomsnittlig väntan på läkare och vistelsetid på akuten mellan år 2005 och 2006, 

efter att det nya arbetssättet har införts på akuten. 
 

För att det nya arbetssättet ska fungera på ett bra sätt har en del förändringar gjorts för att 

samordna akutpersonalens och läkarnas scheman med patientflödet. En annan åtgärd är att 

personalen ska tillbringa längre tid vid varje disk på akuten istället för att rotera som i samma 

utsträckning som tidigare, detta medför bättre förutsättningar för specialisering inom vissa 

diagnosgrupper t.ex. stroke, KOL och hjärtsvikt vilket resulterar i ökad kompetens och 

kontinuitet. Den bidragande orsaken till att arbetet har löpt på bra beror på att akutflödet setts 

som ett gemensamt problem för hela sjukhuset som bara kunde lösas samfällt. Skälet till att 

processarbetet har fungerat bra beror på att alla chefer på beslutande nivå har varit med från 
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början i arbetet. I och med att det har varit en bred arbetsgrupp som har arbetat för att lyckas 

med införandet ökar möjligheten att resultatet kommer att vara bestående.35 

 

Förbättringar av processerna på akuten är viktiga för att minska den totala vistelsen på 

sjukhuset. Akuten är ofta den första anhalten i patientens väg genom sjukhuset. När arbetet 

med andra processer har kommit igång kan de ta nästa steg och korta tiden på akuten 

ytterligare.36 

 

6.5 Danderyds Sjukhus AB 

6.5.1 Organisation 

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) är ett akutsjukhus för cirka 

450 000 invånare med huvudsaklig inriktning på 

internmedicin, allmänkirurgi, ortopedi, obstetrik och 

gynekologi. Sjukhuset erbjuder specialistvård med inriktning 

framförallt på de stora sjukdomsgrupperna. Förutom den 

breda specialistsjukvården har sjukhuset vissa spetsfunktioner som rikstäckande 

andningsdispensär samt Stockholms största talklinik och är den enda universitetsklinik för 

rehabiliteringsmedicin (Danderyds sjukhus 2006a). I april år 2000 omvandlades DSAB till ett 

landstingsägt bolag vilket har resulterat i ett mer självständigt sjukhus där beslut tas närmare 

den operativa verksamheten (Danderyds sjukhus 2006b). 

 

DSAB är indelat utefter två övergripande huvudområden, patientbärande och service. Utöver 

dessa finns en administration som har till uppgift att stödja de medicinska verksamheterna 

samt sjukhusdirektören med en stab. Det är styrelsen i bolaget som har det övergripande 

ansvaret för verksamheten på sjukhuset (Danderyds sjukhus 2006c). 

  

                                                
35 Ibid. 
36 Ibid. 

Danderyds Sjukhus AB år 2005 

•530 vårdplatser 

•259 825 besök 

•32 937 vårdtillfällen 

•Omsättning 1,882 miljarder 

•Antal anställda 3 000 
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Figur 11. Danderyds Sjukhus AB:s organisationsstruktur (Danderyds sjukhus 2006c). 

 

DSAB anser att de idag huvudsakligen arbetar funktionsorienterat men med 

processorientering som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningen stödjer och är 

engagerade i klinikernas förbättringsarbete, utan detta stöd tror Karin Pukk Härenstam, 

utvecklingsledare på DSAB att det processorienterade arbetssättet hade blivit svårt att 

genomföra.37 

 

DSAB påverkades avsevärt när 3S-utredningen trädde i kraft april år 2005. Stockholms län 

landsting beräknade att akutverksamheten på DSAB skulle öka med cirka 10 procent till följd 

av förändringarna av akutsjukvården på KS i Solna. Enligt sjukhusets egna analyser antog de 

en ökning på cirka 20 procent, det verkliga utfallet blev slutligen en ökning på 25 procent. Till 

följd av detta tvingades akutkliniken omstrukturera av sin verksamhet (Danderyds Sjukhus 

AB 2005a, s. 6). 

 

6.5.2 Balanserad verksamhetsstyrning 

DSAB använder balanserad verksamhetsstyrning som ett hjälpmedel för att formulera 

konkreta och meningsfulla mål som på ett tydligt sätt går att följa upp. Det krävs en balans för 

att utveckla sjukhusets verksamhet på ett förnuftigt sätt för att mäta och sätta mål för 

vårdkvalitet, kompetensutveckling och arbetsmiljö. BVS kopplar ihop den långsiktiga 

utvecklingen mot en vision med nästa års konkreta mål och handlingsplaner, resultatet av 

dessa blir styrkorten. Mål sätts utifrån fyra perspektiv, kund och patient-, process-, 

medarbetar- och ekonomiperspektiv. De olika målen inom de fyra perspektiven stäms av mot 
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varandra för att få en balans i styrningen. Inom sjukvården är det vanligt att lyfta fram 

medarbetarna i ett särskilt perspektiv, vilket även DSAB tillämpat (Danderyds Sjukhus AB 

2006, s. 3). 

 

6.5.3 Kvalitetsarbete 

6.5.3.1 Inledning 

DSAB har ”Kvalitet och omtanke” som ledstjärna i sitt arbete och inriktar sina krafter på att 

ständigt utveckla den vård som bedrivs. Omsorg och bemötande kompletterar den medicinska 

vården och bidrar till en helhet för att vara till patientens bästa. Medarbetarna är sjukhusets 

främsta resurs och det är väsentligt att de känner delaktighet och engagemang för 

organisationen. Genom sjukhusets erfarenheter har de anställda lärt sig betydelsen av att 

förena tydliga rutiner, systematiska arbetssätt med kraven på individuellt utformad vård samt 

av de professionellas engagemang i utvecklingsarbetet (Danderyds sjukhus 2006d). 

 

DSAB har lång erfarenhet av ett omfattande arbete kring systematiskt kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Sjukhuset mäter kvalitet i flera termer, men anser samtidigt det är ett 

lömskt begrepp. Kvalitet är något som kan mätas genom att till exempel undersöka vårdköer 

och ledtider mellan avdelningar, dock är kvalitetsbristen i själva utförandet av vården den 

allvarligaste. Klinikerna på sjukhuset deltar i samtliga kvalitetsregister som berör 

avdelningarnas verksamhet. En annan viktig del av sjukhusets uppföljning är 

kvalitetsbokslutet. I bokslutet följs bland annat sjukhusets avtal med beställaren, Stockholms 

läns landsting upp samt en presentation av ett antal kvalitetsindikatorer.38 

 

DSAB framgång inom patientsäkerhet bygger på ett konsekvent arbetssätt och utveckling av 

en säkerhetskultur med ett långsiktigt engagemang, vilket har kommit att bli en nyckelfråga 

inom sjukhusets kvalitetsarbete. Redan på 1980-talet arbetade sjukhuset för att implementera 

modeller från japansk produktionsfilosofi såsom TQM, detta med tanke på Toyotas 

framgångar de senaste åren. Sjukhusets personal gick kurser och blev matade med modeller 

och teorier från bilindustrin där kunder, kostnadsbesparingar och produktion sattes i fokus. 

Vårdpersonalen hade svårt att ta till sig tankesättet då gapet mellan bilindustrins produktion 

och sjukvårdens arbetssätt kändes oförenligt. Kunder och patienter var inte ett begrepp som 

gick att förena, vilket resulterade i att detta nya sätt att tänka blev mer fientligt än förmånligt. 

                                                                                                                                                   
37 Intervju med Karin Pukk Härenstam, Utvecklingsledare på Danderyds Sjukhus AB, 2006-11-22 
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Applicering av TQM:s tankesätt blev ogenomförbart då det inte fanns något engagemang eller 

motivation bland medarbetarna. Patientsäkerhet har däremot stått högt upp på sjukhusets 

agenda ända sedan fokuseringen var riktad mot TQM. Numera hämtas relevant data lokalt på 

sjukhuset för att användas och bearbetas. Avvikelserapportering är något som sker 

kontinuerligt men samtidigt är det svårt att definiera vad som är en avvikelse. Vad som är 

normalt och inte skiljer sig i stor omfattning mellan behandlingar då det är många faktorer 

som påverkar den enskilda behandlingen på grund av sjukvårdens komplexitet.39  

 

6.5.3.2 IT i vården 

Driften av IT-systemen på Danderyds sjukhus administreras och styrs av IT 

teknikavdelningen och systemen är främst anpassade för sjukvården. Systemen inom 

journalsystem, patientadministration och andra system stödjer vårdens processer och har den 

infrastruktur som krävs för att datakommunikation, katastrofsäker lagring och backup samt 

säkerhetslösningar ska fungera. Viktiga nyckelord gällande IT är hög tillgänglighet, service, 

säkerhet och kompetens (Danderyds sjukhus 2006e). 

 

Journalsystemet samkört mellan alla klinikerna på sjukhuset. För bara ett år tillbaka hade 

sjukhuset totalt 13 journalsystem. Även om systemet idag sträcker sig över klinikerna är 

säkerheten hög och access till patientjournalerna är lika sekretessbelagd som förut, där endast 

de med behörighet har tillgång till journalerna.40 

 

DSAB erbjuder en on-line tjänst som visar akutmottagningens väntetider för varje sektion 

beräknade på de senaste tre patienternas väntetid. De beräknade väntetiderna betraktas som en 

uppskattning och kan snabbt förändras då svårt sjuka och skadade alltid har företräde 

(Danderyds sjukhus 2006f). 

 

6.5.3.3 Förbättringskurser 

För att föra in ny kunskap i vårdens vardag behöver den professionella kompetensen 

kompletteras med förbättringskunskap (Danderyds Sjukhus AB u.å.). 

 
 
 

                                                                                                                                                   
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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Figur 12. Avdelningen kvalitets- och verksamhetsutvecklings mål med förbättringskurser (Danderyds Sjukhus AB  
u.å.). 

 
Avdelningen för kvalitets- och verksamhetsutveckling arbetar kontinuerligt med att utveckla 

kvaliteten på sjukhuset. Verksamheten anordnar seminarier och förbättringskurser till stöd för 

sjukhusets klinikers förbättringsarbete. Kurserna är till stöd för klinikerna att förbättra och 

hitta nya tillvägagångssätt inom nuvarande arbetsrutiner. Fokus ligger främst på det praktiska 

arbetet och mindre vikt läggs på användning av olika teoretiska modeller. Förbättringsteamen 

ska reflektera över sina arbetssätt och rutiner, för att på ett strukturerat sätt hitta nya lösningar, 

sätta mål och konkretisera förbättringarna i verkligheten.41  

 

Kurserna i förbättringskunskap har pågått sedan år 2001. Totalt har närmare 15 procent av 

medarbetarna deltagit på någon av kurserna, för läkarna på sjukhuset är denna siffra närmare 

20 procent. Innan kursen påbörjas utser klinikchefen vilka medarbetare som ska genomföra 

det pedagogiska förbättringsarbetet. Teamen som genomför kursen är deltagare som har 

identifierat problem i det dagliga arbetet. De deltagande på kursen består av 

klinikövergripande team men även tvärfunktionella team, beroende på vad problemet är och 

över vilka avdelningar det sträcker sig förkommer. Teamen består av tre till nio deltagare, 

optimalt anses vara fyra till sex personer.42 

 

                                                
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Kursen hålls två gånger per år under två dagar. Utöver detta arrangeras tre uppföljande 

seminarier där teamen rapporterar hur långt de kommit i arbetet och för att hämta ny 

inspiration. Mellan seminarierna får teamen även kontinuerlig handledning. När kursen anses 

färdig sammanställs samtliga teams arbeten i artiklar som även under resans gång presenterats 

i personaltidningen DS-nytt och i flera broschyrer. De deltagande på kursen kommer även 

från enheter utanför DSAB, Södersjukhuset köpt in sig på platser och numera kommer 

ungefär hälften av deltagarna från vartdera sjukhuset. Syftet är att förbättringsarbetet inom 

klinikerna inte stannar av när kusen formellt har avslutats, utan då nya problem uppstår 

skapas projekt på egen hand. Det är medarbetarnas nya kompetens som driver arbetet framåt 

till att fortsätta arbeta mot nya mål.43  

 

Två team från DSAB har under de senaste åren mottagit pris i nationella kvalitetstävlingar: 

drop-in-mottagingen på mammografienheten år 2003 samt Omvårdnad av patienter på IVA. 

Hela sjukhuset har varit uttagen till en prestigefylld posterutställning vid den nationella 

kvalitetsmässan i Göteborg år 2003 (Danderyds Sjukhus AB 2005b). 

 

6.5.3.4 Process- och utvecklingsorienterad uppföljning 

Förbättringskurserna är uppbyggda så att det praktiska arbetet utförs med fokus på flödet i 

verksamheten. DSAB anser att processorientering är ett prioriterat arbetssätt vars aktiviteter 

sker över traditionella klinikgränser. Syftet är att förbättra verksamheten så att patienterna får 

en så bra, säker och smidig ”färd genom sjukhuset” som möjligt. Hur klinikerna arbetar med 

de olika processerna anpassas utefter de olika behoven och dess förutsättningar. Det är av vikt 

att tydligt formulera uppdrag, sätta konkreta mål och utarbeta en handlingsplan så att 

processen blir genomförbar. Hur många som berörs av processarbetet avgörs av hur många 

avdelningar som är inblandade i den enskilda processen, där tvärfunktionella samarbeten 

förekommer. Det kan vara fördelaktigt att begränsa problemområdet om det sträcker sig över 

för många avdelningar så att målen blir lättare genomförbara. Under arbetets gång är det 

avgörande att ha en bra handlingsplan, där möten anordnas periodvis. Strukturen på mötet är 

väsentlig för att det ska genomföras på ett så produktivt sätt som möjligt, ofta är det bara 

enkla metoder som ska till, till exempel att det alltid finns en som håller i mötet. För att 

medarbetarna ska lära sig dessa enkla knep finns fyra utvecklingsledare på DSAB som hjälper 

till för att strukturera upp möten och handleda mötesstrukturen.44  

                                                
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Sjukhusets modell för processledning innehåller fyra grundkomponenter (Danderyds Sjukhus 

AB 2006, s.3): 

• Organisationen: Uppdragsbeskrivning som tydliggör en handlingsplan samt namnen 

på uppdragsgivare/styrgrupp, processledare och -grupp. 

• Karta: Processkarta som visar det övergripande flödet. 

• Målstyrning: Baskravet är att skriva en årsberättelse enligt sjukhusets mall för 

process- och utvecklingsorienterad uppföljning. 

• Förbättringar:  Beskrivning av årets utvecklingsarbete inom processen. 

 

Förbättringsarbete på röntgenavdelningen 

Under år 2005 genomfördes ett process- och förbättringsorienterat projekt på DSAB 

röntgenavdelning. Teamet som deltog på förbättringskursen bestod av en läkare, tre 

sjuksköterskor, en undersköterska samt en läkarsekreterare. Bakgrunden till varför teamet 

valde att genomföra förbättringskursen var att medarbetarna på röntgenavdelningen kände 

osäkerhet kring vad som skulle rapporteras som en avvikelse, vilket medförde att många 

struntade i själva rapporteringen. Det är kvalitetsstaben på DSAB som handlägger 

avvikelserapporteringarna och av den orsaken blev återföringen och analysen ej optimal. 

Målet med projektet var att öka kunskapen om vad som skulle rapporteras, förbättra rutinerna 

och minska ”mörkertalet” (Danderyds Sjukhus AB 2005b, s. 13). 

Teamet ville sätta fokus på återföring, analys, uppföljning och åtgärd. Första steget i 

processen var en enkätundersökning bland medarbetarna innan kursens början för att 

undersöka hur många som visste vad som skulle rapporteras som en avvikelse och om det 

blev genomfört i praktiken. Efter halva kursen upprepades undersökningen för att ge underlag 

till hur teamet skulle gå vidare i sitt arbete (Danderyds Sjukhus AB 2005b, s. 13). 

Röntgenavdelningen fick göra ett studiebesök på länssjukhuset Ryhovs röntgenavdelning i 

Jönköping. Orsaken till studiebesöket var att Ryhov har en lång tradition och stor erfarenhet 

av kvalitetsarbete samt att de var ISO-certifierade. Studieresan gav en mycket intressant och 

lärorik stimulans. Resultatet blev att rapporteringen på röntgenavdelningen blev bättre då 

medarbetarna hade större kännedom om vad som är en avvikande händelse och hur det ska 

rapporteras (Danderyds Sjukhus AB 2005b, s. 13). 
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7 Analys  

7.1 Inledning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste alla vårdinrättningar ha ett ledningssystem för kvalitet 

och patientsäkerhet. Socialstyrelsen har även publicerat en föreskrift som specificerar hur 

arbetet med avvikelser och risker ska bedrivas samt beskriver grunderna för ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Samtliga sjukhus som uppsatsen behandlar arbetar med kvalitetsarbete, dock 

sker arbetet i olika omfattning. KS saknar för närvarande en struktur för ett 

sjukhusövergripande kvalitetsarbete, något både DSAB och S:t Görans Sjukhus har byggt 

upp.  

 

7.2 Total Quality Management 

7.2.1 Kundfokusering  

Kaizen är ett kundstyrt förbättringskoncept vars mål är att öka tillfredsställelsen hos kunden i 

hela verksamheten. Imai menar att kunden alltid ska prioriteras i första hand om ett företag 

ska kunna överleva.  

 

Stockholms läns landsting har ett ramavtal med Institutet för Kvalitetsindikatorer, som har till 

uppgift att hjälpa vårdinrättningar att förbättra kvaliteten på den utförda vården. Genom 

postala enkäter undersöks patienternas erfarenheter av hälso- och sjukvården som återförs till 

vårdgivaren. Resultaten som erhålls används sedan för att finna konkreta sätt att arbeta med 

förbättringar. 

 

KS har tagit till sig Kaizens tankesätt och menar att grunden för god vård baseras på 

medmänsklighet och delaktighet, både för patienten och närstående. KS har under år 2006 

lagt fokus kring patientsäkerhet alltför att denna ska öka och att patienterna ska kunna erhålla 

en ändamålsenlig, säker effektiv och jämlik vård inom en rimlig tidsram. 

 

S:t Görans Sjukhus arbetar aktivt för att tillfredsställa sina kunder och har tillsätt ett FoUU-

råd som arbetar för att förbättra utvecklingen av sjukhuset allt för att kunna ge patienterna 

bästa möjliga vård. Genom att dela ut patientenkäter erhålls dessutom bra underlag för att 

mäta patientnöjdheten vilket är till god användning för att klargöra var förbättringar bör 
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vidtas, detta i enlighet med vad Bergman och Klefsjö förespråkar hur kundernas uppfattningar 

ska undersökas.  

 

Genom att arbeta utefter ”Kvalitet och omtanke” som ledstjärna har DSAB inriktat sina 

krafter på att ständigt utveckla den vård som bedrivs. Sjukhuset stävar efter att omsorg och 

bemötande ska komplettera den medicinska vården vilket ska bidra till en helhet, alltför 

patientens bästa.  

 

7.2.2 De anställdas åtagande vid förbättringsarbete 

Arbetet med TQM i en organisation måste bygga på ledningens helhjärtade engagemang för 

kvalitetsfrågor. Ledningen måste fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor samt vara 

förebilder genom att delta i det praktiska arbetet. Den högsta ledningen har till uppgift att 

introducera och etablera övergripande strategier och förmedla nya åtgärder till hela 

organisationen. Samtliga av de respondenter som författarna har intervjuat på sjukhusen anser 

att ledningens stöd och engagemang är nödvändigt för att genomdriva förbättringsarbete. 

Orsaken till att processarbetet på Huddinge sjukhus minskade i omfattning berodde till stor 

del på bristande stöd från ledningen. S:t Görans Sjukhus har chefsläkargruppen ansvar för att 

samordna, stödja och följa upp sjukhusets kvalitetsutveckling.  

 

Ledningen på de tre sjukhusen har alla introducerat BVS som en modell för att kartlägga sin 

verksamhet, som har till avsikt att implementeras i hela organisationen. Perspektiven som 

tillämpas skiljer sig marginellt åt. Perspektiven sjukhusen arbetar utefter är kund-, process-, 

medarbetar- och ekonomiskt perspektiv. S:t Görans Sjukhus arbetar dessutom efter ytterligare 

ett perspektiv som har utveckling i fokus. Bergman och Klefsjö indikerar att styrkorten kan 

vara till väl användning vid arbetet kring processledning i fasen där processerna observeras 

genom att kunna ge värdefull information om hur situationen ser ut i dagsläget.   

 

På S:t Görans Sjukhus ansvarar varje chef tillsammans med sina medarbetare för att 

säkerställa hög kvalitet samt driften av kvalitetsutveckling för respektive process och/eller 

verksamhet. Utöver det har flera kliniker särskilt utsedda kvalitetssamordnare som har till 

uppgift att stödja och samordna det interna kvalitetsarbetet. DSAB anordnar seminarier och 

förbättringskurser till stöd för sjukhusets klinikers förbättringsarbete. Kurserna är till stöd åt 

klinikerna för att förbättra och hitta nya tillvägagångssätt inom nuvarande arbetsrutiner. KS 
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logistikavdelning har arbetat med projektet LUST, vilket har fortskridit med hjälp av de 

anställdas engagemang genom att förbättringsgrupper skapats som aktivt arbetat för att 

förbättra kvaliteten på arbetet. 

 

7.2.3 Kvalitet 

För att kunna arbeta med TQM måste organisationen definiera begreppet kvalitet för den 

specifika verksamheten. En definition är att det är något som alltid kan förbättras. De tre 

sjukhusen är anslutna till de Nationella Kvalitetsregister som de olika verksamheterna berör. 

Resultatet av rapporteringen till dessa register är att data samlas upp kring problem, 

diagnoser, behandlingsåtgärder samt resultat, vilket gör dem användbara inom flera områden. 

Detta möjliggör i sin tur utveckling och förbättring av vården. 

 

KS har i dagsläget ingen uttalad definition av vad kvalitet är, dock har ett förslag utarbetats 

men är ännu inte fastställd och inte förmedlad ut till personalen. S:t Görans Sjukhus baserar 

sitt kvalitetsarbete utifrån fyra grundfundament, Socialstyrelsens föreskrifter, den standard 

som Capiokoncernen föreskriver, Stockholms läns landstings krav samt utefter sjukhusets 

egen verksamhetsplan. Årligen redovisas avdelningarnas resultat av kvalitetsarbete i en 

kvalitetsredovisning. Genom att även ha en kvalitetskoordinator på sjukhuset framhävs 

sjukhusets intresse för att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor. DSAB har lång erfarenhet av 

omfattande arbete kring systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling. Begreppet kvalitet 

mäts i flera termer beroende på vilket arbetsområde som berörs. Sjukhuset följer även upp 

förbättringsåtgärder i ett kvalitetsbokslut som publiceras tertialsvis. 

 

DRG är ett mätinstrument som används för verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll i 

sjukhusvården. DRG-systemet är konstruerat med beaktande av resursförbrukning, vilket 

medför att det används för att jämföra olika sjukhus avseende kostnadseffektivitet. År 2004 

var kostnaden per DRG-poäng beräknat till 31 951 kr för KS, 32 226 kr för DSAB respektive 

27 901 kr för S:t Görans Sjukhus. 

 

7.3 Organisationsstruktur 

7.3.1 Funktionsorientering 

När sjukhus bedrivs enligt en funktionell organisationsstruktur går remisserna och patienterna 

från avdelning till avdelning utan något tätare samarbete. Resultatet av detta medför vårdköer 
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uppkommer på grund av att varje avdelning skapar egna buffertar och mellanlager för att 

gardera sig mot störningar i flödet. I dagsläget bedrivs verksamheten på KS i stor utsträckning 

funktionsorienterat där varje avdelning arbetar var för sig. Sjukhuset är organiserat utefter åtta 

divisioner, som i sin tur består av 69 olika verksamhetsområden. S:t Görans Sjukhus är 

organiserat efter en funktionsorienterad struktur men de verkar i hög grad för att även arbeta 

processorienterat. Sjukhuset strävar att arbeta utefter en platt organisation där samtliga sex 

klinikers chefer sitter i sjukhusets ledningsgrupp. DSAB anser att de idag huvudsakligen 

arbetar funktionsorienterat men med processorientering som en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

S:t Görans Sjukhus har ett datoriserat journal- och patientadministrativt system som är 

uppbyggt efter en processorienterad struktur. DSAB har även de ett journalsystem som är 

samkört mellan alla klinikerna på sjukhuset. Tidigare hade sjukhusen journalsystem som var 

uppbyggda per klinik som saknade koppling till ett sjukhusövergripande system. Denna brist 

på helhetssyn är i likhet med vad Aronsson, Ekdahl och Oskarssons förespråkar som en 

nackdel med en funktionsorienterad organisationsstruktur. 

 

7.3.2 Processorientering 

I processorienterade organisationer arbetar personal från olika funktioner med flödet kopplat 

till en speciell produkt eller kund. Effekten av att arbeta processorienterat blir att flödena 

optimeras istället för funktionerna, i sjukvårdens fall innebär det att fokus flyttas från 

avdelningarna till patienterna. En process har en början och ett slut, den har en kund och en 

leverantör och består av ett nätverk av detaljerade aktiviteter som producerar ett 

värdeskapande resultat som upprepas gång efter gång. Processfokusering resulterar i att 

frågeställningen ”Hur produceras resultaten?” blir viktigare än ”Vem gör vad?”. 

 

Samtliga sjukhus har genom åren bedrivit projekt utifrån det processorienterade synsättet.  

För närvarande bedrivs inget sjukhusövergripande processarbete på KS, dock satsades det 

stort år 1997 med att införa processledning i verksamheten på Huddinge sjukhus. Förväntade 

effekter av detta var ökad patient– och kundorientering, bättre vårdkvalitet, effektivare 

arbetssätt, ökat engagemang, samverkan och delaktighet hos de anställda. Vid utgången av år 

2001 hade approximativt 70 förbättringsprojekt genomförts sedan starten år 1997. För att 

närma sig målet kring optimal kvalitet i vård och behandling påbörjades ett grundligt 
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processorienteringsarbete år 2004 på S:t Görans Sjukhus. Under år 2005 identifierades tre 

akuta och tolv elektiva sjukvårdsprocesser, där de akuta processerna har kommit längst i sitt 

arbete. De flesta elektiva processerna är ännu i kartläggningsfasen. Syftet med att införa 

processledning var att skapa ökad förståelse för helheten och hur olika delar av verksamheten 

samverkar i sjukvårdsprocesserna. Processynsättet underlättar även för de anställda att 

betrakta verksamheten utifrån patientens perspektiv vilket medför att fokus förskjuts från vem 

som gör vad till hur arbetet utförs för patienterna detta i enlighet med vad Bergman och 

Klefsjö förespråkar. DSAB anser att processorientering är ett prioriterat arbetssätt vars 

aktiviteter sker över traditionella klinikgränser. Syftet är att förbättra verksamheten för att 

patienterna får en bra, säker och smidig ”färd genom sjukhuset”. Förbättringskurserna på 

DSAB är uppbyggda genom att det praktiska arbetet utförs med fokus på flödet i 

verksamheten. Kurserna är till stöd för klinikerna för att förbättra och hitta nya 

tillvägagångssätt inom nuvarande arbetsrutiner. Kurserna i förbättringskunskap har pågått 

sedan år 2001 och närmare 15 procent av medarbetarna har deltagit på någon av kurserna på 

sjukhuset. 

 

Sjukhusens arbete kan delas in i olika processer utifrån den funktion de har. Bergman och 

Klefsjö har gjort en uppdelning utifrån huvud-, stöd- och ledningsprocesser. De 

huvudprocesser som sjukhusen arbetar med är de olika processerna kring patientens väg i 

vårdkedjan, ett exempel är S:t Görans Sjukhus processarbete vid medicinakuten.  

En stödprocess har till uppgift att förse huvudprocesserna med resurser, där bland annat 

arbetet vid röntgenavdelningen på DSAB med avvikelserapportering är ett exempel på sådant. 

Ledningsprocesser har till uppgift att besluta om organisationens långsiktiga mål, arbetet med 

BVS är ett konkret exempel på denna process.  

 

Tekniken bakom processorientering är att arbeta systematisk, disciplinerat och som ett team 

som ständigt strävar efter att förbättra hela organisationens kvalitet steg för steg. De tre 

sjukhusen har alla använt sig av liknande arbetsmetoder för problemlösning. Genom att 

tillsätta processägare som i sin tur har haft i uppdrag att skapa tvärfunktionella och 

tvärprofessionella team har de anställdas kompetens kommit till användning för att lösa 

uppgiften. För att definiera problem har processer kartlagts och gränssnitt dragits för att 

inringa förbättringsområdet i enlighet med vad Bergman och Klefsjö rekommenderar, allt för 

att samtliga som deltar i processarbete ska arbeta mot samma mål. Med hjälp av arbetscykler 
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för förbättringsarbetet likartade PDSA-cykeln, vilken Deming gav upphov till, har 

arbetsförfarandet i processerna kunnat ske på ett ordnat och välstrukturerat sätt.  

 

I likhet med vad Bruzelius och Skärvad förespråkar har arbetet med processorientering på 

sjukhusen breddat kompetensen hos de anställda. Arbetsförfarandet i teamen har i hög 

utsträckning varit självbestämmande och de anställda har själva fått möjlighet till att 

utvecklas. Som ett resultat av projektet LUST har de anställdas engagemang ökat och 

sjukfrånvaron minskat. De anställda på akutavdelningen på S:t Göran har fått en bredare 

kompetens och arbetar mer självständigt i högre utsträckning än tidigare. Förbättringskurserna 

på DSAB har ökat de anställdas kunskap, vilket har resulterat i att numera utförs egna projekt 

utan handledning på respektive avdelning. 

 

Det har påvisats att sjukhusens kvalitetsarbete överensstämmer med vad Aronsson, Ekdahl 

och Oskarsson förordar, att det är lättare att arbeta utifrån ett processorienterat synsätt när ett 

företag har ett litet antal kunder och produkter. När en organisation har tusentals patienter i 

likhet med de sjukhusen uppsatsen belyser blir det i praktiken ogenomförbart att behandla alla 

vårdfall på ett unikt sätt. För att effektivisera funktionerna har sjukhusen tvingats att införa 

arbetsmetoder och rutiner som har gett avkall på processtänkandet. Aronsson, Ekdahl och 

Oskarsson menar ändock att det handlar om att tänka kundfokuserat i förstahand och därefter i 

termer av funktioner vilket är ett tankesätt som sjukhusen har tagit till sig. 
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8 Resultat 

Uppsatsens syfte är att analysera i vilken utsträckning Kaizen tillämpas i det kvalitetsarbete 

som bedrivs på KS, S:t Görans Sjukhus samt DSAB.  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste alla vårdinrättningar ha ett ledningssystem för kvalitet 

och patientsäkerhet. Samtliga sjukhus som uppsatsen behandlar arbetar med kvalitetsarbete, 

dock sker arbetet i varierande omfattning.  

 

De tre sjukhusen har uttalade visioner med patienten i fokus, detta i likhet med Kaizens 

synsätt, dock skiljs formuleringarna åt men syftet är det samma. Enkäterna som Institutet för 

Kvalitetsindikatorer sammanställer hjälper vårdinrättningar att undersöka patienternas 

erfarenheter av hälso- och sjukvården som sedan återförs till vårdgivaren. Resultaten som 

erhålls används sedan för att hitta konkreta sätt att arbeta med förbättringar alltför att 

tillfredställa patienterna i den mån det är möjligt. 

 

Samtliga respondenter som författarna har intervjuat anser att ledningens stöd och 

engagemang är nödvändigt för att genomdriva förbättringsarbete på sjukhusen. 

 

Ledningen på de tre sjukhusen har alla introducerat BVS som en modell för att kartlägga 

verksamheten. Syftet är att implementera denna metod i hela organisationen som är 

användbar vid arbetet med processledning.  

 

Sjukhusen är anslutna till de Nationella Kvalitetsregister som berör de olika klinikernas 

verksamhet. Resultatet av rapporteringen till dessa är att data samlas upp kring problem, 

diagnoser, behandlingsåtgärder samt resultat, vilket gör dem användbara inom flera områden 

och kan återkopplas till forskning och utveckling. 

 

DRG är ett mätinstrument som används för verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll i 

sjukhusvården baserat på sjukhusens kostnadseffektivitet. Kostnaden per DRG-poäng skiljer 

sig markant mellan de belysta sjukhusen utan något påfallande samband finns mellan 

sjukhusens uppdrag från landstinget.  
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S:t Görans Sjukhus redovisar årligen avdelningarnas resultat av kvalitetsarbete i en 

kvalitetsredovisning. Genom att även ha en kvalitetskoordinator på sjukhuset framhävs 

sjukhusets intresse för att arbeta aktivt med kvalitetsaspekten. DSAB följer upp 

förbättringsåtgärder i ett kvalitetsbokslut som publiceras tertialsvis samt har en avdelning på 

sjukhuset för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Författarna har uppfattat att det inte 

publiceras någon kvalitetsredovisning eller kvalitetsbokslut på KS dock finns en 

enhet för kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

Samtliga av de belysta sjukhusen är uppbyggda utefter en funktionsorienterad struktur där 

patienten skickas från avdelning till avdelning utan något tätare samarbete, dock strävar de i 

varierande utsträckning efter att bedriva verksamheten processorienterat. I processorienterade 

organisationer arbetar personal från olika funktioner med flödet kopplat till en speciell 

produkt eller kund. Effekten av att arbeta processorienterat blir att försöka optimera flödena 

istället för funktionerna.   

 

År 1997 inleddes ett sjukhusövergripande arbete med att införa processledning på Huddinge 

sjukhus. Projekten minskade med åren i omfattning till följd av ledningens bristande 

engagemang. Orsaken till att processledningsarbetet inte fick den genomslagskraft som 

önskades tror författarna kan bero på att differensen mellan de som var involverade i 

projekten och sjukhuset i helhet var för stor.  

 

S:t Görans Sjukhus påbörjade ett grundligt processorienteringsarbete under år 2004 för att 

närma sig målet kring optimal kvalitet i vård och behandling där tre akuta och tolv elektiva 

sjukvårdsprocesser identifierades. De flesta elektiva processerna är ännu i kartläggningsfasen. 

Sjukhuset anser att det finns klara fördelar med att arbeta efter denna metod då allt arbete sker 

utifrån patientens bästa. Författarna anser att S:t Görans är det sjukhus som kommit längst i 

sitt kvalitetsarbete.  

 

Förbättringskurserna som påbörjades år 2001 på DSAB är uppbyggda till hjälp för att det 

praktiska arbetet ska utföras med fokus på flödet i verksamheten. Kurserna är ett stöd för 

klinikerna för att förbättra och hitta nya tillvägagångssätt inom nuvarande arbetsrutiner och 

har blivit en viktig del av sjukhusets verksamhet. KS, S:t Görans Sjukhus och DSAB har 

metodiskt arbetat med projekt med hjälp av arbetscykler likartade PDSA-cykeln för att 

arbetsförfarandet i processerna kunnat ske på ett ordnat och välstrukturerat sätt.  
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När en organisation är av samma komplexitet som de sjukhusen uppsatsen belyser, är det 

svårt att behandla alla vårdfall unikt. Att ha ett kundfokuserat synsätt är dock avgörande för 

verksamhetens framgång. Det viktigaste är att inte glömma bort för vem verksamheten är till 

för, nämligen patienten. 
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9 Slutsats 

De svenska sjukhusen måste följa hälso- och sjukvårdslagen och bör därmed ha ett 

ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. KS, S:t Görans Sjukhus och DSAB bedriver 

kvalitetsarbeten som har starka likheter med vad Kaizenfilosofin förespråkar, dock utövas det 

inte alltid under begreppet Kaizen.  

 

Kundfokusering är en central del av TQM och har blivit allt viktigare för sjukhusen till följd 

av ökad konkurrens på grund av privatisering av sjukhus i landet. Det är viktigt att ta till vara 

på personalens kompetens och stimulera engagemang och utveckling i arbetet. Genom att 

verka för att hela verksamheten är involverad i kvalitetsarbetet ökar det möjligheten till ett 

bestående resultat.  

 

Många sjukhus i Sverige har insett vikten av att arbeta processorienterat för att kunna nå 

önskade kvalitetsförbättringar. Förbättringsmodeller såsom PDSA-cykeln möjliggör ett 

kritiskt förhållningssätt till förändringsarbetet. Väsentligt är att ha en distans till arbetet som 

utförs för att kunna skönja om arbetet som genomförts är en förbättring och inte bara en 

förändring. Något som är viktigt att komma ihåg är att förbättringsarbetet är något som en 

aldrig blir färdigt med, utan är en ständigt pågående process. 
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10 Avslutande diskussion 

10.1 Inledning 

Det råder en öppenhet mellan sjukhusen i länet trots det faktum att de konkurrerar dem 

emellan. Det resonemang som råder är att ge patienterna bästa möjliga vård, för att kunna 

göra detta tar sjukhusen lärdom av varandras erfarenheter. 

 

10.2 Karolinska Universitetssjukhuset 

Ett sjukhusövergripande kvalitetsarbete kan vara svårt att genomföra på KS, då 

organisationen är uppdelad på många enheter och är lokaliserat på flera olika platser. 

Organisationens omfattande verksamhet medför vissa negativa konsekvenser, en av dessa är 

att ledningen arbetar långt ifrån arbetet vid linjen och att beslutsledet blir därmed långt. Det 

finns en risk att anställda på sjukhuset får känslan av att det är lönlöst att försöka genomdriva 

förändringar då organisationen är av en svår manövrerad karaktär. 

 

En av orsakerna till att processledningsarbetet som arbetades fram på 1990-talet avstannat tror 

författarna beror på proportionen mellan andelen anställda som deltog i förbättringsarbetet 

och personalen i helhet var för stor. Om sjukhuset hade arbetat på bredare front hade det varit 

möjligt att processarbetet försatt trots ledningens bristande engagemang.  

 

10.3 Capio S:t Görans Sjukhus 

Av de sjukhus uppsatsen behandlar finner författarna att S:t Görans Sjukhus är har den mest 

framgångsrika metoden för att arbeta kring förbättringsarbete. Genom att kartlägga 

problemområden som finns på sjukhuset och sedan arbeta kronologiskt med dessa utifrån 

patientens väg genom vårdkedjan har de på ett strukturerat sätt tagit sig an uppgiften för att 

öka kvaliteten på den vård som erbjuds. När de arbetar på en bred front och har med sig 

personalen redan i ett tidigt skede ökar chansen till att resultatet består.  

 

Författarna är av den uppfattningen att på ett mindre sjukhus i likhet med S:t Görans, ökar 

möjligheten att kunna nå ut med information om nya arbetssätt och metoder till de anställda. 

Fördelarna med att arbeta utefter processorienterat synsätt har rotats starkt inom S:t Görans 

Sjukhus. Budskapet har förmedlats enhetligt från ledningen. I och med att sjukhuset har en 
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facilitator för processledning som är direkt underställd VD klargörs sjukhusets engagemang 

kring arbetet med processorientering.  

En fördel med att verksamheten bedrivs under bolagiserade former är att det möjliggör 

besluten som fattas sker närmare verksamheten och personalen kan i högre grad påverka 

organisationens utformning. I och med att Capio driver S:t Görans Sjukhus i ett privat bolag 

har konkurrensen ökat mellan länets sjukhus. Konkurrensen bidrar till ett nytänkande och till 

en kvalitetsökning även inom den vård och omsorg som drivs av landstinget. Ökad effektivitet 

och lägre kostnader parallellt med bibehållen eller högre kvalitet är också något som 

konkurrens medför. Ett positivt incitament är även att det skapas en mångfald bland aktörerna 

i länet och patienterna får större möjlighet att påverka vem som ska utföra vården. S:t Görans 

Sjukhus arbetar offensivt med att minska de inlagdas tid på sjukhuset vilket bidrar att fler 

patienter väljer dem som vårdaktör.  

 

10.4 Danderyds Sjukhus AB 

Det kvalitets- och förbättringsarbete som sker på DSAB uppfattar författarna vara det minst 

toppstyrda av de tre sjukhusen. Det är till största del de anställda som kommer med förslag på 

förbättringar, går kurser och genomför dem. Detta skulle kunna bidra till att stimulansen är 

högre på DSAB än på de övriga sjukhusen uppsatsen berör, dock är det inte något som 

författarna har belägg för.  

 

Författarna ställer sig frågande till varför DSAB är det sjukhus som är den högsta kostnaden 

per DRG-poäng när KS har i uppdrag från beställaren Stockholms läns landsting att bedriva 

den mest komplicerade vården i länet. En orsak skulle kunna vara att de inte är tillräckligt 

effektiva och samordnade i sina flöden. Det finns eventuellt andra orsaker som ligger till 

grund för denna högre kostnad som författarna inte har kännedom av. 
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11 Kritisk granskning 

11.1 Inledning 

Under uppsatsskrivandet har författarna inhämtat mycket kunskap och lärt sig mer än vad som 

följer ur det empiriska materialet. Om den kunskap och insikt som författarna har idag hade 

varit den samma vid uppsatsens början, hade uppsatsen förmodligen disponerats annorlunda 

och kanske haft en annan inriktning. Det finns inga begränsningar i detta ämne utan det kan 

ses ur en mängd olika perspektiv. Författarna valde att undersöka tre sjukhus kvalitetsarbete 

sett ur sjukhusledningens perspektiv. Det finns därmed en risk att materialen från de 

intervjuer som genomförts är vinklade för att framhäva sjukhusen i en positiv vinkel.  

 

Intervjuer och en enkätundersökning riktad till medarbetarna på de olika sjukhusen hade 

kunnat genomföras för att få en mer heltäckande bild av det kvalitetsarbete som bedrivs. Detta 

hade även belyst de anställdas uppfattningar och attityder, dock fanns inget utrymme i tid för 

att kunna realisera detta. 

  

11.2 Validitet  

Författarna anser att validiteten i uppsatsen är relativt hög då de intervjuade på respektive 

sjukhus har god kunskap inom det berörda ämnesområdet. Respondenterna har haft möjlighet 

att granska texten kring vederbörande sjukhus för att kontrollera att den information de 

uppgav på intervjun var korrekt uppfattad. Genom att triangulera det insamlade materialet 

med andra källor såsom Internet, årsredovisningar samt interna publikationer från sjukhusen 

har validiteten ökat. Förstudien som författarna genomförde gav en god inblick kring hur 

kvalitetsarbete bedrivs i den svenska vården. Denna insikt minskade således risken för 

missförstånd vid tolkningen av insamlat data. Författarna har dock bakgrund som 

logistikstuderande och inte medicinvetare, därav kan viss information ha missuppfattats vid 

intervjuerna, detta kan ha medfört att validiteten minskat. 

 

11.3 Reliabilitet 

En generaliserbarhet till landets övriga sjukhus är inte möjligt att göra då uppsatsen bygger på 

ett subjektivt urval och har därmed en låg reliabilitet.  

Hade fler personer inom varje sjukhus blivit intervjuade hade reliabiliteten sannolikt stärkts 

eftersom samtliga sjukhus bedriver en omfattande verksamhet. Det är troligt att 
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respondenterna inte har tillräcklig vetskap om alla aktiviteter som utövas på respektive 

sjukhus.  
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Appendix 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till ställda till Anders Carlsson, Logistikchef, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Karin Pukk Härenstam, Utvecklingsledare Sjukhusledningen Danderyds Sjukhus AB,  
Anna-Karin Alvén, Kvalitetskoordinator, Capio S:t Görans Sjukhus 
 
Vad är dina arbetsuppgifter på X sjukhus? 
 
Hur definierar ni kvalitet? 
Med vilka mått mäter ni kvalitet? 
 
Arbetar ert sjukhus med kvalitets och förbättringsarbete? 
Om så är fallet, vad har utfallet blivit/ vilka är målen? 
Hur länge har ni aktivt arbetat med kvalitets- och förbättringsarbete?    
Har arbetet utförts avdelningsvis, tvärfunktionellt eller har arbetet implementerats i hela 
sjukhuset?  
 
Anser du att sjukhuset arbetar funktions- eller processorienterat?   
Om så är fallet, med hur många projekt arbetar X sjukhus gällande processorientering? 
 
Finns det en enhet på sjukhuset som ansvarar för att flödet mellan alla avdelningar gynnar 
kundens intresse?  
Hur förmedlar ni de erfarenheter ni får med kvalitetsarbetet till övrig personal på sjukhuset? 
Har de anställda på sjukhuset möjlighet att föreslå förändringar/förbättringar på ett organiserat 
sätt? 
Har ni påträffat problem med att införa förbättrings- och kvalitetsarbete på sjukhuset? 
Hur många har varit delaktiga i förbättringsarbetet? 
 
Budgeteras det några öronmärkta pengar för förbättringsarbetet? 
Hur har ledningens/ avdelningschefernas/ medarbetarnas roll varit i kvalitetsarbetet?  
Har sjukhuset någon facilitator eller liknande för att underlätta kvalitetsarbetet?  
Har någon extern part anlitats för att få hjälp med kvalitetsarbetet? 
Har ni fått inspiration från någon speciell händelse/person/filosofi för att börja arbeta med 
förbättringsarbete? 


