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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på att beskriva hur Lean tillämpas inom sjukvården. Lean har blivit ett 

styrsystem som allt fler företag använder sig av för att skapa konkurrensfördelar för att höja kvalitén och 

effektiviteten. Det finns flera processer som Lean använder sig av som bl. a. Flödesarbete, Kaizen och 

Standardisering. Senaste tiden har denna teori även övergått till sjukvården. Projektet har systematiserats 

med patienter och det har skapat ett flöde i det dagliga arbetet.  

Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsstrategi, där vi utgår ifrån sekundärdata presenterad av 

olika sjukhus runt om i Stockholm samt en rapport skriven av John Rognes och Anna Svarts “Lean i 

vården”(2011) för att kunna kartlägga vilka sjukhus som använder sig av Lean. Syftet med studien är att 

undersöka hur styrsystemet Lean implementeras på fyra olika sjukhus i Stockholmsområdet, detta 

genom att jämföra sjukhusens version av Lean med det ursprungliga Lean Production.  

Studien visar även att Lean som används i sjukvården inte skiljer sig mycket från Lean Production inom 

industrin. Utan den stora skillnaden är deras fokus. Lean i sjukvården fokuserar på patienten och dennes 

resa igenom sjukhuset. Lean Production fokuserar mer på framtagningen av slutprodukten. 

 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on how to describe how Lean adapts within the healthcare. Lean has become a 

control system   as more and more companies are using in order to create competition in order to 

increase the quality and efficiency. This theory has now become implemented in the healthcare. The 

project has been organized with patients and that has created a flow in the daily work.  

Our study has used qualitative research strategy where we have started from secondary data presented 

for hospitals in the Stockholm area and a report written by John Rognes and Anna Svarts “Lean i 

vården” (2011). To map which hospitals are using Lean. The purpose is to identify how lean production 

has been implemented into four hospitals in the Stockholm area, to study how the difference are 

between the hospitals version of Lean compare to the fundamental, Lean production. 

The study describe that Lean within the healthcare is not so different compared to Lean Production in 

the industry. But the big different is that Lean within the healthcare is more focused on the patients and 

their process during the hospital visit. Lean Production is more focused on the production to the final 

product.  
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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med allt ökad global konkurrens är det viktigt att tillverka produkter så effektivt och resurssnålt som 

möjligt. Tillverkningsindustrin vill utnyttja material och tid på det absolut bästa sättet, men går det att 

tänka på samma sätt inom sjukvården? En kvalitetsbrist av en produkt kan äventyra hela företagets rykte 

på marknaden. Inom sjukvården kan en felbehandling på samma sätt påverka hela sjukhusets anseende.  

Därför är det mycket viktigt att styrningen av verksamheten utförs på ett professionellt och strukturerat 

sätt. Eventuella uppkomna fel ska elimineras. För företag är det viktigt att tänka långsiktigt, att tillverka 

hållbara produkter, ha jämn och förväntad kvalité. Sjukvården måste effektivisera, bli resurssnåla, tänka 

långsiktigt och strikt behandla varje patient för att påskynda tillfrisknandet. De senaste decennierna har 

medvetenheten även inneburit att vi människor är bättre förberedda för eventuella sjukdomar. Som i 

preventivt syfte kan nämnas införande av rökförbud i offentliga lokaler, motionerandet har ökat samt 

intresset för matens innehåll har kommit mer i fokus. Genom att vara i god fysisk kondition påskyndas 

tillfrisknandet och risken för att få andra sjukdomar minskar.  

Denna uppsats kommer att behandla Lean inom sjukvården. Begreppet Lean har använts i flera år och 

ett av de första som började med Lean var det japanska företaget Toyota, som efter ett flertal år haft 

åtskilliga kostsamma kvalitetsbrister. Det finns ofantligt många olika definitioner på Lean.  Det som är 

mest utmärkande för alla Lean är att det beskrivs som en filosofi med olika idéer och verktyg.  Några av 

de centrala idéerna handlar om att ta vara på resurserna och att eliminera slöseriet.  

Många företag och främst inom tillverkningsindustrin har under senare år tagit till sig Lean, bl a. företag 

som Ikea, Scania och BR Trucks. Managementteorin Lean har också implementerats inom 

tjänsteproducerande organisationer (Rother & Shook, 2004). I Sverige tillämpas Lean inom den 

offentliga sektorn. Inom sjukvården används begreppet Lean Healthcare som sedan år 2005 blivit en 

trend att implementera på svenska sjukhus. (Rognes & Svarts 2011).  

Några av de sjukhus runt om i Sverige som har implementerat Lean är Södertälje Sjukhus, Danderyds 

Sjukhus, Capio St: Görans Sjukhus och Karolinska Sjukhuset. Dessa sjukhus kommer att studeras i 

denna uppsats.  

1.2 Problemdiskussion 

Lean har sitt ursprung i en industriell verksamhet med andra förutsättningar, frågan är om införandet 

och principerna skiljer sig från vad teorin säger. Införandet av Lean i en verksamhet ser olika ut 

beroende på organisationens förutsättningar.  Det är enklare att kontrollera produkternas flöde i en 

fabrik jämfört med patienternas flöde på ett sjukhus.  Något som diskuteras mycket inom sjukvården är 
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den faktiska tid som läggs ner på vården jämfört med den väntetid som patienten utsätts för. Det handlar 

om att ta vara på det värde som vården eller det som produkten erbjuder. Trots alla principer från Lean 

som påstås användas inom sjukvården finns det fortfarande stort utrymme till förbättringar.  (Rognes & 

Svarts 2011).  Eftersom Lean har implementerats i många olika verksamheter har det lett till 

omtolkningar och omformuleringar. Förutom Lean Production finns det t.ex. Lean Healthcare, Lean 

Management, Lean Supply och Lean Thinking mm. (Rother & Shook, 2004). 

År 2005 började de första sjukhusen tillämpa Lean, det första var S:t Görans sjukhus som efter 

införandet såg att väntetiderna har gått ner och att patienternas tid på sjukhuset har minskat (Capio S:t 

Göran 2011). Fortfarande händer det alltför ofta att patienter får vänta alltför länge och inte blir 

tillräckligt snabbt behandlade. Om Lean ska ge resultat måste det implementeras på rätt sätt.  

En analys av hur Lean inom sjukvården ställer sig mot Lean inom tillverkningsindustrin kommer ge oss 

en överblick på hur Lean fungerar inom vården. Eftersom medvetenheten om vår hälsa har ökat och 

kunskapen om hur vi ska förebygga eventuella sjukdomar ställer vi också högre krav på sjukvården. 

Patienterna ska bli behandlade som individer med ett personligt bemötande. Sjukvården ska hjälpa och 

bota de sjuka med svåra problem. Hur kan de då lösa individens problem när de anpassar samma system 

och samma metoder till alla kunder?  

Jon Rognes som är biträdande generalsekreterare på ”Leading Health Care Foundation” och Anna Svart, 

doktorand i industriell ekonomi skrev en artikel år 2011 om hur Lean ser ut i Sverige samt hur den 

hanterar tre centrala utmaningar som är; På vilka nivåer ska besluts tas, i vilken uträckning 

verksamheten ska standardiseras och vart balansen finns mellan standardisering och utveckling. 

Införingen av Lean i sjukvården har varit problematisk då den måste beakta flera faktorer och som inte 

kan införas som ett nytt system. Rognes och Svart förklarar hur de olika sjukhusen hanterar dessa tre 

problem, men de förklarar inte hur processerna för hur varje enskilt sjukhus ser ut. Frågan är om Lean 

inom sjukvården har införts som det grundläggande konceptet utgår ifrån eller har Lean production i och 

med övergången till tjänsteverksamheter utvecklats till något nytt?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur styrsystemet Lean implementeras på fyra olika sjukhus i 

Stockholmsområdet, detta genom att jämföra sjukhusens version av Lean med det ursprungliga Lean 

Production.  

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på fyra olika sjukhus i Stockholmsområdet. Uppsatsen kommer att beskriva 

likheter och skillnader med hur Lean implementeras på respektive sjukhus. En jämförelse hur sjukhusen 
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använder och tolkar principer från Lean production, som har sitt ursprung i tillverkningsindustrin. De tre 

principer som särskilt kommer att analyseras är: Standardiserade arbetssätt, Flödesarbetet och Kaizen. 

Samtliga sjukhusen nämner dessa och är därför intressanta att analysera.   

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med Bakgrund, Problemdiskussion, Syfte och Avgränsningar. Därefter följer Metod 

som beskriver hur uppsatsen är genomförd och sedan kommer ett teoriavsnitt som förklarar processen 

Lean. Därefter kommer ett kapitel med fallstudier från de fyra sjukhusen. Kapitel fem innehåller Analys 

och Diskussion. Kapitel sex kommer fram till en Slutsats och vidare studier. Kapitel sex avslutas med 

Metodkritik.   
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Kapitel 2 - Metod 

2.1 Undersökning, strategi och design 

Studien består av ett flertal fallstudier. Det har genomförts kvalitativa intervjuer för att få en mer 

detaljerad bild av respektive fall. Flerfallsstudien består av en kvalitativ intervjudel med intervjuer som 

har besvarats tre av de fyra olika fallen, två telefonintervjuer och ett studiebesök.  

De olika fallen har analyserats, hur de olika fallen stämmer överens med teorin och till varandra. 

De ursprungliga sekundärdata är ifrån en rapport som också används som en inspirationskälla. Där 

beskrivs de olika fallen. Därefter har ytterligare sekundär- samt primärdata kompletterats för respektive 

fall. Varje enskilt fall har studerats med hjälp av vetenskapliga artiklar, broschyrer, böcker, 

tidningsartiklar, årsrapporter och intervjuer.   

2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata i uppsatsen kommer ifrån fyra olika sjukhus i Stockholmsområdet samt en rapport ”Lean i 

vården, en översikt över dagsläget i Sverige” år 2011, skriven av Anna Svarts och John Rognes där de 

kartlägger införandet av Lean i svenska vårdorganisationer. Denna rapport användes som en 

kartläggning för att ta reda på vilka sjukhus som har implementerat Lean runt om i Sverige. Data om 

sjukhusen kommer från sjukhusens egna broschyrer samt faktablad kring hur införande gick till och 

vilka processer de använder sig utav.  Informationen är sammanställd från deras faktablad och 

broschyrer till en flytande och bearbetad text som presenteras under kapitel fyra. De olika faktabladen 

och broschyrerna kan hittas på sjukhusens egna webbsidor under Lean och förbättringsarbete samt på 

varje sjukhus.  

 

2.3 Primärdata 

Primärdata som används i denna uppsats är till för att stödja sekundärdata. Personer som har intervjuats 

på de olika sjukhusen har svarat på ett frågeformulär med ett antal frågor om Lean inom sjukvården. 

Intervjuerna har skett via telefon och ett personligt möte. Vi har därefter försökt att stödja eller relatera 

till det som sägs i sjukhusens egna dokument. Varje sjukhus har publicerat sina egna dokument 

angående hur Lean-arbetet har sköts samt hur det gick till. Dessa publicerade dokument finns på 

respektive sjukhus eller på deras webbsida.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Sekundärdata som är tagen från webbsidor kan innehålla ambitioner och ett förskönande av deras ideal. 

Därmed lär de en del om ”idealen”.  Den tolkningen som görs av dessa data är därför till viss del 

begränsad. Men med vissa avseenden finns det fakta som med stor sannolikhet stämmer. Problemet med 
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sekundärdata är att dessa inte är riktad till uppsatsens syfte. Det innebär att den kan vara förvrängd eller 

överdriven för att den ska passa in i dess ursprungliga syfte (Bryman & Bell 2005). Sekundärdata är 

anpassat till dess ursprungliga källor, genom att kritiskt framhäva sekundärdata som finns på sjukhusens 

webbsidor. Personliga intervjuer med personer på sjukhusen med uppgifter om deras Lean-arbeten, har 

gett en subjektiv bild av deras arbeten. Det är en viss skillnad att få svar per telefon och e-post mot en 

direktkontakt med intervjuad person. En konversation som sker ansikte mot ansikte under en längre tid, 

blir svaren mycket mer uttömmande. Det är också lättare att ställa följdfrågor vilket leder till ett mer 

genomgripande svar.  

 

2.5 Urval 

Författarna har analyserat fyra olika sjukhus inom Stockholmsområdet, Södertälje sjukhus, Karolinska 

sjukhuset, St: Görans sjukhus och Danderyds sjukhus. De personer som har blivit intervjuade arbetar 

huvudsakligen med process- och utvecklingsfrågor på tre av de fyra undersökta fallen, St: Görans-, 

Södertälje- och Danderyds Sjukhus. Vi har fått svar på hur de arbetar med Lean. Vi har valt att fokusera 

på endast sex huvudsakliga frågor inom Lean-ämnet. Frågorna handlar om bl.a. att ta reda på hur Lean 

fungerar i dagsläget, vad som var svårast att implementera och vilka steg som togs.  Vi har noggrant valt 

ut respondenter med tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap för att vi ska få en bra överblick om hur 

Lean utförs på och används på respektive sjukhus. Personer som har varit med att implementerat Lean i 

verksamheten eller som arbetar med liknande förbättringsmetoder. 

 

Val av respondenter:  
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

Namn Titel Sjukhus Datum, 

kontakt, 

längd 

Karin Hanaeus 

 
 

Process och utvecklingssamordnare Södertälje 

sjukhus 

2014-05-28 

Studiebesök 

e-post, ca 3 h 

Maria 

Falconer 

 

Projektledare, Sjukhusstaben Capio St: 

Görans 

sjukhus 

2014-05-19 

telefon/ e- 

post, 0.5 h 

Carl-Göran 

Ericsson 

Chefläkare, Docent Danderyds 

sjukhus 

AB 

2014-05-21 

telefon/ e- 

post, 0.5 h 
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2.6 Metod för analys av data 

Författarna har utfört en diskussion kring problematiken utifrån deras erfarenhet för att försöka besvara 

uppsatsen syfte, hur Lean implementeras inom sjukvården samt vilka av Leans principer som präglar de 

olika sjukhusen. För att kunna förklara och studera dessa implementeringar har det använts information 

från primärdata och sekundärdata. I analysen har författarna valt att fokusera på tre principer som 

återfinns i teorin samt sjukhusen och dessa är; Standardiserade arbetssätt, Flödesarbetet och Kaizen. 

Majoriteten av sjukhusen hade infört dessa principer medan de andra principerna som 5s, Teams och 

visualisering var inte representativa av sjukhusen. Eftersom endast de största principerna analyseras, ger 

det en bättre överblick av hur sjukhusen tolkar Lean gentemot vad det grundläggande konceptet 

egentligen säger. Ett av sjukhusen erbjöd sig ett möte för att ge en tydligare bild av hur deras 

verksamhet använder sig av Lean.  
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Kapitel 3 - Teori 

3.1 Lean Production 

3.1.1 Förutsättningar  

För många företagsledare är målet tillväxt, att deras företag ska bli större. I en förändrande marknad 

med snabb utveckling är tillväxt i en stor organisation inte alltid den ända lösningen för framgång. Det 

handlar om organisatorisk utveckling, att snabbt och effektivt kunna svara på marknadsvariationer. Lean 

ger företag möjlighet att förnya och förändra produktionen, och anpassa sig till omvärlden som är i 

ständig förändring. (Rother & Shook. 2004) 

3.1.2 Leans framväxt 

Begreppet Lean Production och dess principer har sitt ursprung inom bilindustrin.  Det japanska 

företaget Toyota introducerade idéerna som sedan mitten av 1980-talet utvecklats och spridits globalt. 

Womack är en av de forskare som har gjort välkända studier inom området. Eftersom Lean Production 

har omformulerats i många olika verksamheter, finns det svårigheter att ta reda på den exakta 

definitionen om Lean. Det ska hela tiden ske ständiga förbättringar och alla i organisationen har ett 

ansvar för att uppnå detta. Arbetssätt ska vara standardiserat och strukturerat. Alla ska sträva mot 

gemensamma uppsatta mål genom mätning och återkoppling. Inom Lean Production är det viktigt att 

alla delar i produktionen ska vara synkroniserade med varandra för att öka effektiviteten. Ledarskapet är 

en viktig del, för Lean Production, om de ska leda till framgång. Det ska finnas ett förtroende mellan 

ledare och medarbetare, samt känsla att ge sina kunder en bra service. Ledaren bör vara synlig och 

närvarande, genom att lyssna, delta i det dagliga arbetet och ställa frågor. (Rother & Shook, 2004) 

 

3.1.3 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt handlar om att en arbetsuppgift utförs på ett specifikt, dokumenterat sätt av alla 

som utför uppgiften.  Det är för att kunna skapa ett arbete som är effektivt, säkert och ger en jämn 

kvalitet. Oberoende av vem som utför uppgifterna ska resultatet vara gynnsamt. Medarbetarna undviker 

då att starta från ruta ett. Det är viktigt att det sker förbättringar för att kunna uppnå ett standardiserat 

arbetssätt, Det handlar om att skapa stabilitet och att ifrågasätta arbetssätten (Womack & Jones, 2003).  

En viktig del inom Lean är som tidigare nämnt att reducera slöseriet och ta vara på resurserna, att skapa 

effektivitet. Det är viktigt att avskaffa slöseriet som uppstår vid varje arbetscykel, eftersom det är där det 

slöseriet är som mest. Slöseriet påverkar värdet av de aktiviteter som utförs på varan eller tjänsten, som 

kunden inte ska behöva betala för  
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3.1.4 Flödesarbete 

Vid produktionens flöden bör alla i organisationen ta del och lära sig något ut av. Produktflödet 

analyseras och man försöker se var det uppstår slöseri samt hur man åtgärdar det på bästa sätt. 

Det finns fem Lean-principer som företag kan använda för att hitta och eliminera slöseri, samt utveckla 

en effektiv organisation (Womack & Jones 2003). 

Här följer de fem Lean-principer som Womack & Jones(2003) beskriver i deras bok “Lean Thinking”. 

 

Värde - Det värde som skapas av producenten och som definieras av den slutliga kunden. 

Allt Lean-arbete som har gjorts ska ha det störst tänkbara värdet. Det ska göra noggrant redan från 

början. Inom vården är det viktigt att ta reda på mycket information hos en patient, t.ex. om patienten 

går på någon medicinkur, lider av någon sjukdom, tar droger etc.  

Värdeflöde - Hela processen som produkten går igenom. Från idéer till den slutgiltiga produkten hos 

konsumenten. Alla delarna, designen, marknadsintroduktionen, ordersystemet, leveransplanering och 

det fysiska flödet ska analyseras för att undersöka vart i flödet som tillför produkten ett värde. 

Flöde - De olika delarna i processen som tillför ett värde till produkten sätts samman för att skapa ett 

flöde genom systemet. Det innebär att det struktureras, det kan t.ex. tillföras ett löpande band eller 

uppdelningar i avdelningar. 

Pull - När flödet fungerar bättre, kunskapen har ökats, och när värdet är specificerat förkortas ledtiderna. 

Flexibiliteten ökar i organisationen och kan anpassa sig mer till kundens behov tidsmässigt. Kunderna 

har då en förmåga att dra (pull) varan ur producenten. Inom vården handlar det om t.ex. de väntetider 

som uppstår hos patienter. Att hela processen som patienten går igenom på sjukhuset sker på ett smidigt 

sätt.     

Perfektion - Slöseri som har undanhållits exponeras och produktionen kan förbättras ytterligare. 

Medarbetare som är motiverade och som vet vad kunden vill ha kan också tillföra en förbättring. 

 

3.1.5 Kaizen  

Kaizen handlar om de förbättringsarbeten som ständigt ska förekomma inom verksamheten.  

Inom vården handlar det om att alla är en del av Lean och att det behövs ständiga förbättringar eftersom 

varje dag ser olika ut. Just in time handlar om att allt ska tillverkas och levereras i rätt tid för att reducera 

slöseriet. Ledtiderna ska förkortas och produkterna ska inte behöva ligga i lagret mellan de olika 

arbetsmomenten.  Inom vården handlar det om att patienterna inte ska behöva vänta mer än nödvändigt 

för att bli behandlad.  Jidoka är ett felsäkringssystem. Produkten ska ha god kvalité från början.  Om det 

uppstår något fel under produktionen ska det uppmärksammas och åtgärdas på direkten. Det är för att 

resterande delar i flödet inte ska påverkas av samma fel. Det byggs då upp en kvalitetssäkring som 
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tillämpas direkt i produktionen. Inom vården är det mycket viktigt att allt sker på rätt sätt från början, att 

vara väl informerad vad patienten har för åkomma och utgå från det.  

Poka Yoke är ett system som tar reda på om det skulle uppstå fel i systemet. Då kan åtgärder göras 

genom att exempelvis modifiera maskiner, kvalitetskontroller eller checklistor. Det ska säkerhetsställas 

att det inte finns några defekter i produktionsprocessen (Womack & Jones, 2003). 

Ett exempel inom sjukvården är att kirurgen målar var ingreppet ska ske på huden när patienten 

fortfarande är vaken.  

3.2 Lean Healthcare 

Lean som används inom sjukvården betecknas Lean Healthcare. Den uttalande målsättningen är att 

skapa ett värde för kunden, som det också gör i Lean Production. Inom sjukvården är slutkunden 

patienten. Patienten ska flöda igenom hela sjukhus- processen och allt som inte skapar ett värde bör 

undvikas.   

Att förbättra kvalitén för patientens vård innebär att ge en god service, minska förseningar, väntetider 

och ha en bra arbetsmiljö. Allt detta ska gå att lösa utan att tillsätta fler resurser. 

Att eliminera slöseriet och ge ett värde till den produkt eller service är i det stora hela något som Lean 

går ut på. Sju typer av slöseri som Lean- filosofin beskriver inom sjukvården är följande: Korrigering, 

som handlar om att felaktig information har tillgivits från början. Den måste upprepas till det blir rätt. 

Ett exempel inom sjukvården är biverkningar som inte är förutspådda från en medicin. Väntetid, när inte 

arbetet kan göras på grund av att vänta på t.ex. människor, utrustning eller information. Alltså patienter, 

recept, läkare etc. Transport, material som inte är tillgängligt på rätt plats. Personalen som ska få tag på 

anteckningar som är i andra sidan av avdelningen, istället för att bevara det centralt där det används. 

Överarbete, innebär att utföra onödiga repetitioner av sådant som inte ger något värde, t.ex. att be om 

patientens information flera gånger. Inventering, när det är för mycket som behövs göra vilket leder till 

långa väntetider för patienterna. Rörelse, att saker och ting rör på sig som inte hamnar på rätt ställe, allt 

som inte finns inom räckhåll. Överproduktion, sådant som produceras mer än vad som behövs, t.ex. att 

göra onödiga tester eller göra oklara utredningar.    

 

Det är viktigt att anpassa sig till att alla patienter är olika och har olika behov. Det är också viktigt att 

gruppera de patienter som kräver samma kompetens, teknik eller tid. 

Det finns fem Lean-principer som företag kan använda för att hitta och eliminera slöseri, samt utveckla 

en effektiv organisation. De fem principerna används för att utveckla och förbättra hela processen. De 

första handlar om att specificera flödet, vilket innebär att det är patienten som kan definiera hur värdet är 

utifrån sin hälsa, sitt tillstånd eller erfarenheter. Det värdet kan till exempel vara mindre väntetid, bättre 

vård. Att definiera vem som är kunden är viktigt. Identifiera patienten värdeflöde eller resa, att 
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undersöka vilka steg i processen som har gett ett värde för patienten och som bidrar med kvalité. Att 

skapa en bild och visualisera hur processen fungerar för närvarande. Det berör onödigt arbete, dubbla 

steg eller bristen på tydliga roller och ansvar.  Värdeflöde, hela processen ska flöda igenom på ett 

smidigt sätt, allt som inte ger ett värde ska undvikas och det kan vara i form av onödig information, 

onödiga uppdrag eller resor för patienten. Pull, innebär att patienten har rätt att dra de produkter eller 

den service som behövs. Alla steg i patientens resor som människor, skickligheter, material och 

information ska kunna tas fram när det behövs stegvis. Det innebär att ge respons vid förfrågan, istället 

för att skicka vidare patienten från en avdelning till en annan.  Perfektion, handlar om att ständigt 

utveckla hela processen till att nå idealet. Ett bättre tillvägagångssätt till att erbjuda patienten ett värde. 

För patienten betyder det att deras behandling och omhändertagande ska fullgöras med bästa resultat, 

inga misstag, i god tid och utan fördröjningar.  (Arthur, 2011) 

3.3 Val av teorier  

En representation om vilka principer som används i Lean production och Lean Healthcare. De principer 

som kommer analyseras utifrån teorin är standardiserat arbetssätt, kaizen och flödesarbete. Hur dessa 

principer används på respektive sjukhus och hur de skiljer sig från Lean production och Lean 

Healthcare.  
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Kapitel 4 - Lean inom Sjukvården 

I följande avsnitt presenteras resultatet i studien. Resultatet är sammanställt från sjukhusens egna 

hemsidor där vi har använt oss av publicerade dokument, statistik, processer och hur införandet av 

Lean har sett ut på olika sjukhus i Stockholm. Vi har utvecklat en artikel från 2011 av Jon Rognes och 

Anna Svarts med ytterligare information från sjukhusen egna hemsidor.  Därefter har vi valt ut ett antal 

respondenter som har fått svara på ett frågeformulär samt ett studiebesök på Södertälje sjukhus med 

djupintervju.  

4.1 Karolinska universitetssjukhus 

Idag är det cirka 80 verksamheter inom sjukvården som arbetar med Lean och flödesorganisering. 

Verksamheternas storlekar varierar kraftigt, det är allt ifrån Karolinska sjukhuset till mindre enheter med 

cirka 10 anställda. (Rognes & Svarts, 2011) Karolinska universitetssjukhuset är ett av de första 

sjukhusen som började med Lean inspirerat förbättringsarbete, kallat flödesarbete. De startade med detta 

hösten 2007 på båda sina sjukhus i Solna och Huddinge där arbetet påbörjades på akutmottagningarna 

och dagsläget är det 17 akutmottagningar som arbetar efter det nya arbetssättet
1
. De två initiativtagarna 

till detta var Birgir Jakobsson som är sjukhus direktör och Bo Herrlin, ansvaring för att utveckla 

infrastrukturen. Både dessa kommer ifrån S:t Görans sjukhus och även där startade ett liknande initiativ 

med goda resultat. Resultaten sägs vara positiva då ett exempel är att väntetiden för patienter till 

kirurgmottagning har halverats (Karolinska Universitetssjukhus, 2011). Det nya flödesarbetet 

genomfördes i tre huvudsakliga faser. I fas ett gjordes det en radikal förändring, i fas två skulle denna 

förändring implementeras och i fas tre gick det ut på att nå de uppsatta målen (Karolinska 

Universitetssjukhus, 2011). Det gjordes ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och två 

stycken huvudstrategier valdes ut för att kunna utföra dessa faser. Den första innebar att det fokuserades 

på att ta bort onödiga aktiviteter i processen och den andra går ut på att vara väl förberedd innan 

aktiviteterna.  Varje förbättringsinsatts hade en egen förbättringsgrupp på tio frivilliga läkare. Varje 

grupp hade sina egna flödesledare. Detta är en vanlig läkare som avsatte 20 % av sin tid till 

förbättringsarbetet. Flödesarbetarna arbetade i de aktuella akutflöden endast till en viss del av sin 

arbetstid, vilket betyder att arbetet är förankrat i den lokala organisationen. Förbättringsarbetet och 

flödesarbetarna hade mycket support från ledningen och för varje förbättringsgrupp fanns en styrgrupp 

som bestod av direktörer och linjechefer (Karolinska Universitetssjukhus, 2011). 

                                                 
11. i 2011 publicerade Karolinska Universitetssjukhuset broschyrer angående hur införande av Lean gick till samt vilka process som 

implementerades. http://www.karolinska.se/upload/Informationsavdelningen/Broschyrer/liten%20flodesbroschyr_111101.pdf och i 

samband med att den artikel skapades gjordes även en internetsida angående Lean som finns publicerad på 

http://www.karolinska.se/OM/Om-sjukhuset/Strategiskt-utvecklingsarbete/)  

http://www.karolinska.se/upload/Informationsavdelningen/Broschyrer/liten%20flodesbroschyr_111101.pdf
http://www.karolinska.se/OM/Om-sjukhuset/Strategiskt-utvecklingsarbete/
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Karolinska institutet kom även fram med ett antal principer som de väljer att följa, dessa är; 

Länka, Visualisera, Rätt från början, Standardisera, Takta och Pröva (Karolinska Universitetssjukhus, 

2011).  

Länka - Det går ut på att patientens olika moment ska länkas ihop. t.ex. ska sjuksköterskan träffa 

patienten samtidigt som läkaren. Här handlar det om att under hela processen patienten behandlas ska ge 

ett värde och att inga onödiga resor sker, dvs. ett värdeflöde.  

Visualisera - alla som arbetar ska ha en överblick av vad som händer. De ska veta vart alla är och vad 

alla gör. Det handlar om olika symboler t.ex. att sjuksköterskorna har andra kläder än kirurgerna.  

Rätt från början - behandlingen av patienten ska bli rätt från början för att undvika slöseri med tid att 

omvärdera patienten. Behandlas patienten rätt från början sparar medarbetarna tid och patienten får 

komma hem snabbare. 

Standardisera - patienter som har liknande åkommor ska hanteras på ett standardiserat sätt vilket gör 

att dokumentationsbehov minskar. Detta skapar en lugnare arbetsmiljö och ett bättre flöde i arbetet som 

i sin tur ledare till mer tid åt patienterna. 

Takta - Det menas med att alla ska arbeta lika effektivt för att skapa effektivitetsskillnader. Om en 

avdelning arbetar mer än en annan spelar det ändå ingen roll, den ena avdelningen kommer dra ner 

allihop. 

Pröva - bygger på trail and error metoden. Medarbetarna ska prova och hitta de bästa metoderna för att 

minska fel, slöseri och tid. 

Dessa principer används på Karolinska institutet för att minska väntetiden samt att förbättra 

arbetsmiljön. Den interna statistiken visar på att väntetiderna gått ner och detta sägs vara tack vare det 

nya arbetssättet. 

 

Här följer två tabeller på väntetiderna på Huddinge- samt Solna Sjukhus från 2007-2010 
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Källa: Karolinska Universitet, 2011, 

http://www.karolinska.se/upload/Informationsavdelningen/Broschyrer/liten%20flodesbroschyr_111101.pdf 

 

Karolinska institutet har även infört andra principer och metoder som de väljer att följa för att öka 

patientnyttan samt säkerheten. Denna ser ut på följande sätt; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karolinska Universitet, 2011, 

http://www.karolinska.se/upload/Informationsavdelningen/Broschyrer/liten%20flodesbroschyr_111101.pdf 

 

I denna modell ovanför menas det att processen som behandlar patienten ska vara likadan varje gång, 

samma steg ska genomföras och patientens nytta är det som värderas högst. Det ska finnas en vilja till 

att ha lagarbete, samarbete samt att processerna ska vara i kontinuerligt flöde för patienten.  

4.2 S:t Görans sjukhus 

S:t Görans sjukhus i Stockholm har också infört Lean i sin vardagliga verksamhet. S:t Görans är det 

enda akutsjukhuset i Sverige med privata ägare och drivs sen 10 år tillbaka av Capio. S:t Görans var det 

första sjukhuset i Sverige som valde att använda sig av Lean och detta startades år 2005. Lean-arbetet 

började i medicinkliniken, men har nu övergått till att vara en grundläggande verksamhetsfilosofi och 

omfattar hela verksamheten(Capio S:t Görans, 2011). 
2
Enligt S:t Görans sjukhus själva har det blivit en 

förbättring sedan Lean implementerades. Vistelsetiden har minskat med mellan 33 och 50 % och antalet 

                                                 
2 Under 2010 publicerade S:t Görans sjukhus ett faktablad angående hur införande av Lean gick till samt vilka process som 

implementerades. 

http://www.stgoran.se/upload/Dokument/Kvalitet%202010/Sjukhusgemensamt/Förbättringsarbete%20för%20kvalitet%20och%20patientsä

kerhet.pdf i samband med detta faktablad publicerades även s:t Görans en informationssida på http://www.stgoran.se/sv/Om-oss/Korta-

fakta/Processorientering/ angående hur de arbetar med Lean. 

 

http://www.stgoran.se/upload/Dokument/Kvalitet%202010/Sjukhusgemensamt/Förbättringsarbete%20för%20kvalitet%20och%20patientsäkerhet.pdf
http://www.stgoran.se/upload/Dokument/Kvalitet%202010/Sjukhusgemensamt/Förbättringsarbete%20för%20kvalitet%20och%20patientsäkerhet.pdf
http://www.stgoran.se/sv/Om-oss/Korta-fakta/Processorientering/
http://www.stgoran.se/sv/Om-oss/Korta-fakta/Processorientering/
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patienter som är färdigbehandlade inom fyra timmar har ökat till ca 90 %. Lean-förändringen började 

med ett krisläge år 2004 då mottagning fick ta emot dubbelt så många patienter än vad de hade plats för. 

Problemet låg i en process där patienten väntade för att få träffa en läkare och tiden till hemgång. S:t 

Görans började då att skapa ett ”Lean Team” med en seniorläkare som skulle initialt berömma patienten. 

Arbetet fortsatte med att driva personalen och fokus låg på att eliminera slöseri och onödiga 

arbetsmoment som inte skapar värde för patienten. Därför har varje medarbetare fått två arbeten, dels att 

ge vård och dels att förbättra arbetsresultat. Lean för S:t Görans sjukhus bygger på fyra punkter och 

dessa är;  

1. De utgår från patienten och ökar de aktiviteter som tillför patienten värde.  

2. De arbetar utifrån ett flödesperspektiv där de skapar ett lärande system för att kontinuerligt 

identifiera så att det går att återkoppla och åtgärda det som behövs förbättras. De mäter och följer 

upp mot mål.  

3. De identifierar och eliminerar slöseri och principen ”rätt från början/rätt från mig” är central i 

arbetet.  

4. Medarbetarna själva, som arbetar närmast patienterna, har ansvaret för och driver det 

kontinuerliga förbättringsarbetet. Det är medarbetarnas idéer och förslag som testas, utvärderas 

och genomförs med stöd av chefer.  

 

S:t Görans sjukhus följer och använder även en av de principer som Karolinska universitetssjukhus gör 

och det är PDSA – modellen.  De tillämpar den på samma sätt som Karolinska sjukhuset. PLAN-DO-

STUDY-ACT som bygger på att hela tiden förbättra arbetet från det som har utförts och planera ett 

bättre flöde i arbetet. Utöver denna PDSA-princip säger S:t Görans sjukhus att de utbildar medarbetarna, 

linje cheferna och ledningen konstant och även utvecklar sitt arbetssätt. En av årets storsatsningar är att 

ta en halvdagsutbildning för sjukhusets ledningsgrupp, chefer och andra medarbetare i syfte för att höja 

kunskaps nivå ytterligare. En av de stora förändringarna som även S:t Görans sjukhus har gjort är att ta 

bort de traditionella ronderna för att patienterna ska slippa vänta på att få släppas vilket i sin tur betyder 

att behandlingstiden minskar och patienten kan gå hem tidigare(Capio S:t Görans, 2011). Sjukhuset har 

även utvecklat ett nytt intranät för dokumenthantering och gjort alla styrdokument lätthanterliga för alla 

medarbetare. Stora resurser har även blivit lagda på utbildning inom Lean och kvalitetsarbetet och 

införandet av GTT som bygger på att systematiskt granska patientjournaler för att undvika fel.  

 

Telefon-intervjun med Maria Falconer, Projektledare St: Görans Sjukhus, förklarar att Lean infördes på 

en enhet först, akutmottagningen som ledde till att de fick en stor ökning av antalet inkommande 

patienter. De har i olika omgångar arbetat med centralt ”push” och decentraliserat Lean med ”pull” från 

verksamheten. Idag använder de sig av två principer, vilka benämner ”Flöde – rätt tid” (=JIT) och 
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”Kvalitet i varje led”. (=Jidoka). Falconer hävdar att de svåraste stegen att implementera är kulturen och 

att Lean inte är ett verktyg utan ett sätt att tänka, en kultur. St: Görans Sjukhus har en minimistandard 

inom Lean som alla enheter arbetar utifrån och gemensamma verktyg som fungerar bra, A3 och PDSD. 

Falconer hävdar att de utgår från patientens behov och inte personalens eller yrkesgruppens enskilda 

behov, när de genomför förändringar. Under året har de valt att börja visualisera vilka förbättringar som 

genomförs utifrån patientförslag. Detta i syfte att visa patienten att de lyssnar på dem och genomför 

förändringar utifrån deras synpunkter. Falconer hävdar att Lean implementeras som en filosofi och en 

kultur– inte enbart en uppsättning fysiska verktyg. St: Göran har kommit ett steg längre än andra 

sjukhus. Mycket därför att införandet av Lean startades tidigare.   

4.3 Södertälje sjukhus 

Södertälje sjukhus har sedan tre år tillbaka börjat med flödesarbete och inlett omfattande 

förändringsarbeten mot process orientering och ständiga förändringar
3
. De pilotprojekten som blev 

utvalda till att börja med Lean är bl.a. operation, akuten och barn- och ungdomar med neuropsykiatriska 

diagnoser. Södertäljes sjukhus valde att döpa sitt omfattande arbete till Lean for Life, och med detta 

menas det att alla ska tänka utifrån detta. Därför har det genomförts flera utbildningar för både personal 

och ledningsgrupper. Förutom dessa ledningsgrupper, har de valt att skapa styrgrupper och 

projektgrupper för respektive flödesprocess där dessa rapporterar genom sin programledning till 

sjukhusstyrelsen. Medarbetarna har också fått en utbildning inom ledar- och medarbetarskapsutveckling, 

tack vare att alla nya grupper har skapats. 

Södertälje Sjukhus har även sina principer för Lean och dessa är: gör rätt från början, 

behovsstyrd tid ger tidsvinst, teamarbete ger resultat och gemensam målbild (Södertäljes Sjukhus 2011). 

Dessa är de fyra grundprinciperna de följer på Södertälje sjukhus men varje av dessa innebär inte bara 

en sak utan har flera små effekter. 

Gör rätt från början - I början var målet att förkorta väntetider på akuten. Det som menas med detta 

värdeord är att det ska göras rätt från början för att minska slöseriet. Läkaren ska göra rätt bedömning 

från början och utgå ifrån patienten själv och inte från en remiss. Det förkortar väntetiden för patienterna 

och ger ett bättra flöde genom de olika avdelningarna patienten måste gå igenom. Det ger patienten även 

mer tid för behandling och ger möjlighet till mer omsorg av läkarna. Det som ska uppnås med denna 

princip är även att skapa en lugnare och mindre stressad arbetsmiljö för medarbetarna och ge patienten 

                                                 
3
 . Under 2010 publicerade Södertälje Sjukhus broschyrer angående hur införande av Lean gick till samt vilka process som 

implementerades. Denna artikel är publicerad under 

http://www.sodertaljesjukhus.se/Global/broschyr/Brsochyr%20Lean%20for%20Life%202011-09-30.pdf i samband med 

detta faktablad publicerade även Södertälje Sjukhus en informationssida på http://www.sodertaljesjukhus.se/Om-oss/Nya-

sjukhuslokaler/Lean-for-life/ angående hur de arbetar med Lean. 

http://www.sodertaljesjukhus.se/Global/broschyr/Brsochyr%20Lean%20for%20Life%202011-09-30.pdf
http://www.sodertaljesjukhus.se/Om-oss/Nya-sjukhuslokaler/Lean-for-life/
http://www.sodertaljesjukhus.se/Om-oss/Nya-sjukhuslokaler/Lean-for-life/
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rätt vård från början. När medarbetarna får bättre arbetsmiljö kan de utföra noggrannare och svårare 

uppgifter då de inte är stressad från början. 

Behovsstyrd tid, ger tidsvinst - Tanken med detta är att förenkla och systematisera ingreppen på bl.a. 

lättare operationer. Det handlar om att förenkla arbetet för att inte missa information och spara tid. 

Några av de förändringar som gjordes var bl. a. ingreppen sker i största möjliga utsträckning med 

lokalbedövning. Patienten behöver alltså inte sövas, inga överlämningar mellan enheter där 

informationsmissar kan ske och mindre väntetid innan operationen för att minska oro för patienten. 

Tanken är att alltså behandla liknande lätt-operation på snabbare och enklare sätt för att då spara tid för 

medarbetarna samt minska väntetiden för patienten. 

Teamarbetet ger resultat - Denna princip bygger på att de olika avdelningarna samt medarbetarna ska 

arbeta mer tillsammans. Detta är för att undvika informationsmissar samt dubbelfoting av journaler. Det 

sjukhuset försöker införa är gemensamma regler och gemensam förståelse för varandra för att kunna 

minska slöseri. Det har införts nya regler, rutiner och standarder som följs av alla och som gör det 

omöjligt att göra fel. 

Gemensam målbild - Södertälje sjukhus mål är att gemensamt klara av mer. Sjukhuset ska även utföra 

arbetet på ett standardiserat sätt. De använder sig ut av checklistor som gemensamt utformas av 

projektledare och personal genom möten. Checklistorna visualiseras på ”whiteboard”. Det är ett bra 

hjälpmedel som personalen kan se och följa. Detta görs för att hitta och minimera fel samt att fånga 

störningar och dessutom är målet att öka entusiasm för förbättringsarbetet bland medarbetarna. Då alla 

strävar efter samma mål och alla arbetar på samma sätt tror Södertäljes sjukhus att de kan klara av fler 

patienter på kortare tid samt att öka patientsäkerheten. Även på Södertäljes sjukhus har medarbetarna 

som mål och uppgift att ha patienten i fokus men även fokusera på förbättringsarbete. 

 

Intervjun med Karin Hanaeus, Process och utvecklingssamordnare, Södertälje Sjukhus, berättade att 

några av deras steg var att omorganisera klinikstruktur till matrisorganisation som tydligare ska ge stöd i 

processens fokus. De har bjudit in externa föreläsare för inspiration och för att öka kunskapen. Med 

konsultstöd som har genomfört ca 10 pilotprojekt på olika verksamheter inom sjukhuset. Utbildat 

personal i konsult- och egna utbildningar. Hanaeus hävdar att den största utmaningen är att sprida 

värderingar om Lean och principer till alla medarbetare. Att hitta strukturer och kulturförändringar som 

stödjer medarbetare och chefer för att kunna lösa problem. Därmed skapa förutsättningar för ett 

systematiskt arbete med ständiga förbättringar. De har en matrisorganisation som ger stöd i att utveckla 

deras process/flöde fokus och det är en utveckling som sker i olika steg varje vecka. Exempel är 

processkartläggning av planerade operationer samt ett ständigt arbete utifrån störningar och 

förbättringsförslag på verksamhetens Lean-tavlor. Hanaeus upplever att de allt oftare lyfter och tar stöd 

av deras värdegrund och deras Lean-principer i deras resonemang, analyser och beslut. Hanaeus berättar 
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att många av deras patienter inte upprepar sin vårdupplevelse och därför har de svårt att märka skillnad. 

De kan med hjälp av en del mätningar se att de till exempel är betydligt tillgängligare idag än för 2 år 

sedan, nu får 99 % av patienterna i öppenvård träffa läkare inom 30 dagar, 2011 var samma siffra 60-70 

%. Hanaeus berättade att det är svårt att veta de andra sjukhusens arbete i detalj. De är ensamma om 

utbildningsprogrammet Humanistisk Medicin där personalen får träna och utveckla sin förmåga att 

bemöta patienten, vilket tydligt kopplar både till deras värdegrund och deras Lean-principer. 

4.3.2 Studiebesök Södertälje Sjukhus  

Studiebesöket på Södertälje sjukhus gav en mycket klarare bild av hur Lean används som ett 

arbetsredskap. För Lean arbetet finns ett speciellt mötes-rum som används för det dagliga arbetet för 

genomgång och uppföljningar. Arbetet följs upp på en ”whiteboardtavla”.  

 

”Lean-tavla” i ett mötes-rum: 

 

 

De röda prickarna symboliserar avvikelser. 

 

En annan aspekt som är intressant är var de olika Lean-tavlorna är placerade. I akutavdelningen är Lean-

tavlan placerad inne i fikarummet. Personalens fikarum där dörren var låst. Eftersom de är 

sekretessbelagda för varje patient är den inte placerad i vårdrummet eller på en mer öppen plats.  
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En Ursprunglig Lean-tavla som baseras på tillverkningsindustrin i akutpersonalens fikarum.  

 

Grupperna som arbetar med olika fall utformar sina egna tolkningar och följer upp på Lean-tavlan   

 

 

 

 

Södertälje sjukhus har gjort ett eget ”Lean-hus” för att förklara Lean processens principer inom sjukhuset.  

Respekt för patienten och medarbetaren är den mest centrala delen principen av dem.  

   

 

  Bild från Hanaeus, Södertälje Sjukhus. 
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De olika verksamhetsområdena har ett möte en gång i månaden och går igenom aktuella förbättringar. Lean är en 

process som pågår hela tiden. Hanaeus arbetar på ny tjänst på sjukhuset som har som syfte att stödja Lean.  

Hon valde att utgå från de värderingar och principer som sjukhuset ska använda sig av och därefter anpassa 

verktygen för att Lean – processen ska fungera bra. Framförallt de principer som finns i Lean-huset att det är 

patienten först.    

 

 

 

   Bild från Hanaeus,Södertälje Sjukhus 
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4.4 Danderyds Sjukhus 

Danderyds Sjukhus inledde deras införande av Lean innan beslutet skedde i ledningen, på 

akutmottagningen. Den första förändringen var att tillsätta ett team med specialläkare för initial 

bedömning av patienter. Förändringsarbetet ökade och Leans principer med fokus på ständiga 

förbättringar. Danderyds Sjukhus har två personer som har ansvar för implementeringen av Lean. Det 

förekommer stora infoträffar med grundläggande information om Lean där varje avdelning får ta 

initiativ att delta. De verksamheter där Lean-projektet skapas, är det fokus på att utvidga kunskaperna, 

metodutbildning och Lean-spel. Det är för att gradvis införa arbetssättet istället för att direkt utbilda 

samtliga. Alla ska få en möjlighet att arbeta praktiskt med metoderna.  

Alla kliniker har två eller flera pågående flödesarbeten vilket innebär att de arbetar mycket med 

uppföljning och resultatmätning (Rognes & Svarts 2011). 

 

Telefonintervjun med Carl-Göran Ericsson, Chefläkare, Docent vid Danderyds Sjukhus förklarade att 

mellan åren 2009-2011 infördes begreppet Lean, vilket medförde en viss förvirring i organisationen 

eftersom Lean uppfattades som något nytt industrikoncept. Det sågs inte som en naturlig utveckling av 

det arbete som redan pågått. Stor insats avseende kommunikation med medarbetare och 

förbättringsworkshop med övergripande mål att nå sjukhusets tillgänglighetskrav. Ericsson hävdar att de 

svåraste stegen att implementera är följande tre punkter.  

 Lean ledarskap, att engagera chefer och ledare 

 Att engagera läkarkåren 

 Att integrera Lean arbetet med sjukhusets arbete med kvalitet och patientsäkerhet.  

Ericsson hävdar att flödesarbetet är fläckvis utmärkt, med teamarbete och god nivå av 

förbättringskunskap. Fläckvis mindre bra och allt där emellan. Det är lång väg till dessa att systematiskt 

förbättringsarbete är en naturlig del av medarbetarens vardag. Ericsson förklarar att Lean inte är det 

viktiga, utan att arbeta processorienterat med utveckling av processer enligt Lean-inspirerat arbetssätt, 

och att en struktur byggts upp för att stötta arbetet. Detta medför att mycket förbättringsarbeten pågår på 

hela sjukhuset. Allt förbättringsarbete syftar till förbättrad kvalitet och säkerhet för patienten och att de 

förhoppningsvis sprider kunskapen som ringar på vattnet. Att de medför en kulturförändring som siktar 

mot personcentrerad vård för att ännu bättre tillgodose patientens behov. På de enheter där flödesarbetet 

pågår med systematiskt förbättringsarbete ser de en förbättrad kvalitet för patienten i form av förbättrade 

resultat avseende patientupplevd kvalitet, tillgänglighetsmått samt medicinska utfallsmått, enligt 

kvalitetsregister och öppna jämförelser. De kan också se att dessa enheter uppfyller dessa mål bättre än 

enheter där förbättringsarbetet fungerar sämre.  Ericsson klargör att förbättringsarbete inte får kopieras 

helt utan måste sättas i sitt sammanhang. Det som är applicerbart i Danderyds sjukhus kontext kallas för 

DS Lean. 
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Kapitel 5 - Analys och Diskussion 

Följande avsnitt bygger på en analys och diskussion kring den informationen som presenterades i förra 

avsnittet. Under denna rubrik ställs data från resultatet mot vad teorin säger om Lean Production samt 

Lean Healthcare. Skillnader har analyserats inom Lean i sjukvården gentemot den Lean som står och 

presenteras i teorin. Vi ska alltså svara på frågan hur Lean-principerna skiljer sig inom sjukvården.  

5.1 - Lean i svenska sjukhus 

Lean handlar om att eliminera slöseri, öka nytta för kund, skapa kvalité och undvika onödiga kostnader. 

Svenska sjukhus har adopterat delar av Lean som bl.a. 5s, kaizen, standardisering och flödesarbete. 

Enligt Womack och Jones(2003) påverkar slöseriet värdet på varan eller tjänsten som kunden egentligen 

inte ska behöva betala för. Flera sjukhus har därför försökt att undvika detta slöseri för att kunna ge 

kunden mer värde och slippa betala för icke värdeskapande aktiviteter. Införandet av Lean som Womack 

och Jones(2003) menar, har varit positivt och de har kunnat följa nya regler samt utveckla nytt arbete på 

bättre sätt tack vare Lean. Womack och Jones(2003) hävdar dock att Lean hör hemma i produktionen 

och inte i servicen då det är produktionen som måste förbättrats och servicen kan inte påverkas. På 

Karolinska Universitetssjukhuset har standardisering, visualisering, flödesarbete och team gett stora 

effekter. Väntetiden har halverats, arbetsmiljön har förbättrats och patientnyttan har ökat. Lean har 

införts på ett rätt sätt i dessa sjukhus då många av de investerade mycket i utbildning angående Lean.  

De la ner mycket på att försöka motivera medarbetarna då Womack och Jones(2003) belyser utbildning 

och motivation som en stor del av Lean.  

5.2 Ett standardiserat arbetssätt 

Womack och Jones(2003) menar att ett standardiserat arbetssätt som finns i Lean bygger på att resultatet 

ska vara mycket bra, medarbetarna ska aldrig börja om från ruta ett och att skapa stabilitet i arbetet. 

Karolinska sjukhuset definierar standardiserat arbetssätt som att liknande patienter ska hanteras på ett 

liknande sätt. Det leder till att dokumentations behov minskar och att mer tid finns åt patienterna. Det 

skiljer lite från vad Lean-principerna syftar på, vilket är att ett arbetssätt ska vara lugnt (stabilt), 

resultatgivande och ska eliminera slöseri. Karolinska Universitetssjukhus har som mål att eliminera 

slöseri med hjälp av att minska dokumentbehovet, hantera liknande patienter på ett standardiserat sätt 

och öka tiden med patienterna vilket i sin tur blir en resultatökning då de kan hantera fler patienter på en 

kortare tid. Detta leder till att S:t Görans uppnår en stabilitet i arbetet eftersom medarbetarna vet vad de 

ska göra när en viss patient kommer in. Medarbetarna undviker att starta från ruta ett utan går direkt på 

felet, vilket även ska göras utifrån teorin.  
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5.3 Flödesarbete 

Alla av de undersökta sjukhusen har infört någon sorts av flödesarbete och anser att ett flöde ska skapas 

gällande patienten. Karolinska Universitetssjukhuset kallar sitt flödesarbete för ”länka” där alla stegen 

patienter tar igenom sjukhuset ska länkas ihop för att ge arbetet ett flöde. Södertälje kallar sitt 

flödesarbete för behovsstyrd tid, som ger tidsvinst och därmed reglera tiden bättre och utföra vissa 

uppgifter på ett enklare sätt för att slippa låta patienten vänta. Det handlar om att skapa ett arbetssätt 

som är i ett flöde och därmed undvika onödig väntetid för patienterna. S:t Görans sjukhus har dock en 

annorlunda tolkning på flödesarbete då de beskriver det som att ett flödesperspektiv ska skapa ett 

lärande system där problem kan identifieras, återkopplas och återgärdas om de behöver förbättras. S:t 

Görans sjukhus fokuserar på att skapa ett system där medarbetarna kan lära sig ifrån, där medarbetarna 

hela tiden kan enkelt gå tillbaka och se vad som har hänt för att senare kunna utvärdera detta. Teorin 

säger dock att flödesarbete är att de olika delarna i produktionen ska sättas samman för att skapa ett 

flöde i systemet, vilket innebär att arbetet ska struktureras till exempel att dela upp arbetet i avdelningar 

eller skapa ett löpande band. Alla sjukhus förutom S:t Görans har tolkat Lean enligt vad teorin 

beskriver, målet är att skapa ett löpande band för patienterna så att de slipper vänta och att behandlingen 

går snabbare. Det är viktigt att spara tid åt patienterna och skapa mer tid åt medarbetarna där målet är att 

mottagandet och hemskickande av patienterna ska gå som på rullande band. (Womack och Jones, 2003).  

5.4 Kaizen 

Av alla de undersökta sjukhusen har samtliga implementerat Kaizen. Kaizen enligt teorin handlar om att 

det ständigt ska förekomma förbättringsarbete för att ständigt kunna förbättra resultat (Womack & 

Jones, 2003). S:t Görans och Karolinska har implementerat samma definition av Kazien och är PDSA-

modellen. Södertälje följer en princip som heter “rätt från början”, denna princip handlar om att 

patienten ska få rätt bedömning från början och inte skjutas runt, det utgås ifrån att patienten och hans 

värdering och inte från en remis. Dessutom om ett fel uppstår ska det kontrolleras och utvärderas om 

vad som borde ha gjorts bättre. Det finns därför inte stora skillnader eftersom Kaizen bygger på att 

förbättra men förklarar inte hur. Att mäta sjukvård i resultat är väldigt svårt då alla patienter är olika, 

medan i produktionen ska alla produkter vara likadana. Därmed är det svårt för sjukhusen att säga om de 

verkligen utför några förbättringsarbeten då varje dag är sig inte lik. Sjukhusen lyckas med att skapa nya 

regler och nya protokoll för vissa patienter med vissa sjukdomar. Detta gör att arbetet blir smidigare och 

mer lätthanterligt nästa gång en patient med en vis åkomma återkommer.  
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5.5 Lean Healthcare gentemot Lean Production samt Lean i sjukhusen.  

Då det finns små skillnader mellan sjukhusen och vad de anser vara Lean, är frågan om de har tolkat 

Lean Healthcare på sitt sätt eller om de har implementerat Lean Healthcare och sedan tagit delar av 

Lean Production. Lean Healthcare bygger på att patienten ska flöda igenom hela sjukhus processen och 

allt som inte skapar ett värde bör undvikas.  Under processens gång är det viktigt att eliminera slöseri. 

Dessutom är det viktigt att förbättra kvalitén för patientens vård vilket innebär att ge en god service, 

minska förseningar, väntetider, de anställdas arbetsmiljö. Lean Healthcare har sina egna principer och 

dessa är specificerade flöden, identifiera patientens värdeflöde eller resa, värdeflöde, pull, och 

perfektion. Vi kan direkt konstatera att sjukhusen har olika definitioner på Lean än vad Lean Healthcare 

säger. Alla principer känns igen från vad sjukhusen har sagt och bl.a. är att identifiera patientens 

värdeflöde eller resa, värdeflöde och perfektion väldigt lika till sjukhusens egna tolkningar. Identifiera 

patientens värdeflöde eller resa bygger på att se tillbaka och återkoppla till hur patientens resa såg ut och 

komma med nya lösningar, värdeflöde syftar på att patientens resa ska flöda genom hela sjukhuset samt 

att standardisera vissa flöden och perfektion är att hela tiden förbättra arbetet tills det blir perfektion. 

Dessa principer kommer från Kaizen, flödesarbete och standardiserat arbetssätt vilka är de tre 

huvudprinciperna som majoriteten av sjukhusen har valt. De definieras lite annorlunda, men klar 

koppling mellan vad teorin säger och vad sjukhusen påstår att de gör. Det finns en stark koppling till 

Lean Production med Lean Healthcare och Sjukhusens tolkningar av Lean kommer från Lean 

Healthcare och inte direkt från Lean Production. Efter implementeringen av Lean Healthcare har de valt 

att anpassa teorin till sjukhuset och att det är därför vissa principer liknar mer Lean Production medans 

andra är mer en egen tolkning. 
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Kapitel 6 - Slutsats 

6.1 Slutsatser 

De iakttagelser som har gjorts från både sekundär- och primärdata ger en uppfattning av hur Lean inom 

sjukvården kan jämföras med Lean inom tillverkningsindustrin. Sekundärdata har verifierats genom 

primärdata i form av intervjuer och studiebesök. Överensstämmelsen med våra antaganden från 

problemdiskussionen har studiearbetet visat att Lean är ett ständigt förbättringsarbete även inom 

sjukvården.       

 

 Lean Healthcare har fokus på patienten och patientens resa genom sjukhuset till skillnad från 

Lean Production där det har fokuserat på slutprodukten. 

 

 Lean som sjukhusen använder är en utvecklad form av Lean Healthcare då Lean Healthcare 

verkar som en bred förklaring och en bra grund. 

 

 De sjukhus som har implementerat Lean har gjort en bra tolkning av teorin och från vad som 

presenteras av de interna dokumenten ser det ut att vara lyckat. 

 

 Varje sjukhus har infört olika delar och processer av Lean och använder de på olika sätt samt att 

vissa sjukhus använder delar av Lean som andra sjukhus inte gör. 

 

 Varje sjukhus är väldigt individuellt med tolkningen och användandet av Lean. 

6.2 Diskussion 

Lean bygger på att utfört arbete ska vara strukturerat och standardiserat och många sjukhus har infört 

egna nerskrivna regler om hur saker och ting ska lösas, de har verkligen försökt att likna Lean då de 

också vill strukturera och standardisera sig i arbetet. Flera sjukhus har infört standardisering då arbetet 

ska vara likadant varje gång, andra har infört flödesarbete där patienten ska flöda mellan de olika 

momenten i sjukhuset och andra sjukhus har infört andra principer inom Lean. På papper är den Lean 

som sjukhusen har adopterat väldigt lik om inte densamma som Lean Production, den är även den 

samma som Lean Healthcare. Den stora skillnaden mellan sjukhusens Lean, Lean Healthcare och Lean 

Production är att Lean Healthcare samt sjukhusens Lean har mer fokus på patienten och dess resa 

genom sjukhuset gentemot slutprodukten. Produktionens Lean menar att produkten ska vara av högst 

möjliga kvalité till den lägsta kostnaden. (Womack & Jones, 2003) Sjukhusen pratar däremot inte lika 

mycket om att dra ner kostnader utan däremot syftas det mycket på god kvalité. Sjukhusen har som mål 
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att förbättra kvalitén för patienterna genom att dra ner väntetider och smidigare mottagning. De strävar 

efter att hela processen för patienterna ska lysa med kvalité.  Fokus inom sjukhusen gentemot vad teorin 

säger är patienten och dennes trivsel på sjukhuset. Det känns som sjukhusen och Lean Healthcare 

fokuserar mer på processen patienten går igenom snarare än slutprodukten och där med blir Lean 

anpassat till service. Mellan Lean Healthcare och Lean i sjukhusen finns det inga större skillnader 

förutom att principerna har anpassats till sjukhusens egna behov och egna avdelningar. Därför är Lean 

som sjukhusen har infört faktiskt en utvecklad och anpassad Lean Healthcare, även om vissa benämner 

den på ett annat sätt. Lean Healthcare känns mer som en grund som sjukhusen ska arbeta efter och 

anpassa till sina egna sjukhus, medan Lean Production är en färdig lösning. 

Vår allmänna uppfattning är att svaren från respondenterna vill betona att det handlar om människor och 

inte om produkter såsom inom tillverkningsindustrin. Inom sjukvården handlar det om empati och 

medmänniskor.  Lean blir mer som en filosofi än ett verktyg.  

6.3 Vidare forskning 

Frågan som fortfarande kvarstår är hur pass effektivare sjukhusen har blivit? Det skulle kunna vara ett 

förslag för vidare forskning. En annan fråga som kvarstår är hur mycket av det som sägs av sjukhusen 

utförs verkligen i praktiken? 

Macej Zaremba gav 2012 ut en bok angående Lean i sjukvården från faktiska händelser där det står att 

Lean har gjort att sjukvården har blivit sämre och då är frågan hur det skiljer sig så mycket från vad 

sjukhusen säger till verkliga händelser.  

6.4 Metodkritik 

Studiebesöket som genomfördes gav en klarare bild om ämnet, men det är naturligtvis svårt att 

generalisera hela processen. Antalet som intervjuas på sjukhuset och vem vi har valt att intervjua har en 

stor betydelse. En person som är mycket engagerad och har Lean som en huvuduppgift på sjukhuset ger 

ett mer grundligare svar. Eftersom det är fyra sjukhus som analyseras och ett av dem saknar primärdata 

blir det också svårt att jämföra och dra detaljerade slutsatser.  

Uppsatsen har haft svårigheter att operationaliseras eftersom den inte har en tillräcklig teoretisk grund. 

Den har från början varit en stor kartläggning med Sjukhus som har analyserats över hela Sverige. 

Eftersom uppsatsen då innehöll mycket sekundärdata och för lite primärdata föreslog handledaren att 

begränsa teoridelen till Lean Production och Lean Healthcare. Det vore intressant om teoridelen bestod 

av de tre teorierna som den gjorde från början: Institutionell teori, New public management och Total 

quality management. Den institutionella teorin beskriver hur idéer om företagsstyrning 

institutionaliseras. Den beskriver också hur styrverktygen sprider sig in i olika typer av organisationer, 

samt hur de implementeras och omformas inom organisationerna.  
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Då hade det varit enklare att operationalisera och ta reda på mer varför sjukhusen implementerar 

styrsystem som Lean. Det hade också varit intressant att dra paralleller till styrverktyget Total quality 

management som precis som Lean sätter kunden i fokus och har sitt ursprung i Japansk kultur  

(Røvik, 2001).    
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjumall: 

 

Frågeformulär om Lean i sjukvården 
 Hej! 

 

Jag är en student från Södertörns Högskola där jag studerar ett program som heter Ekonomi, Teknik 

och Design. Jag håller just nu på med min C-uppsats som handlar om Leans principer inom sjukvården. 

 

Det är många diskussioner som pågår i samhället, bl a att sjukvården har försämrats sedan delar 

privatiserades och styrsystem som Lean införts. Det händer alltför ofta att patienter får vänta alltför 

länge och inte blir tillräckligt snabbt behandlade. 

 

Syftet med studien är att kartlägga hur Lean Production implementeras inom sjukvården samt vilka av 

Leans principer som präglar de olika sjukhusen. Konceptet har sitt ursprung i en industriell verksamhet 

med andra förutsättningar, vi tar reda på om införandet och principerna skiljer sig från vad teorin 

säger. 

 

Jag är intresserad av hur ni uppfattar och resonerar kring Lean inom Sjukvården.  

Här följer några frågor som jag skulle vara mycket tacksam över om ni kunde ge er tid att svara på.  

 

 

 I vilka steg infördes Lean och vilka principer använder ni idag?

 

 

 Vilket var de svåraste stegen att implementera?

 

 

 Hur fungerar ert flödesarbete idag?

 

 

 Är det mycket förbättringsarbete som pågår i och med Lean?

 

 

 Vad är den största skillnaden för patienten?

 

 

 Hur skiljer sig ert Lean från teorin om Lean Healthcare och med andra sjukhus?

 

 

 

Jag ser väldigt mycket fram emot era svar! 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Henrik Camber 
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Bilaga 2 

Capio St: Görans sjukhus: 

2014-05-19 

Maria Falconer  

Projektledare, Sjukhusstaben 

 

 

 I vilka steg infördes Lean och vilka principer använder ni idag?

 
 

 Vilket var de svåraste stegen att implementera?
Kulturen! Lean är för oss inte ett verktyg, utan ett sätt att tänka – en kultur

 

 

 Hur fungerar ert flödesarbete idag?

 
 

 Är det mycket förbättringsarbete som pågår i och med Lean?
  Ja, mycket förbättringsarbete pågår i och med Lean.

 

 

 Vad är den största skillnaden för patienten?
Vi utgår från patientens behov – och inte personalens eller yrkesgruppens enskilda behov – när vi genomför förändringar. 

Under året har vi även valt att börja visualisera vilka förbättringar vi genomför utifrån patientförslag. Detta i syfte att visa 

patienten att vi lyssnar på dem och genomför förändringar utifrån deras synpunkter.

 

 

 

 Hur skiljer sig ert Lean från teorin om Lean Healthcare och med andra sjukhus?
För oss är Lean en filosofi och ett tankesätt – inte enbart en uppsättning verktyg. Här tror jag att vi har kommit ett steg längre 

än andra sjukhus.
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Bilaga 3 

Danderyds sjukhus: 

2014-05-21 

Carl-Göran Ericsson 

Chefläkare, Docent 

Danderyds sjukhus AB 

 

 I vilka steg infördes Lean och vilka principer använder ni idag?

 

 Vilket var de svåraste stegen att implementera?

Lean ledarskap, att engagera chefer och ledare 

Att engagera läkarkåren 

Att integrera Lean arbetet med sjukhusets arbete med kvalitet och patientsäkerhet.  

 

 Hur fungerar ert flödesarbete idag?

Fläckvis utmärkt, med teamarbete och god nivå av förbättringskunskap. Fläckvis mindre 

bra.  

Och allt däremellan.  

Lång väg kvar till dessa att systematiskt förbättringsarbete är en naturlig del av 

medarbetarens vardag.  

 

 Är det mycket förbättringsarbete som pågår i och med Lean?

Just begreppet Lean är inte det viktiga, utan att Danderyds sjukhus arbetar 

processorienterat med utveckling av processer enligt Lean inspirerat arbetssätt, och att en 

struktur byggts upp för att stötta det arbetet. Detta medför att mycket förbättringsarbeten 

pågår på hela sjukhuset. 

 

 Vad är den största skillnaden för patienten?

Allt förbättringsarbete syftar till förbättrad kvalitet och säkerhet för patienten, så alla 

flödesarbeten syftar mot mål i termer av förbättringar för patienten, så förhoppningsvis 

sprider sig kunskapen som ringar på vattnet och medför en kulturförändring som siktar 

mot med personcentrerad vård för att ännu bättre tillgodose patientens behov.  

 

På de enheter där vårt flödesarbete pågår med systematiskt förbättringsarbete ser vi 

förbättra d kvalitet för patienten i form av förbättrade resultat avseende patientupplevd 

kvalitet, tillgänglighetsmått samt medicinska utfallsmått, enligt kvalitetsregister och 

öppna jämförelser. Vi kan också se att dessa enheter uppfyller dessa mål bättre än enheter 

där förbättringsarbetet fungerar sämre.   

 

 Hur skiljer sig ert Lean från teorin om Lean Healthcare och med andra sjukhus?

Sannolikt inte alls. Men förbättringsarbete går inte att kopiera helt utan måste sättas i sitt 

sammanhang. Så det som är applicerbart i Danderyds sjukhus kontext kallar vi för DS Lean. 
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Bilaga 4 

2014-05-28 

Södertälje sjukhus 

Karin Hanaeus   

Process och utvecklingssamordnare   

 

 I vilka steg infördes Lean och vilka principer använder ni idag?

Några av de steg vi hittills genomfört är: 

Omorganisering från klinikstruktur till matrisorganisation som tydligare ska ge oss stöd i processens 

fokus.  

Bjudit in externa föreläsare till oss för inspiration och öka vår kunskap.  

Med konsultstöd genomfört ca 10 pilotprojekt på olika verksamheter inom sjukhuset. 

Utbildat personal i konsult- och egna utbildningar.

 

 Vilket var de svåraste stegen att implementera?

Den största utmaningen som jag ser hittills är att sprida värderingar och principer till alla medarbetare 

och att hitta strukturer som stödjer medarbetaren som problemlösaren och chefer som kan skapa 

förutsättningar för ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. 

 

 Hur fungerar ert flödesarbete idag?

Vår matrisorganisation ger oss stöd i att utveckla vår process/flödesfokus och det är en utveckling som 

sker i olika stora steg varje vecka. Exempel är till processkartläggning av planerade operationer samt ett 

ständigt arbete utifrån störningar och förbättringsförslag på verksamheternas Lean-tavlor. 

 

 Är det mycket förbättringsarbete som pågår i och med Lean?

Svårt att säga hur mycket är. Det jag kan säga är att jag upplever att vi allt oftare lyfter och tar stöd av 

vår värdegrund och våra Lean-principer i våra resonemang, analyser och beslut. 

 

 Vad är den största skillnaden för patienten?

Många av våra patienter upprepar ju inte sin vårdupplevelse och de har därför svårt att märka skillnad. 

Men vi kan ju med hjälp av en del mätningar se att vi till exempel är betydligt tillgängligare idag än för 

2 år sedan, nu får 99 % av patienterna i öppenvård träffa läkare inom 30 dagar, 2011 var samma siffra 

mellan 60-70 %.  

 

 Hur skiljer sig ert Lean från teorin om Lean Healthcare och med andra sjukhus?

Svårt att säga då jag inte är insatt i de andras sjukhus arbete i detalj, vet dock att vi är ensamma om 

utbildningsprogrammet Humanistisk Medicin där vår personal får träna och utveckla sin förmåga att 

möta patienten vilket tydligt kopplar både till vår värdegrund, men också våra Lean-principer. 

 

 


