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Abstract

Optimization of material handling in public healthcare

Marcus Forsberg & Lukas Tådne

Research Questions:  
I: How could a material handling 
system that is more time-saving and 
convenient than the present be 
structured?  
II: How can a new material handling 
system be implemented under current 
circumstances? 
III: How can Lean Healthcare be used 
to improve material handling in 
public healthcare? 

Purpose: The scope of the project 
was to study the material handling 
in a pediatric oncology department 
and give suggestions how to improve 
efficiency regarding time and 
convenience. Furthermore, analyze 
how Lean and Change Management can 
bring improvements to the public 
healthcare.  

Methodology: This master thesis is 
an abductive case study at Uppsala 
University Hospital which is 
equivalent to 30 ECTS. Primary data 
was collected through observations, 
a focus group, interviews and 
internal documents as well as 
business intelligence from external 
hospital departments. Secondary data 
collection was made through research 
papers and literature from the field 
of Lean, logistics' and change 
management.  

Findings: The material handling 
process can be improved with 
Leanprinciples, but the 
implementation requires resources 
and training. A two-bin replenish-
system based on kanban-methodology 
can save both time and be more 
comfortable than current material 
handling – by eliminating non-value 
activities such as visual inventory. 
However, there are some practical 
barriers regarding bacterial risks 
and traceability of goods.  

Keywords: Material handling process, 
Lean Healthcare, Kanban 
implementation, Hospital Material 
Management  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och 

tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna 

utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera 

det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera 

förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen 

kan förbättra sin hantering av förbrukningsmaterial. Syftet är att öka personalens tid för att vårda 

patienter genom att minska det administrativa arbete som vårdpersonalen spenderar på 

materialhanteringen idag. 

Tillverkande företag inom den privata sektorn har arbetat kontinuerligt med att identifiera och 

eliminera aktiviteter som inte skapar värde för slutkunden. Genom innovativ design av processer 

har industriföretagens service och kvalité kunnat förbättras. Drivkraften har bland annat varit en 

allt hårdnande konkurrens och för att möta denna har en viktig faktor varit att öka företagens 

effektivitet. Ett framgångsrikt och beprövat koncept för att åstadkomma effektivitetsökningar 

inom industrin är Lean Production. Sjukvården är en viktig funktion i samhället och kräver 

mycket resurser, men den står idag inför stora utmaningar. Liknande metoder för att leverera 

högre kvalitet till lägre kostnader skulle vara värdefullt för hälso- och sjukvården, men det måste 

även utredas noggrant hur processerna i slutändan påverkar patienten och säkerheten. Patienten 

bör vara i fokus och bekvämlighet och tid är viktiga aspekter som kan användas vid utvärdering 

av nya rutiner och processer. 

Studien inledes med en observation av den befintliga inventerings- och beställningsprocessen på 

Barnonkologen för att utföra en processkartläggning av avdelningens aktiviteter. Syftet med 

kartläggningen var att få en överblick över verksamheten för att vidare identifiera aktiviteter som 

inte var värdeskapande för varken personalen eller patienterna. I syfte att studera framgångsrika 

koncept för materialhantering inom vården genomfördes en omvärldsanalys bestående av 

observationer på andra sjukhusavdelningar. Resultatet från omvärldsanalysen var att de studerade 

avdelningarna använder ett materialhanteringssystem som kallas kanban. Systemet härstammar 

från Toyota Production System, där kanban betyder signalering på japanska, vilket ska meddela 

beställning. Beställningen ska ske efter rätt mängd och tid till rätt plats. Med hjälp av 

processkartläggningen och resultatet från omvärldsanalysen kunde en ny utformning av 

Barnonkologens materialhantering utformas. I ett förändringsarbete är det viktigt att den nya 

lösningen är väl förankrad hos personalen. Det hjälper med andra ord inte hur bra den förslagna 

lösningen är, om den inte är genomförbar. Därför utfördes en fokusgrupp där personalen fick ge 

sina synpunkter på den nya utformningen, samt hur de ansåg att ett införande skulle kunna ske. 

Genom detta kunde utformningen av systemet inte bara anpassas ytterligare efter personalens 

behov, utan också skapa underlag för förändringsarbetet. 

Denna studie kan visa på att ett nytt materialhanteringssystem baserat på Lean för 

Barnonkologens fall kan vara framgångsrikt. För Barnonkologen uppskattas att över tusen 

arbetstimmar kan besparas per år genom en eliminering av den visuella inventeringen och ett 

minskat letande efter material. Studien betonar de praktiska hinder som kan uppstå vid en 

implementering och understryker även vikten av ett lyckat förändringsarbete. Otillräckligt 

förberedda initiativ kan innebära risker som till och med kan överstiga risken att misslyckas med 

en förändring. Riskerna med att misslyckas kan förutom slöseri med resurser, få vårdpersonal att 

bli förändringströtta och i framtiden motsätta sig viktiga initiativ. 



 
 

I granskningen av den befintliga forskningslitteraturen inom området fanns det få empiriska 

undersökningar om hur sjukavdelningar kan effektivisera sina materialhanteringsprocesser. 

Denna studie kan visa på hur materialhanteringen kan förbättras för Barnonkologen och även 

fungera som underlag till vidare användning, både för andra sjukhusavdelningar men även som 

empiriskt bidrag till forskningsområdet. 

  



 
 

Förord 
Denna rapport är ett examensarbete som är en del utav utbildningen Master of Science inom 

industriell ledning och innovation på Uppsala Universitet. Examensarbetet är utfört av 

projektgruppen som består av Marcus Forsberg och Lukas Tådne. 

Det har varit en utmanande och lärorik uppgift att undersöka hur materialhanteringsprocessen 

kan förbättras på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus. Med projektgruppens bakgrund 

som maskiningenjörer var uppdraget inom hälso- och sjukvård en ny och givande erfarenhet. 

Projektgruppen vill därför tacka Clinical Innovation Fellowship (CIF) som tillhandahöll denna 

möjlighet. Ett extra stort tack vill riktas till Rebecca Bejhed och Hanna Andersson på CIF som 

har bidraget med support och hjälp i studiens utförande. Projektgruppen vill även tacka 

personalen på Barnonkologen som har medverkat i studien och respondenter som har ingått i 

omvärldsanalysen, utan dess medverkande hade studien inte uppnått sitt fulla värde. Slutligen vill 

projektgruppen tacka Malin Hollmark på Uppsala Universitet för all handelning och goda råd. 

 

Uppsala, 2016-05-03 

Marcus Forsberg och Lukas Tådne 

  



 
 

Ordlista 

 
Artikel – En artikel avser ett objekt med ett unikt artikelnummer och har därför gemensam 
information för en eller flera varor. 
 
Lean – I denna rapport kan Lean avse de principer, metoder, filosofi, och tekniker som 
härstammar från Toyota Production System. Men även i den bredare bemärkelsen som ett medel 
för att öka produktiviteten i en verksamhet eller organisation. 
 
Lean Healthcare - Tillämpningen av Lean inom hälso- och sjukvården. 
 
Lean Production (LP) - Tillämpningen av Lean inom industrin. 

 
Materialhantering - Materialhanteringen beskrivs som vetenskapen och konsten om transport, 
positionering, förmedling och lagerhållning av material. 
 
Spårbarhet - I denna rapport avser spårbarhet möjligheten till att identifiera artiklars härkomst 
vid eventuella defekter. 
 
Sunk-cost – Sunk-cost är en kostnad som redan har uppstått och inte kan återvinnas. 
 
Vara - En vara avser ett eller flera objekt som är kopplat till en artikel. 
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1 Inledning 
Följande avsnitt presenterar studiens bakgrund, uppdragsbeskrivning, problemformulering och avslutar med 

studiens syfte. 

1.1 Bakgrund  
Tillverkande företag inom den privata sektorn har arbetat kontinuerligt med att identifiera och 

eliminera faktorer som inte skapar värde för slutkunden. Drivkraften för detta har bland annat 

varit en allt hårdnande konkurrens och för att möta denna har en viktig faktor varit att öka 

företagens effektivitet (By, 2005). Ett accepterat och beprövat koncept för att åstadkomma 

effektivitetsökningar är Lean Production (LP) (Stålberg & Fundin, 2016). Det finns många 

åsikter om vad som utgör LP, men det har onekligen sitt ursprung från Toyota Production 

System. Idag används LP i många olika typer av organisationer över hela världen (Pokinska, 

2010). Många tillverkande företag har implementerat LP och en stark trend för företag är även 

att utveckla och implementera egna förbättringsprogram i form av företagsspecifika 

produktionssystem baserade på LP (Stålberg & Fundin, 2016). 

Traditionellt har den offentliga sektorn inspirerats av den privata sektorn genom att använda 

verktyg utvecklade av tillverkande företag. Verktygen har anpassats och sedan implementerats 

för att passa den egna verksamheten och resultatet har varierat (Antony et al., 2007). Den 

offentliga sektorn består av en mängd olika organisationer, där ibland sjukvården. Jämfört med 

industrin är sjukvården överlag inte utsatt för samma konkurrens, och därmed finns inte heller 

samma naturliga incitament och förmåga att utveckla rutiner och förbättra arbetssätt för 

verksamhetens uppgifter (Stålberg & Fundin, 2016). Användningen av Lean i sjukvården har fått 

sitt namn Lean Healthcare och haft en stor uträckning sedan början av 2000-talet. Sjukvården är 

en viktig funktion i samhället och kräver mycket resurser, men den står idag inför en rad 

problem som till exempel vårdplats- och personalbrist (Wallström & Brungs, 2015). Det 

diskuteras flitigt hur man ska möta problemen och hur man ska arbeta med resurserna. Varje 

förbättring som sker inom vården är inte bara en vinst för det berörda sjukhuset, utan för 

samhället som helhet. En effektivisering genom till exempel eliminering av slöseri eller 

optimering av resurser kan därför betraktas som samhällsnytta som resulterar i mer högkvalitativ 

vård. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH), är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska 

Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting och är tänkt att utveckla 

Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum (CTMH, 2016). En del i satsningen är 

Clinical Innovation Fellowship (CIF). CIF är ett program där ett multidisciplinärt team under 

åtta månaders fältobservationer på en klinik identifierar behov och möjligheter. På 

sjukhuskliniker bedrivs idag en mycket avancerad och komplex verksamhet som karakteriseras av 

en växande specialisering och tekniktäthet. Därför består CIF-teamet av fyra deltagare med olika 

kompetensområden som bidrar till gruppen med sin kunskap. CIF-programmet skapades år 2010 

och nya team har deltagit i programmet varje år sedan dess. År 2015 utsågs tre nya CIF-team och 

varje team tilldelades en specifik klinik, däribland Barnonkologen på Uppsala Akademiska 

sjukhus (CTMH, 2016). 
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Barnonkologen är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen utreder, 

diagnostiserar och behandlar barn med cancer och blodsjukdomar. Totalt har avdelningen tolv 

enkelrum där patienter och anhöriga kan befinna sig. I dagsläget har avdelningen omkring 60 

anställda. Det finns även ett flertal förråd innehållandes förbrukningsmaterial, som till exempel 

sänglinnen, sprutpumpar och läkemedel. CIF-teamet identifierade under sin tid på kliniken bl.a. 

ett behov för att förbättra omständigheterna kring lager och inventering. Förråden är inte 

organiserade efter personalens arbetsflöde och behov vilket leder till onödigt letande och spring. 

Rutinerna för inventering har baserats på papper och penna sedan verksamheten startades. 

Därmed uppstod en angelägenhet hos CIF och Barnonkologen att komma tillrätta med 

problemet. Behovet ansågs vara att kartlägga personalflödet, organisera förvaringen utifrån 

brukarnas behov och ta fram ett brukarorienterat inventeringssystem mer passande för 2000-

talet. Ett mer strukturerat arbetssätt kring lagerhanteringen och ett effektivare 

beställningsförfarande kan förhoppningsvis ge personalen mer tid till att vårda patienterna. 

1.3 Problemformulering 
Problematiken som existerar på Barnonkologen är vanlig i den breda bemärkelsen att försöka 

effektivisera ett arbete. Detta diskuteras redan i början av 1900-talet i exempelvis Taylors 

klassiska organisationslära, som gick ut på att analysera hur företag maximerar mängden output i 

produktionen med minsta input (Taylor 1919). Idag är Lean nästa steg för att skapa 

förutsättningar för värdebaserad sjukvård och är allmänt känt under namnet Lean Healthcare 

(D’Andreamatteo et al., 2015). Lean i sjukvården är framförallt använt som en process för att 

förbättra tre huvudområden; 1) definiera värde från patientens synvinkel, 2) kartlägga 

värdekedjor, samt 3) eliminera slöseri i syfte att skapa effektiva flöden (Pokinska, 2010). 

Konceptet är även allmänt känt för att öka effektiviteten samtidigt som den höjer kvaliteten 

(Stålberg & Fundin, 2016). I sin helhet kan alltså Lean betraktas som ett medel för att öka 

produktivitet. Baserat på antalet publicerade forskningsartiklar, är USA ledande på området Lean 

i sjukvården.  Studierna har främst varit inriktade på hinder, utmaningar och framgångsfaktorer. 

Hållbarhet, ramverk för mätning och kritisk granskning är hittills underrepresenterade teman 

(D’Andreamatteo et al., 2015). 

Ett förbättringsarbete som denna studie siktar mot medför förändringar på avdelningen som i sin 

tur påverkar de anställda. Det har tidigare gjorts försök till förändring av förråden på 

avdelningen, men detta har ibland lett till frustration hos personalen då de inte vet var artiklarna 

är placerade (Andersson et al., 2016). För att genomföra en lyckad förändring krävs involvering 

och engagemang från personalen. Det kan finnas förändringsmotstånd i en organisation då 

förändringar kan ses som ett hot. När det som i detta fall rör sig om en effektivisering kan det 

ses som en ökad arbetsbelastning, monotona arbetsuppgifter, krav att utveckla ny kunskap och 

färdigheter m.m. (Petersson et al., 2009). En av de konstaterade barriärerna i införande av Lean i 

vården är bristen på personer med vårdbakgrund som kan dela erfarenheter av tillämpningar av 

Lean inom sjukvården (Pokinska, 2010).  

För att genomföra en förändring i en organisation kan flera tillvägagångsätt tillämpas. En 

omtalad teori som behandlar detta område är Change Management. Change management 

definieras som “the process of continually renewing an organization´s direction, structure and 

capabilities to serve the ever-changing needs of external and internal customers” (Moran & 

Brightman, 2001). 
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Change Management och LP kompletterar varandra, eftersom det förra konceptet fokuserar på 

hur man kan genomföra en förändring, medan LP beskriver vad denna praktiska förändring 

består i. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur Lean kan användas i sjukvården. I samband med det har 

därför Barnonkologen används som fallstudie. Studie har två huvudsakliga mål. Det första målet 

är att analysera materialhanteringen på Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus, för att 

sedan ge förslag till effektivisering av denna process. För att bedöma en förbättring av 

materialhanteringsprocessen är tid och bekvämlighet två viktiga aspekter för Barnonkologen. 

Bekvämlighet och tid avser i detta fall ett mer strukturerat arbetssätt, samt minskat spring och 

letande. Det andra syftet är att ge ett bidrag till ämnesområdet kring hur Lean kan används i 

sjukvården. Detta resulterar i följande frågeställningar: 

 Hur skulle ett materialhanteringssystem som är mer tidsbesparande och bekvämare än 

befintligt utformas? 

 Hur kan ett nytt logistiksystem implementeras under Barnonkologens omständigheter? 

 Hur kan Lean Healthcare användas för att förbättra materialhanteringen inom 

sjukvården?  
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2 Teori 
Följande kapitel presenterar de teorier som har använts i studien. Projektgruppen är intresserad av hur Lean 
tillsammans med Change Management kan användas för att analysera problemet på Barnonkologen. Kapitlet är 
därför uppdelat i områdena Lean och logistikprinciper samt förändringsarbete. Teorin gå även igenom 
arbetsgången för att genomföra en logistikförändring. 

2.1 Lean och logistikprinciper 

2.1.1 Logistikförändring 
 

 

Figur 1: Modell för förändring inom logistik (Egen, efter Aronsson et al., 2013) 

Aronsson et al. (2013, ss 170-171) har gjort en modell som illustreras av figur 1 och som används 

vid förändringen inom logistik. Det första steget handlar om att klargöra förutsättningarna för 

förändringen. Några av dessa förutsättningar kan vara att utreda vilka mål som finns, vilka delar 

av verksamheten som berörs o.s.v. För att kunna genomföra en bra förändring är det viktigt att 

samla kunskap om hur avdelningen fungerar i dagsläget. Därför är nästa steg i arbetet att 

beskriva och analysera nuläget. När det gäller logistikförändringar är vissa delar alltid relevanta att 

ta upp. Först och främst görs en processkartläggning som visar det aktuella material- och 

informationsflödet, se avsnitt 2.1.4. En förutsättning för att analysera nuläget är att kvantifiera 

flödet, vilket görs genom att ta fram relevanta flödesrelaterade nyckeltal. Vidare föreslås 

alternativa logistiklösningar för materialhanteringen. För att undvika låsning i ett enskilt spår bör 

mer än en förslagen lösning tas fram. Detta kan baseras både på teorier och inspireras av vad 

andra konkurrenter har gjort. I nästkommande steg jämförs nuläget med alternativa förslag. 

Detta görs genom att prediktera samma data-typ för de förslagna lösningarna som användes vid 

nulägesbeskrivningen. Sedan jämförs de förslagna lösningarnas förutspådda data med varandra 

och med nuläget för att identifiera för- och nackdelar med respektive lösning.  
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Ofta är det svårt att avgöra hur en ny lösning kommer att fungera eller hur indata kan se ut i 

framtiden. Genom att ändra ingångsvärden kan därför olika lösningars känslighet analyseras. 

Resultatet från analysen av jämförelsen mellan nuläget med alternativa lösningar ligger till grund 

för val av lösning. Här är det även viktigt att beakta hur svår lösningen är att implementera i 

praktiken. Att genomföra förändringen innebär i sin tur att ändra rutiner i verksamheten, vilket 

ofta är ett tidskrävande och svårt arbete. Förändringsarbete är ett stort och komplext område 

och väldigt viktigt. Det hjälper därför inte hur bra den förslagna lösningen är, om den inte är 

genomförbar. 

2.1.2 Lagerstyrning 
Indelningen av när och hur mycket av en vara som ska beställas går att dela in i aspekterna 

beställningsperiodicitet och beställningskvantitet. Beställningsperiodicitet innebär, när en 

beställning sker och detta kan ske med varierande- eller fasta intervaller. Beställningskvantitet, 

eller hur mycket som beställts, kan också delas in i fast eller varierande kvantitet. Detta resulterar i 

fyra olika typfall som illustreras av figur 2. Nedan följer en förklaring om hur de olika utfallen är 

lämpliga i olika situationer (Aronsson et al., 2013, s.224). 

 

 

 

 

1 Fast beställningskvantitet - fast beställningsintervall 
För att denna variant skall fungera krävs det en jämn och känd efterfrågan. Små svängningar i 

efterfrågan går att justera med hjälp av ett säkerhetslager, men större svängningar kommer att 

leda till brister eller onödig lageruppbyggnad (Aronsson et al., 2013, s.224).  

2 Fast beställnings kvantitet - varierande beställningsintervall 
Detta typfall bygger på en bestämd orderkvantitet som man förhåller sig till under en lång 

period, och som man löpande bestämmer när varor skall beställas. Typfallet klarar av större 

svängningar i efterfrågan än förra typfallet, men stora variationer i efterfrågan kan däremot skapa 

problem med tanke på de bestämda orderkvantiteterna (Aronsson et al., 2013, s.225).  

Figur 2: Typfall för lagerstyrning (Egen, efter Aronsson et al., 2013) 
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3 Varierande beställningskvantitet - fast beställningsintervall 
Detta typfall är även känt som ett periodbeställningssystem. Här räknas först lämpligt 

beställningssintervall ut. Därefter bestäms beställningskvantiteten från gång till gång, antingen 

baserat på förbrukning eller på prognoser. Liksom föregående typfall kan även detta typfall 

hantera måttliga variationer i efterfrågan (Aronsson et al., 2013, s.230). 

4 Varierande beställningskvantitet - varierande beställningsintervall 

I detta typfall kan flera olika fall urskiljas. Ett exempel är om efterfrågan är oregelbunden med 

långa perioder utan någon efterfrågan. En användbar princip i detta läge är att beställa exakt vad 

som förbrukats, eller exakt vad som efterfrågas. Genom att göra detta undviks lagring av artiklar 

som inte används regelbundet (Aronsson et al., 2013, s.234). 

Vilket av typfallen som är bäst är svårt att avgöra då det är beroende av den givna situationen. 

Metoderna för varierande efterfrågan är mer följsamma men kräver mer löpande arbete. Att låsa 

beställningskvantitet eller beställningsintervall ger i regel ett system som är enklare att 

administrera. Nackdelen är att när verkligheten avviker från prognoserna, vilket de ofta gör, 

kommer även kostnaderna att avvika. I situationer då efterfrågan är svårare att avgöra och som 

medför högre kostnader är det mer motiverat att använda sig av ett noggrannare system. Är 

förhållandet omvänt, kommer förmodligen en större arbetsinsats krävas än vad som kan intjänas 

på en bättre lagerstyrning (Aronsson et al., 2013, s.238). Vid en högre efterfrågan på 

förbrukningsmaterial, desto starkare är däremot skälen för att effektivisera och göra besparingar 

(Lannone et al., 2015). 

2.1.3 Materialförsörjning 
Materialförsörjning är hemtagning av varor i syfte att försörja verksamheten med insatsvaror. 

Detta kan ske på huvudsakligen två olika sätt; försörjning från leverantörer till företagets lager 

och försörjning av företagets egna lager (Aronsson et al., 2013, s.90). 

Försörjning från leverantörer till företagets lager 
Denna typ av materialförsörjning består av tre varianter. Den första varianten är ett 

beställningspunktsystem som innebär att när lagernivån sjunker till en viss nivå läggs en order till 

leverantören. Metoden används oftast för artiklar med stor förbrukning och förutsatt att 

materialet anländer inom utlovad tid fylls lagret på innan materialbrist uppstår. Den andra 

varianten är periodbeställningssystem och är användbar då ett stort antal artiklar beställs från 

samma leverantör. Beställning sker då vid bestämda tidpunkter och orderkvantiteten anpassas till 

förbrukningen sedan föregående beställning. Istället för att meddela leverantören om när och hur 

mycket som önskas så kan istället leverantörer få tillgång till företagets lagersaldo. Detta kallas 

leverantörsstyrda lager och är den sista varianten. Det finns huvudsakligen två metoder för 

leverantörsstyrda lager. Den första är att leverantören får tillträde till företagets lagerlokaler. 

Detta möjliggör att leverantören kan inspektera lagernivåerna och fylla på lämplig mängd. Detta 

liknar en periodbeställning med skillnaden att ingen beställnings görs. Den andra metoden är att 

leverantören får tillgång till företagets lagernivåer, förbrukningsstatistik, inkomna ordar m.m. för 

att utifrån detta fatta beslut om när lagret skall fyllas på. Systemet av försörjning från leverantörer 

till företagets lager illustreras av figur 3. MPS är en förkortning för material- och 

produktionsstyrning och det är där företagets order normalt genereras (Aronsson et al., 2013, ss 

92-93). 
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Figur 3: Illustration av försörjning av leverantör till företagets lager (Egen, efter Aronsson et al., 2013) 

 

Försörjning av företagets egna lager 
Förutsatt att ett företag har någon form av lager kan de använda system för den interna 

försörjningen, se figur 4. Liksom föregående finns det olika varianter för detta. Den första 

varianten är ett beställningspunktsystem som däribland rymmer ett system som kallas kanban. I 

detta system placeras ett så kallat kanban-kort på ett lämpligt ställe i lastbäraren (Aronsson et al., 

2013, s.94). Detta lämpliga ställe kallas beställningspunkt och räknas ut med hjälp av följande 

formel och utgör basen för alla kanban-beräkningar: BP = E * LT + SL. BP står för 

beställningspunkt - E står för efterfrågan under ledtiden (LT) från order till mottagen leverans 

och SL är säkerhetslager (Bicheno et al., 2011, s.149). Kortet kommer att fungera som en 

beställningspunkt. När personalen successivt plockar material från lastbäraren kommer tillslut 

det placerade kanban-kortet att dyka upp och det skickas då till beställning. Korten innehåller 

information om artikelnummer, kvantitet, leveransadress och annan eventuell nödvändig 

information (Aronsson et al., 2013, s.95). Litteratur från Supply Chain Management i sjukvården 

har visat att kanban-system kan innebära signifikanta fördelar. Emellertid har mycket få fördelar 

demonstrerats empiriskt i forskningen och omfattningen i specifika fall är relativt okänd 

(Aguilar-Escobar et al., 2015). 

 
Figur 4: Illustration av försörjning av företagets lager (Egen, efter Aronsson et al., 2013) 

Ett annat beställningspunktsystem är två-bin system. I detta system består bufferten av en artikel 
i två lådor (bingar) som är placerade bakom varandra, om systemet använder en låda kallas detta 
ett-bin system. När den första lådan tar slut placeras den på en påfyllnadsplats. Den tomma lådan 
fylls sedan på och placeras tillbaka igen på artikelns buffertplats. 
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Den andra lådan har tillräckligt påfyllnad i väntan på att den tomma lådan ska fyllas på.  Två-bin 

system är egentligen en variant av ett kanban-system. Personalen kan även med jämna mellanrum 

göra en inspektionsrunda för att fylla på nödvändig mängd artiklar, detta kallas för periodisk 

inspektion. Denna metod kan vara fördelaktig för artiklar som används på flera olika ställen i 

verksamheten. Periodisk inspektion liknar i hög grad leverantörstyrda lager med skillnaden att 

detta görs i egen regi (Aronsson et al., 2013, s.96). 

2.1.4 Processkartläggning 
För att kunna öka kvaliteten i vården måste verksamhetsutveckling prioriteras inom den 

offentliga sektorn. Att använda sig av processbaserad verksamhetsutveckling är ett sätt att bättre 

uppnå verksamhetens mål. Ljungberg & Larsson (2012, s.77) menar att det inte finns effektivare 

sätt att uppnå detta än genom att införa ett processynsätt och att studera processkartor och deras 

användning. Bicheno et al. (2011, s.97) menar att huvudregeln vid kartläggningar är att inte sitta 

på kontoret och göra dem utan att befinna sig i processen. Det är även viktigt att planera 

kartläggningen så att den sker på en representativ dag. Detta innebär att undvika perioden med 

semestrar och toppbelastningar. 

Begreppet "process" används brett i en rad olika sammanhang, ibland utan att tydligt definieras, 

vilket gäller även i teorier från Lean och Supply Chain Management. En process definieras 

vanligtvis som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund 

(Ljungberg & Larsson, 2012, s.59). Bergman & Klefsjö (2002, s.44) definierar en process genom 

ett kvalitetsperspektiv som: “En uppsättning aktiviteter med preciserad början och slut som med 

hjälp av organisationens resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör till 

ett på förhand bestämt mätbart resultat till en kund”. 

Det finns risk för missförstånd och förvirring då definitionen av en process i det offentliga ofta 

avser ett intresse för det unika snarare än för det upprepbara, medan det inom teknik, ekonomi 

och naturvetenskap ligger fokus på det repetitiva (Ljungberg & Larsson, 2012, s.60). Aronsson et 

al. (2013, s.171) menar att det i logistiksammanhang inte räcker med att definiera en process som 

en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. Utöver detta ska en process också 

vara planerad, standardiserad och repetitiv. I figur 5 nedan illustreras hur en process kan se ut, 

där objekt in kan vara ett behov av en vara eller tjänst, aktivitet kan vara ett moment som utförs 

av en individ och objekt ut är effekten eller resultatet av processen. Processen kan kräva resurser 

i form av information eller arbetstid. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Illustration av process (Egen, efter Ljungberg & Larsson, 2012) 



 

9 
 

 Objekt in - det som startar eller triggar processen. Utan ett objekt in kommer 
aktiviteten/processen inte att påbörjas.  

 Aktivitet - den verksamhet som förädlar objektet in eller annan input. 

 Resurser - vad som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras. 

 Information in/ut - det som stöder och/eller styr processen. 

 Objekt ut - transformationens resultat och objekt in för nästa aktivitet i processen. 

Arbetet med att beskriva processerna brukar benämnas processkartläggning. Genom att beskriva 

verksamheten med hjälp av processkartor, kan man på ett lättförståeligt sätt förklara hur 

organisationens delar relaterar till varandra och hur de samverkar för att skapa värde för kunden 

(Ljungberg & Larsson, 2012, s.60). Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man 

vet var man står idag. Kunskap om de nuvarande processerna är en förutsättning för att man ska 

kunna ta ställning till om en alternativ lösning kommer leda till en förbättring (Aronsson et al. 

2013, s.171). Det är viktigt att inse att själva kartläggningen i sig inte innebär några förbättringar 

av verksamheten. Kartläggningen är bara det första steget i det mer omfattade arbetet med att 

utveckla och förbättra verksamhetens processer. Även om det redan i kartläggningen går att 

identifiera problem och förbättringspotential så är det först efter mätning och analys av 

processerna som förändringar bör göras (Ljungberg & Larsson, 2012 s.188). Fördelar som kan 

uppnås genom processkartläggning är bland annat;  

 En gemensam syn på hur verksamheten i sin helhet fungerar 

 Förståelse för vad som skapar värde 

 Mätning och styrning av processerna 

 Förbättring av processerna  

Indelning av processer 

Ett företag kan beskrivas som ett nätverk av processer. Det finns flera sätt att dela in 

processerna. Det vanligaste är att strukturera dem efter den uppgift processen har - vilken typ av 

kunder de i första hand ska skapa värde för (Bergman & Klefsjö, 2002, s.45). 

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

produkter organisationen erbjuder. 

 Stödprocesser, har till uppgift att tillhandhålla resurser till huvudprocesserna. Dessa 

processer har interna kunder.  

 Ledningsprocesser, har till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier samt att 

stödja förbättringar av organisationens övriga processer.  

Syftet med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång som möjligt. 

För att driva processen krävs resurser i någon form, exempelvis arbetstid eller information. Det 

är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att underhålla processen. För att ha en tydlig 

ansvarsfördelning bör även varje process ha en processägare som är ansvarig av förbättringen av 

processen.  

Ett fokus på processer innebär att uppmärksamheten flyttas från de enskilda produkterna till de 

aktivitetskedjor som skapar dem. Fokus bör ligga på "hur produceras resultaten" snarare än "vem 
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gör vad?". Med hjälp av processfokuseringen skapas bättre möjligheter att uppnå en gemensam 

vision, eftersom det blir tydligare hur olika medarbetare bidrar till slutresultatet (Bergman & 

Klefsjö, 2002, s.45). 

Kartlägga och visualisera processer 
För att beskriva en process används terminologin och symbolerna som framgår i figur 6. Detta 
kommer till användning för att beskriva studiens kartläggningar. 

 

 
Figur 6: Symboler för beskrivning av process 

 Operation: Anger en verksamhet som förändrar ett ingångsvärde 

 Start/avslut: Startar eller avslutar en process. 

 Beslut: Identifierar en punkt av beslut i processen. 

 Dokument: Detta identifierar när en utgång registreras på papper.  

 Pilar: Visar flödet i processen. 

2.1.5 Lean Healthcare och svensk sjukvård 
Det är tidigare konstaterat att LP har implementerats i olika typer av organisationer runt om i 

världen. Konceptet har därför utvecklats över tid och det finns ingen konsekvent definition av 

konceptet. Detta har lett till att olika författare har olika åsikter om vad som är karakteristiskt för 

konceptet. Womach & Jones (1997) var bland de första författarna som föreslog hur Lean-

tekniker kan bli applicerade i sjukvården (Pokinska, 2010). De argumenterade för att det första 

steget att implementera Lean i sjukvården är att sätta patienten i förgrunden och att inkludera tid 

och bekvämlighet som nyckeltal för att mäta processer (Womack & Jones, 1997). Efter detta har 

många applikationer av Lean i sjukvården publicerats i vetenskapliga tidsskrifter (Pokinska, 

2010). Generellt bör Lean i sin helhet förstås som ett medel för att öka produktiviteten 

(D’Andreamatteo et al., 2015). Det finns få belägg för när hela Lean-filosofin tillämpas inom ett 

sjukvårdssystem. Genom att granska den forskningslitteratur som finns inom området blir ett 

underliggande tema uppenbart: Lean uppfattas ofta som en uppsättning verktyg och tekniker för 

att förbättra processer. Orden "process", "värdeflödesanalys" och "kontinuerligt flöde" visas i 

nästan alla artiklar som diskuterar tillämpningen av Lean Healthcare. Lean i sjukvården handlar 

om att förenkla processer genom att förstå vad som tillför värde och genom att eliminera slöseri 

(Pokinska, 2010; Fillingham D. 2007; Endsley S, Magill et al., 2006).  

Implementeringen av Lean i den svenska sjukvården är idag mycket heterogen och 

mognadsgraden är relativt låg. Många initiativ pågår på bred front inom alla delar av vården, men 

få enheter har kommit särskilt långt jämfört med industrin (Rognes & Svarts, 2013). 
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I den svenska sjukvården finns tre centrala dilemman som blivit tydliga genom i studier av Lean. 

Det första dilemmat gäller styrningen av vården och på vilken nivå styrningen ska utgå ifrån, det 

vill säga om beslut ska tas centralt eller lokalt. En fördel med att ta centrala beslut är att resurser 

kan läggas på att utreda olika alternativ och att säkerhetsställa att beslut grundar sig på 

vetenskapliga underlag. Centrala beslut kräver även standardisering och det förutsätter att 

mottagarna är någorlunda lika, vilket inte alltid är fallet. Detta leder till det andra dilemmat som 

är i vilken utsträckning verksamheten ska standardiseras. Det medför ofta att förändringar som 

ska ske i praktiken måste skräddarsys efter enskilda avdelningar. Lokala beslut kan å ena sidan 

enklare anpassas till de lokala behoven och specifika förutsättningarna för verksamheten. Å 

andra sidan kan det leda till stora skillnader genom att goda lösningar inte sprids mellan enheter. 

Detta är synd då de delar av vården som trots allt är relativt lika skulle ha mycket att vinna på en 

spridning av de mest framgångsrika arbetssätten och metoderna. Det tredje dilemmat rör 

utvecklingen av nya arbetssätt och metoder i vården. Utveckling sker ofta lokalt, och initieras av 

ett upplevt behov eller problem som behöver lösas. För att detta skall kunna ske måste det vara 

tillåtet att lokalt ändra arbetssätt och att utveckla dessa. Detta är i sig i strid med tanken om 

standardisering, där idén är att försäkra sig om att man inte avviker från det korrekta sättet att 

utföra uppgiften, det vill säga standarden. Vi har här två mekanismer som behöver fungera 

samtidigt. Standarder får inte utformas så att de tar bort alla lokala möjligheter att utvecklas, men 

å andra sidan kan inte den lokala rätten att avvika vara total (Rognes & Svarts, 2013).  

2.1.6 Implementering av Lean 
Varje Lean-transformation är olika och det finns därför inte någon övergripande regel att följa 

vid implementering av Lean (Pokinska, 2010; Bicheno et al., 2011, s.36). I studier av Lean 

Healthcare finns det däremot några gemensamma steg som har identifieras som framgångsrika 

för att lyckas med implementeringen, dessa sammanfattas i följande ordning (Pokinska, 2010): 

1. Upprätta Lean träningsgrupper 

2. Starta pilot-projekt  

3. Implementera förändringarna 
 
Det första steget inkluderar oftast träningsdagar där Lean-principerna, -metoderna och -

verktygen introduceras. Flera implementeringsarbeten betonar även vikten av att utbilda sina 

egna Lean-handledare från en vårdorganisation istället för att anställa externa konsulter. 

Individers kunskap, kreativitet och engagemang är en viktig del för att skapa en hållbar Lean-

organisation. Nästkommande steg inkluderar testning av idéerna och initiering av pilot projekt 

med användning av Lean-verktygen och -metoderna. Målet med detta är att låta medarbetarna 

pröva sina idéer i organisationen och skapa snabba resultat. Det sista steget är driva 

förändringsarbetet med fullt engagemang från medarbetarna (Pokinska, 2010).  

Lean-principerna brukar visualiseras som ett hus, känt som Lean-huset. I husets grund finns 

stabilitet och de innefattar verktyg som: 5S, visuell styrning, standardiserat arbete etc. Det 

troligtvis mest populäraste verktyget är 5S. Att starta ett Lean-program med 5S har både för- och 

nackdelar. Fördelen är att det är lätt att utföra, ger vanligtvis positiv påverkan på kvaliteten och 

ett kraftfullt intryck av att Lean har anlänt och kan användas av alla. Nackdelen är att de kan 

avleda uppmärksamheten från prioriteringarna. De 5S-program som fungerar bra är situationer 

där behovet är att minska på slöseri, minska på variation och förbättra produktivitet. De fem 

stegen i 5S är sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Sortera innebär att kasta 

bort allt som inte används. Detta görs genom att tillsammans med områdets grupp bestämma 
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sorteringskriterierna, till exempel att saker som ska förvaras på en given plats är saker som 

används varje vecka. Nästa steg är att placera det som används på bästa plats. Allt ska ha sin 

tillskrivna plats och det kan därför vara fördelaktigt att markera platserna för det specifika 

materialet. Städa innebär även kontrollera att materialet är på sin plats. Det kan därför vara bra 

utse någon ansvarig för vad samt för vilken nivå standarden ska upprätthållas. Vid nästa steg är 

det möjligt att införa standardiserat arbete. Slutligen är det viktigt att skapa vana för det nya 

arbetet (Bicheno et al., 2011, ss 80-81). 

2.1.7 Att förebygga fel (pokayoke) 
Pokayoke är ett japanskt ord som bokstavligen betyder felförebyggande. Det är en metod som 

inte bara används för tillverkande verksamheter, utan har på senare tid även utvecklats inom 

tjänstesektorn. Att skapa hjälpmedel för att förebygga fel är relativt enkelt och billigt. En bra 

pokayoke lösning kännetecknas av att den inte förlitar på människans minne eller handling.  

Pokayoke är en mekanism som känner av, och kan även ingripa, när det uppstår en avvikelse. 

Det kan alltså vara en fysisk form som förhindrar misstag. Ett exempel på detta i en tillverkande 

verksamhet är att skapa ett hål med ett bestämt mått som alla produkter måste passera. En 

produkt som är för stor kommer då att fastna i hålet och defekten registreras. 

2.1.8 Kritik mot Lean 
Kim et al. (2006) hävdar att beredskap för beslutsfattande är viktigt när Lean inom sjukhus 

tillämpas, för att kunna leverera hög kvalitet och effektiv vård till patienter. Författarna 

understryker också kulturella och praktiska hinder att övervinna för att sprida användningen av 

Lean. Bland dessa hinder är även misstanken mot ledningsverktyg som kommer från andra 

sammanhang än sjukvårdens. En missuppfattning att Lean leder till nedskärningar och 

uppsägningar, och svårigheten att fungera som en helhet för enheter som är vana vid att agera 

självständigt. 

Det finns flera olika utmaningar som påverkar en framgångsrik implementering av Lean. Det kan 

vara mottagligheten hos personalen, komplexiteten i adoptionsprocessen, hur pass utbredd 

företagskulturen är för att dela kunskaper samt inställningen till förändring. Det kan vara en hög 

variation på processerna som ändras, en brist på förståelse för Lean, problem med att identifiera 

slöseri. Några av dessa utmaningar utlöses av en för snäv tolkning av Lean-metoderna, vilket 

även kan orsaka eller skifta problem till andra delar av organisationen (D’Andreamatteo et al., 

2015). 

Många initiativ till implementering av Lean har varit framgångsrikt till en början, men alltför ofta 

har de inte upprätthållits. Den största orsaken till misslyckandet gäller acceptans och support 

från högsta ledningen. Om det finns specifik och öppen support från högsta ledningen kan detta 

problem däremot åtgärdas. En praktisk åtgärd skulle vara ett öppet brev till alla anställda som 

förklarar planen med det nya arbetet. I många organisationer är det allt för vanligt att flera 

förbättringsprogram löper efter varandra och ibland även parallellt. Sådan initiativöverbelastning 

kan leda till förvirring och ett öppet motstånd. När nya initiativ introduceras är det därför viktigt 

att förmedla hur medarbetarna passar in det nya programmet och att det inte ersätter befintliga 

förbättringsprogram. Processförbättringarna som tas fram kan utfördelas, antingen genom 

externa konsulter eller genom företaget själva (Bicheno et al., 2011, ss 45-48).  
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Problematiken är däremot att påtvingande förbättringar oftast inte ägs av de grupper som utför 

själva arbetet och därmed finns det ett starkt motstånd att bli tillsagd vad som ska göras. Detta är 

i synnerhet ett problem när externa konsulter tas in som gör mycket bra förändringar av 

processen, men som inte upprätthålls då förbättringsarbetet inte ägs av någon i verksamheten. 

Delaktigheten är därför vital i all processförbättring och processägarskapsproblemet får inte 

försummas (Bicheno et al., 2011, s.48). 

2.2 Förändringsarbete 

2.2.1 Synen på förändring 
Inte bara i förändringar, utan i många andra situationer reagerar människor ofta när andra agerar 

på ett sätt som är främmande. Även om det finns ett uttalat gemensamt mål för en förändring så 

kan det vara svårt att förstå andras mål. En förändringsprocess hade varit enklare om alla tänkte 

och agerade på samma sätt, men människor har olika bakgrund, erfarenheter och synsätt som gör 

att de tolkar situationer på olika sätt. Inom hälso- och sjukvården talas det om att person och 

grupper tillhör olika världar med olika värderingar och förståelse för verkligheten. Dessa 

olikheter delas upp i de så kallade fyra C:na som framgår i figur 7 (Källberg, 2016). 

 
Figur 7: De fyra C:na (Egen, efter Källberg, 2016) 

 

Medicinsk personal samt vård- och omvårdnadspersonal kallas i många fall för den professionella 

yrkesgruppen. Denna yrkesgrupp representerar alla de som arbetar med vård och omsorg. 

Grupperna som är representerade skiljer sig åt då de har olika sätt att beskriva verkligheten. Ett 

exempel är att den professionella yrkesgruppen ofta ser patienten, det vill säga de gör allt i sin 

makt för att personen i fråga ska få bästa möjliga vård. Politiker, administratörer och chefer kan 

däremot se patienter som alla som kan få del utav verksamhetens tjänster (Källberg, 2016). 
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De olika världarna är emellertid inte renodlad utan en person kan tillhöra flera världar. Det finns 

inte heller en tydlig gräns mellan Cure och Care då båda grupperna bidrar till patientens omsorg. 

Det viktigaste med modellen är däremot att personer kan ha olika sätt att se på mål och effekter 

av en förändringsprocess, vilket bör beaktas under processen gång. De mest centrala 

förändringskompetenserna i sjukvården är förståelsen för och integrationen av olika 

kompetenser och världar (Källberg, 2016). 

Källberg (2013) menar även att det höga förändringstrycket i vården har gjort medarbetare 

förändringströtta. De är därför kritiska mot förändringar oavsett mål och medel. En 

förändringsledare i vården behöver därför uppnå förtroende och vara en integratör av olika 

perspektiv för att lyckas. För att lyckas med detta är det viktigt att involvera personalen och även 

får ta del av förändringen innan den genomförs. Utöver detta är det även viktigt att beakta den 

befintliga kulturen. 

2.2.2 Change Management 
 

Kotters 8 steps model 

Robert James Campbell (2008) har skrivit en artikel om Change Management i hälso- och 

sjukvården. Där lyfter han fram modellerna bakom två ledare inom fältet av Change 

Management: John Kotter och William Bridges. Kotter anser att en organisatorisk ändring kan 

hanteras genom att använda sig av en dynamisk, icke-linjär 8 stegs modell (Campbell, 2008): 

1. Skapa en känsla av angelägenhet 
2. Bilda en kraftfull grupp som styr förändringen 
3. Skapa en vision 
4. Kommunicera visionen 
5. Ge medarbetarna förutsättningar att genomföra visionen 
6. Planera och skapa snabba resultat 
7. Befäst framgångarna och genomför ytterligare förändringar 
8. Förankra de nya rutinerna i företagskulturen 

Kotter organiserar dessa steg i tre olika faser. Den första fasen kallas "skapa ett 

förändringsklimat" och innefattar steg 1, 2 och 3. För att lyckas (1) skapa en känsla av angelägenhet i 

en organisation så har en ledare inom sjukvården flera alternativ:  

 Ett kraftfullt verktyg är att skapa ett video-scenario som visar på att ett befintligt system i 

verksamheten hotar en patients säkerhet.  

 Ett mer interaktivt exempel skulle vara att visa hur en likande verksamhet framgångsrikt 

har lyckats lösa problemet.  

När känslan av angelägenhet växer hos medarbetarna måste en ledare rikta deras uppmärksamhet 

till att (2) bilda en kraftfull grupp som styr förändringen. Urvalet av rätt deltagare i gruppen är viktigt då 

dessa deltagare kommer att styra förändringsarbetet genom de kvarstående stegen. Det är därför 

viktigt att deltagarna bland annat besitter kunskap om fördelarna med förändringen. För att 

skapa en förändring är det viktigt att ledaren tillsammans med gruppen (3) skapar en vision uttryckt 

i en kortfattad redogörelse om vilken riktning som verksamheten siktar åt (Campbell, 2008). 
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Nästa fas kallas "uppmuntra och skapa möjligheter till förändring" och inkluderar steg 4,5 och 6. 

När en förändring sker är den vanligaste frågeställningen om den kommer att påverka negativt. 

För att dämpa dessa negativa känslor måste gruppen utveckla kommunikationsmetoder som tar 

itu med dessa känslor och hjälper medarbetarna att tänka och agera i den nya riktningen. Detta 

innebär att (4) kommunicera visionen. Då fler och fler blir involverade i förändringsarbetet kommer 

det att uppstå problem som hindrar gruppen i deras arbete. Beroende på situationen är det viktigt 

att därför (5) ge medarbetarna förutsättningar att genomföra visionen. Slutförda uppgifter skapar exempel 

på snabba resultat vilket hjälper till att fortsätta skapa en känsla angelägenhet och minskar 

inverkan som negativa åsikter kan ha på förändringsarbetet. För att lyckas med detta är det 

därför viktigt att (6) planera och skapa snabba resultat (Campbell, 2008). 

Den sista fasen heter "implementera och bibehåll förändringen" och består utav stegen 7 och 8. I 

samband med att snabba resultat ger effekt börjar medarbetarna tro på att förändringsarbetet 

kommer att bli lyckat, men kan samtidigt förlora känslan av angelägenheten i arbetet. För att (7) 

befästa framgångarna och genomför ytterligare förändringar kan det vara fördelaktigt att se över 

verksamhetens position i jämförelse med dess konkurrenter. Ett annat alternativ kan vara att visa 

att förändringsarbetet fungerar men inte är helt klart.  Denna vetskap kan ge ny energi och ökad 

känsla av angelägenhet. Först när en ny, stödjande och tillräckligt stark organisatorisk kultur är på 

plats kan man vara säker på att medarbetarna kommer att följa de nya rutinerna som 

förändringsarbetet har resulterat i. Att (8) förankra de nya rutinerna i företagskulturen är det sista 

steget i Kotters modell. Det är viktigt att poängtera att modellen inte ska följas steg för steg; det 

är en iterativ modell i det avseendet att ett steg kan användas för att lyckas med nästkommande. 

Därför är dess framgång beroende av skickligheten och kunskapen av ledaren i sjukvården som 

ansvarar för förändringsarbetet (Campbell, 2008). 

 

Bridges transition model 
Enligt William Bridges så är det inte förändringen som avgör framgång eller misslyckade av ett 

projekt, det är övergångarna. Bridges menar att förändringarna är beroende av situationen 

medans övergångarna är psykologiska. För att illustrera detta med ett exempel kan man tänka sig 

ett beslut att flytta. Själva förändringen är relativt enkelt att hantera. Det innebär att sälja och 

hitta ny bostad, hyra en flyttningsfirma, hitta en ny skola åt barnen o.s.v. Med en genomtänkt 

planering så är denna förändring relativt okomplicerad. Däremot så är övergången mycket mer 

komplicerad, eftersom den kräver att individen går igenom en serie av förändringar som kräver 

att en gammal identitet ersätts med en ny. Att lämna en gammal identitet är aldrig enkelt för en 

individ, eftersom det innebär att individen måste lämna världen som man såg den förut, dess 

säkerhet, självidentiteten och självtilliten som kommer med det. I en organisation kan ett 

gammalt system bytas ut mot ett nytt system, men förändringen i systemet kommer skapa nya 

övergångar för medarbetarna. I perioden av övergången menar Bridges att individen i en 

organisation måste gå igenom tre distinkta steg om en framgångsrik förändring ska ske, dessa är 

"Endings", "The neutral zone" och "Beginnings" (Campbell, 2008). 

"Endings" 

När ett nytt system implementeras i en organisation kan det försvåra medarbetarnas arbete. En 

individ går igenom livet med en specifik uppsättning av trosföreställningar, självsäkerhet och 

förväntningar att om deras värld fortsätter på sin nuvarande kurs så kommer vissa händelser 

inträffa (Campbell, 2008). 
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Förändringar stör dessa trosföreställningar och kan vända en individs värld upp och ner. Därför 

är det viktigt att den utvalda gruppen och ledaren dokumenterar dessa trosföreställningar och 

erkänner dess betydelse för att därefter fatta beslut baserat på dessa. Detta kommer att hjälpa 

individer att skapa engagemang för de förslagna förändringarna (Campbell, 2008). 

"The natural zone" 

Det professionella- och personliga livet kan bli klassificerad med både "endings" och 

"beginnings", men dessa är inte väl definierade. Ett utrymme existerar mellan dessa två punkter 

och detta utrymme kallas- "the natural zone". I detta kommer individer pendla mellan sin saknad 

efter hur de brukade vara och de förväntningarna som kommer med en ny början. På en 

arbetsplats kommer denna tvekan polarisera grupper och uppenbara följande symtom: ångest, 

bristande motivation, frånvaro, känslighet för sjukdom, överbelastning, förvirring och bristande 

kommunikation. Dessa känslor kommer att ha en stor inverkan på både lagarbetet och 

lojaliteten. Om detta inte hanteras på rätt sätt kommer förändringen avstanna i "the natural 

zone". En av många rekommendationer för att ta sig ur detta stadium är att erbjuda 

medarbetarna en positiv metafor som de kan använda för att hantera osäkerheten och 

tvetydigheten (Campbell, 2008). 

"Beginnings" 

En ny början kan inte bli påtvingad utan enbart uppmuntrad, det är därför viktigt att veta vilken 

zon medarbetarna befinner sig. För att tillhandahålla uppmuntran måste en ledare skapa (1) ett 

syfte, (2) en bild, (3) en plan och (4) informera vilken roll medarbetarna spelar i förändringen 

(Campbell, 2008). 

1. För att formulera ett syfte är nyckeln att förklara problemet och lösningar på detta 

problem. Det är viktigt att individerna förstår vem, vad, var och varför som är grunden 

till problemet och bevis på att den förslagna lösningen är den bästa åtgärden för 

problemet. 
2. I genomgående av de olika faserna har individerna inte en bild av hur framtiden kommer 

att se ut och detta kan skapa stor ångest. Därför är det viktigt att skapa och visa en bild av 

hur framtiden kommer att se ut. 
3. En effektiv plan visar en individ eller en grupp hur deras liv kommer att förändras; när de 

kommer att få träning och när de kommer att få information om hur de ska sköta sitt 

arbete. Nyckeln i planen är att det är mer orienterad mot processen som individerna 

måste gå igenom och inte mot det slutliga resultatet.  
4. Individerna måste veta vilken roll de kommer att spela i förändringen. Om detta inte 

tillhandahålls så kommer deras fantasi löpa fritt. För att involvera personer kan det vara 

fördelaktigt att skapa grupper, planera genomförandet, etc. Målet är att involvera alla i 

processen så individer känner sig delaktiga och del utav förändringen. 

De viktigaste stegen och begreppen inom Bridges och Kotters modeller kan användas för att 

demonstrera hur en ledare inom sjukvården kan aktualisera modellerna i hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. I jämförelsen mellan de två modellerna är det viktigt beakta att 

förändring är både psykologisk och situationsanpassad. Att ignorera en eller båda av dessa 

aspekter i en förändring kommer att leda in i ett konstant försökande av att genomföra 

förändringar, utan förverkligandet av några resultat (Campbell, 2008). 
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3 Metod 
Följande kapitel går igenom olika typer av metodval, kvalitetskriterier och etiska riktlinjer som har efterföljts och 

beaktats i utförandet av studien. Figur 8 visar en sammanställning av metodvalen. 

 

 

Figur 8: Sammanställning av metodval 

 

3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie har använt en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Bryman (2002, 

s.39) menar att en kvantitativ metod betonar kvantifieringen av insamlingen och analysen av 

data. Det är en viktig aspekt som används i studien för att till exempel optimera lagernivåerna på 

ett rationellt sätt. Till skillnad från den kvantitativa metoden definieras den kvalitativa metoden 

av att en stor vikt läggs vid individers ord och beskrivningar (Bryman, 2002, s.39). Den 

kvalitativa angreppsättet har varit användbart för att på ett bra sätt förstå hur personalen på 

avdelningen upplever problem relaterade till materialhanteringen, samt för att förstå hur andra 

sjukhus och avdelningar har löst liknande problem. Kombinationen av dessa metoder har 

fungerat både som stöd och komplement till varandra. Bryman (2002, s.558) menar att ett stöd är 

ett angreppsätt då man använder sig av en strategi som hjälp eller stöd för den andra strategin. 

Komplement är ett angreppsätt då de två strategierna används i syfte att få olika aspekter i en 

undersökning att passa med varandra. Betoningen i studien kan därför anses vara kvantitativ, 

men för att på ett djupare plan tolka hur personalen beskriver situationer och problem används 

den kvalitativa strategin som ett stöd. 
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3.2 Forskningsinriktning 
Angreppsättet när det gäller relationen mellan teori och empiri går att dela in i två synsätt, 

deduktivt och induktivt. Deduktivt är det vanligaste synsättet och innebär prövning av teorier. 

Till skillnad från detta är induktivt en mer teorigenererade inriktning (Bryman 2002, s.40). Det 

finns däremot ett ytterligare synsätt som kallas abduktivt, som har använts i denna studie. Ett 

abduktivt synsätt integrerar det induktiva och deduktiva synsättet, vilket har varit användbart för 

att uppfylla studiens syfte. Det första steget i abduktion påminner mycket om det induktiva 

synsättet, det vill säga att hypoteser formuleras utifrån empiriskt underlag. Nästkommande steg 

liknar det deduktiva synsättet där hypoteserna prövas på empiriska objekt. Det abduktiva 

synsättet innebär alltså att forskaren pendlar mellan olika sätt att koppla empiri till teori. En 

fördel är att forskaren inte blir lika låst som när enbart induktion eller deduktion används (Patel 

& Davidson, 2003). 

3.3 Tillvägagångsätt 
Studien inleddes med ett studiebesök på Enköpings lasarett akut-avdelning. Med vetskapen att 

de relativt nyligen hade infört ett nytt materialhanteringssystem var syftet med besöket att både 

undersöka lösningens karaktär och att få en initial uppfattning om omfattningen av att införa ett 

sådant system i en sjukhusmiljö. Projektgruppen hade sedan tidigare kontakter på lasarettet vilket 

också underlättade arbetet med att genomföra ett studiebesök. Studiebesöket skedde genom en 

kombination av deltagande observation och intervju. Det är vanligt för deltagande observatörer 

att komplettera sina observationer med andra tekniker för att få kunskap och tillträde till ett 

område (Bryman, 2002, s.444). Med hjälp av dessa tekniker kunde projektgruppen både 

dokumentera hur systemet fungerade samt ställa relevanta frågor till personalen. 

I processen att ta fram en ny logistiklösning har projektgruppen inspirerats av Aronsson et al. 

(2013, s.170) modell för förändring av logistik. För att få en bra förändring menar Aronsson et 

al. (2013, s.171) att det är viktigt att ha bra kunskap om hur verksamheten fungerar i dagsläget. 

Därför studerades Barnonkologens inventerings- och beställningsprocess. En granskning av 

avdelningens orderstatistik genomfördes även för att undersöka förbrukningsvolymerna på 

avdelningen. För att studera inventerings- och beställningsprocessen utfördes en deltagande 

observation av undersköterskan som sköter aktiviteten på avdelningen. Liksom studien på 

Enköping lasarett kompletterades observationen med frågor. Målet med observationen var att 

samla information för att kunna kartlägga processen och därför var en deltagande observation 

passande då den ger en närmare kontakt till den miljön som människan ägnar sig åt (Bryman, 

2002, s.440). Inventering och beställning sker under varje onsdag på avdelningen. Därför 

utfördes kartläggningen på plats på avdelningen under en tisdag när inventeringen och 

beställningen utfördes. Detta gjorde det möjligt att kartlägga processen under dess 

normaltillstånd, samt att kunna ställa frågor till den ansvarige. Orderstatiken för avdelningen 

fanns tidigare dokumenterad i sjukhusets databas. På så sätt fanns stora datamängder av hög 

kvalitet tillgängliga (Bryman, 2002, s.301). Orderstatistiken som granskades var för hela 2015 års 

beställningar. Projektgruppen ansåg att det valda intervallet gav godtycklig bild av avdelningens 

varuförbrukning och var nödvändig för att bedöma efterfrågan för artiklar. 

För att föreslå alternativa lösningar för materialhanteringen kan man inspireras av hur andra har 

gjort (Aronsson et al., 2013, s.171). Därför utfördes studier i form av en omvärldsanalys för att 

undersöka befintliga lösningar av materialhantering inom vården. 
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Detta utfördes på samma sätt som på Enköping lasarett, deltagande observation och 

komplettering med frågor. Förutom studien på Enköping lasarett utfördes tre andra studiebesök 

för detta ändamål. Ett av dessa var på Röntgenavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhus. 

Under utförandet av studien fick projektgruppen vetenskap om att Röntgenavdelning nyligen 

hade infört ett nytt materialhanteringssystem. Skälet till att besöka Röntgenavdelningen ansågs 

därför självklart eftersom Barnonkologen hade kontakt med Röntgenavdelningen och låg nära 

varandra rent geografiskt. För att involvera personalen tidigt i förändringsarbetet valde 

projektgruppen att ta med undersköterskan som sköter inventering och beställning på 

Barnonkologen. 

Under perioden då studien ägde rum uppfördes två större sjukhus-projekt i Sverige. Det ena 

projektet är Framtidens Akademiska i Uppsala (FAS), som omfattar många olika byggprojekt 

(Cancar, 2016). Det andra sjukhusprojektet är det Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

(NKS), som är ett utav de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården i 

Stockholms län (NKS-bygg, 2015). Ofta är det utrymmet och leverantörsvillkoren som begränsar 

hur mycket som kan lagerhållas för en sjukhusavdelning (Little & Coughan, 2008). Därför var 

det av intresse att undersöka hur ett system kan se ut när man bygger ett nytt sjukhus från 

grunden. FAS-projektet har hittills genomfört ett byggprojekt vid ingång 85 på Uppsala 

Akademiska sjukhus. Observationen skedde därför i denna byggnad med en medarbetare från 

Transport & Logistik. Transport & Logistik sköter olika typer av transporter inom Landstingen i 

Uppsala län, och de är även delaktiga i FAS-projektet. Materialhanteringssystemet på NKS i 

Solna var inte aktivt då denna studie genomfördes. För att samla information genomfördes 

därför en ostrukturerad intervju för att följa upp relevanta teman (Bryman, 2002, s.415). Intervju 

skedde med en av logistikutvecklarna i projektet via telefon. 

Omvärldsanalysen och nulägesanalysen producerade tillsammans med relevant teori en analys 

kring en lämplig lösning för materialhanteringen. Emellertid har lösningen mindre betydelse om 

personalen inte efterfrågar den framtagna lösningen. Därför var lösningen enbart ett koncept 

som vidareutvecklades tillsammans med personalen.  För att förankra lösningen hos personalen 

utsågs därför en fokusgrupp. Syftet med fokusgruppen var att samla mer detaljerad information 

inför lösningens utformning, samt undersöka eventuella praktiska hinder och svårigheter med 

lösningen. Till skillnad från en vanlig intervju rymmer fokusgruppen möjligheten för personalen 

att utforska varandras bakomliggande skäl för en viss åsikt. Det gör det också möjligt för 

personalen att tillsammans lyfta fram den frågeställning som de anser vara viktigast (Bryman, 

2002, s.449). Då materialhanteringssystemet berör olika parter var det viktigt att skapa en 

representativ grupp som kunde dela åsikter sinsemellan. Ur ett förändringsledningsperspektiv är 

det även viktigt att integrera olika gruppers perspektiv (Källberg, 2013) För att få en representativ 

urvalsgrupp baserat på olika erfarenheter togs en lista fram utifrån förslag från avdelningens 

medicintekniska sjuksköterska. Listan resulterade i sex personer från olika ansvarsområden på 

avdelningen och tid avsattes därefter i samråd med en av avdelningens chefer. Emellertid dök 

enbart tre av dessa personer upp och en extra person tillkom, se avsnitt 9.2 om konsekvenserna 

av detta. 
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3.4 Etiska riktlinjer och implikationer 
I utförandet av studien har de grundläggande etiska principerna angående informationskravet, 

samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet används (Bryman, 2002, s.131). 

Informationskravet innebär att deltagarna i studierna ska veta att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att hoppa av om så önskas. De ska även få veta vilka moment som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätten att bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagarna i studien ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej 

kan få tillgång till det. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer enbart får användas för forskningsändamål.  

I studien har fem olika etiska risker identifierats, mot vilka projektgruppen aktivt har vidtagit 

åtgärder. Den första identifierande risken är inskränkning av patientvård. I studien studeras bland 

annat vårdpersonal, vars huvudsakliga arbetsuppgift är vård av patienter. Det är därför viktigt att 

projektgruppen inte utgör ett hinder för utförarna av denna uppgift. Att i onödan ta upp 

vårdpersonalens tid kan potentiellt leda till försämrad vårdkvalitet för patienterna. Sannolikheten 

för detta bedöms vara låg men utfallet är något som i största grad bör undvikas. Detta görs 

genom att inte uppta mer tid av vårdpersonalen än nödvändigt, samt i största möjliga mån 

förboka besök och möten. 

I och med att materialhanteringen är en del av vårdpersonalens arbete kan studien även komma i 

kontakt med patienterna. Den andra identifierade risken är därför inkräktande på respondenters eller 

patienters integritet. För att undvika kränkning av integritet har ett sekretess avtal skrivits under 

mellan sjukhuset och projektgruppen gällande tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt innebär i sin 

helhet att projektgruppen inte får dokumentera eller uttala sig om vem eller vad som sågs på 

sjukhuset som kan identifiera en enskild patient. Även de etiska riktlinjerna har också används 

för att skydda deltagarnas integritet. 

Den tredje identifierande etiska risken är motstånd till förändring av rutiner. I ett förändringsarbete 

förändras den nuvarande situationen och därför kan det uppstå organisatoriskt motstånd. I och 

med att arbetstid upptas som istället skulle kunnat användas för att vårda patienter, kan det 

upplevas som att studien försvårar deras arbete. Studien kan i detta sammanhang även upplevas 

nonchalant då tid läggs på studien i en pressad miljö med vård av patienter. Det kan också 

upplevas obekvämt att någon främmande observerar deras arbete. Förändringsarbete kan även 

upplevas obehagligt då en allmän uppfattning kan vara att det leder till nedskärningar, förändrade 

rutiner, upplärning av nya system m.m. (D’Andreamatteo et al., 2015). En effekt av detta kan 

därför bli att det kan bli svårt att få fram korrekt och sann information i vissa sammanhang. Viss 

typ av information från respondenter skulle potentiellt därför på olika sätt kunna förvridas, eller 

undanhållas för att resultatet ska justeras efter individers eget intresse. Om till exempel en 

respondent inte vill se en förändring av sin arbetssituation kan det vara en anledning att 

undanhålla information som motiverar en förändring. Samma sak gäller motsatsen, om en 

individ absolut vill förändra någonting i verksamheten kan informanten överdriva behovet av en 

förändring. Det kan även vara svårt att få information kring områden som kan anses vara 

kontroversiella. En anställd på avdelningen kanske inte vill ge negativ kritik mot chefer eller 

verksamheten på grund av lojalitet eller rädsla för repressalier. För att ta höjd för dessa möjliga 

utfall kan det vara av fördel att tydligt kommunicera studiens syfte och att respondenternas 

information kommer att anonymiseras. 
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Det är projektgruppens skyldighet att säkerhetsställa att inblandades personliga integritet 

respekteras. De etiska riktlinjerna är därför betydelsefulla i detta avseende. 

Den sista identifierade risken är att problem med logistik på grund av presenterad lösning. Studien 

rymmer emellertid inte praktisk implementering av en lösning, men studiens resultat kan däremot 

användas för att i ett senare skedde genomföra en implementering av förslagen lösning. En 

materialbrist på en sjukvårdsavdelning kan leda till negativa konsekvenser som är ytterst viktiga 

att undvika. Det är därför viktigt att den bestämda lösningen är noga igenomtänkt, etablerad och 

att berörd personal är införstådd med hur den fungerar för att undvika problem. Detta innebär 

att arbetet med kvalitetskriterierna i studien (se avsnitt 3.5) är av stor vikt. Tabell 1 visar en 

sammanställning av de identifierade etiska riskerna. 

Tabell 1: Sammanställning av studiens identifierade etiska risker 

 

3.5 Kvalitetskriterier 
Reliabilitet (tillförlitlighet), replikation (upprepning) och validitet (giltighet) är tre utav de 

viktigaste kriterierna för bedömning av kvaliteten hos en undersökning. Reliabilitet rör frågan om 

huruvida samma resultat hade genererats om undersökningen genomfördes på nytt, eller om de 

påverkas av tillfälliga- och slumpmässiga betingelser. Begreppet replikation handlar om 

undersökningens replikerbarhet. För att en undersökning ska kunna vara replikerbar är det 

viktigt att tillvägagångsättet är noggrant dokumenterat (Bryman 2002, s.49). Det sista 

forskningskriteriet är validitet, vilket är en bedömning om de slutsatser som har genererats 

hänger ihop eller inte (Bryman 2002, s.50). I studiens utförande har alla de tre presenterade 

kvalitetskriterierna beaktats. För att styrka reliabiliteten har valet av teorier, urval och 

metodinsamlingar noggrant dokumenterats och tydligt motiverats. 
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Genomförandet och kopplingen mellan teori och empiri är också tydligt dokumenterat för att 

styrka replikationen av studien. För att slutligen ta höjd för studiens validitet har slutsatserna 

beskrivits utförligt med tydlig förankring i empiri och teori. 

3.6 Sammanfattning av metod 
Studien är en fallstudie och har använts sig av intervjuer, observationer, granskning av interna 

dokument och en fokusgrupp för insamling av data. I syfte att kartlägga det befintliga 

inventerings- och beställningssystemet genomfördes en deltagande observation av denna 

process. Processen sköts i dagsläget av en undersköterska och det föll sig därför naturligt att följa 

undersköterskan under denna process. Urvalet för denna metod var därför målinriktat och detta 

är ett icke-sannolikhetsurval där målet är att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att det är 

relevanta för den formulerade forskningsfrågan (Bryman 2002, s.392). Urvalet av respondenter i 

omvärldsanalysen var utifrån ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval (Bryman 2002, s.392). 

Bekvämlighetsurval är som namnet antyder, genom personer som råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. I ett snöbollsurval ser forskaren till att initialt få kontakt med en grupp människor 

som därefter används för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman 2002, ss 194-196). 

Urvalet till detta kan antingen ses som ett bekvämlighetsurval eller som ett sannolikhetsurval, 

däremot är dessa urval enligt Bryman (2002, s.392) i viss bemärkelse snarlika. Etiska principer har 

tillämpats i högsta möjliga mån för att respektera respondenternas integritet. 
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar resultatet av de undersökningar som har gjorts i studien. Kapitlet presenterar först en 

nulägesanalys utifrån den deltagande observationen som gjordes med en undersköterska, samt presentation av 

orderstatistiken för avdelningen. Därefter presenteras den omvärldsanalys som gjordes genom 

intervjuer/observationer av externa avdelningar och sjukhus. 

4.1 Nulägesanalys 
Det finns 16 förråd på avdelningen som fungerar som lager av förbrukningsmateriel och övrig 
medicinsk utrustning, detta illustreras av figur 9. För utförligare beskrivning om varje 
förrådsutrymme se bilaga A. 
 

 

 
 

Figur 9: Översikt av Barnonkologens förrådsutrymme 

 

Både inventering och beställning sköts i dagsläget av en undersköterska. Dessa processer sker 

under en och samma dag och oftast på onsdagar. Inventeringen börjar med att undersköterskan 

undersöker alla rum för att se om några artiklar inte är uppackade eller inte ligger i rätt rum. 

Enligt undersköterskan är detta steg i regel mer tidskrävande ju stökigare och oorganiserade 

rummen är. Därefter inventeras ett rum i taget för att se över vad som behöver beställas. 

Undersköterskan beräknar hur mycket förbrukningsmaterial som finns och gör en bedömning av 

hur mycket som ska beställas in. Bedömningen görs utifrån erfarenhet av artiklarnas 

förbrukningstakt och hur lång tid det tar att få in artikeln. Då undersköterskan har kunskap kring 

patienternas tillstånd och behov, samt hur många patienter som ligger inne på avdelningen för 

tillfället, så tas även dessa faktorer med i prognosen. Vad och hur mycket av en artikel som 

behöver beställas skrivs ner på papper. Förutom att se över vad som behöver beställas, ägnas 

återigen en del utav tiden till att slänga tomma kartonger, städa på hyllplanen etc. Detta sker 

naturligt i inventeringsprocessen då undersköterskan måste noggrant undersöka kartongerna för 

att se efter hur mycket förbrukningsmaterial som ligger i dem. Många av artiklarna ligger i 

kartonger och anledningen till detta är för att kartongerna har en förpackningsetikett på sig för 

att kunna spåra fel om någon vara i kartongen är defekt.  



 

24 
 

Enligt undersköterskan är detta ett problem då kartongerna egentligen inte får tas in i några av 

förråden på grund av bakterierisken, men samtidigt måste de finnas där för spårbarheten. 

Ett av förråden fungerar som ett buffertförråd. När undersköterskan går igenom buffertförrådet 

plockas lådor med artiklar ut som ska till något av de resterande förråden. Vad som behövs i de 

andra förråden har undersköterskan redan bildat en uppfattning om när alla förråden 

undersöktes i början av processen. I flera av förråden finns även samma typ av artiklar för att 

finnas närmare till hands för vårdpersonalen. Undersköterskan uppskattar att 

inventeringsprocessen tar ungefär två timmar i aktiv tid.  Den totala tiden för 

inventeringsprocessen är betydligt längre i praktiken på grund av att undersköterskan ofta 

avbryts för att ta itu med det som innefattas i det dagliga arbetet. Efter att inventering är slutförd 

sätter sig undersköterskan vid datorn och beställer de nedskrivna artiklarna från inventeringen i 

ett internt beställningssystem. Beställningssystemet används av hela sjukhuset och kallas Agresso. 

När man beställer en artikel är det angivet hur mycket den kostar, minsta beställningskvantitet 

och tiden det tar att få artikeln. Om man önskar få en artikel snabbare än angivet kan man göra 

en snabb beställning för en extra avgift. Undersköterskan anser att det kan ta långt tid att leta 

upp varje artikel som man vill beställa och därför kan man spara en beställning som favorit för 

att lättare hitta återkommande artiklar som man vill beställa. Ibland byts artiklar ut, men detta 

sker endast några gånger om året. Undersköterskan uppskattar att hela beställningsprocessen tar 

en timme aktiv tid, så länge den enbart innefattar artiklar som vanligtvis brukar beställas. 

Beställningen skickas direkt till leverantören och beställningen mottas sedan av Transport & 

Logistik avdelningen på sjukhuset. De ansvarar för att både ta emot beställningen från 

leverantören och sedan levererar den till Barnonkologen. 

 

Figur 10: Processkartläggning av befintlig inventerings- och beställningsprocess 
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Beställningen kommer till Barnonkologen vanligtvis på måndagar eller tisdagar och bestäms av 

undersköterskan när ordern placeras i Agresso-systemet. Personalen på avdelningen hjälps åt i 

mån av tid att placera varorna på sin rätta plats. När varorna är mottagna bekräftar 

undersköterskan detta via programmet och det skickas då en faktura till avdelningschefen. De 

artiklar som inte beställs av undersköterskan är läkemedel, även kallat apoteksvaror. Detta sköts 

av Apoteket som ansvarar för att se till att det alltid finns tillräckligt med artiklar i ett förråd som 

finns på avdelningen. Inventerings- och beställningsprocessen illustreras av figur 10, för 

beskrivning av kartläggning och visualisering av processer se figur 6. 

Orderstatistik 
Figur 11 presenterar ett utdrag från avdelningens orderstatistik från 2015. Figuren visar elva 

artiklar som är de mest frekventa beställningarna per månad, se avdelningens hela orderstatisk i 

bilaga B. Orderstatistiken visar enbart de artiklar som har varit återkommande för varje månad 

under 2015. De artiklar som beställs är alltifrån handsprit och tvål till kompresser och sprutor. 

 
Figur 11: Utdrag från Barnonkologens orderstatistik 

4.2 Omvärldsanalys 

4.2.1 Enköpings lasarett 
På akut-avdelningen på Enköpings lasarett används ett-bin kanban-system för 

materialhanteringen, se avsnitt 2.1.3 om ett-bin kanban-system. I förråden har varje artikel en 

bestämd placering. Vid varje artikel finns det ett specifikt nummer som är till för att identifiera 

det kanban-kort som används för att beställa nya artiklar. Figur 12 visar ett av förråden och 

framför varje artikel finns det en gul markering som är det unika numret för en artikel. Även 

bredvid den gula markeringen finns det ett ytterligare nummer. Detta nummer anger hur många 

artiklar som får finnas kvar innan det är dags att beställa mer. Det är då personalens ansvar att ta 

kanban-kortet som har samma nummer som artikeln och placera det i en låda där alla kanban-

kort samlas för beställning.  
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Kanban-kortet är vanligtvis placeras på insidan av dörren i förråden, se figur 13. Kanban-korten 

hämtas med jämna mellanrum av en avdelning på sjukhuset som ansvarar för att beställa varorna 

och sedan packa upp dem på hyllorna. Samma system existerar på hela sjukhuset. Systemet anses 

fungera bra och det är personalens ansvar att se till att lägga kanban-korten på beställning för att 

få nya artiklar. Tidigare sköttes inventeringen och beställningen av en enskild person och det 

ansågs mycket tidskrävande. 

4.2.2 Röntgenavdelningen, Uppsala Akademiska sjukhus 
Röntgen-avdelningen vid Uppsala Akademiska sjukhus har nyligen ändrat deras 

materialhanteringssystem. Det nya systemet som implementerats är ett två-bin kanban-system, se 

avsnitt 2.1.3. Avdelningen har sedan införandet gått från att ha 61 förråd till 41 förråd. Sedan 

systemet har satts i bruk har det bindande lagervärdet minskat från 20 miljoner till strax över 1 

miljon kronor. Enligt en enkät som skickades ut innan införandet angav personalen att de letar 

efter artiklar i snitt cirka två timmar per dag. Efter införandet var letandet nästan obefintligt, 

resultatet var i snitt fem minuter per dag och per person. Den största förändringen är att det har 

frigjorts utrymmen för tre större förråd, med hyllplan och skåp utan dörrar vilket skapar större 

ytor och ger en bättre struktur och översikt för lagringen. Två-bin systemet går ut på att alla 

artiklar ska ha en uppmärkt plats och en låda med två fack. I förväg har förbrukningen beräknats 

för varje artikel och när artiklarna tar slut i ena facket, är det dags att beställa nya. De 

kvarvarande artiklarna i facket ska räcka tills nya artiklar har levererats och packats upp i förrådet. 

För att signalera att en beställning måste göras, d.v.s. när ena fackets artiklar tar slut, tar personen 

som tagit sista varan i facket det kanban-kortet för artikeln och placerar det i ett fack vid 

förrådets ingång eller dörr. På kanban-kortet finns det information om bl.a. artikelnummer och 

antalet varor som måste beställas.  

Figur 13: Förrådsutrymme på Enköpings lassarett Figur 12: Placering av kanban-kort på Enköpings lassarett 
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Figur 14 visar ett av hyllplanen på röntgenavdelningen där det röda kanban-korten är synliga. 

Genom detta system samlas information om vilka artiklar som måste beställas och det är sedan 

lätt att samla in. Beställningarna sker 2-3 gånger per vecka på avdelningen. Systemet betraktas 

som lätt att använda. Avdelningen har tidigare haft sommararbetare på avdelningen som har 

ansvarat för materialhanteringen och de hade själva kunnat hantera systemet efter en instruktion. 

För att skapa en bättre översikt på hyllplanen inledes implementeringen av det nya systemet med 

att minska variationen av artiklar som fyller samma funktion. 

 
Figur 14: Förrådsutrymme på Röntgenavdelningen 

 
Alla sköterskor som hämtar artiklar ur förråden är på detta sätt ansvariga för att hålla koll på när 

det är dags att beställa nya artiklar genom att placera lappen i beställningsfacket. En sköterska har 

även ansvaret att några gånger i vecka inhämta kanban-korten, placera beställningarna samt att 

packa upp nya leveranser. På detta sätt skapas en struktur och säkerhet i hur stor kvantitet som 

kan finnas i lager utan risk för att få slut på en artikel. 

4.2.3 FAS-projektet (85-avdelningen) 
Avdelning 85 på Uppsala Akademiska sjukhus är den första nybyggda avdelningen som ingår i 

FAS-projektet. Denna avdelning har likt röntgen-avdelningen ett två-bin kanban-system, se 

avsnitt 2.1.3. Anledningarna till att just ett sådant system har valts är för att kunna hålla låga 

lagernivåer och för att det skulle vara för svårt att göra tillförlitliga beställningar efter 

prognostisering. Kanban valdes även för att inte behöva göra en databas för lagret och att slippa 

scanna ut varor varje gång de lämnar lagret. På denna avdelning har materialhanteringen fått bra 

förutsättningar eftersom fler funktioner har funnits med i planeringen från start och fått en 

prioritering under byggnationen av avdelningen. En viktig aspekt är placeringen och utrymmet 

för förråden, som efter observation verkar fungera bra. Själva kanban-systemet fungerar på 

samma sätt som på Röntgenavdelningen med några undantag. Ett stort centrallager är upprättat 

för tre avdelningar som har placerats i utkanten där det finns en externt ansvarig person för att se 
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till att alla förråd är fyllda genom att beställa och packa upp alla varor. Till detta centrallager 

levereras alla artiklar som sedan skall vidare till avdelningsförråden, se figur 15. Kartongerna som 

artiklarna levereras i har vistats utanför sjukhusmiljön och för att förhindra bakteriespridningen 

ska kartongerna inte blandas med artiklar till patienterna. Därför packas alla artiklar upp i 

centralförrådet innan de tas in på avdelningen, till skillnad från Barnonkologen i där vissa av 

kartongerna är kvar i förråden. 

 
Figur 15: Centrallager på 85-avdelningen 

För att beställa nya artiklar gör den ansvariga personen 
för materialhanteringen en inventeringsrond i 
avdelningsförrådet. I och med att materialhanteringen 
sköts av en annan person kan sköterskorna spendera mer 
tid till vård av patienter. Avdelningsförrådet är stort rum 
som består av alla de förbrukningsmaterial som 
avdelningen använder, förutom mediciner som sköts av 
Apoteket. Kanban-korten läggs i ett fack på dörren av 
personalen på avdelningen, se figur 16. På kanban-korten 
finns det en streckkod som scannas av den ansvariga 
personen för materialhanteringen när inventering görs. 
Modulen som har scannat streckkoderna dockas sedan in 
i en dator i centralförrådet. Data för de scannade 
artiklarna skickas automatiskt till beställning.  

 
På avdelningen finns det även s.k. när-förråd med några 

vanligt använda artiklar. När-förråden är placerade 

utanför vårdrummen. Artiklarna i när-förrådet placeras 

dit av personalen själva och artiklarna hämtas från 

avdelningsförrådet. 

 

Figur 16: Förrådsutrymme på 85-avdelningen 
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Det finns en vision om att implementera ett liknande system för varje avdelning på Uppsala 

Akademiska sjukhus i framtiden. Denna vision med extern varuförsörjning, kallas "vårdnära 

service" och på sikt kommer därför även Barnonkologen få ett liknande 

materialhanteringssystem. När detta kommer ske är oklart då det inte finns en tydlig tidplan 

projektet. De avdelningar som däremot prioriteras är nybyggnationer.  

4.2.4 NKS 
På Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS) kommer bland annat serviceleveransen att 

hanteras av management-leverantören Coor. Detta innefattar att beställa vårdens 

förbrukningsmaterial och att fylla på i avsett förråd. Genom detta ska vårdpersonalen känna sig 

trygga med att de alltid har tillgång till de material de behöver (Coor, 2016). 

På NKS kommer ett två-bin kanban-system att användas, se avsnitt 2.1.3. Personalen på Coor 

kommer att rondera skåpen och scanna korten som skall beställas. Informationen skickas till 

leverantörerna och de packar vagnen efter en flyttlogik som maximerar utrymmet för transport. 

Ett robotsystem kommer att ta emot materialet och ställa det på en angiven plats. När materialet 

kommer upp till avdelningen hämtar personalen på Coor vagnen och lämnar det i skåpen. Efter 

det scannas korten igen och för att bekräfta att materialet har kommit fram och är uppackat. 

Längs med hela processen skickas det per automatik information till ett system där det går att 

spåra var i processen olika leveranser befinner sig. 

Anledningen till valet av kanban-systemet är för att personal i vården inte har någon logistik-

utbildning eller kompetens i hur man bäst hanterar lager och styrsystem. Det beställs då mycket 

för att försäkra att materialet aldrig tar slut, konsekvensen blir en kapitalbindning som blir 

astronomisk. Det är också ofta läkare som sätter upp, är inblandade i valet av 

materialhanteringssystem. 

Ett anmärkningsvärt problem kring materialhanteringen är vart uppackningen av varorna ska ske, 

eftersom att transportförpackningarna kan medföra en bakterierisk. CFU är mått hur mängden 

bakteriebärande partiklar per kvadratmeter. 10 CFU är ansett väldigt bra men Coor har ett krav 

på 5 CFU. 

4.2.5 Sammanfattning av omvärldsanalysen 
Tabell 2 visar en sammanfattning av omvärldsanalysen. Tabellen presenterar vilket system som 
används samt vilken typ av specifikationer. Tabellen presenterar även om ansvaret för 
varuförsörjningen hanteras internt eller externt. Internt ansvar avser om materialhanteringen sker 
av vårdpersonal och extern om större delar av processen inte sker av vårdpersonal.  

Tabell 2: Sammanfattning av omvärldsanalys 
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5 Analys för systemutformning 
Följande kapitel presenter en analys av vilket system som skulle passa bäst för Barnonkologen. Analysen är 

baserat på tidigare redovisad empiri och teori. Utförligare analyser om systemspecifikationer och införande kommer 

att presenteras i efterföljande analys. 

Det initiala problemet på avdelningen var identifierat och beskrivit som att "förråden är inte 

organiserade efter personalens arbetsflöde och behov, vilket leder till onödigt spring och letande 

på avdelningen". Efter observation och kartläggning framkom att de många förråden gör det 

möjligt att inte behöva gå långa sträckor, samt att merparten av letandet orsakas av att förråden 

överfulla och saknar en tydlig struktur. Behoven ansågs vara att organisera förvaringen efter 

personalens arbetsflöde samt att ta fram ett mer bruksorienterat inventerings- och 

beställningsförfarande. Det har visat sig att ett kanban-system förkortar inventerings- och 

beställningsprocessen, minskar lagernivåer och minskar inbundna lagerutgifter vilket samtidigt 

möjliggör en bättre struktur på och organisering av förråden.  

Sammanfattningsvis sker materialhanteringen på Barnonkologen i dagsläget manuellt och utförs 

av en undersköterska som har ansvar över processen. Inventeringen görs genom att artiklarna 

räknas i de olika lagerutrymmena och de varor som börjar ta slut dokumenteras med penna och 

papper. Beställning av nya varor baseras dels på hur mycket som finns kvar i förråden men även 

på viss erfarenhet av förbrukningstakten. Undersköterskan uppskattar förbrukningstakten utifrån 

till exempel hur stor beläggningen på avdelningen är för tillfället, vilka behov patienterna på 

avdelningen har och även utifrån sin erfarenhet av vad som brukar gå åt mest. En grov prognos 

kan göras över när artiklarna kommer ta slut i lagret och när en ny order måste läggas (samt hur 

många som måste beställas). På grund av den relativt stora osäkerheten i prognoserna samt av 

säkerhetsskäl görs beställningarna så att det finns en relativt stor buffert av varor i förråden, 

vilket upptar plats och medför utgifter. Beställningen av förbrukningsmaterial sker i dagsläget 

med varierad beställningskvantitet och med fasta beställningsintervaller.  

Att beställningen sker med varierad beställningskvantitet gör det möjligt att hantera måttliga 

variationer i efterfrågan. Hur mycket som skall beställas bestäms utifrån en prognos baserad på 

undersköterskans erfarenheter, vilket emellertid gör systemet känsligt om ansvaret hade fördelats 

om. Att beställningen sker med bestämda intervaller möjliggör en rutin för undersköterskan att 

skapa en rättvis prognos, samt att planera in tid för inventeringen och beställningen. Att istället 

beställa efter fasta beställningskvantiteter kan antingen leda till onödiga lageruppbyggnader, eller 

materialbrist på grund av den varierande efterfrågan. Den varierande efterfrågan på material går 

att utläsas från den varierande beställningskvantiteten i orderstatistiken. Orderstatiken visar 

emellertid enbart hur mycket som har beställts och inte själva förbrukningen. Detta betyder att 

orderstatstiken inte nödvändigtvis motsvarar avdelningens förbrukning, men i och med att 

orderstatistiken är mätt över ett år ger det en godtagbar bild av förbrukningen. Däremot finns 

det några artiklar som beställs med regelbundna cykler och dessa skulle kunna beställas med fasta 

beställningskvantiteter, givet att detta också görs utifrån fasta beställningsintervaller. Ett 

varierande intervall för beställning och kvantitet skulle kunna anpassas efter den varierande 

efterfrågan, men kan däremot försvåra för personalen att skapa rutiner för beställning under den 

tidspressade miljön som existerar på avdelningen. För- och nackdelarna med förändrade 

beställningsintervall och beställningskvantitet sammanfattas i figur 17. 
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Figur 17: Sammanfattande analys med förändrad beställningsintervall och beställningskvantitet 

 
Två viktiga mått för hur materialhanteringsprocessen bör utvärderas, är genom tid och 

bekvämlighet för personalen. Även säkerhet, att undvika lagerstopp bör vara högt prioriterat i 

utvärderingen av processen. Att arbeta utifrån varierande kvantiteter och intervaller skapar i regel 

mer löpande arbete. Att istället arbeta med låsta kvantiteter och intervaller ger ett system som är 

lättare att administrera. Lämpligt system för avdelningen är därför bestämda intervaller med 

varierande beställningskvantiteter, men utifrån en annan utformning än dagsläget. 

Materialförsörjningen på avdelningen liknar ett periodbeställningssystem, se kapitel 2.1.3 om 

materialförsörjning, vilket innebär att försörjningen kommer från en leverantör till 

Barnonkologen. Artiklarna går emellertid genom avdelningen Transport & Logistik som har 

ansvar för att leverera beställningen till Barnonkologen, se figur 18. Då de flesta artiklar beställs 

från samma leverantör underlättar det materialförsörjningen. För att uppnå en mer tidseffektiv 

och bekvämare materialförsörjning råder det inga tvivel om att leverantörsstyrda lager, se kapitel 

2.1.3. materialförsörjning, hade varit ett bättre alternativ. Då förflyttas ansvaret av 

varuförsörjningen till en extern part vilket frigör mer tid för Barnonkologen. Däremot kan detta 

medföra ökade kostnader i form av betalning av denna tjänst till en extern part. För att vara 

effektivt skulle dessutom ett leverantörsstyrt lager rent praktiskt kräva ombyggnad och en 

sammanslagning av förrådsutrymmena till ett centralt lager istället för det flertal (16 stycken) 

förråd som i dagsläget finns på avdelningen. På grund av kostnaden för externt ansvar och 

ombyggnation, blir således grundinvesteringen för stor för att ställa om till leverantörsstyrt lager. 

Flera avdelningar kan slå samman sina lager och dela på kostnaderna för en sådan investering 

och varuförsörjningstjänst. Då större delar av Uppsala Akademiska sjukhus har en form av 

periodbeställningssystem är övergången till ett leverantörstyrt lager en fråga som sträcker sig till 

en organisatorisk nivå, där kostnader måste vägas mot nyttan. 
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Figur 18: Barnonkologens materialhanteringsprocess 

 

Utifrån omvärldsanalysen använde samtliga sjukhus/avdelningar ett kanban-system, se kapitel 

2.1.3 materialförsörjning. Då systemet även används i de nya sjukhusen kan systemet anses 

accepterad och genomförbar lösning inom vården. Utformningen av systemet och logistiken runt 

omkring skiljde sig däremot åt sinsemellan. Att ansvaret för systemet sker extern liknar ett 

leverantörsstyrda lager och att ansvaret sker internt liknar principen av försörjning av 

avdelningens egna lager. Däremot är denna gräns hårfin och motivet till valet av vilken 

försörjningsprincip som sjukhusen/avdelningarna använde sig av är beroende av centrala beslut- 

det vill säga om det finns centrala organ som har valt att ta ansvaret för system, eller om 

avdelningen själv har valt att utforma ett eget system. Även utformningen av 

systemspecifikationer, så som utformningen av kanban-korten, placering av kanban-korten m.m., 

har sett olika ut för sjukhusen/avdelningarna. Motiven till dessa val har varit tvetydligt. Det som 

däremot går att utläsa är att systemspecifikationerna har varit utifrån anpassning till den givna 

situationen. Då det är viktigt i ett förändringsarbete att lösningen är förankrad i avdelningen, är 

frågor om försörjningsprinciperna och systemspecifikationerna något som bör beslutas av 

Barnonkologen själva. 

Genom att använda sig av ett kanban-system kommer undersköterskan inte behöva utföra en 

inventering av alla artiklar, vilket kommer att spara tid, se figur 19. Ansvaret för att signalera att 

fler varor behövs ligger istället hos den person som tar den sista varan från förrådsutrymmet 

innan det är dags att beställa mer, se figur 20. Tiden för att signalera att mer artiklar behövs 

beställas anses vara försumbart.  

Figur 19: Processkarta över inventerings- och beställningsprocessen med kanban-systemet 
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Då beställningskvantiteten är uträknad på kanban-korten efter efterfrågan, ledtid, säkerhetsfaktor 

och lastbärarkvantitet undviks onödiga lageruppbyggnader. Dessutom, i och med att 

beställningskvantiteten är inbyggt i systemet undviks även de risker av att hur mycket som ska 

beställas är baserat på en individs kunskap och erfarenhet. Som framgick i 

observationen/intervjun på röntgen-avdelningen är kanban-systemet även ansett lätt att lära sig. 

Systemet bygger på att det finns en struktur för placeringen av artiklarna i förråden, vilket skapar 

en bra överblick över artiklarna och kan upplevas som bekvämare än nuvarande system. 

Utifrån omvärldsanalysen är det konstaterat att de finns olika utformningar för systemet och de 

ger olika utfall i form av tideffektivitet men även i investeringskostnader. Genom att presentera 

nämnda analys för Barnonkologen kan åsikter rörande utformning och eventuella hinder lägga 

grunden för en implementeringsplan. 

  

Figur 20: Processkarta över personalansvaret i kanban-systemet 
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6 Fokusgrupp – Personalens synpunkter  
Följande kapitel presenterar personalens synpunkter på föregående analys. Hur analyserna förhåller sig till det 

empiriska underlaget och teorier framgår i figur 21. Valet av detta tillvägagångsätt är del utav studiens 

abduktiva synsätt, se avsnitt 3.2.  

 

Generella åsikter 

De övergripande diskussionerna som framkom under fokusgruppen var hur den ideala 

situationen hade kunnat vara för avdelningens varuförsörjning. Där fanns en enighet om att ett 

centrallager för flera avdelningar eller till och med för hela barnsjukhuset ansågs vara den bästa 

lösningen för dagens problematik. En "vårdnära service", se kapitel 4.2, d.v.s. en extern 

varuförsörjning där utomstående personal ansvarar för materialhanteringen, ansågs vara den 

bästa lösningen. För att vårdpersonalen ska få jobba med det som är i linje med deras utbildning, 

att vårda patienterna. Förhoppningen bland personalen är att avdelningen kan få denna typ av 

tjänst i framtiden. För att förbättra den nuvarande situationen var den generella synpunkten att 

ett enklare kanban-system skulle vara en bra lösning eftersom extern varuförsörjning inte är ett 

aktuellt beslut i dagsläget. Funderingar framkom även gällande vem som skulle göra 

omställningen och att det eventuellt behövs utomstående assistans för att göra tekniska moment, 

men även på grund av att personalen inte i nuläget har möjlighet att frigöra den tid det skulle 

krävas för genomförandet. Bedömningen gällande införandet var att omställningen borde göras 

på en gång så omfattande som möjligt, istället för att steg för steg implementera Kanban-

systemet i förråden. Ett orosmoment som framkom under diskussionerna var hur väl rutinerna 

att lägga beställningskort skulle efterföljas i praktiken. För att lyckas med omställningen ansågs 

det därför vara en fördel att göra en planerad helomfattade implementering av det nya systemet, 

däribland även mot att följa de nya rutinerna för beställning i alla förråd. Bedömningen var även 

att rutinerna inte kommer att lyckas efterföljas vid alla tillfällen och att det därför, framförallt i 

början skulle krävas en uppföljning på lagernivåerna för att undvika lagerstopp. 

Barriärer 

När en leverans kommer till avdelningen får inte förpackningarna som artiklarna har förvarats i 

tas in på mottagningen. Som tidigare nämnt är detta en bakteririsk men samtidigt måste artiklarna 

kunna spåras med hjälp av identifikationen som finns på förpackningen. 

Figur 21: Förklaring om studiens analyser förhållande till teori och empiri 
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Om artiklarna ska tas ur sin ursprungliga förpackning och placeras i ett två-bin system ansågs 

möjligheten till spårning försvinna. Detta problem ansågs vara väldigt viktigt av samtliga 

respondenter att beakta. Ett ytterligare konstaterat problem var det varierande behovet av 

artiklar. I uppvisandet av orderstatistiken konsterates det även att fluktuationerna inte enbart 

beror på varierade efterfrågan, utan även på grund av att extra mycket material beställs inför 

semesterperioder. För att motverka dessa svängningar och samtidigt ta del utav fördelarna med 

lägre lagernivåer, ansåg fokusgruppen att det kan vara lämpligt att ha ett buffertförråd som består 

av utvalda artiklar som kan brukas vid perioder av hög efterfrågan. Då inventeringen och 

beställning sköts i dagsläget av enbart en undersköterska, diskuterades det även om hur ansvaret 

skulle fördelas med det nya systemet. Utformningarna som diskuterades var om det ska finnas en 

grupp som har helhetsansvaret för systemet eller personalen som ingår i varje skift skall ha 

ansvaret. Det ansvar som skulle åligga gruppen var att rondera förråden, samla in kanban-korten 

och beställa. Tidigare konstaterat i analysen är att lageruppbyggnaden är beroende av 

beställningsintervallerna. Att det i nuläget beställs en dag i veckan är något som fokusgruppen 

beskriver som slumpmässigt utfall, utan specifika grunder. Hur beställningsintervallerna skulle se 

ut i det nya systemet är helt beroende på utformandet av det nya ansvaret. Ett par gånger om året 

byts vissa artiklar ut och detta innebär att kanban-korten måste uppdateras. Detta ansågs som ett 

problem då det måste finnas någon ansvarig för underhållet av systemet. Det sista hindret som 

togs upp i fokusgruppen var hur systemet skulle förhålla sig till alla fel-leveranser. Det upplevdes 

att avdelningen allt för ofta inte fick de artiklar som beställts och var därför kritiska till hur 

systemet skulle förbättra denna aspekt. 

Önskvärda systemspecifikationer 

Vid diskussionen om fördelarna och nackdelarna med genomgående ett-bin respektive två-bin 

system, så var fördelarna överrepresenterade för ett två-bin system. Det ansågs krävande att 

behöva räkna antalet varor som ett ett-bin system medför, vilket kunde undvikas med ett två-bin 

system. Däremot fanns det tveksamheter om personalen verkligen skulle ta varor från rätt fack i 

ett två-bin system. Även om ett två-bin system ansågs bäst framhävdes att ett fåtal artiklar som 

beställs väldigt sällan och ansågs därför inte behöva ingå i systemet. Dessa artiklar ansågs därför 

bäst lämpat att se över manuellt, liknande nuvarande system. I frågan om var kanban-korten 

ansågs vara bäst placerade i förråden och hur stora de skulle vara fanns det ingen framstående 

synpunkt om. 

  



 

36 
 

7 Analys för systemspecifikationer och 

implementering 
Följande kapitel presenter en analys om systemspecifikationer och förslag på implementering av systemet på 
Barnonkologen utifrån synpunkter från fokusgruppen. 
 

Utformning av systemspecifikationer 
Utefter personalens synpunkter på systemspecifikationer framgår det att kanban-systemet önskas 

utformas som ett två-bin system i så stor utsträckning som möjligt. Storlek och antal 

förvaringsfack bör anpassas efter vilken typ av artiklar som ska hanteras. Majoriteten av 

artiklarna i förråden på avdelningen är av minde storlek och har hög efterfrågan. En fördel är 

därför att använda två-bin för att undvika att behöva räkna hur många artiklar som finns kvar. 

Av den anledningen är två-bin mer tidseffektivt och bekvämare att använda samt gör det enklare 

för personalen att lära sig rutinerna. Två-bin är även bättre ur pokayoke-teorin, se avsnitt 2.1.7, 

för att undvika problemet att personalen kan tänkas ta varor från fel låda (bin). Konsekvensen av 

detta kan leda till att beställning sker vid fel tidpunkt. En nackdel är i detta fall att två-bin lådorna 

måste placeras så att det inte går att ta miste på vilket fack varorna skall tas ifrån, vilket kan 

förhindras genom att placera ena lådan lägst in i en hylla, med ett lock på lådan eller på annat sätt 

försvåra att misstag görs. 

En synpunkt från fokusgruppen gällde om artiklar som används mycket sällan (till exempel 

mindre än en gång/månad) ska ingå i kanban-systemet. Dessa artiklar skulle tänkas utgöra ett 

separat sällanförråd alternativt ha kvar sin nuvarande placering, där manuell inventering används 

som idag. Emellertid, för att undvika att skapa skilda rutiner för beställningen samt att undvika 

onödigt letande kan dessa artiklar istället ingå i ett-bin system. De artiklar som bör förvaras 

genom ett-bin definieras enligt följande kriterier som visas i tabell 3 nedan. Då dessa artiklar 

ingår i ett annat förvaringssystem kan de försvåra efterlevnaden av rutinerna, därmed bör dessa 

artiklar bestå av de som bedöms ha en liten negativ konsekvens vid materialbrist. Som framgick i 

fokusgruppen bör dessa artiklar vara de som används sällan och därför faller de naturligt att 

artiklarna med ett-bin ska ha låg efterfrågan. De övriga artiklarna ingår i ett två-bin system. 

Tabell 3: Definiering av artiklar i ett ett-bin system 

 Säkerhetsfaktor [SF] Efterfrågan [E] 

Ett-bin Låg Låg 

Två-bin Låg - hög Hög 

 
 
Att beställa nya varor är enligt tidigare kartläggning en tidskrävande process. Många av 
aktiviteterna som till exempel visuell inventering, uppskatta behov, skapandet av orderdokument 
m.fl. är icke-värdeskapande ur både personalens och patienternas synvinkel. Genom införandet 
av ett två-bin kanban-system kan många av dessa aktiviteter elimineras. Att manuellt lägga 
beställningar genom att skriva in artikelnummer via en dator tar uppskattningsvis en 1-2 timmar 
per vecka. Med en scanner kopplad till datorn och streckkoder på kanban-korten kan denna 
aktivitet uppskattningsvis minskas till en bråkdel av tiden och även minska risken att beställa fel 
artikel. Det finns även mer avancerade trådlösa system med scanner-utrustning som går att 
koppla direkt till ordersystemet, som potentiellt sparar mer tid, se avsnitt 4.2.3.  
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Detta system är mer kostsamt och förmodligen måste avdelningen i så fall ersätta det nuvarande 
ordersystemet, Agresso. För att dra nytta av lägre lagervolymer måste beställningsintervallerna 
däremot ske oftare än i dagsläget. Enligt observationerna på andra sjukhus är det nödvändigt att 
göra beställningarna minst två till tre gånger i veckan. Däremot kommer tiden för beställning 
dramatiskt minska och den stora tidsbesparingen sker genom att eliminera de tidigare nämnda 
aktiviteterna för inventeringen. Dessa aktiviteter avser det inramade området i figur 22. 
 

 

Figur 22: Illustrering av eliminerade aktiviteter 

 
 
För att implementera ett kanban-system krävs att ta fram beställningspunkter för samtliga artiklar 
som ska ingå i systemet. Beställningspunkten räknas ut med följande formel: 
 

BP = E * LT + SL 
 
I formeln används säkerhetslager (SL) för att ange hur många artiklar ska finnas som buffertlager 

för att hantera bland annat den varierande efterfrågan, se avsnitt 2.1.3. I motsats till en 

industrimiljö, som formeln ursprungligen används för, har vissa artiklar på avdelningen en 

livsstöttande funktion, vilket gör denna faktor kritisk att definiera. Eftersom de flesta artiklar 

även har en minsta beställningskvantitet (MBK) vid order bör formeln även ta hänsyn till detta. 

Genom detta bestäms säkerhetslagret i linje med beställningskvantiteterna och 

beställningspunkterna blir optimerade därefter. Därför definieras beställningspunkten i två-bin 

kanban-system som följande:  

BP = MBK x ℕ, där ℕ = { 1,2,3,4, …} 
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Hur säkerhetslagret förändrats med den ökade beställningskvantiteten illustreras i tabell 4. Ett 

exempel hur ett kanban-kort kan utformas med räkneexemplet i tabell 4 framgår i bilaga C. På 

kanban-korten framgår det även vilket förråd artikeln tillhör, vilket är nödvändigt då en artikel 

kan förvaras i flera förråd.  

Tabell 4: Räkneexempel för beställningspunkt (BP). För BP = 250 blir säkerhetslagret 160.  

 
 

Liksom många andra artiklar på avledningen fluktuerar efterfrågan på artiklarna kraftigt och 

därmed är det initialt svårt att bedöma det korrekta säkerhetslagret (i exemplet; 35, 160, 285...). 

Antaganden kommer att behöva göras noggrant och kräva tid av personalen, samt kräva 

underhåll för att med tiden lyckas justera säkerhetsnivåerna för varje artikel till en lagom och 

säker nivå. Förslag på hur det bör genomföras återkommer nedan under rubriken 

"Förändringsarbete". Som framgick i nulägesanalysen har avdelningen ett så kallat buffertförråd. 

För att både ta del utav fördelarna av minskade lagernivåer med kanban-systemet och samtidigt 

förhindra brist på artiklar, kan buffertförrådet med fördel fortsätta att existera som säkerhet tills 

optimala beställningspunkter har uppnåtts och kan kompensera för att rutiner inte efterlevs. 

Enligt kartläggningen upptar inventeringen idag två timmar och beställningen en timme i aktiv 

tid per vecka. Inventeringen antas kunna reduceras till att enbart samla in kanban-korten som 

ligger i beställningsfacken, tre gånger per vecka (uppskattat tid, 30 min). Den besparingen i tid, 

kombinerat med en scanner för beställning, antas arbetstiden kunna minskas med ungefär 100 h 

per år för den enskilda processägaren. För resterande personal som hanterar förbrukningsartiklar 

uppskattas en betydligt större förbättring kunna uppnås genom att minska tiden för letande. Om 

resultaten från Röntgenavdelningens kanban-system antas kunna översättas till Barnonkologens 

situation kan 115 minuter sparas per person och dag. För ett dagskift med 15 anställda som 

hanterar förbrukningsvaror dagligen på Barnonkologen skulle besparingen motsvara ca 1380h 

per år. Den totala besparingen i arbetstimmar uppskattas därför bli 1480 h per år, d.v.s. 79 % av 

en heltidsanställd. Potentiellt kan tiden av denna besparing ägnas till att vårda patienter, istället 

för att hantera förbrukningsmaterial. 
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Implementering 
En konstaterad fallgrop i införandet av Lean är att förändringen inte består i längden. 

Huvudorsaken kan vara brist på ägarskap för olika processer (Bicheno et al., 2011, s.48; Bergman 

& Klefsjö, 2002, s.45). Med all verksamhetsförändring är det därför viktigt att varje process 

tilldelas en tydlig processägare. Detta betyder att en person är ansvarig för alla resurser gällande 

arbetet och det strategiska ledarskapet för den operativa verksamheten (Bergman & Klefsjö, 

2002, s.45). Då det råder en otydlighet om vem/vilka som ska ansvara för det nya systemet är 

detta i nuläget en barriär för Barnonkologen. I implementering av ett nytt system är det viktigt att 

grupper skapas som både styr och ansvarar för förändringen (Campbell, 2008; Pokinska, 2010). I 

gruppens förändringsarbete innefattar att även räkna ut lämpliga beställningspunkter för 

artiklarna i linje med utformningskriterierna från föregående analys. I urvalet av deltagarna i 

gruppen är det viktigt att deltagarna besitter kunskap om fördelarna med förändringen 

(Campbell, 2008). För att samtidigt undvika motståndet som kan uppstå med ett tilldelat 

ansvarsområde (Bicheno et al., 2011, s.48), bör den utvalda gruppen både besitta kunskapen om 

systemets fördelar, frigjort tid och ha intresse för att arbeta med förändringen.  

Innan grupper skapas är det viktigt att skapa en känsla av angelägenhet (Campbell, 2008). I och 

med att problematiken kring inventering och beställning identifierades av avdelningen själva i 

samråd med CIF kan en naturlig känsla av angelägenhet redan ha skapats. Löpande genom 

förändringsarbetet är en viktig komponent att engagera och involvera personalen (Campbell, 

2008; Källberg, 2013; Pokinska, 2010; Bicheno et al., 2011, s.48). Det är även viktigt att 

personalen får ta del utav förändringen innan den genomförs (Källberg, 2013). I syfte att 

åstadkomma detta kan en ambition vara att skapa snabba resultat och/eller pilot-projekt 

(Campbell, 2008; Pokinska, 2010). Däremot framgick det i fokusgruppen att det skulle vara 

fördelaktigt att utföra en helomfattande implementering under ett så kort tidsspann som möjligt. 

Detta innebär att planeringsarbetet rörande alla artiklars beställningspunkter m.m. ska vara 

genomfört innan implementeringen påbörjas. Om ett pilot-projekt för ett förråd med det nya 

systemet ska fungera och de resterande förråden enligt tidigare system, ansågs detta kunna skapa 

förvirring och att de nya rutinerna inte kommer att efterföljas. Att samtidigt få personalen att få 

känna på förändringen innan en omfattande implementering, kan en större workshop där hela 

avdelningens personalstyrka deltar vara fördelaktig.  

Det har tidigare konstaterats att ett centralt beslut att införa "vårdnära service", se avsnitt 4.2, 

kan tolkas som en konflikt med avdelningens initiativ att införa ett eget system. Detta betyder att 

om avdelningen väljer att införa ett eget kanban-system så kommer ännu ett nytt system att 

införas på sikt. En vanlig fallgrop i förändringsarbetet är just det att förbättringsprogram som 

löper parallellt eller efter varandra skapar förvirring och öppet motstånd. Detta förändringstryck 

kan även göra folk förändringströtta (Bicheno et al., 2011, s.45). Däremot skulle ett eget 

införande inte vara en förlust då investeringen bedöms vara tillräckligt låg för att återbetalas på 

kort sikt, genom minskad administration av förbrukningsvarorna. Då det nya systemet "vårdnära 

service" som ska införas på sikt har stora likheter med det framtagna kanban-systemet, bör det 

heller inte någon större förvirring hos personalen. Ett av de största hindren utifrån 

omvärldsanalysen i införandet av kanban-system är att skapa och efterfölja nya rutiner för 

beställningen. Därmed skapar även ett eget införande en vana för rutiner som förberedelse för 

införandet av ett materialhanteringssystem av "vårdnära service". Som framgick i föregående 

analys bör lagernivåerna efterjusteras och detta görs genom att kontinuerligt utvärdera systemet.  
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I studiens omvärldsanalys om befintliga lösningar på det givna problemet framgick att en viktig 

del i införandet av ett kanban-system är att standardisera och minska variationen på befintliga 

artiklar. Ett användbart verktyg för att åstadkomma detta och samtidigt skapa en god översikt av 

förrådens innehåll för personalen är 5S. Samtidigt är det värt att understryka att Lean som teori 

inte handlar om att införa ett perfekt system utan snarare handlar om små ständiga förbättringar, 

med en strävan mot perfektion. 5S är därför ett grundläggande verktyg i filosofin för att löpande 

underhålla och förbättra materialhanteringen. Verktygen fungerar därmed som ett komplement i 

införandet av kanban-systemet och uppfyller behovet av ett fungerande och bekvämt system 

samt även för att uppnå en tydligare struktur. 

I och med att studien har påbörjat ett förändringsarbete, men är i ett så pass tidigt skede att 

enbart en känsla av angelägenhet har skapats, har därmed också en psykologisk förändring enbart 

påbörjats. Därför kan frågor som otydligheten om ansvarsfördelning betraktas som en inledande 

fas för att lämna identiteten av ett gammalt system för att ersätta den med en ny. Det är därför 

också viktigt att beakta att implikationerna av ett nytt system växer fram med tiden och därmed 

kan inte alla innebörder av implementeringen urskiljas i dagsläget. Även om motstånd inte 

identifierats i dagsläget bör det tas höjd för att det kan förändras vid en implementering. 
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8. Slutsats och rekommendationer 
Följande kapitel kommer att fokusera på att besvara studiens tre forskningsfrågor. Slutsatserna till frågorna är 

baserade på tidigare analyser. 

8.1 Hur skulle ett materialhanteringssystem som är mer 

tidsbesparande och bekvämare än befintligt utformas? 
Ett kanban-system uppfyller behovet av ett mer tidsbesparande och bekvämare system genom 

att förkorta inventerings- och beställningsprocessen samt genom att minska lagervolymerna för 

att kunna frigöra plats och därmed möjliggöra en bättre strukturering av förråden. Genom 

systematiseringen och de förutbestämda beställningspunkterna i systemet försvinner den 

nuvarande tidskrävande inventeringen på avdelningen. Detta betyder att inga prognoser behöver 

göras för att möta framtida behov och inlärningen av systemet bedöms vara enkel, även för ny 

personal. 

Ett kanban-system kan utformas med två olika typer av förvarningssystem: ett-bin och två-bin. 

Tillskillnad från ett ett-bin system kan ett två-bin system enklare underlätta att rutinerna efterlevs 

och detta är avgörande för systemets funktion. I och med att en central del av systemets funktion 

är efterlevnaden av rutiner, bör förvaringen av artiklarna ha felförebyggande mekanismer vid 

plockning av varor. För att kompensera för riskerna för att rutinerna inte efterlevs och uppnå 

optimala beställningspunkter kan ett buffertlager användas som säkerhet. En kombination av 

förvarningssystem kan vara fördelaktigt för artiklar med låg- efterfrågan och säkerhetsfaktor. 

Däremot bör ett kanban-system organiseras genom att ha ändamålsenliga förvaringsfack och 

underhållas med för att bibehålla rutiner och struktur. I figur 23 nedan beskrivs utformningen av 

systemspecifikationerna med tillhörande förklaring. 

Figur 23: Utformning av kanban-system 
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8.2 Hur kan ett nytt logistiksystem implementeras under 

Barnonkologens omständigheter? 
Ett viktigt steg i förändringsarbete är att skapa en grupp som styr förändringen och besitter 

kunskap om förändringen. Då det råder en otydlighet om hur ansvaret för kanban-systemet ska 

tilldelas, samt att personalen inte besitter kunskapen om systemet så är utbildning och tilldelning 

av ansvar över del-processerna viktiga aspekter för systemets framgång. Inom detta är det även 

viktigt att det finns ett övergripande ansvar, en så kallad processägare, i gruppen.  

Det existerar en motsägelse rörande Barnonkologens åsikt av en helomfattande implementering 

och teorin av förändringsarbete. En helomfattande implementering kan ur ett psykologiskt 

förändringsperspektiv få personalen känna att förändringen är påtvingad och situationen kan 

kräva att visionen om förändringen måste vara väl förstådd innan implementeringen. Däremot 

finns det ingen generell steg-för-steg modell som går att tillämpa för allt förändringsarbete, det är 

med andra ord beroende på den givna situationen och teorin kring förändringsarbete är därför en 

fingervisning. För att beakta utgångspunkten om en helomfattande implementering och teorin 

om förändringsarbete kan det vara fördelaktigt att låta personalen få känna på förändringen och 

ge sina synpunkter innan implementering.  

I införandet av systemet är det viktigt att inledningsvis standardisera och minska variationen på 
artiklarna. Ett användbart verktyg för att åstadkomma detta är 5S. Verktyget kan leda till en 
ordning och struktur i förråden som skapar en bekvämlighet. I figur 24 presenteras 
implementeringen av kanban-systemet med hänsyn till Barnonkologens omständigheter.  

Figur 24: Implementering av kanban-system 
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8.3 Hur kan Lean Healthcare användas för att förbättra 

materialhanteringen inom sjukvården? 
Denna studie kan visa på att verksamhetsförändringar (baserade på Lean Healthcare) kan vara 
mycket framgångsrika för att förbättra materialhanteringen, utan att strida mot en standardisering 
av sjukvården som helhet. Men studien kan även understryka vikten av ett lyckat 
förändringsarbete. Initiativ för en förändring kan innebära risker som till och med kan överstiga 
risken att misslyckas med en förändring.  
 
Centrala beslut, till exempel reformer som beslutas politiskt är ofta väl genomtänkta och 
beprövade men är även långdragna och tidskrävande processer. Att en avdelning kan behöva 
vänta i åratal på att få en förbättring på plats bör dessutom inte förhindra förmågan att utvecklas 
med egna resurser om det går att visa på tydliga förbättringar på kort tid. Lean Healthcare's 
principer är ofta inte kostsamma utan bygger på en vision av små förbättringar för att öka 
produktiviteten. Vården skiljer sig dock betydligt från industrin i sin vårdande omtanke, 
människosyn och inte minst patientsäkerhet, vilket måste beaktas när det gäller att välja verktyg 
och arbetssätt från Lean-filosofin. Här har studien beaktat dessa val, i bemärkelsen att inte 
kompromissa varken säkerheten eller kvaliteten i vården och därmed givit ett bidrag till hur Lean 
Healthcare kan tillämpas. Ett vanligt missförstånd är även att Lean enbart fokuserar på 
kostnadsbesparingar, men i själva verket går det att styra resultaten efter egna värden, till exempel 
genom mål för att öka personalens tid med patienterna.  
 
Sjukvårdens organisationssystem är idag, som tidigare fokuserad på stordrift genom 
specialisering. Vården tenderar att bli mer specialiserad och mer teknikintensiv, och en ambition 
är även att de som är utbildade för vård ska även jobba med det. Det finns en rigid tillsynsmodell 
med regler och lagar för att sjukvården ska kunna styras efter den politik som förs. Grundat på 
detta är det svårt att se hur Lean Healthcare på kort tid ska kunna implementeras som ett 
helhetskoncept i sjukvården, likt den omfattning som Lean Production adopterats i industrin. 
Det är förmodligen inte ens är lämpligt med tanke på de skillnader som finns mellan dessa 
branscher. Studien kan visa på att de operativa verktygen, och utvalda principer av Lean är en 
lösning i arbetet med att förbättra vårdens organisering. Till exempel är ett tydligare fokus på 
flödesorientering ett effektivt verktyg som är betydande för att eliminera icke-värdeskapande 
aktiviteter. Som forskningen visar innebär denna strategi ofta barriärer i form av brist på erfarna 
ledare med en bakgrund i vården som kan utbilda personal och driva igenom förändringar. Lean 
Healthcares svar på problemen är nämligen främst operativa och fokuserar på att utbilda 
personalen till att sträva efter små förbättringar, vilket även ofta är fallet i nyare sjukhusmiljöer, 
där det har funnits möjlighet till omstrukturering eller nybyggnation. Dessa förändringar blir 
därmed mer svåra att genomföra för avdelningar med mindre resurser. Riskerna med att 
misslyckas kan förutom slöseri med resurser, få personal att bli förändringströtta och i framtiden 
motsätta sig viktiga initiativ, som till exempel att försöka höja patientsäkerheten. 
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9 Diskussion 
Detta kapitel presenterar studiens akademiska bidraget, forskningens trovärdighet och svårigheter i studiens 

utförande. Slutligen presenteras projektgruppens förslag på vidare forskningsområden.  

9.1 Akademiskt bidrag 
I litteraturundersökningen om förändringsarbeten inom sjukvården fanns det få empiriska 

studier om hur Lean praktiskt kan användas i sjukvården, än mindre empiriska resultat från 

forskning av Lean i den svenska sjukvården. Från ett teoretiskt perspektiv har denna studie 

därför bidragit till området genom att visa hur Lean kan användas i den svenska sjukvården 

genom att kombinera teorier från förändringsarbete och Lean. Studien har även bekräftat 

slutsatser från tidigare forskning av Lean i vården, som tillexempel motsättningar för lokal 

utveckling och central tillsyn och styrning.  

Från ett empiriskt perspektiv har studien också skapat ett bidrag till forskningen. Det empiriska 

urvalet har innefattat mindre sjukhusavdelningar till större sjukhus i Sverige och ett konstaterat 

hinder är bakterieriskerna vid implementeringen av nya system. Studien har även bidragit med 

empirisk underlag till hur det politiska beslutet av "vårdnära service" fungerar i vården. Dessa 

insikter kan användas i framtida forskning inom området. 

Denna studie har använt sig av ett abduktivt synsätt. Analyserna är inte begränsade till en 

teoretisk diskussion, istället är resultaten från analyserna testade i en fokusgrupp. Genom detta 

har nytt empiriskt underlag samlats in för att utveckla den första analysen. En beskrivning om 

svårigheter i studiens utförande är också dokumenterat. Studien har därför bidragit med en 

metod till hur liknande studier kan utföras inom vården. 

9.2 Forskningens trovärdighet 
Studien har beaktat kvalitetskriterierna reliabilitet, replikation och validitet. En av studiens 

metoder som har haft inverkan på dessa kriterier är urvalet av deltagare i fokusgruppen. 

Fokusgruppen bestod både av undersköterskor och chefer och denna kombination kan tänkas 

förhindra att alla åsikter uttalas och därmed att slutsatserna tas från de individer som hörs mest. 

Detta är en tänkbar risk, men då materialhanteringssystemet påverkar flera parter var det viktigt 

att få en representativ grupp. När fokusgruppen utfördes var inte alla inbjudna parter 

närvarande. Även detta påverkar reliabiliteten och om alla inbjudna parter hade närvarat skulle 

flera åsikter kunnat belysas. Däremot bildade de parter som kunde närvara på fokusgruppen en 

representativ grupp för att skapa diskussion och byta åsikter sinsemellan. En medveten ambition 

under genomförandet av fokusgruppen var ett objektivt ställningstagande, vid presentationen av 

systemet. Anledningen till detta val var för att projektgruppen ville att respondenterna skulle 

skapa en egen uppfattning om det nya systemet och inte bli influerade av projektgruppens egna 

åsikter. Detta gjordes genom att enbart presentera fakta i form av kartläggningar m.m. och på så 

sätt ansågs studiens reliabilitet höjas. Däremot kan ett objektivt ställningstagande ha undanhållit 

viktig information för skapandet av deltagarnas åsikter och därmed också påverkat slutsatserna.  

Studiens utförande och slutsatser har noggrant dokumenterats i rapporten för att försäkra 

studiens replikation och validitet.  
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Detta innebär att valet av metoderna är förklarade och motiverade för att studien ska kunna bli 

återskapad av någon annan, samt att slutsatserna går att härleda till analyser. I genomgången av 

vetenskaplig litteratur har ett metodiskt tillvägagångsätt tillämpats. De använda sökorden, lästa 

titlar, lästa sammanfattningar, lästa artiklar och inkluderade artiklar i studien är noggrant 

dokumenterade. Genom detta har projektgruppen på ett metodiskt sätt gått igenom den tidigare 

forskningen inom området och därmed ökat studiens trovärdighet. 

9.3 Självkritik 
Projektgruppen har identifierat tre områden som självkritik till studien. För det första var ett av 

uppdragets huvudsyfte är att möjliggöra att personal kan spendera mer av sin tid för att vårda 

patienter. Alla verksamheter har begränsade resurser och projektgruppen kan inte garantera 

ambitionen att fördela dessa frigjorda arbetstimmar på patientvård infrias, även i det längre 

perspektivet. 

För det andra är en tänkbar etisk riktlinje som studien har stridit emot samtyckeskravet. 

Förfrågningarna att delta i fokusgruppen skickades ut av avdelningschefen på Barnonkologen via 

mejl, vilket kan ha upplevts som ett påtvingat deltagande. 

Slutligen har projektgruppen under studiens genomförande identifierat förändringsmotstånd för 

det akademiska syftet och samtidigt använt strategier för att undvika motstånd genom att till 

exempel göra personal mer delaktiga i utformningen. Denna kombination kan vara problematisk 

till exempel med att framhäva nackdelar och fördelar på ett balanserat sätt, likaså att förhålla sig 

objektiv under genomförandet eftersom projektgruppen själva har ett intresse av att inte 

misslyckas med ett genomförande i framtiden. 

9.4 Svårigheter i studiens utförande 
I studiens utförande stötte projektgruppen på olika problem. För det första tolkades 

avdelningens behov till en början som två separata områden; en effektivisering av inventerings- 

och beställningsprocessen samt organisering av förvaringen efter brukarnas behov. Dessa två 

områden ansågs för omfattande att utreda inom ramen för projektet. Emellertid visade 

slutsatserna från kartläggningen av inventerings- och beställningsprocessen att den befintliga 

förvaringen var till viss del utifrån brukarnas behov, för att minska spring och letande. Däremot 

visade det sig att ett kanban-system kan uppfylla båda dessa behov genom rätt anpassning efter 

utformning och utförande.   

Halvvägs in i studien stötte projektgruppen på information om ett politiskt beslut om att på sikt 

renovera alla avdelningar på Uppsala Akademiska sjukhus och i samband med det införa 

"vårdnära service". Beslutet innebär för avdelningarna att varuförsörjningen lejs ut till en extern 

part, se avsnitt 2.1.3. Detta beslut var även en nyhet för uppdragsgivaren, vilket framställde 

uppdraget att ta fram ett nytt materialhanteringssystem som dubbelt arbete. Projektgruppen fick 

därför utreda detaljerna för beslutet och det visade sig att för Barnonkologens del finns ingen 

prioritering lagd, vilket i praktiken innebär att ingen förändring kan komma att ske på många år 

för att förbättra materialhanteringen. Utformningen blev därför formad efter de nya 

omständigheterna, med beaktande att inte föreslå ett alltför avancerat system som resulterar i en 

sunk-cost på grund av kommande investeringar. 
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I fokusgruppen framgick det att avdelningen alltför ofta får felleveranser och detta är något som 

buffertlagret kan kompensera för i viss mån. Däremot är regelbundna felleveranserna något som 

bör undersökas innan kanban-systemet implementeras. Detta är för att initialt inte ha alltför stora 

buffertlager och frångå fördelarna av de lägre lagernivåer som kanban-systemet medför. Det 

framgick också att kanban-systemet inte löser det kvarstående problemet att vid uppackningen 

försvinner spårbarheten och även detta är viktigt att utreda innan ett införande. 

9.5 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har belyst hur Lean kan användas för att effektivisera inventerings- och 

beställningsprocessen på en avdelning vid Uppsala Akademiska sjukhus. Däremot har studiens 

resultat inte testats och detta skulle öka resultatens validitet. Ett förslag på vidare forskning är 

därför att utföra ett pilot test av studiens resultat och mäta effekterna.  

Studien ger inte en generaliserbar slutsats med tanke på dess forskningsdesign. Därför föreslår 

projektgruppen att utföra liknande fallstudier på andra avledningar för att antingen bekräfta eller 

förkasta studiens slutsatser. I utförandet tror projektgruppen att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod, samt en abduktiv inriktning är en fördel för att belysa alla aspekter.  
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Bilaga A – Beskrivning av förrådsutrymmen 
Förrådsutrymme 1 
Köksutrymme. Detta köksutrymme är avsett för patienternas familjer. Förbrukningsvaran som 
finns i detta utrymme är maskindiskmedel. När undersköterskan går inventeringsrundan ser hon 
till att det finns tillräckligt med maskindiskmedel på plats. 

 
Förrådsutrymme 2 
Desinfektionsrum och förråd för sprit. Här förvaras spriten i ett brandsäkerhetsskåp, vilket är ett 
krav vid större volymer. I förråden finns även utrustning och material som sköljs innan de 
skickas för desinfektion. Det finns även en del övrig förbrukningsmateriel som till exempel 
används för odlingsprover etc.  

 
Förrådsutrymme 3 
Detta utrymme är mottagningens beredningsrum. I detta utrymme finns det samma artiklar som 
förvaras i utrymme 10 och 11. Anledningen till att detta utrymme har samma artiklar är för att 
mottagningen ska ha dessa artiklar nära till hands. 

 
Förrådsutrymme 4 
Detta utrymme är ett undersökningsrum. I detta utrymme förvaras artiklar som är unika för de 
aktiviteter som utförs i rummet. 
 
Förrådsutrymme 5 
Utrymmet används för skrivare och intern brevpost. Kontorsmaterial som förvaras i utrymmet 
sköts inte av den ansvariga för inventering, utan av övrig personal.  

 
Förrådsutrymme 6 
Detta utrymme är en tvättstuga där patienters familjer kan tvätta sina tillhörigheter. 
Undersköterskan som sköter inventeringen ser till att de finns tvättmedel i detta utrymme. 

 
Förrådsutrymme 7 
Detta utrymme är ett undersökningsrum och här förvaras gasflaskor. För detta utrymme behövs 
inte nya varor beställas under varje inventeringsrond. Det finns även framtidsplaner att göra om 
detta utrymme till ett väntrum.  

 
Förrådsutrymme 8 
I detta utrymme finns toaletter för personal resp. patienter. Tillhörande förbrukningsmaterial ska 
finnas i utrymmet.  

 
Förrådsutrymme 9 
Detta är ett personalrum, och lika som mottagningens kök ser undersköterskan till att det finns 
maskindiskmedel i detta utrymme. 
 
Förrådsutrymme 10 
Utrymme för förbrukningsmaterial. Fungerar som buffertförråd för främst förrådsutrymme nr. 2 
och nr. 11. 
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Förrådsutrymme 11 
Detta utrymme är avdelnings beredningsrum. I detta utrymme finns även apoteksvaror 
(läkemedel) och påfyllnaden av dessa varor sköts av Apotekets personal. Apotekets varor är till 
största del placerade tillsammans, men tillexempel "spengostan" är placerad bland de övriga 
förbrukningsmaterialen som undersköterskan beställer. I detta utrymme finns även märkeslappar 
som antingen apoteket eller undersköterskan kan beställa in. Allting som tas in till patienterna 
skall märkas i syfte undvika förväxling m.m.  

 
Förrådsutrymme 12 
Undersökningsrum med provtagningsstol. Utrustning, bland annat en beredningsvagn och en till 
viss del förbrukningsmaterial.   

 
Förrådsutrymme 13 
Infektionsrum och förråd för sprit. Krav på brandsäkerhetsskåp vid större volymer. Förvaring av 
utrustning och material som kopplas till spritning, även viss förbrukningsmateriel i form av 
odlingsverktyg. Steriliseringssaker tvättas på plats för att sedan antecknas i en lista och skickas 
iväg för sterilisering.  

 
Förrådsutrymme 14 
Detta utrymme är avdelningens kök. Vid inventeringen ser undersköterskan till att de finns 
tillräckligt med sondmatning. Sondmatningen har vanligtvis hämtats ut på sjukhusets mjölkkök. 
Mjölköket är en avdelning på sjukhusen som bland annat hanterar all sondmatning. När 
avdelningen hämtar sondmatning från mjölkköket skriver de upp mängden de har hämtat ut. Det 
finns en oklarhet om avdelningen själva skall beställa sondmatningen eller hämtas ut vid 
mjölkköket. Det som har hänt på senare tid är att mjölkköket anser att avdelningen själva skall 
beställa sondmatningen. Om det behövs en speciell typ av sondmatning beställs det av 
undersköterskan som sköter beställningarna. Förutom sondmatningen tittar undersköterskan 
även om det behövs diverse kök material och maskindiskmedel. 

 
Förrådsutrymme 15  
I detta utrymme finns enbart medicinsk utrustning. Utrymmet har tillskillnad från de andra 
utrymmena mer ledig plats för förvaring.  

 
Förrådsutrymme 16 
Stort förråd med förbrukningsvaror: blöjor, sondmat, sondmatningsmateriel, slangar, viss övrig 
utrustning, batterier m.m. Detta utrymme är det mest frekventa använda förrådet av personalen. 
I utrymmet finns även tvätt (lakan etc.) men detta sköts av Tranport & Logistik.  
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Bilaga B – Orderstatistik 
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Bilaga C – Utformning av kanban-kort 
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