


 

Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-
het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 
uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 
De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-
ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 
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lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-
kenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-
ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 
löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-
sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 
att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-
ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-
na@rev.sll.se 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Akutsjukhusens interna produktionsstyrning är en central fråga för att uppnå 
lägre kostnader och högre produktivitet för att långsiktigt klara en hållbar eko-
nomi. När revisionen granskade akutsjukhusens produktionsstyrning/produk-
tionsplanering 2009 framkom bland annat att samtliga akutsjukhus hade påbör-
jat ett arbete med att utveckla produktionsstyrningen. Revisionen har under 
2015 granskat hur långt Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjuk-
hus AB har kommit i arbetet med att planera, styra och organisera arbetet med 
produktionen. 
 
Granskningen visar att båda sjukhusens produktionsstyrning/-planering utgår 
ifrån beställningen i avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid Karolinska 
finns alla vårdformer representerade i en sjukhusgemensam modell för pro-
duktionsstyrning. Planeringen av operationer enligt modellen har här kommit 
längst. Danderyd har också ambitionen att produktionsstyra alla vårdformer 
men sjukhusets modell omfattar idag endast operationer. Det finns eller plane-
ras för etablerande av forum på olika nivåer inom sjukhusen för att med olika 
tidshorisont kunna styra användningen av resurser inom operation, vårdplatser 
och mottagningsverksamhet. Syftet med dessa är att använda sjukhusens resur-
ser effektivare. För delar av operationsverksamheten där samordningen pågått 
en tid har kapacitetsökningar skett. Detta innebär sannolikt att det finns ytterli-
gare potential att hämta hem avseende produktivitetsökning inom övriga områ-
den. 
 
I det specifika ägardirektivet för Karolinska anges att sjukhuset ska utarbeta 
samordnade vårdprocesser i samverkan med bl.a. övriga akutsjukhus. I full-
mäktiges beslut 2014 om Framtidsplan för hälso- och sjukvården framhålls 
också att samverkan mellan vårdgivare i gemensamma vårdprocesser är nöd-
vändig för att skapa trygghet och tillgänglighet för patienterna. Exempel på 
samverkan mellan Karolinska och Danderyd finns, t.ex. har diskussioner före-
kommit kring hur många patienter som förväntas skickas mellan sjukhusen för 
vård. Samverkan har ännu inte lett till att det etablerats samordnade gemen-
samma vårdprocesser med gemensam produktionsplanering. 
 
Båda sjukhusen saknar ett schemaläggningsverktyg som ger möjlighet att 
schemalägga utifrån ett givet bemanningskrav och produktionsmål. Detta inne-
bär att onödigt mycket tid upplevs gå åt till schemaläggning. Ett användarvän-
ligt och effektivt systemstöd för schemaläggning skulle kunna minska resursåt-
gången för denna aktivitet och bättre säkerställa att bemanningen motsvarar 
produktionsmålen. 
 
För att öka kapaciteten på kliniknivå behöver processer utvecklas. Det kan 
exempelvis handla om att använda befintliga personalresurser på nya sätt eller 
att låta patienterna ta större ansvar för delar i vården. Båda sjukhusen har på 
ledningsnivå fokus på hur in- och utskrivningstider matchas. Revisionen bedö-
mer att det finns potential för förbättringar exempelvis avseende andelen tidiga 
utskrivningar. Ytterligare effektiviseringar bör även kunna göras avseende 
dokumentation och patientbokningar. 
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Revisionens samlade bedömning är att produktionsstyrning idag är en integre-
rad del i sjukhusens verksamhetsstyrning. Det har skett en positiv utveckling 
kring detta i förhållande till situationen då den förra granskningen gjordes för 
sex år sedan. En produktionsstyrning som systematiskt hanterar de viktigaste 
resurserna inom operation, vårdplatser och mottagningsverksamhet har, eller 
planeras att etableras. Det bedöms fortsatt finnas potential att öka produktivite-
ten. För att säkerställa att denna potential realiseras är det angeläget att de fo-
rum för produktionsplanering som nyligen startat vid Karolinska sjukhuset blir 
varaktiga och konstruktiva forum och att de forum för produktionsplanering 
som planeras vid Danderyds sjukhus kommer till stånd och kan fungera på 
motsvarande sätt. 
 
 
Rekommendationer 

 
• Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset respektive Danderyds 

sjukhus bör säkerställa att sjukhusen har tillgång till ett enhetligt och 
effektivt verktyg för schemaläggning av personal. 

• Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset respektive Danderyds 
sjukhus bör aktivt medverka till utveckling av samordnade/ gemen-
samma vårdprocesser, i första hand för de mest angelägna vårdproces-
serna utifrån FHS.  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
När revisionen senast granskade akutsjukhusens produktionsstyrning/ produkt-
ionsplanering (2009)1 framkom bland annat att samtliga akutsjukhus hade på-
börjat ett arbete med att utveckla produktionsstyrningen. Detta var bland annat 
en följd av att styrningen ändrades och flerårsavtal infördes under 2008. Det 
fanns dock relativt stora skillnader i hur långt sjukhusen hade kommit i ut-
vecklingsarbetet. En iakttagelse var också att landstinget centralt inte hade följt 
utvecklingen av produktionsstyrningsarbetet. Revisionen menade också att det 
ur ett systemperspektiv kunde vara lärorikt att pröva olika vägar för produkt-
ionsstyrning, men att det samtidigt fanns stora kostnadsfördelar i en gemensam 
utveckling av riktlinjer och stödverktyg. 
 
Styrningen av akutsjukhusen kommer nu åter att ändras med anledning av de 
stora förändringar som Framtidsplanen för hälso- och sjukvården innebär. I 
landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 20162 framgår bl.a. att 
avtalen ska ändras med en ny ersättningsmodell. I november tas frågan om 
akutsjukhusens nya s.k. omställningsavtal upp för beslut i hälso- och sjuk-
vårdsnämnden3. Avtalen tecknas mellan landstingsstyrelsen (ägaren), hälso- 
och sjukvårdsnämnden (beställaren) och respektive vårdgivare. Omställnings-
avtalen innebär att akutsjukhusen får en tydlig ekonomisk ram som inte är di-
rekt kopplad till den utförda produktionen. Incitament för att leverera vård utö-
ver beställningsvolymen kommer därmed att minska. Den nya ersättningsmo-
dellen kommer bl.a. att ställa nya krav på sjukhusens system för produktions-
styrning och hur de följs upp med nyckeltal etc.  
 
Akutsjukhusens interna produktionsstyrning kommer, inte minst mot bakgrund 
av sjukhusens besvärliga ekonomiska läge, att vara en väsentlig del i förverkli-
gandet och omställningen av sjukvården enligt Framtidsplanen. Dels ska sjuk-
vården hantera de utmaningar i produktionen som omställningsperioden inne-
bär, dels måste akutsjukhusens produktionsstyrning leda till lägre kostnader 
och högre produktivitet för att klara en långsiktigt hållbar ekonomi. Risker som 
måste hanteras är bland annat ineffektivt resursutnyttjande, otydliga mål för 
enskilda verksamheter, bristande koordinering mellan verksamheter inom sjuk-
husen (”stuprörstänkande”), otillräcklig ekonomistyrning och styrning av be-
manningen.  
 
Revisionen har därför granskat hur Karolinska Universitetssjukhuset (Karo-
linska) och Danderyds sjukhus AB (Danderyd) arbetar med att planera, styra 
och organisera arbetet med produktionen. 

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är: 
Har akutsjukhusen omsatt de åtaganden som framgår av avtal, ägardirektiv och 
planeringsförutsättningar i en kostnadseffektiv produktionsstyrning?  
 
  

                                                      
1 Nr 11/2009 Produktionsstyrning inom sjukhusen 
2 LS 2015-0039 
3 Tjänsteutlåtande HSN 1506-0845 
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Den övergripande frågan har brutits ner i följande delfrågor: 
 

• Hur kopplas produktionsstyrningen till avtalat vårdutbud och till eko-
nomistyrningen så att det leder till lägre kostnader och högre produkti-
vitet? 

• Hur samordnas produktionen mellan olika verksamheter inom sjukhu-
set och med andra vårdgivare för ett effektivt resursutnyttjande av t.ex. 
personal och lokaler? 

2.3 Avgränsning 
Granskningen avser hur produktionsstyrning/produktionsplanering genomförs 
på Karolinska och på Danderyd. Granskningen har inriktats på hur produktion-
en planeras, genomförs och följs upp från sjukhusledning och ut på klinik- och 
avdelningsnivån. Granskningen har ett styrningsperspektiv. En översiktlig jäm-
förelse görs även av hur produktionsstyrningen/-planeringen görs på Capio S:t 
Görans sjukhus (S:t Göran). Ansvarsprövningen avser Karolinska och Dande-
ryd. 

2.4 Bedömningsgrunder 
I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem (SOSFS 2011:9) redogörs för 
vårdgivarens ansvar som bland annat omfattar att ge direktiv och säkerställa att 
ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med mål, organisat-
ion, rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten samt att ge 
direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så utfor-
mat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande (horisontellt). Av 
föreskrifterna framgår vidare att ledningssystemet ska omfatta alla delar av 
verksamheten. För att uppfylla lagstiftningen och föreskrifterna behöver led-
ningssystemet beakta uppsatta mål, utförande av vården, tillgängliga resurser 
och resultat. 
 
Av Framtidsplanen - tredje steget i genomförandet4, framgår bland annat att 
vårdplatsutnyttjandet måste förbättras då det vid akutsjukhusen finns ett bety-
dande antal vårdplatser som av olika anledningar inte utnyttjas optimalt. Även i 
budget för 2015 framgår att det finns behov av en effektivisering av organisat-
ion och produktion då vårdplatser står outnyttjade, vårdproduktionen har mins-
kat med samtidigt ökande bemanningskostnader. 
 
Av Stockholms läns landstings ägarpolicy5 framgår bl.a. att styrelse och led-
ning ansvarar för att verksamheten följs upp avseende ekonomi, kvalitets-, och 
produktivitetsutveckling samt de övriga mål och uppdrag som ges av lands-
tingsfullmäktige. I policyn uttalas också att de landstingsägda vårdproducen-
terna ska samverka med varandra och andra aktörer inom hälso- och sjukvår-
den. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Doku-
ment som granskats är t.ex. verksamhetsplaner, modeller för produktionsstyr-
ning och gällande vårdavtal. Intervjuer har genomförts med personer i respek-
tive sjukhusledning, med fokus på personer med ansvar för sjukhusens pro-
                                                      
4 LS 1409-1068 
5 Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-12-14 och uppdaterad 2013. 
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duktionsstyrning/-planering. I granskningen har ingått två kliniker med under-
liggande avdelningar på respektive sjukhus. På Karolinska intervjuades led-
ningspersoner och personer som arbetar med produktionsplaneringen på hjärt- 
respektive på neurologiska kliniken och på Danderyd genomfördes intervjuer 
på hjärt- och medicinkliniken. En person i ledningen på S:t Göran intervjuades 
också om hur de bedriver produktionsstyrning/-planering i syfte att jämföra 
med hur Karolinska och Danderyd bedriver detta.  
 
Som utgångspunkt för granskningen har KPMG:s modell för granskning av 
produktionsstyrning i hälso- och sjukvård6 använts. Modellen består av sju 
delområden som i hög grad baseras på de fem logistiska principerna; Elimine-
ring av köer, Fokus på ledtider och att förkorta dem, Standardisering, Flexibi-
litet och Patientaktiv tidbokning. Beskrivning av KPMG:s modell återfinns i 
bilaga 1. 
 
För genomförandet har Andreas Endrédi från KPMG AB anlitats. Granskning-
en har genomförts i dialog med Eva Hansson Risberg på revisionskontoret.  
 
I kapitel tre och fyra återges konsultens rapportering av iakttagelser i gransk-
ningen. De bedömningar som lämnas under rubrikerna Revisionens bedömning 
i rapporten är revisionskontorets bedömningar med utgångspunkt i konsultens 
granskning.  

3 Konsultens granskning enligt KPMG:s mo-
dell för produktionsstyrning 

De sju delområdena i KPMG:s modell för granskning av produktionsstyrning i 
hälso- och sjukvård har använts som struktur för redovisningen i detta kapitel. 

3.1 Tydlig ansvarsfördelning 
 
Karolinska  
Karolinska har sedan 2012 implementerat en ny modell för produktionsstyr-
ning/-planering. Modellen innebär att alla vårdformer, såsom operationer, slu-
tenvård och öppenvård, ska planeras. Produktionsstyrningen utgår ifrån sjukhu-
sets samlade uppdrag/beställning. Uppdraget fördelas av sjukhusets centrala 
staber per klinik i termer av vårdtillfällen och besök. I nästa steg identifieras 
behovet av operationer per kategori och klinik. En kliniks samlade produktion 
bryts vidare ner till lägsta nivå (t.ex. kostnadsställe). På denna nivå läggs en 
periodiserad (veckovis) årsplan. För en öppenvårdsmottagning innebär detta att 
målvolymer per vecka för olika typer av besök planeras för hela året. För att 
registrera den fördelade produktionen används en modell i programvaran Ex-
cel. På intranätet har sjukhuset skapat rapporter som ger en direkt uppföljning 
av faktisk produktion i relation till produktionsmål.  

                                                      
6 Bilaga 1 
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Figur 1. Karolinskas modell för produktionsstyrning. 
 
I modellen för produktionsstyrning finns tre beslutsnivåer: strategisk, taktisk 
och operativ. Styrande forum är kopplade till respektive nivå och arbetar med 
styrning och uppföljning utifrån olika tidshorisonter. 
 

• Strategisk ledningsgrupp för vårdproduktion 
Gruppen lägger fast ramar för verksamheten och tar beslut om kapaci-
tetsfrågor såsom investeringar, bemanning och vårdplatser inom fast-
ställd budget. Den strategiska ledningsgruppen har även en operativ 
roll när det gäller sjukhusövergripande produktionsstyrning. Här ingår 
divisionschefer, produktionsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör 
och chefläkare. Möten hålls varannan vecka. 

• Forum för taktisk produktionsstyrning  
Följer bl.a. upp produktionsutfall och fastställer plan för kommande 
period samt identifierar och följer upp förbättringsinitiativ. Taktiska 
mötesforum hålls månatligen avseende dels operationer, dels sluten-
vård/akutvård på Karolinska Solna (Solna), Karolinska Huddinge 
(Huddinge) respektive Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), dvs. totalt 
sex forum per månad. Verksamhetschefer och chefläkare deltar.  

• Forum för operativ produktionsstyrning  
Säkerställer genomförbarhet och effektivitet under kommande vecka 
och arbetar för effektiva flöden. Gemensamt möte varje vecka för alla 
operationsavdelningar i Solna, i Huddinge respektive inom ALB, dvs. 
tre forum per vecka. Verksamhetschefer, sektionschefer, 1:a linjens 
chefer och driftledare deltar. Operativ styrning av vårdplatser och öp-
penvård sker i linjen där vårdplatser och mottagningsresurs fortlöpande 
balanseras mot produktionsbehov. 

Produktionsplanering, inkl. mötesfora, är mest etablerad för operations-
verksamheten. I Huddinge har en sammanhållen operationsplanering med upp-
delning i akuta och planerade operationsflöden funnits i 4-5 år. Detta har lett 
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till påtagliga kapacitetsökningar, cirka 20 procent. Vid ALB har motsvarande 
operationsplanering funnits i drygt 1,5 år och även här har tydliga kapacitets-
ökningar skett. I Solna har taktiskt- och operativt forum kommit till stånd allde-
les nyligen.  
 
Produktionsstyrningen ska vara en integrerad del i sjukhusets samlade verk-
samhetsstyrning. Karolinska har en uttalad ambition att i framtiden produkt-
ionsstyra de närmare 300 vårdflöden som identifierats inom ramen för arbetet 
med värdebaserad vård7. Det framgår också i sjukhusets beskrivningar av verk-
samhetsstyrningen hur produktionsplanen är basen i planeringen av verksam-
heten. Utifrån produktionsplanen beräknas resursbehov och kapacitetsbehov. 
 
Karolinska arbetar generellt med att förbättra styrningen och målstyrningen är 
en del i detta som kopplar tydligt till produktionsstyrningen. I det som kallas 
”målbrev” framgår respektive divisions mål inom områdena: produktion, till-
gänglighet, kapacitet (t.ex. antal disponibla vårdplatser på olika kliniker), kvali-
tet, utveckling och effektivitets- och produktivitetsutveckling. Motsvarighet till 
målbreven finns sedan flera år ända ut på linjeansvarsnivå. 
 
Danderyd 
Planering och styrning av vårdproduktionen är en del i den samlade verksam-
hetsstyrningen inom Danderyd. Sjukhusets totala uppdrag/beställning av vård 
är utgångspunkt för produktionsplanen. Varje klinik-/ verksamhetschef kom-
mer in med förslag till produktionsplan inom ramen för sjukhusets verksam-
hetsplanering. Ekonomiavdelningen lägger utifrån detta en samlad produkt-
ionsplan för hela sjukhuset, uppdelad på produktionsmål per klinik. Produkt-
ionsmålen bryts därefter ner på lägsta nivå, per sektion/process. Produktions-
målet per sektion registreras sedan i sjukhusets verksamhetssystem. Årsplanen 
bryts ner i antal per vårdtjänst (t.ex. mottagningsbesök per läkare) och vecka. 
På samma nivå erhåller verksamheterna en löpande uppföljning av faktiskt 
produktionsutfall.  
 
En dokumenterad modellbeskrivning finns för verksamhetsplanering, inklusive 
produktionsplanering. Danderyd har sedan slutet av 2014 bedrivit ett projekt 
för att samordna operationsverksamheten över hela sjukhuset. Projektet har 
resulterat i en dokumenterad beskrivning avseende sjukhusets modell för oper-
ationsplanering. Projektet har också lett till; stabilare faktabas för operations-
planering, tillkomsten av ett operationsråd, en produktionsplan per klinik och 
en standardiserad produktionsuppföljning per klinik, på både taktisk och opera-
tiv nivå. På försök har också en uppdelning skett av planerade och akuta oper-
ationsflöden.  
 

                                                      
7 Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstad-
komma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Vården organise-
ras efter patientgrupper med liknande behov och följs upp genom hela vårdkedjor utifrån resultat 
som är viktiga för patienten. Vården behöver i minskad omfattning vara organiserad utifrån medi-
cinska discipliner, vårdnivåer och huvudmän, och i ökad omfattning organiseras utifrån olika pati-
entgrupper och deras gemensamma behov. Sjukvårdens styrning i form av uppföljning och ersätt-
ning blir mindre fokuserad på enskilda vårdkontakter och produktivitet, och mer fokuserad på upp-
nådda hälsoresultat och resursåtgången för hela vårdkedjor. 
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Tillkomsten av en samordnad operationsplanering på sjukhusnivå har inneburit 
att följande fora har skapats:  
 

• Strategiskt/taktiskt operationsråd  
Alla verksamhetschefer för opererande specialiteter ingår. Även eko-
nomidirektören deltar. Ordförande är chefläkaren som har särskilt an-
svar för produktionsstyrning och som även har VD:s mandat att fatta 
beslut. Rådet träffas en gång per månad.  

• Operativt operationsforum  
Läkare, vårdchefer och operationsplanerare ingår. Operationsforum 
hålls varannan vecka.  

Hittills har sjukhuset inte kunnat se någon påtaglig kapacitetsökning till följd 
av den nya operationsplaneringen.  
 
Sjukhuset planerar att gå vidare och produktions- och resursplanera även vård-
platser och mottagningsverksamhet på sjukhuset. I dag sker en sådan planering 
på årsbasis inom ramen för verksamhetsplaneringen. Den taktiska och opera-
tiva planeringen av vårdplatser och öppenvård sker dock främst på kliniknivå. 
Uppföljning och diskussion av nyttjandegrad m.m. sker varje månad vid pro-
duktionsuppföljningsmöten på sjukhusnivå. 

3.2 Revisionens bedömning 
På båda sjukhusen finns modeller för produktionsplanering där ansvarsfördel-
ningen är klargjord. Vid Karolinska finns alla vårdformer representerade i den 
sjukhusgemensamma modellen där planeringen av operationer har kommit 
längst. Danderyd har också ambitionen att produktionsstyra alla vårdformer 
men modellen omfattar idag endast operationer. 
 
Det finns eller planeras för fora på olika nivåer inom båda sjukhusen för att 
med olika tidshorisont styra användningen av viktiga resurser som operationer, 
vårdplatser och mottagningsverksamhet. 

3.3 Behov av produktion 
 
Karolinska  
Sjukhusets verksamheter har tillgång till historiska data och underlag om hur 
inflödet av patienter varierar under årets månader, veckans dagar och dygnets 
timmar, men behovet formuleras i huvudsak utifrån uppdraget/beställningen av 
vård från hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 
 
I dag baseras produktionsplaneringen på sektionsindelningen, vilket i hög grad 
sammanfaller med indelningen i specialiteter/subspecialiteter. Eventuella vård-
köer ingår i produktionsplaneringen. De intervjuade vid hjärt- och neurologkli-
niken uppger att kösituationen förbättrats under senare år men att det fortfa-
rande finns köer till den neurologiska öppenvården. 
 
Danderyd  
Vårdbehovet vid Danderyd formuleras, liksom för Karolinska, framför allt 
genom beställningen av vård från HSF. Sjukhusets verksamheter har också 
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tillgång till historiska data om patientvolymer och hur dessa varierat över tid 
som beskriver föregående års vårdbehov.  
 
Produktionsplaneringen börjar med att processansvarig planerar processen. 
Sjukhuset har en uttalad ambition att arbeta ”köfritt” och de intervjuade uppger 
att tillgängligheten under senare år förbättrats. Neurologmottagningen, inom 
medicinkliniken, har dock för långa väntetider p.g.a. brist på specialistläkare.  
 
Samverkan mellan Karolinska och Danderyd  
Det finns samverkansformer mellan sjukhusen på sjukhusledningsnivå, klinik-
chefsnivå och på specialitetsnivå. Exempelvis har samordning skett någon gång 
vid tillfällig stängning av verksamheter. 
 
Enligt Karolinskas ägardirektiv ska de utarbeta samordnade vårdprocesser i 
samverkan med bl.a. övriga akutsjukhus. Direktivet ger ingen mer exakt ut-
tolkning av vad detta innebär. En tolkning kan vara att det bör finnas en doku-
menterad och överenskommen fördelning av vem som gör vad kopplat till pati-
entgrupper som kan komma att vårdas både vid Karolinska och vid andra sjuk-
hus. I Framtidsplanen framhålls också att samverkan mellan vårdgivare i ge-
mensamma vårdprocesser är nödvändig för att skapa trygghet och tillgänglighet 
för patienterna. 
 
Enligt de intervjuade har samverkan ännu inte lett till att det etablerats gemen-
samma vårdprocesser med gemensam produktionsplanering. Diskussioner om 
hur många patienter som förväntas komma från Danderyd till Karolinska för att 
sedan återvända för eftervård har förekommit i något sammanhang. 
 
HSF – beställare av vård 
Utgångspunkten för HSF:s beställning av vårdvolymer (produktion) i avtal är 
innevarande års beställning. Utifrån denna sker eventuell justering med anled-
ning av faktiskt utfall eller prognos för det innevarande året. Denna nivå räknas 
upp med ett demografiskt index8. Justeringar görs också avseende genomförda 
eller planerade patient- eller vårdutbudsförändringar.  
 
Inga särskilda behovsbedömningar kopplade till enskilda patientgrupper görs. 
Sjukhusen ska, enligt avtal, utföra den vård som efterfrågas av patienterna, på 
rätt vårdnivå och utan väntetider. Beställningen från HSF uttrycks i antal DRG-
poäng9 för sjukhuset totalt. Inom denna ram är det sjukhusets ansvar att planera 
och utföra vården så att god tillgänglighet upprätthålls. 
 
Personalen på klinikerna uppgav i intervjuerna att de upplever en konflikt mel-
lan att uppfylla produktionsmål (beställning) och att klara god tillgänglighet när 
påtagligt fler patienter söker sig till sjukhuset. Det ökade inflödet av patienter 
hanterar verksamheterna genom att i möjligast mån vidta kapacitetshöjande 
åtgärder.  
 

                                                      
8 Index baserat på en befolknings fördelning, storlek och sammansättning 
9 Diagnosrelaterade grupper (DRG) - DRG-poäng beräknas på de individuella vårdkontakternas 
primära registreringar om främst diagnoser och åtgärder. Antal DRG-poäng är summan av alla 
vårdkontakter multiplicerad med vikten för respektive vårdkontakt. 
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Den ekonomiska ersättningen justeras utifrån det demografiska indexet och 
vårdutbudsförändringar men också med en uppräkning avseende medicin-
teknisk utveckling och landstingsprisindex. Justering sker även för krav på 
produktivitetsökning.  
 
I november tog HSN beslut om akutsjukhusens nya s.k. omställningsavtal, 
inklusive ny ersättningsmodell, som kommer att gälla från och med 2016. Er-
sättningsmodellen innebär att anslagsfinansiering kommer att tillämpas i hög 
grad, dvs. akutsjukhusen får en tydlig ekonomisk ram som inte är direkt kopp-
lad till den utförda produktionen. Det betyder att incitament för att leverera 
vård utöver beställningsvolymen kommer att minska.  

3.4 Revisionens bedömning 
Sjukhusen genomför inga egna analyser kring förväntade vårdbehov som un-
derlag för produktionsplanering utan sjukhusens produktionsplaner utgår från 
beställningen från HSF. 
 
I det specifika ägardirektivet för Karolinska och i Framtidsplanen talas om 
vikten av samordnade/gemensamma vårdprocesser mellan olika vårdgivare, 
bl.a. mellan akutsjukhusen. Exempel på samverkan mellan Karolinska och 
Danderyd finns, t.ex. har diskussioner förekommit kring hur många patienter 
som förväntas skickas mellan sjukhusen för vård. Samverkan har ännu inte lett 
till att det etablerats samordnade/gemensamma vårdprocesser med gemensam 
produktionsplanering. 
 

3.5 Kapacitetsplanering utifrån behov 
Att kapacitetsplanera innebär att matcha behovet av produktion med kapacitet, 
i form av personal med rätt kompetens, operationssalar, mottagningsrum m.m. 
Om befintliga resurser inte räcker till behöver inflödet begränsas eller kapa-
citeten öka för att nå balans. Det senare kan uppnås genom t.ex. ett mer delege-
rat arbetssätt eller genom att öka nyttjandegraden av en kritisk resurs. 
 
Karolinska 
I sjukhusets strategiska forum för produktionsstyrning diskuteras övergripande 
hur den samlade produktionen på sikt ska mötas med rätt kapacitet. Vid behov 
bereds och tas beslut om sjukhusgemensamma åtgärder för ökad kapacitet.  
 
De taktiska forumen arbetar med konkreta åtgärder för att hantera brist på ka-
pacitet på medellång sikt. Vid t.ex. stora lokalförändringar när det gäller att 
samordna förändringar är både de strategiska och taktiska forumen viktiga ak-
törer. Under den ombyggnad av Huddinge som nu planeras parallellt med byg-
gandet av NKS ställs stora krav på samordning för att inte tappa produktion. De 
taktiska forumen samordnar och beslutar om omfördelning av viss produktion. 
I dessa fall är det vanligt att även medicinska prioriteringar behöver göras. För-
väntade kapacitetsminskningar till följd av personalbrist kan också föras upp 
för principiella eller rådgivande diskussioner i de taktiska forumen men det 
primära ansvaret ligger i linjen.   
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Forum för den operativa operationsplaneringen på Karolinska finns avseende 
Huddinge, Solna respektive ALB. Den operativa slutenvårds- och öppenvårds-
planeringen hanteras i linjen d.v.s. inom respektive klinik.  
 
Intervjuade vid hjärtkliniken upplever att samordningen av mottagnings-
verksamheten skulle kunna förbättras. Bemanningen planeras utifrån produkt-
ionsbehov men även andra hänsynstaganden förekommer. Vid neurologklini-
ken beskriver de intervjuade att det under senare tid skett förbättringar bl.a. 
avseende kopplingen mellan bemanning och produktionsmål. Idag är mottag-
ningsverksamheten prioriterad och det finns målvärden för hur många mottag-
ningsbesök en läkare ska klara per vecka. 
 
Danderyd 
I likhet med på Karolinska så bereder och beslutar Danderyd frågor om den 
långsiktiga kapacitetsplaneringen av operationer i ett sjukhusövergripande fo-
rum, ett strategiskt/taktiskt operationsråd. Sjukhusets strategisk/taktiska operat-
ionsråd beslutar t.ex. i frågor som handlar om ökning/minskning av operations-
kapacitet, stängning av operationssalar och förändringar av lokaler, exempelvis 
att göra om en operationssal till en akutsal. God tillgång till data för kapacitets-
planering av operationer finns nu som ett resultat av det utvecklingsprojekt, 
avseende samordning av operationsverksamheten över hela sjukhuset, som 
nyligen genomförts.  
 
Produktionsplaneringen av sluten- och öppenvården hanteras idag i huvudsak i 
linjen, dvs. inom respektive klinik. Vid de månadsvisa produktionsuppföljning-
arna finns dock uppföljningsunderlag tillgängliga för sjukhusövergripande 
diskussioner.  
 
De två klinikerna beskriver en situation med i huvudsak balans mellan behov 
och kapacitet. Trots att inflödet av patienter inom flera verksamheter har ökat 
påtagligt under flera år har detta kunnat hanteras utan större köbildningar. Inom 
hjärtkliniken har under senare tid den icke-akuta verksamheten samlokaliserats.  
Kliniken har också öppnat en akut dagvårdsenhet där vissa enklare ingrepp, 
som tidigare utfördes på operationsavdelning görs på hjärtpatienter och en stor 
del av patienterna behöver inte skrivas in utan går hem samma dag. Hjärtklini-
ken har på så sätt ökat sin kapacitet med befintliga resurser. Även beslutet att 
ha hjärtspecialister på akutmottagningen är ett led i att öka kapaciteten genom 
att detta ska säkerställa att patienter därigenom så snabbt som möjligt får ade-
kvat vård.  
 
Överföring av verksamhet från sluten- till öppenvård har varit en tydlig trend 
även inom medicinkliniken.  Flera sjuksköterskemottagningar har också skap-
ats där standarbesöket sköts av sjuksköterskor men specialistläkare finns till-
hands vid behov. 

3.6 Revisionens bedömning 
Vid båda sjukhusen är det kapacitetsplaneringen av operationer som är mest 
etablerad. Trots detta bedömer revisionen att det kan finnas potential till bättre 
resursutnyttjande när det gäller operationer på Karolinska Solna och Danderyd. 
Forum för sjukhusövergripande kapacitetsplanering av sluten- och öppenvårds-
resurser har startat vid Karolinska men eftersom detta ännu är under utveckling 
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finns det troligen potential att använda dessa resurser effektivare. Vid Dande-
ryd återstår att på sjukhusnivå skapa forum som hanterar kapacitetsplaneringen 
av t.ex. mottagningsrum och vårdplatser. Potential för att använda öppenvårds- 
och slutenvårdsresurserna effektivare finns troligen även på Danderyd. 

3.7 Fastställa produktionsplaner 
 
Karolinska 
Produktionsplaner fastställs i sjukhusets process för verksamhetsplanering. 
Planerna manifesteras i skriftliga överenskommelser mellan sjukhusdirektör 
och respektive divisionschef, s.k. målbrev. I överenskommelserna specificeras 
produktionsmål för alla verksamheter som ingår i divisionen. 
 
Danderyd 
Produktionsplaner arbetas fram ute i linjen med avstämning och eventuell ju-
stering på sjukhusnivå för att den samlade produktionsplanen ska överens-
stämma med beställningen. Det slutliga produktionsuppdraget läggs fast i en 
skriftlig överenskommelse. 
 
Både Karolinska och Danderyd har under senare år skapat möjligheter för sina 
verksamheter att erhålla aktuella data om produktionsutfallet. Dessa data an-
vänds vid de besökta verksamheterna. Det sker också frekventa och regel-
bundna uppföljningar i linjen av hur verksamheter ligger till i relation till pro-
duktionsmål.  

3.8 Revisionens bedömning 
Produktionsmål fastställs som en del i sjukhusens verksamhetsplanering. Pro-
duktionsplanerna utgår från process/sektion/enhet och aggregeras uppåt för att 
möta produktionsuppdraget. Härigenom tydliggörs vad varje sektion/enhet ska 
bidra med. Genom de skriftliga överenskommelserna bedömer revisionen att 
det skapas en tydlighet avseende gällande produktionsuppdrag med koppling 
till beställningsnivåer. 

3.9 Resursplanering utifrån produktionsplan 
 
Karolinska 
Produktionsplanerna resurssätts i sjukhusets taktiska och operativa fora men 
det sker också i linjen, på klinikerna.  
 
Det finns systemstöd för att skapa samordnade operationsprogram. Systemen 
ger underlag för att följa upp hur operationsresurser används och resultaten kan 
sedan användas för att skapa effektiva operationsprogram.  
 
Karolinska har under 2015 vidtagit åtgärder för att skapa en mer sammanhållen 
planering av vårdplatser. Det totala vårdplatsbehovet beräknas utifrån produkt-
ionsmål samt historisk kunskap om beläggning och medelvårdtider. Idag finns 
en realtidstavla som redovisar vårdplatsutnyttjandet på sjukhuset, uppdelat på 
Solna respektive Huddinge. Sjukhuset arbetar också med att skapa nyckeltal för 
bemanning av vårdavdelningar.  
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Utveckling av samordnad resursplanering avseende öppenvårdsverksamheten, 
inkl. mötesforum, pågår också men har inte kommit lika långt. Resurs-
planeringen av öppenvård sker idag i huvudsak i linjen, av respektive klinik.  
 
För planering av bemanning använder Karolinska idag flera olika pro-
gram/system för schemaläggning. Systemen saknar funktionalitet att sche-
malägga utifrån ett givet bemanningskrav, baserat på ett produktionsmål. Sy-
stemen är inte heller direktkopplade till lönesystemet. Idag hanteras sche-
maläggningen av ett stort antal personer vid varje klinik och arbetet förutsätter 
flera manuella avstämningar för att få bemanningen att passa produktionsmå-
len. 
 
Danderyd 
Sjukhuset har i och med sitt utvecklingsarbete kring operationsverksamheten 
skapat ett strategiskt/taktiskt operationsråd. Utvecklingsarbetet har också bl.a. 
lett till högre kvalitet i dataunderlaget kring operationer och förutsättningarna 
har därmed förbättrats att fördela operationsresurser baserat på fakta. Sjukhuset 
upprättar en produktionsplan per klinik och har också infört en standardiserad 
uppföljning kopplad till operationsverksamheten. En mer uppdelad salsstruktur 
mellan akuta och planerade operationer testas också nu.  
 
I det operativa operationsforumet sker planeringen för att bemanna och reali-
sera i närtid, t.ex. nästa veckas operationsprogram. I detta forum diskuteras 
även förbättringsåtgärder som kan skapa ökad kapacitet.  
 
Vid hjärtkliniken är det enligt intervjuade på kliniken i dagsläget ”precis på 
gränsen” att man klarar att matcha behovet av mottagningsrum med det befint-
liga antalet. Det händer att även andra utrymmen nyttjas som mottagningsrum.  
 
Även Danderyd använder flera olika system/program för schemaläggning och 
inget av dessa har en koppling till lönesystemet. Sjukhuset har inget systemstöd 
som optimerar bemanning och skapar schema utifrån bemanningskrav och 
produktionsmål. Danderyd har antagit principer för i vilken prioritetsordning 
olika positioner på schemat bemannas. Exempelvis har akutmottagningen och 
den akuta dagvårdsenheten högsta prioritet. För att säkra vårduppdraget ska 
forskning inte ske på sommaren.  

3.10 Revisionens bedömning 
Båda sjukhusen saknar ett schemaläggningsverktyg som ger möjlighet att 
schemalägga utifrån ett givet bemanningskrav och ett produktionsmål, vilket 
innebär att onödigt mycket tid upplevs gå åt till detta arbete. Revisionen bedö-
mer att ett användarvänligt och effektivt systemstöd för schemaläggning skulle 
kunna minska resursåtgången för denna aktivitet och bättre säkerställa att be-
manningen motsvarar produktionsmålen. 

3.11 Säkerställa effektiva och jämna flöden 
 
Karolinska 
Karolinska har utarbetat en ny verksamhetsmodell i vilken värdebaserad vård 
kommer att integreras i den samlade verksamhetsstyrningen. Värdebaserad 
vård innebär att via patientinvolvering och processorientering åstadkomma så 
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goda hälsoutfall som möjligt för patienterna med så liten resursåtgång som 
möjligt. Båda de besökta klinikerna har redan flera av sina flöden organiserade 
enligt värdebaserad vård.  
 
En viktig grundprincip i arbetet med vårdflöden är att identifiera flaskhalsen i 
flödet och sedan systematiskt vidta åtgärder för att minska eller eliminera 
denna. Vid intervjuerna framkom att denna princip används i samband med 
ställningstagande till och prioritering av utvecklingsinsatser.  
 
Klinikerna arbetar bl.a. med att matcha in- och utskrivningstider av patienter. 
Traditionellt sker många inskrivningar till den slutna vården på förmiddagen, 
ofta via akuten. Utskrivningar från vårdavdelningar sker oftast på eftermid-
dagen. Detta förhållande leder till stopp i flödena och skapar merarbete för 
personalen. För att få mer underlag för eventuella förändringar har sjukhuset 
infört ett nyckeltal för att följa i vilken grad utskrivningar sker tidigt på dagen. 
 
Vid neurologkliniken har schemat för avdelningsläkarna tidigarelagts så att 
utskrivningen av patienter kan komma igång tidigare på dagen. I samband med 
läkarrapporten kl. 08.45 finns redan förslag från sjuksköterskorna om vilka 
patienter som kan skrivas ut. Dessa förändringar uppges ha lett till klara för-
bättringar. Tidiga morgonmöten sker även på hjärtkliniken men de upplever att 
det är svårt att förändra utskrivningsmönstret. De flesta utskrivningarna sker 
ändå på eftermiddagen. En utskrivning, inklusive mötet med patienten, tar cirka 
30 minuter för avdelningsläkaren.  
 
Karolinska Solna och Huddinge har med start 2014 grupperat sina kliniker i 
s.k. kluster. Klusterindelningen sker utifrån medicinska samband. Syftet är bl.a. 
att öka nyttjandegraden av befintliga vårdplatser och minska det totala vård-
platsbehovet. Sjukhuset har nu sett att utlokaliseringar av patienter inom det 
egna klustret leder till kortare vårdtider jämfört med om utlokalisering sker 
utanför det egna klustret.  
 
De intervjuade vid neurologkliniken framförde behov av att utarbeta gemen-
samma vårdkedjor för patientgrupper, t.ex. för strokepatienter. De upplever att 
det idag inte finns någon samsyn inom landstinget kring vem som ska göra vad. 
Planeringen av patientflöden omfattar hittills i huvudsak vård som utförs inom 
Karolinska.  
 
För att undvika att remisser blir liggande har hjärtkliniken avsatt en tid per 
sektion för remissbedömning. Det som fortfarande kan bli liggande är journal-
signering, men detta anses inte påtagligt stoppa upp patientflödena. Viss stan-
darddokumentation tillämpas vid journalföring för att underlätta arbetet och 
minska tidsåtgången men samtidigt sker det en hel del dubbeldokumentation 
genom att olika yrkesgrupper för sin egen journal.  
 
Karolinska tillämpar traditionellt kallelsesystem med brevutskick där patienter 
tilldelas en tid. Så kallad patientaktiv bokning tillämpas inte. Patientaktiv bok-
ning innebär att patienten själv bokar en tid, t.ex. för ett återbesök, inom en 
tidsperiod som anges av t.ex. ansvarig läkare. 
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Danderyd 
Sjukhuset bedriver sedan många år ett flödesarbete kring de större patientflö-
dena. Idag finns ca 100 processer identifierade. Flödesansvariga har ansvar att 
driva förbättringsarbetet kopplat till sin process och är också ansvariga för kva-
liteten som levereras i processen. I processarbetet finns tydliga ambitioner att 
identifiera eventuella ”flaskhalsar” i flödena och att prioritera förbättringsar-
bete kopplat till dessa problem.  
 
Inom ramen för sjukhusets flödesarbete har inskrivningsprocessen varit ett 
speciellt fokusområde under många år. Ett uttalat mål inom Danderyd är att 
utskrivning från vårdavdelningar ska ske före lunch för att matcha inflödet via 
akutmottagningen. I vilken grad utskrivningar sker före lunch mäts via ett 
nyckeltal. Danderyd har s.k. ”lounger” där patienter som skrivits ut kan vistas i 
avvaktan på hemresa eller liknande. Härigenom kan sängplatser snabbare frigö-
ras. Förbättringar har skett till följd av vidtagna åtgärder men ytterligare för-
bättringspotential avseende matchningen mellan in och utskrivningstider upp-
ges finnas.  
 
Verksamheterna arbetar med att undvika stopp i patientflödena orsakade av att 
administrativa sysslor läggs på hög. Exempelvis används principen ”gör dagens 
arbete idag” när det gäller att bedöma remisser och signera journaler. För jour-
naldokumentation tillämpas i flera fall mallar för standardisering av doku-
mentationen.  
 
Patientaktiv bokning tillämpas inte. De besökta klinikerna tillämpar kallelser 
via brevutskick.   

3.12 Revisionens bedömning 
Sjukhusen har i sina verksamhetsmodeller integrerat flödesarbete/ processori-
entering och produktionsstyrning. För att öka kapaciteten på kliniknivå behöver 
dock processer utvecklas. Det kan exempelvis handla om att använda befintlig 
personal på nya sätt eller att låta patienterna ta större ansvar för delar i vården. 
Båda sjukhusen arbetar med processorientering där utvecklingsarbete kring 
befintliga ”flaskhalsar” prioriteras, t.ex. har kortare väntetider till remissbe-
dömning förbättrat vårdflödena på klinikerna. 
 
Båda sjukhusen har på ledningsnivå fokus på hur in- och utskrivningstider mat-
chas. Revisionen bedömer dock att det finns potential för förbättringar avse-
ende andelen tidiga utskrivningar.  
 
Att organisera kliniker i s.k. kluster gör Karolinska bl.a. för att förbättra pati-
entflödena och korta medelvårdtiderna. Ett ”kluster” av kliniker har också lät-
tare att klara variationer i inflödet av patienter jämfört med en enskild klinik.  
 
Vissa exempel på stöd för standardisering och effektivisering av journaldoku-
mentationen framkommer. Revisionen bedömer dock att ytterligare effektivise-
ringar kan göras avseende dokumentation liksom bokningen av patienter som i 
huvudsak skulle kunna ersättas av patientaktiv bokning. Att låta patienter sköta 
detta ger flera positiva effekter. Dels ökar sannolikheten att besökstiden passar 
för patienten vilket minskar risken för uteblivna besök, dels slipper verksam-
heten den manuella administration som följer av papperskallelser.  
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3.13 Uppföljning av produktionsplaner 
 
Karolinska 
Produktionsuppföljning sker kontinuerligt i samtliga forum för produktions-
styrning på Karolinska. Uppföljning av produktionen ingår också i den ordina-
rie verksamhetsuppföljningen i linjen.  
 
De besökta klinikerna framhåller att tillgången till uppföljningsinformation om 
produktion har förbättrats under det senaste året och upplevs nu som god. Upp-
följningar tillhandahålls enkelt via intranätet. Intervjuade klinikchefer har kän-
nedom om såväl produktionsutfallet i relation till produktionsuppdrag som till 
aktuellt tillgänglighetsläge. De intervjuade uppger också att produktionsupp-
följning är ett självklart tema vid klinikledningsmöten och arbetsplatsträffar. 
 
Danderyd 
Inom Danderyd finns ett flertal forum där produktionsuppföljning sker. I såväl 
det strategisk/taktiska operationsrådet som i det operativa operationsforumet 
sker uppföljning som underlag för kommande planering. I linjen finns två re-
gelbundet återkommande möten där produktionsuppföljning sker. Det ena mö-
tet kallas produktionsuppföljningsmöte och hålls en gång i månaden. Verksam-
hetsuppföljning med sjukhusets samtliga verksamhetsområden och delar av 
deras ledningsgrupper äger rum cirka 5-6 ggr per år. Vid 3-4 av dessa verk-
samhetsuppföljningar är fokus på uppföljning av produktion, ekonomi, till-
gänglighet och övergripande kvalitetsparametrar. Vid behov görs överens-
kommelser om korrigerande åtgärder och handlingsplaner rörande avvikelser 
inom bl.a. produktion. Dessa åtgärder följs upp vid kommande verksamhets-
uppföljning eller, om stora avvikelser redovisas, vid extra verksamhetsuppfölj-
ning.  
 
De intervjuade upplever att tillgången till aktuell information om produktions-
utfall är god.  
 
Processledarna har en central roll i uppföljningen. Inom kliniken träffar klinik-
chef och controller respektive processledare för att följa upp produktionen 
kopplad till processer/sektioner. Dessa möten sker månadsvis. Personalen vid 
klinikernas mottagningar och avdelningar är medvetna om produktionsutfall i 
förhållande till mål samt aktuellt köläge. 

3.14 Revisionens bedömning 
Produktionsuppföljning bedöms vara ett väl etablerat uppföljningstema vid 
sjukhusen. Det bedöms också finnas tillgång till relevant uppföljnings-
information. Tillgången till uppföljningsinformation har förbättrats under se-
nare år. 

4 S:t Görans sjukhus 

4.1 Produktionsstyrning vid S:t Göran – en övergripande 
beskrivning 

Sektionsansvariga inom sjukhuset är ansvariga för produktionsplanering. Med 
utgångspunkt i vilka volymer patienter respektive sektion räknar med nästa år, 
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läggs en intern beställning. På detta sätt avropas antal mottagningsbesök (pla-
nerade och akuta), vårddagar, operationer, dagkirurgi samt behov av laborato-
rie- och röntgentjänster. Sjukhuset använder sedan detta som underlag för att 
kapacitetsplanera hela sjukhuset.  
 
Produktionsplaneringen är en integrerad del i sjukhusets ekonomisystem. Arbe-
tet sker i tre steg där det första är att beskriva vilken produktion som ska utfö-
ras, därefter dimensioneras personalbehovet som krävs för aktuell produktion. 
Slutligen beräknas ekonomin kopplad till detta med kostnader och intäkter. 
Planeringen sker initialt på års- och månadsbasis inför nästa år. Under löpande 
år sker successivt en noggrannare planering.  
 
För bemanningsplaneringen använder sjukhuset systemet Time Care. Detta 
innebär möjlighet att schemalägga utifrån ett givet bemanningskrav som grun-
das på produktionsuppdraget.  
 
Operationsplaneringen utgår i grunden från en standardvecka. För standard-
veckan framgår hur många salar respektive klinik kan utnyttja olika veckodagar 
samt hur många operationer som utförs per sal och dag. Den operativa plane-
ringen av operationer innebär att de som bokar operationer tillsammans med 
sektionsledare och ansvariga chefer går igenom nästa veckas operationspro-
gram. Vid detta tillfälle görs nödvändiga justeringar för att nyttja operationska-
paciteten på bästa sätt nästa vecka. Varje fredag görs en uppföljning av den 
gångna veckans program för att identifiera möjligheter till förbättringar. Sjuk-
husets operationsavdelning har avdelat vissa operationssalar för akuta operat-
ioner och andra för icke-akut verksamhet. Personalen vid operationsavdelning-
en är inte helt destinerade till ett särskilt flöde utan arbetar till viss del flexibelt 
mellan akutsalar och icke-akut operationssalar.  
 
Sjukhuset har länge följt upp salsutnyttjandet, ”knivtid”10 m.m. för operationer. 
Nu planeras uppföljning även av beläggningsgrad på mottagningsrum.  
 
Sjukhuset har inte något vårdplatsråd utan vårdavdelningarna disponerar sina 
egna platser. Vid överbeläggningar är ambitionen att i första hand hitta en ledig 
plats vid en vårdenhet inom den egna specialiteten.  
 
För att underlätta utskrivningar från vårdavdelningar har avdelningsläkaren 
stöd av utskrivningschecklistor. Det förekommer också att avdelningsläkaren 
tar hjälp av underläkare för administration kopplad till utskrivning av patienter. 
Sjukhuset har också en uttalad ambition att skriva ut patienter tidigt på dagen. 
Målet är att 50 procent av utskrivningarna ska ske före kl. 13.  
 
S:t Göran bedriver sedan många år ett systematiskt förbättringsarbete i alla 
verksamheter. Det är detta arbete som successivt ska driva fram bättre arbets-
sätt i sjukhusets processer. Nyligen har sjukhuset infört digitala ”leantavlor” på 
sina enheter. Här visualiseras produktionsmål (på vissa enheter) och utfall samt 
förbättringsarbetet. Den digitala hanteringen underlättar om förbättringsförslag 
ska skickas till andra enheter än den egna. 

                                                      
10 Knivtid är tiden under vilken såret är öppet och vävnaden under huden exponeras för luften dvs. 
från det kirurgen frilägger tills dess såret sys igen. Källa: Swedish Standard Institute. 
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4.2 Jämförelse med Karolinska och Danderyd 
Produktionsplaneringen vid S:t Göran har påtagliga likheter med den vid Karo-
linska och Danderyd. Det gäller t.ex. produktionsuppdragen som är utgångs-
punkten för sjukhusets ekonomi och att produktionsuppdrag på sjukhusnivå är 
liktydigt med beställning.  
 
Alla sjukhusen har en utvecklad produktionsplanering och samordnad styrning 
av operationsverksamheten samt god tillgång till relevanta och aktuella upp-
följningsdata. Samtliga sjukhus arbetar också för att matcha in- och utskriv-
ningstider.  
 
Det är bara S:t Göran av de tre sjukhusen som har ett schemaläggningsverktyg 
som ger möjlighet att schemalägga utifrån ett givet bemanningskrav som grun-
das i produktionsuppdraget. Det bedöms troligt att S:t Göran därmed använder 
mindre tid för schemaläggning jämfört med Karolinska och Danderyd. 
 
Vid S:t Göran används utskrivningschecklistor och underläkare hjälper i vissa 
fall till med utskrivningsadministrationen. Dessa arbetssätt har inte nämnts vid 
intervjuer på övriga sjukhus. Detta kan möjligen tolkas som att S:t Göran har 
en effektivare rutin i samband med utskrivning från vårdavdelning.  
 
Alla sjukhus har ett väletablerat arbete kring processorientering. Ansatserna 
liknar varandra men sker under olika namn. 

4.3 Revisionens bedömning 
S:t Göran har ett schemaläggningsverktyg som ger möjlighet att schemalägga 
utifrån ett givet bemanningskrav vilket har grund i ett produktionsmål. Det 
bedöms ge fördelar i form av kortare tidsåtgång för schemaläggning och för-
bättrade möjligheter att enkelt bemanna för att uppnå produktionsmålen. Revis-
ionen bedömer att Karolinska och Danderyd, som båda var för sig är större 
organisationer än S:t Göran, bör ha möjlighet att säkerställa att de har tillgång 
till ett enhetligt och effektivt verktyg för schemaläggning.    
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Bilaga 1 
 
KPMG:s modell för granskning av produktionsstyrning i sjukvård  
Modellen för produktionsstyrning består av sju delar och bygger på fem logist-
iska principer. KPMG:s erfarenhet är att om de delar som beskrivs i modellen i 
hög grad är uppfyllda i en organisation så har den organisationen en välutveck-
lad produktionsstyrning.  
 
Logistiska principer: 
 
Eliminering av köer 
Köer genererar aktiviteter och kostnader som inte skapar något värde för kun-
den/patienten. Köerna i sig drar däremot resurser. Köerna måste hanteras, pati-
enter i kö ställer t.ex. frågor till vården under kötiden. Köerna måste även hål-
las ordning på, prioriteras etc. Allt detta tar resurser i anspråk. Därför strävar en 
effektiv verksamhet efter att minimera köer och väntetider. Att långsiktigt und-
vika köer förutsätter att verksamheten planeras efter en matchning av efterfrå-
gan och kapacitet vilket i sin tur kräver information om båda dessa delar. 
 
Fokus på ledtider och att förkorta dem  
Genom att i verksamhetsstyrningen fokusera ledtider kan många vinster göras, 
inte minst för patienten. Ledtid avser den tid som förflyter från det att ett beslut 
fattas om en åtgärd (exempelvis en remiss eller acceptans av en remiss) tills 
dess att den är utförd. Det är bättre att exempelvis genomföra både provtagning 
och läkarbesök vid ett och samma tillfälle istället för att dela upp aktiviteterna i 
två tillfällen. Korta ledtider gynnar kvaliteten, ekonomin och arbetsglädjen.  
 
Standardisering  
Ju mer man kan utveckla standards för hur arbetet skall gå till och vilka resur-
ser som ska tas i anspråk desto större är möjligheterna att frigöra tid och säker-
ställa kvalitet. Dessutom kan möjligheterna till flexibilitet öka. Om en mottag-
ning exempelvis bestämmer att en viss typ av besök skall genomföras torsdag 
förmiddag så kan mottagningen planera verksamheten och erbjuda tider till 
patienterna oavsett om läkarschemat är lagt eller ej. Om en sjuksköterska utgår 
från en färdig dokumentationsmall och endast noterar avvikelser från planen 
kan mycket tid minskas för dokumentation.  
 
Flexibilitet  
För att kunna balansera kapaciteten mot aktuell efterfrågan krävs att det finns 
flexibilitet i systemet. Ett besök kan ersättas med telefonsamtal, ett läkarbesök 
kan i vissa fall med fördel ersättas av ett sjuksköterskebesök etc.  
 
Patientaktiv tidbokning  
Genom att i större utsträckning överlåta initiativet till patienten att boka tider 
kan en större träffsäkerhet erhållas genom att båda parter väljer en tid som pas-
sar båda. Tider på nätet, patienten ringer kort innan ett återbesök och får tid 
direkt och symtomstyrda besök är sådana exempel.  
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