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Titel: Rätt vård till rätt patient, vid rätt tillfälle och i rätt tid – En fallstudie om produktions- 

och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Kronoberg. 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården står inför ökande kostnader och en åldrande befolkning 

som behöver mer vård, och de kommande åren kommer svensk sjukvård behöva hantera flera 

stora utmaningar. Därför måste de ekonomiska och personella resurser som finns användas så 

effektivt som det går, vilket är vad produktions- och kapacitetsplanering handlar om. Sedan 

några år tillbaka arbetar delar av sjukvårdsorganisationen i Region Kronoberg med 

produktions- och kapacitetsplanering, och år 2015 fattades ett beslut att påskynda införandet. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur en verksamhet arbetar med produktions- och 

kapacitetsplanering, vilka hinder för införandet som har funnits samt vilka effekter 

arbetssättet haft på verksamhetens effektivitet. 

Metod: Studien har haft ett positivistiskt synsätt och ett deduktivt angreppssätt. 

Forskningsmetoden som har använts har varit en kvalitativ fallstudie. Datainsamlingen har 

primärt varit i form av semistrukturerade intervjuer men kompletterats med internt material 

från medverkande i studien. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av 

mönsterjämförelser. 

Slutsatser: Utifrån det material som samlats in under studien har det varit möjligt att 

sammanställa hur Region Kronobergs modell för produktions- och kapacitetsplanering ser ut 

och den uppvisar stora likheter med andra modeller för produktionsstyrning. De betonar dock 

till skillnad mot annan teori vikten av att identifiera och åtgärda potentiella 

förbättringsområden. Det har även sammanställts vilka olika hinder för implementeringen 

som har identifierats och upplevts. Produktions- och kapacitetsplanering har även medfört 

flera effekter, bland annat insikt i verksamheten och därigenom bättre beslutsunderlag för 

styrning, bättre resursutnyttjande samt har underlättat arbetet. Däremot är det oklart hur 

väntelistorna och tillgängligheten har påverkats, dock går det ändå att säga att det finns en 

tendens att produktions- och kapacitetsplanering kommer att leda till det bättre. 

Nyckelord: Produktions- och kapacitetsplanering, produktionsstyrning, hinder, effekter, 

sjukvård 



 

FÖRORD 
 

Denna uppsats är en kandidatuppsats som är ett ämnesfördjupande arbete i logistik som 

avslutar det tredje årets studier på Civilekonomprogrammet. Genomförandet av studien har 

varit lärorikt och gett författarna en förståelse för hur produktions- och kapacitetsplanering 

kan användas i sjukvården, vilka svårigheter som kan uppstå och vad produktions- och 

kapacitetsplanering kan leda till för resultat. 
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens ämne, produktions- och kapacitetsplanering i 

sjukvården, för att ge läsaren en inblick i och ökad förståelse för ämnet. Kapitlet 

innehåller en bakgrund och en problemdiskussion som sedan mynnar ut i ett antal 

frågeställningar. Till sist redovisas uppsatsens syfte samt uppsatsens fortsatta 

disposition. 

 

1.1 BAKGRUND 
 

Hälso- och sjukvården står inför ökande kostnader och en åldrande befolkning som 

behöver mer vård vilket medför ett behov av att effektivisera användandet av den 

befintliga kapaciteten (Robinson & Chen 2010). Inom de kommande åren kommer 

svensk sjukvård att behöva hantera flera stora utmaningar, bland annat en ökande andel 

personer över 65 år. Trots att förekomsten av några vanliga folksjukdomar har minskat 

under en lång tid så finns en osäkerhet kring hur mycket den totala förekomsten av 

åldersrelaterade sjukdomar påverkas av en allt större andel äldre. Idag förväntas 

sjukvården också behandla ett bredare spektrum av tillstånd, både medicinska och 

psykiska, vilket ökar kraven på sjukvården att dels tillhandahålla och dels finansiera fler 

typer av behandlingar. Under de följande åren kommer sjukvården att behöva erbjuda 

en allt säkrare vård till ett ökande antal människor med kortare väntetider, samtidigt 

som de ekonomiska medlen kommer ligga på en huvudsakligen oförändrad nivå. Därför 

måste de ekonomiska och personella resurser som finns användas så effektivt som det 

går. För att kunna göra detta behöver arbetsmetoder hela tiden utvecklas. Det är inte 

bara viktigt att utveckla den medicinska delen av vården, patientflödena måste också 

förbättras, bli säkrare och mer kostnadseffektiva. Produktionsstyrning i sjukvården rör 

just detta (Brandt & Palmgren 2015). Syftet med produktionsstyrning är främst att 

patienterna ska få bättre och mer tillgänglig vård (Palmgren & Eklund 2014). 

 

Enligt Björnberg (2017) har Sverige en tekniskt sett väl fungerande sjukvård. När det 

kommer till det rent medicinska är patienterna ofta väldigt nöjda, däremot är de inte lika 

nöjda avseende bland annat bemötande och väntetider (Arvidsson 2007). Sjukvården 

har ett stort problem med bristande tillgänglighet (Ackerby 2008; Arvidsson 2007; 
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Björnberg 2017) och det skapar i sin tur köer (Björnberg 2017). I hälso- och 

sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80) beskrivs den vårdgaranti som anger inom vilket 

tidsspann den person som söker sig till vården ska få tillgång till den. Enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2017) uppfyller inte svensk sjukvård vårdgarantins 

lagstadgade krav. Ytterligare utmaningar för hälso- och sjukvården handlar ofta om 

samordning mellan olika vårdnivåer, avdelningar, vårdteam, vårdgivare och 

kompetenser samt att koordinera operationer (Ackerby 2008; Palmgren & Eklund 

2014). Det finns också problem med skador som uppstår på grund av misstag och 

bristfälliga rutiner (Ackerby 2008). Överbeläggning är ett nationellt och systematiskt 

återkommande problem som ger upphov till ineffektivitet. Ofta krävs det framtagande 

av speciella rutiner och mycket energi och tid måste läggas på att leta efter vårdplatser. 

Det påverkar kvaliteten på vården och inte minst arbetsmiljön. Personalen utsätts inte 

bara för fysisk stress, de ställs också inför svåra etiska dilemman, trivseln minskar 

vilket ökar personalomsättningen och sätter verksamheten i en ond spiral. Trots att det 

oftast bara är ett litet antal verksamheter som har problem ger det effekt på hela 

sjukhuset (SOU 2016:2). Ett vanligt problem som orsakar överbeläggningar på sjukhus 

är bristen på vårdplatser för långtidsvård som inte kan ske i hemmet eller öppenvård 

utanför sjukhus (Patrick 2011). I Sverige minskar det genomsnittliga antalet tillgängliga 

vårdplatser sakta och internationellt sett är antalet vårdplatser per invånare lågt (SOU 

2016:2). Därför sträcker sig problemet alltså även utanför sjukhusets gränser då det är 

ont om vårdplatser både på sjukhus och serviceboenden. 

  

En faktor som särskiljer offentliga organisationer som sjukvården från andra 

verksamheter är att det finns ett begränsat utrymme för handling på grund av 

verksamhetens uppdrag. Det finns också ett oändligt behov av vård vilket innebär att 

behovet alltid kommer att vara större än vad sjukvården kan erbjuda. Ytterligare 

komplicerande faktorer är att tekniska och medicinska möjligheter hela tiden förändras 

och befolkningens behov och efterfrågan ökar. Samtidigt släpar den ekonomiska 

tillväxten efter (Parment 2010). Det är vanligt förekommande med ekonomiska 

underskott inom sjukvården, vilket ofta resulterar i besparingar som i sin tur leder till 

merarbete och kortsiktighet samt skapar oro i organisationen. Vanligtvis innebär 

åtgärderna ingen varaktig förbättring (Brandt & Palmgren 2015). 
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År 2013 kom ett regeringsbeslut att tillsätta en nationell samordnare för att analysera 

hur professionernas resurser inom hälso- och sjukvården kan användas på ett lämpligare 

och effektivare sätt för sitt ändamål. Enligt utredningen En nationell samordnare för 

effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2) var en del av 

uppdragets syfte att undersöka befintliga effektivitetsproblem och utvecklingsområden. 
  

I en revisionsrapport från 2014 inspekterades kapacitetsutnyttjandet i Kronobergs 

landsting (nuvarande Region Kronoberg, författarnas anmärkning) och enligt rapporten 

hade arbetet med att införa produktions- och kapacitetsplanering redan påbörjats. Det 

fastställdes dock att det var en lång väg fram till målet att kunna säkerställa att 

personalen och dess kompetens används på ett effektivt sätt (Hellqvist 2014). År 2015 

fattades sedan ett beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg att 

påskynda införandet av produktions- och kapacitetsplanering i sjukvården (Region 

Kronoberg 2015). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

1.2.1 UTMANINGAR 
 

Att balansera resurser med varierande och osäker efterfrågan är en av de allra viktigaste 

utmaningarna som styrningen av hälso- och sjukvård står inför (Alvekrans, Lantz, 

Rosén, Siljemyr & Snygg 2016). På ett sjukhus präglas produktionsstyrning av en 

efterfrågan som generellt sett är större än vad utbudet är, att kontrakterande 

organisationer ålägger begränsningar på utbudet samt höga förväntningar på 

servicekvalitet från patienter. Därför blir syftet med produktionsstyrning på sjukhus att 

maximera användningen av resurserna för att nå en acceptabel servicenivå (Vissers, 

Bertrand & De Vries 2001). Ett naturligt krav på offentlig verksamhet är att hushålla 

med resurser och sträva efter kostnadseffektivitet. Det är viktigt med en hög 

kostnadseffektivitet för att välfärden ska kunna finansieras. Effektiv, säker och jämlik 

hälso- och sjukvård som ges inom en rimlig tid utifrån ett patientfokus och som är 

baserad på kunskap och ändamålsenlighet är viktiga förutsättningar för god vård. Detta 

bör vägas mot kostnaderna för hälso- och sjukvården (SOU 2016:2). 
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Den svenska hälso- och sjukvården är relativt välfungerande idag men frågan är hur väl 

förberett det svenska sjukvårdssystemet är för framtiden. Utmaningar såsom en 

potentiellt förändrad demografi och befolkningssammansättning påverkar 

befolkningens vårdbehov och det går inte att styra över. Ökande kostnader, att locka 

och behålla kompetent personal och en kunskapsmassa som växer kontinuerligt utgör 

också utmaningar. Det finns även strukturella problem. För att kunna bedriva effektiv 

vård krävs en ständig organisatorisk, kompetensmässig och kulturell anpassning av 

hälso- och sjukvårdssystemet (SOU 2016:2). 

  

1.2.2 NULÄGE 
 

En generell slutsats som utredningen En nationell samordnare för effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2) kom fram till är att det 

finns en stor potential att effektivisera. Det är dock inte främst resursbrist som är 

problemet, istället finns en rad andra utmaningar att ta itu med. En av dessa är att 

förändra sättet att arbeta på och arbetsorganisationen så att de med den rätta 

kompetensen får göra rätt uppgifter (SOU 2016:2). Ofta finns det inte någon generell 

och grundlig uppfattning om ”vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska 

göra det”, vilket är en princip bakom produktions- och kapacitetsplanering (SOU 

2016:2, s. 134). Sådana åtgärder genomförs i stället ofta lokalt som en del av 

förbättringsarbete. Då finns det en risk att suboptimering uppstår vilket leder till att en 

del får kapacitetsproblem på grund av att flödet förbättras i en annan del. Bemanningen 

styrs inte heller av behov eller möjligheten till kontinuitet utan styrs av vilka resurser 

som finns tillgängliga samt personliga önskemål. Schemaläggning behöver matchas mot 

den planerade produktionen, med andra ord behoven i verksamheten, för att 

produktionsplanen ska kunna utnyttjas till fullo. Annars riskerar kliniken att dess 

kapacitet inte tillfredsställer behoven. Den nuvarande organisationen och arbetssättet i 

hälso- och sjukvård kännetecknas av flöden som ser likadana ut oavsett vilka 

egenskaper och behov som patienten har (SOU 2016:2). Det är viktigt för att sjukvård 

ska fungera väl att produktionen styrs utifrån behov och att de resurser som finns 

används på ett optimalt sätt (Brandt & Palmgren 2015). 
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Ofta skylls problem inom sjukvården på resursbrist, vilket ytterligare späs på av 

rapporter i media om köer och vårdplatsbrist eller andra brister i vården eller 

organisationen (Ackerby 2008; Dahl 2017; Dahl och Lindgren 2017; Jodenius 2017; 

Westergren 2016; Gustafsson 2017). Idag är dock hälso- och sjukvården i en situation 

där det finns mer resurser än det någonsin gjort (SOU 2016:2; Ackerby 2008). Antalet 

vårdbesök och vårdtillfällen håller en relativt konstant nivå, medan vårdtiderna minskar 

och antalet vårdplatser är relativt få (SOU 2016:2). Således finns goda förutsättningar 

för hälso- och sjukvården att hålla hög kvalitet och tillgänglig vård. Det kräver dock 

också ett effektivt utnyttjande av läkarnas tid och kompetens och här finns en stor 

potential att effektivisera (Myndigheten för vårdanalys 2013). Trots gynnsamma 

förutsättningar ökar kostnaderna samtidigt som produktiviteten sjunker (SOU 2016:2). 

Det beror på att mängden resurser, antal personal samt kostnaderna har ökat mer än vad 

befolkningen och antalet patienter har gjort (Ackerby 2008). I internationella 

jämförelser har Sverige många läkare per invånare (Ackerby 2008) men trots det är 

produktiviteten låg mätt utifrån antal läkarbesök. Dessutom upplever också personalen 

att även om de är fler så finns det inte tillräckligt med tid för patienterna och att det är 

för många oförenliga arbetsuppgifter. Tillsammans tyder detta på att resurserna används 

på ett ineffektivt sätt (SOU 2016:2). Sammanfattningsvis är det en komplicerad och till 

viss del motsägelsefull bild som målas upp av hälso- och sjukvården. Delvis beror det 

på en bristande möjlighet att ge en samlad, översiktlig skildring av hur mycket vård 

som produceras, vilken kvalitet vården har, vad vården ger för resultat samt hur mycket 

vården kostar (Ackerby 2008). 
  

1.2.3 PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING 
 

Utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och 

sjukvården (SOU 2016:2) rekommenderar några allmänna vägledande principer för hur 

hälso- och sjukvårdens arbetssätt kan förbättras. En av dessa är att “införa produktions- 

och kapacitetsplanering samt att utveckla en samlad schemaläggning” (ibid., s. 33). 

Innan produktionsstyrning kan sättas i verket i praktiken är det viktigt att tänka på vad 

syftet är med produktionen som ska styras. Inom sjukvården är kvalitet och individen 

centrala begrepp och produktionsstyrning i en sådan kontext gäller således inte bara att 

det ska produceras ett bestämt antal av något inom en bestämd tid. Istället handlar det 

om att ”rätt patient ska få rätt vård, på rätt nivå, av rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid 
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och till rätt kostnad” (Brandt & Palmgren 2015, s.7). Den övergripande innebörden är 

alltså att säkerställa att alla resurser som behövs finns i rätt tid så att vården som 

patienten får är av god kvalitet (SOU 2016:2). Det innebär att analysera behov och 

kapacitet så att det går att planera bemanning och förbättra flödet för patienten, 

personalens arbetsmiljö och produktionen. På så sätt är tanken att kunna jämna ut 

överkapacitet samt identifiera flaskhalsar (S 2013:14). Inom sjukvård ligger 

tyngdpunkten vid produktionsstyrning på att organisera medarbetarnas arbetssätt 

(Brandt & Palmgren 2015). 

 

Kapacitetsplanering i sjukvården är komplex eftersom att både kapacitet och efterfrågan 

varierar (Palmgren & Eklund 2014; White Froehle & Klassen 2011). Variationerna kan 

vara av olika slag, exempelvis läkartillgänglighet, patientflöde, bemanning och 

vårdtyngd. Det leder till svårigheter med schemaläggningen, att bestämma 

bemanningsgraden och att förutse vad patienternas behov är (Palmgren & Eklund 2014) 

då skiftande efterfrågan från patienterna måste balanseras mot den varierande 

tillgängligheten på resurser. För mycket resurser är snarare slöseri än en lösning (White, 

Froehle & Klassen 2011). För att produktionen i sjukvården ska fungera bra är det ett 

måste att så långt det är möjligt jämna ut både flödet av patienter och frånvaro av 

personal. Det gör det också möjligt att undvika suboptimering. Interna faktorer som 

ledigheter, konferenser och klinikens egen planering är de som främst går att påverka. 

Dock finns ofta en uppfattning om att det är svårt att påverka sådant som ledigheter och 

att det skulle leda till missnöje om styrningen ökade. När det inte är möjligt att jämna ut 

eller påverka variationerna så gäller det att anpassa kapaciteten istället. Det kräver 

flexibilitet i verksamheten, exempelvis genom att öka bemanningen vid hög belastning 

eller minska bemanningen när det är mindre att göra. Variationerna bör hanteras genom 

att utgå från patienterna och verksamhetens behov istället för att låta gamla traditioner 

eller önskemål från medarbetarna styra (Palmgren & Eklund 2014). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att resurser finns är produktiviteten låg. På 

många ställen är det svårt att rekrytera och behålla personal, ofta på grund av dålig 

arbetsmiljö. Det finns även brist på vårdplatser vilket orsakar överbeläggningar och 

problem med köer. Köer och svårigheter med att uppfylla vårdgarantin indikerar att 

svensk sjukvård i dagsläget har svårt att möta de behov och den efterfrågan som finns 
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på vård. Sättet som sjukvården är organiserad på stämmer inte överens med det 

patientfokus som är målet och det är heller inte behoven som styr utan tillgängligheten 

av resurser. 
  

Produktions- och kapacitetsplanering är en rekommendation som en rapport från 

Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2) föreslår att hälso- och sjukvården ska 

införa för att vården i Sverige ska bli mer effektiv. Rapporten utkom 2016 och därför är 

detta fenomenet relativt nytt och inte så väl utforskat ännu. Därför är det ett intressant 

ämne att studera närmare för att kunna sprida mer kunskap. För att göra detta avser 

författarna att undersöka hur produktions- och kapacitetsplanering kan ske i praktiken 

och eventuella hinder och effekter som kan upplevas. 
  

Region Kronoberg är ett av de landsting som har infört produktions- och 

kapacitetsplanering (PoK) i sin hälso- och sjukvårdsverksamhet. Även om införandet 

ännu inte är helt slutfört så har arbetssättet tillämpats på ett antal kliniker sedan några år 

tillbaka. Därför kan en studie av verksamheten ge inblick i hur produktions- och 

kapacitetsplanering kan användas samt vilka eventuella svårigheter och effekter som 

kan uppstå i en konkret kontext. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

➢ Hur ser Region Kronobergs modell för produktions- och kapacitetsplanering ut 

och hur används den i praktiken? 

➢ Har det upplevts några hinder för implementeringen av produktions- och 

kapacitetsplanering i Region Kronoberg och i så fall vilka?  

➢ Upplevs införandet av produktions- och kapacitetsplanering i Region Kronoberg 

ha medfört några märkbara effekter och i så fall vilka? 

 
1.4 SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva hur en vårdverksamhet arbetar med produktions- och 

kapacitetsplanering, vilka hinder för införandet som har funnits samt vilka effekter 

arbetssättet haft på verksamheten. 
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1.5 UPPSATSENS DISPOSITION  
 

Kapitel Innehåll 

1. Inledning Bakgrund, problemdiskussion, frågeställningar och 
syfte. 

2. Metod Vetenskapligt synsätt och angreppssätt, 
avgränsningar, forskningsmetod, urval, 
datainsamlingsmetod, analysmetod, kvalitetsmått, 
forskningsetiska överväganden och sammanfattning 
av metod. 

3. Teori Teori om produktions- och kapacitetsplanering, 
strategisk planering, behovsanalys, 
produktionsplanering, kapacitetsplanering, daglig 
styrning, uppföljning, hinder för implementering av 
förändringsarbete i sjukvården samt effekter av 
produktions- och kapacitetsplanering. 

4. Empiri  Produktions- och kapacitetsplanering i Region 
Kronoberg, implementering av produktions- och 
kapacitetsplanering i Region Kronoberg samt 
produktion- och kapacitetsplaneringens effekter. 

5. Analys Analys av Region Kronobergs produktions- och 
kapacitetsplaneringsmodell, implementeringshinder 
och effekter av införandet av produktions- och 
kapacitetsplanering.  

6. Slutsatser Slutsatser, användbarhet, egna reflektioner, etiska 
överväganden, samhälleliga överväganden, kritik till 
eget arbete och förslag till vidare forskning. 

7. Källförteckning Referenser. 

8. Bilagor Intervjuguider. 

Tabell 1. Uppsatsens disposition (egen illustration). 
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2 METOD 
 

I följande kapitel redogörs för vilken vetenskaplig utgångspunkt och forskningsdesign 

som studien har, samt vilka avgränsningar som har gjorts, hur urvalet, datainsamlingen 

och analysen har gått till. Vidare beskrivs vilka etiska överväganden som har gjorts och 

vilka kvalitetsmått som använts för att bedöma studiens kvalitet. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av metodvalen.  
 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
 

Inom forskning finns det olika vetenskapliga synsätt som handlar om vad som kan 

betraktas vara acceptabel kunskap inom ett visst ämnesområde. De två vanligen nämnda 

synsätten är positivism och hermeneutik. Det positivistiska synsättet menar att 

naturvetenskapliga metoder ska användas när den sociala verkligheten studeras och 

poängterar att vetenskap ska hållas objektiv. Hermeneutiken är ett synsätt som i stället 

bygger på tolkning och vill tolka och förstå människors beteende och handlingar 

(Bryman & Bell 2005). 

 

Under denna studie hålls ett positivistiskt synsätt. Författarna har under arbetets gång 

strävat efter att vara objektiva. För att förhindra att författarnas egna uppfattningar 

påverkar studiens resultat har respondenterna blivit återkopplade med det material som 

sammanställts efter de genomförda intervjuerna. En ytterligare faktor som gör att 

studien betraktas som positivistisk är att författarna inte har haft för avsikt att tolka 

respondenternas svar.  

 

2.2 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT  
 

Vetenskapligt angreppssätt kan förklaras som det samband som gäller mellan teori och 

forskning. De två vanligaste angreppssätten är induktion och deduktion. Deduktion 

innebär att forskaren utifrån den kunskap som finns inom ämnesområdet utvecklar 

hypoteser eller frågeställningar som sedan utforskas genom en empirisk undersökning. 

Induktion kan sägas vara deduktionens motsats. Vid ett induktivt tillvägagångssätt 
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räknas teorin som resultatet av forskningen och forskaren utför empiriska 

undersökningar utan att först koppla dessa till teori (Bryman & Bell 2005). 

 

Författarna har i denna uppsats utgått från befintlig teori som är relevant för syftet för 

att sedan formulera de frågeställningar som besvaras med hjälp av en empirisk 

undersökning. Detta innebär att uppsatsen skrivits i linje med ett deduktivt angreppssätt. 

Författarna anser att det deduktiva angreppssättet varit fördelaktigt för 

uppsatsskrivandet då författarna inte tidigare besatt detaljerade kunskaper om 

produktions- och kapacitetsplanering. Användandet av ett induktivt angreppssätt vid 

avsaknad av tidigare kunskaper inom ämnet hade kunnat leda till att insamlingen av 

empiri blivit mycket omfattande och tidskrävande, vilket förmodligen inte hade rymts 

inom de uppsatta tidsramar som varit aktuella för detta uppsatsskrivande.      

 

2.3 AVGRÄNSNINGAR  
 

Författarna har avgränsat studien till att endast studera sjukvården inom Region 

Kronoberg och inte regionens övriga verksamheter eller andra vårdaktörer. Det innebär 

exempelvis att kommunal sjukvård inte kommer att ingå i studien. Studien har 

avgränsats till att utöver den centrala nivån endast fokusera på Ögonkliniken på Växjö 

lasarett. Anledningen till att just Region Kronoberg och Ögonkliniken valdes är att de 

har hunnit arbeta med produktions- och kapacitetsplanering en tid samt på grund av den 

geografiska närheten för författarna och personligt kontaktnät med personer som arbetar 

med detta.  
 

2.4 FORSKNINGSMETOD 
 

En forskningsstrategi är en allmän inställning till hur forskningen utförs och det finns 

två huvudsakliga inriktningar, kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Kvantitativ 

forskning utgår från ett deduktivt förhållningssätt mellan teori och praktik och lägger 

vikten vid att kvantifiera data och pröva teorier. I kvalitativ forskning innebär 

forskningsstrategin i regel att tyngdpunkten läggs på ord. För det mesta finns ett 

induktivt förhållningssätt till teori, vilket betyder att teorigenerering betonas istället för 

teoriprövning, och en tolkande syn på kunskapsteori. Centralt är att undersöka hur den 
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sociala verkligheten uppfattas och tolkas av individerna. När den sociala verkligheten 

ska studeras krävs ett förhållningssätt som speglar den subjektiva betydelsen av sociala 

handlingar. I de fall där forskaren intresserar sig för ett ämne som det bara i liten 

utsträckning eller inte alls har forskats om tidigare anses det lämpligare med en 

explorativ ansats eftersom det inte finns teori att utgå från för att ställa upp hypoteser. 

Då passar det bättre med en kvalitativ forskningsstrategi än en kvantitativ (Bryman & 

Bell 2013).  

 

På grund av att produktions- och kapacitetsplanering är en relativt ny företeelse inom 

sjukvård valdes en kvalitativ inriktning på föreliggande studie. Eftersom syftet med 

studien är att beskriva hur produktions- och kapacitetsplanering kan fungera i en viss 

kontext hade det inte varit givande att använda en kvantitativ metod som fokuserar på 

kvantifiering snarare än ord. Författarnas avsikt är att utforska ämnet men inte att 

framställa helt ny teori och trots att det är en relativt ny företeelse finns det tillräckligt 

mycket teori att använda sig av för en deduktiv ansats. Det finns också vårdspecifik 

teori inom ämnet och således har mer generell teori inte behövt användas. Därför har ett 

deduktivt angreppssätt ändå använts även om kvalitativa studier generellt är induktiva. 

 

2.4.1 FALLSTUDIE  
 

En studies forskningsdesign strukturerar och vägleder hur insamlingen och analysen av 

data ska gå till. Fallstudiedesign är en typ av forskningsdesign som primärt fokuserar på 

att studera bara ett fall i detalj (Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2005) är 

en fallstudie vanligtvis förknippad med en undersökning på en särskild plats, 

exempelvis en arbetsplats eller en organisation, men kan också beröra enskilda personer 

eller händelser.   
 

Enligt Yin (2007) är fallstudier motiverade när frågeställningen handlar om “hur” och 

“varför” vid en aktuell händelse som forskaren har liten eller ingen kontroll över. En 

fallstudie är en empirisk undersökning av en händelse i den kontext som den 

förekommer i och kan ha ett förklarande, beskrivande, illustrerande eller utforskande 

syfte. Den kan vara av enfallsdesign eller flerfallsdesign och ha en eller flera 

analysnivåer (ibid.). En enfallsdesign är enligt Yin (2007) framförallt lämplig då fallet 
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representerar det kritiska fallet, det representativa eller typiska fallet, det uppdagande 

eller avslöjande fallet eller det longitudinella fallet. 

 

Denna studie är av enfallsdesign då det endast är ett regionförbund som studeras. 

Studien har skett på flera analysnivåer, dels på en mer central, övergripande nivå i 

organisationen och dels på kliniknivå där en klinik studerats. Frågeställningarna i 

studien syftar till att ta reda på hur en verksamhet arbetar med produktions- och 

kapacitetsplanering och hur arbetssättet har påverkat organisationen, samtidigt som 

författarna inte själva haft någon kontroll över skeendena. Syftet med studien är att 

beskriva en befintlig företeelse i dess kontext och därför är en fallstudie en passande 

design. 

 

2.5 URVAL 
 

Urval kan ofta delas in i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. I ett 

sannolikhetsurval görs valet slumpmässigt och varje person som ingår i populationen 

har samma möjlighet att bli utvald. Ett icke-sannolikhetsurval görs inte på 

slumpmässiga grunder och vissa personer som ingår i populationen har därför större 

chans att bli valda än andra (Bryman & Bell 2005).   

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är ett bekvämlighetsurval ett icke-sannolikhetsurval som 

sker när forskaren väljer en eller flera personer som är enkelt tillgängliga för denne. Ett 

snöbollsurval kan påstås vara en typ av bekvämlighetsurval och innebär att forskaren tar 

kontakt med en eller några personer som är relevanta för undersökningens ämne och via 

den kontakten vidare hänvisas till ytterligare relevanta personer att kontakta (ibid.). 

 

Då denna uppsats syftar till att djupgående undersöka en viss företeelse inom en viss 

organisation genom en fallstudie är det för författarna önskvärt att intervjua de personer 

i organisationen som är mest insatta, vilket gör att ett slumpmässigt urval inte är 

önskvärt i denna kontext. Urvalsprocessen i undersökningen började på ett sätt som 

stämmer mest överens med bekvämlighetsurval för att sedan utveckla sig till ett 

snöbollsurval. Detta dels för att få en säker första ingång och dels för att ta reda på vilka 

personer som faktiskt arbetar med projektet. 
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Den inledande kontakten togs med en person på en viss klinik som författarna genom 

privat kontakt visste hade viss kunskap på området. Därigenom har författarna fått 

kontaktuppgifter till ytterligare personer involverade i produktions- och 

kapacitetsplaneringen på Region Kronoberg. Det slutgiltiga urvalet blev fyra personer 

på Utvecklingsenheten samt en person som arbetar som vårdutvecklare på 

Ögonkliniken och ansvarar för produktions- och kapacitetsplaneringen där samt en 

person som arbetar som medicinsk sekreterare med bland annat schemaläggning på 

Ögonkliniken. En sammanfattning av urvalet presenteras i tabell 2 nedan. 

 

Namn Befattning Enhet Datum 

Annie Krantz Verksamhetsutvecklare Utvecklingsenheten 19 april 2017 

Lena Grinderhagen Verksamhetsutvecklare Utvecklingsenheten 19 april 2017 

Tomas Kimmel Verksamhetsutvecklare Utvecklingsenheten 19 april 2017 

Carina Bergman Verksamhetsutvecklare Utvecklingsenheten 19 april 2017 

Susanne Kjöller Vårdutvecklare Ögonkliniken 28 april 2017 

Marie-Louise Gustafsson Medicinsk sekreterare Ögonkliniken 28 april 2017 

Tabell 2. Sammanfattning av urval (egen illustration). 

 

2.6 DATAINSAMLING 
 

Fallstudien baseras på tre stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

medarbetare på Region Kronoberg och material som erhållits vid intervjutillfällena. 

Dessutom har vissa kompletterande uppgifter erhållits via e-post i samband med att 

deltagarna fått granska det material som använts från deras intervjuer. 

 

Vid kvalitativa intervjuer tillåts forskaren att vara följsam och låta intervjun avvika från 

en intervjuguide eller ett frågeschema genom att ställa följdfrågor för att få 

intervjupersonen att vidareutveckla sina svar. En kvalitativ intervju syftar till att ge 

djupare och mer ingående svar än kvantitativa intervjuer. Ett sätt är att genomföra en 

semistrukturerad intervju där det finns en intervjuguide med relativt specifika områden 

som ska behandlas men med möjligheten att avvika från den ursprungliga ordningen 
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och formuleringen av frågorna. Den intervjuade ges också möjligheten att ta upp det 

som denne upplever som viktigt (Bryman & Bell 2013). 

 

Enligt Yin (2007) är olika skriftliga dokument ofta av relevans för fallstudier. Exempel 

är tidningsurklipp, administrativa dokument, brev eller PM och det är viktigt att 

observera att dessa dokument inte alltid är korrekta. Vid fallstudier kan dokumenten 

främst användas för att styrka uppgifter som erhållits från andra källor (ibid.).  

 

I denna undersökning har författarna använt sig av semistrukturerade intervjuer och 

utgått från intervjuguider för att säkerställa att de frågeställningar som avsågs besvaras 

avhandlades under intervjun. Intervjuguiderna återfinns under bilaga 8.1 och 8.2. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade författarna frihet att följa upp 

intervjupersonernas svar med följdfrågor. På så sätt gavs möjligheten till en djupare 

förståelse och att utforska frågor som inte bestämts på förhand. Nackdelen med 

tillvägagångssättet är att det inte går att replikera intervjun. Det går heller inte att direkt 

jämföra resultatet av två intervjuer som använt samma intervjuguide då frågorna inte 

skulle bli helt desamma.  

 

Intervjuerna har genomförts av båda författarna, varav den ena var mest aktiv och den 

andra mest antecknade. Efter samtycke från intervjupersonerna spelades intervjuerna in 

för att kunna fokusera på intervjun och låta den flyta på mer naturligt samt för att 

minska risken för att vissa saker inte kommer med eller att det som sades förvrängs. 

Inspelningarna har sedan transkriberats i sin helhet. En av de tre intervjuerna 

genomfördes som en gruppintervju och de kommer därför att refereras till som grupp, 

till den intervjun användes intervjuguide 1 (se bilaga 8.1). De övriga två intervjuerna 

genomfördes individuellt med samma intervjuguide (se bilaga 8.2). 

 

I denna studie har författarna även tagit del av internt material från Region Kronoberg. 

Det kommer dock inte att bifogas till uppsatsen då materialet är internt och inte ska 

redovisas för allmänheten. Materialet var i form av en Powerpointpresentation som 

främst behandlar hur Region Kronobergs modell för produktions- och 

kapacitetsplanering (PoK) är uppbyggd och vad som ingår i de olika faserna och stegen. 

Den information som använts från powerpointpresentationen har använts för att styrka 
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och komplettera den information som författarna erhållit genom de kvalitativa 

intervjuerna.  

 

2.7 ANALYSMETOD 
 

En form av fallstudieanalys är enligt Yin (2007) mönsterjämförelser. Metoden är 

uppbyggd på så vis att mönster som upptäcks vid en empirisk undersökning jämförs 

med förväntade mönster.  

 

 
Figur 1. Analysmodell för mönsterjämförelse mellan teori och empiri (egen illustration).  

 

Ovanstående figur illustrerar stegen i uppsatsens analysmodell. Den överordnade frågan 

i uppsatsen handlar om hur Region Kronobergs PoK-modell ser ut. Uppsatsens vidare 

frågeställningar bygger på den första frågeställningen och syftar till att ta reda på om 

införandet av PoK-modellen har medfört några hinder och effekter. Utifrån respektive 
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frågeställning har teori insamlats och de förväntade mönster som författarna har 

identifierat har sedan sammanställts i tabell 4, 5 respektive 6. I empirin har därefter den 

befintliga PoK-modellen, upplevda hinder och upplevda effekter beskrivits. Slutligen så 

har i analysen gjorts en mönsterjämförelse mellan de teoretiska förväntade mönstren 

och de empiriska upplevda mönstren. 

 

Då verksamhetsutvecklarna inte direkt arbetar med genomförandet av PoK är det istället 

framförallt ur de två medarbetarna, vårdutvecklare Susanne Kjöller och medicinsk 

sekreterare Marie-Louise Gustafsson, på Ögonklinikens perspektiv som frågeställning 

två och tre besvaras. De är involverade i planeringen och det dagliga arbetet och berörs 

av PoK-arbetet. 

 

2.7.1 ANALYSMETOD FRÅGESTÄLLNING ETT 
  

I teoriavsnittet beskrivs ett antal modeller med olika steg för produktionsstyrning. 

Begreppet produktionsstyrning kommer att användas som synonymt med produktions- 

och kapacitetsplanering i uppsatsen. Stegen från dessa kända modeller sammanställdes 

sedan till ett förväntat mönster och användes därefter för att jämföra mot hur Region 

Kronoberg och Ögonkliniken arbetar med produktions- och kapacitetsplanering. 

 

2.7.2 ANALYSMETOD FRÅGESTÄLLNING TVÅ 
  

I teoriavsnittet redogörs för olika hinder som kan påverka införandet av ett 

förändringsarbete inom sjukvården. Teorin är inte specifik för produktions- och 

kapacitetsplanering men produktions- och kapacitetsplanering är en form av 

förändringsarbetet inom sjukvården vilket gör att teorin är relevant. I empirin avsågs att 

ta reda på om medarbetare på Region Kronoberg och Ögonkliniken har upplevt några 

hinder för implementeringen av produktions- och kapacitetsplanering och i så fall vilka. 

Här kan mönster av olika hinder som brukar uppstå ses och analysen jämför det med de 

hinder som påverkat medarbetarna på Region Kronoberg och Ögonkliniken. 
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2.7.3 ANALYSMETOD FRÅGESTÄLLNING TRE 
  

I studien avses inte att mäta vilka effekter som faktiskt har uppstått, utan syftet med 

frågeställningen är att analysera om det finns en uppfattning om att produktions- och 

kapacitetsplanering har medfört några effekter. Det finns teoretiskt stöd för att 

produktions- och kapacitetsplanering leder till effekter för verksamheten och därför 

finns en rad förväntade effekter som bildar ett mönster. En mönsterjämförelse kommer 

därför att göras med de effekter som har upplevts. 

 

2.8 KVALITETSMÅTT 
 

Enligt Yin (2007) finns det fyra kriterier som vanligen används för att ta ställning till 

vilken kvalitet designen av en fallstudie besitter. Dessa fyra begrepp är 

begreppsvaliditet, reliabilitet, extern validitet och intern validitet (ibid.). 

 

2.8.1 BEGREPPSVALIDITET 
 

Begreppsvaliditet handlar om att utveckla korrekta mått för begreppen som studeras. 

Om en fallstudie exempelvis ämnar undersöka en förändring måste de skeenden och 

faktorer som utgör förändringen fastställas. Skulle detta inte ske är det mycket svårt för 

läsaren att avgöra om förändringarna som anges i fallstudien faktiskt skett eller om de 

endast grundas på författarens uppfattning och åsikt (Yin 2007).  

 

För att uppnå begreppsvaliditet har författarna definierat de begrepp som behövs för att 

besvara frågeställningarna. I teoriavsnittet förklarar författarna vad produktions- och 

kapacitetsplanering innebär, förklarar vad som i uppsatsen räknas som ett hinder för 

implementering och vad implementering är. 

 

2.8.2 RELIABILITET 
 

Målet med reliabilitet är att under studien säkerställa att en ytterligare forskare skulle 

komma fram till samma slutsatser och resultat om forskaren skulle genomföra samma 

studie på samma sätt. För att möjliggöra detta är det av största vikt att tydligt 

dokumentera den arbetsgång och det tillvägagångssätt som användes vid 
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genomförandet av studien. Ett ytterligare syfte med reliabilitet är att minska och försöka 

eliminera de fel som kan uppstå i en undersökning (Yin 2007). Enligt Bryman och Bell 

(2005) är reliabilitet dock främst ett mått som är relevant vid kvantitativa 

undersökningar där det är önskvärt att se om olika mått är stabila.    

 

Då denna studie utförs under ett pågående förändringsarbete är det svårt för författarna 

att garantera att en annan forskare skulle komma fram till exakt samma resultat om 

studien genomförs igen vid ett senare tillfälle. Troligen kommer respondenterna ha 

samlat på sig ytterligare erfarenheter av det pågående förändringsarbetet och det är 

därför inte möjligt att garantera att de skulle ge samma svar på samma fråga vid ett 

senare tillfälle. För att uppnå reliabilitet i studien har författarna försökt att ge en så 

detaljerad bild som möjligt av tillvägagångssättet för datainsamlingen och analysen. 

Vidare har författarna koncentrerat sig på att minska och försöka eliminera de fel som 

eventuellt kunnat uppstå. Efter genomförda intervjuer har respondenterna fått 

återkoppling med det sammanställda materialet för att säkerställa att inga missförstånd 

eller misstolkningar skett, dels för att vidhålla objektiviteten och dels för att säkerställa 

reliabiliteten. 

 

2.8.3 EXTERN VALIDITET 
 

Extern validitet behandlar enligt Yin (2007) frågan om studiens resultat kan 

generaliseras och användas på ett annat område än det som berörs i fallstudien. Kritiker 

påstår att studier av ett enskilt fall ger en svag utgångspunkt för generalisering. 

Jämförelsevis kan resultaten av en surveyundersökning med ett korrekt urval med 

enkelhet generaliseras på en större population (ibid.). 

 

I denna studie undersöks produktions- och kapacitetsplanering endast inom sjukvården i 

Region Kronoberg. Författarna kan därför inte garantera att resultaten är generaliserbara 

till andra regioners sjukvård eller till andra verksamheter. Andra regioner kan arbeta 

med produktions- och kapacitetsplanering på ett annat sätt eller ha andra 

förutsättningar, vilket gör att de kan ha andra hinder för implementering eller uppleva 

andra effekter. Dock kan resultatet av studien vara intressant för det fortsatta arbetet 

med produktions- och kapacitetsplanering inom Region Kronoberg och eventuellt 
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intressant för andra kliniker som ska eller har börjat arbeta med produktions- och 

kapacitetsplanering. Det resultat som framkommer i studien skulle även kunna 

användas för att forma hypoteser för framtida forskning. 

 

2.8.4 INTERN VALIDITET  
 

Enligt Yin (2007) är intern validitet främst ett mått som används i undersökningar som 

försöker påvisa kausala samband, det vill säga att händelse A leder till händelse B. Det 

är ett hot mot den interna validiteten om en forskare drar en slutsats att A påverkar B, 

utan att ta hänsyn till att det kan finnas andra variabler som kan vara den verkliga 

orsaken till händelse B. Intern validitet gällande fallstudier berör den aspekt att 

författaren vill komma fram till varaktiga slutsatser. I en fallstudie är det vanligt att 

författaren drar slutsatser från exempelvis intervjuer. Det är därför mycket viktigt att 

kritiskt granska om slutsatsen är korrekt och beakta om det verkligen finns belägg för 

att dra slutsatsen (ibid.). 

 

Denna uppsats undersöker ett kausalt samband i den tredje frågeställningen där 

författarna ställer sig frågan om medarbetarna upplever att införandet av produktions- 

och kapacitetsplanering haft någon märkbar effekt. Författarna kommer förmodligen 

kunna dra en slutsats om respondenterna upplever att det har uppstått effekter men 

författarna kommer inte ha möjlighet att konstatera vilka effekter som har uppkommit 

på grund av produktions- och kapacitetsplaneringen. Analysen av den tredje frågan 

kommer att ge en indikation på vilka effekter som produktions- och 

kapacitetsplaneringen medfört snarare än ett konstaterande. För att kunna dra en hållbar 

slutsats hade författarna varit tvungna att utföra mätningar i verksamheten, vilket inte 

skulle ha rymts under tidsramen för uppsatsen. 

 

2.9 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) berör etiska överväganden främst hur de personer eller 

företag som undersöks i studien ska behandlas samt att deltagarna inte ska få några men 

av att delta i undersökningen. Bryman och Bell (2013) nämner vissa etiska 

frågeställningar som bör övervägas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Informationskravet innebär att respondenter och deltagare ska bli underrättade om syftet 

med den aktuella undersökningen. De ska även bli underrättade om vilka moment som 

genomförs i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att respondenter och deltagare 

ska förstå att de deltar i undersökningen på frivillig basis och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om 

respondenter och deltagare ska hanteras med konfidentialitet och på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som 

erhålls endast ska användas i forskningen och inte i något annat syfte. Slutligen så 

innebär falska förespeglingar att respondenter och deltagare inte ska vilseledas eller få 

falska besked gällande undersökningen (ibid.). 

 

Då intervjuförfrågningar har skickats ut av författarna har respondenterna självständigt 

tagit beslut om de önskar att delta i studien, det vill säga att de deltar under samtycke. 

Respondenterna har även informerats om studiens syfte samt informerats om att de 

erbjuds vara anonyma i studien. På så sätt har respondenterna själva haft möjlighet att 

överväga vad de känner sig bekväma med. Ingen av de medverkande har uppgett att de 

önskat vara anonyma. De uppgifter och material som samlats in under intervjuerna har 

behandlats konfidentiellt och endast använts för att besvara studiens frågeställningar. 

Författarna har inte försökt vilseleda deltagarna på något vis.  
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2.10  SAMMANFATTNING AV METOD 
 

Vetenskapligt synsätt Positivistiskt 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt 

Forskningsmetod Kvalitativ fallstudie 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Analysmodell Mönsterjämförelser 

Urval Bekvämlighetsurval, snöbollsurval 

Kvalitetsmått Begreppsvaliditet 
Reliabilitet 
Extern validitet 
Intern validitet 

Forskningsetiska överväganden Samtyckeskravet 
Informationskravet 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
Nyttjandekravet 
Falska förespeglingar 

Tabell 3. Metodsammanfattning (egen illustration). 
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3 TEORI 
 

Under detta avsnitt presenteras teori om olika modeller för hur produktionsstyrning 

kan användas inom vården. Vidare presenteras definitionen av implementering och 

teori om hinder som kan påverka implementeringsprocessen av förändringsarbete i 

vården på ett negativt sätt. Slutligen presenteras teori om vilka effekter som 

produktionsstyrning inom vården kan medföra. 

 

3.1 PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING  
 

Det tycks inte finnas någon enhetlig bild av vad produktions- och kapacitetsplanering 

är. De flesta källor använder sig dessutom av begreppet produktionsstyrning, som 

används synonymt med produktions- och kapacitetsplanering i uppsatsen. Enligt SOU 

2016:2 är de centrala delarna av produktions- och kapacitetsplanering att göra en 

behovsanalys, produktionsplan, kapacitetsplan och produktionsuppföljning. En liknande 

metod som infördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset studerades av Alvekrans et al. 

(2016) men innebar utöver en produktionsplan och kapacitetsplan att göra en 

handlingsplan som påverkar kapacitet, en som påverkar efterfrågan och en som 

förbättrar planeringsprocessen. Palmgren och Eklund (2014) lägger också till vissa 

delar och betonar att produktionsstyrningen börjar med att utgå från ett uppdrag. Andra 

centrala aktiviteter som nämns är genomförande och revidering (ibid.). Brandt och 

Palmgren (2015) presenterar produktionsstyrning i sjukvård indelat i volymplanering, 

kapacitetsplanering och daglig styrning. Vidare skapade Vissers, Bertrand och De Vries 

(2001) ett ramverk för produktionsstyrning i hälso- och sjukvården och delade in detta i 

de fem nivåerna strategic planning, patient volumes planning and control, resources 

planning and control, patient group planning and control samt patient planning and 

control. 

 

Utifrån den litteratursökning som genomförts tycks det finnas sex generella på varandra 

följande steg som möjliggör produktions- och kapacitetsplanering. De ligger till grund 

för hur det teoretiska avsnittet är strukturerat. Dessa visas i figur 2. 
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Figur 2. En generell modell över produktions- och kapacitetsplanering (egen illustration). 

 

3.1.1 STRATEGISK PLANERING 
 

Även om det inte brukar vara en del av produktionsstyrning inkluderas strategic 

planning i Vissers, Bertrand och De Vries (2001) ramverk för produktionsstyrning i 

hälso- och sjukvårdsorganisationer eftersom det påverkar den generella riktningen för 

verksamheten de närmaste åren. Enligt Palmgren och Eklund (2014) börjar 

produktionsstyrning med att definiera vad uppdraget är och vilken roll kliniken har i 

hälso- och sjukvårdsorganisationen (ibid.). I Sverige har sjukvården lagar, föreskrifter 

och förordningar, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, som talar om vilka 

övergripande uppdrag som vården har. Dessa sätter upp ramarna och målen för 

produktionsstyrningen (Socialstyrelsen 2016). 
  

Enligt Vissers, Bertrand och De Vries (2001) handlar strategisk planering bland annat 

om vilka patientkategorier som ska betjänas, patientvolymer, investeringar och 

avyttringar samt om resurser ska betraktas som delade eller inte delade. Dessutom är ett 

viktigt beslut om vilka patientgrupper som ska drivas som vilken affärsenhet. En 

patientgrupp kan vara mer eller mindre homogen, vilket påverkar hur processerna ser ut 
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och hur resurser fördelas. Vissa patientgrupper kräver multidisciplinära insatser som 

komplicerar hanteringen av dem då det krävs mer koordinering (ibid.). 
  

3.1.2 BEHOVSANALYS 
 

Det är ett stort problem för många verksamheter att det upplevs som att det inte finns 

tillräckligt med resurser och ett oändligt behov av vård. För att fördela resurserna på ett 

effektivt sätt är en början att göra en behovsanalys genom att samla in fakta (Palmgren 

& Eklund 2014). En behovsanalys innebär att kartlägga verksamheten och sådant som 

de aktiviteter som utförs och patientflöden (SOU 2016:2). Brandt och Palmgren (2015) 

talar om att produktionsstyrning måste påbörjas med att analysera vilken 

produktionsvolym som kommer att behövas. Med produktionsvolym avses exempelvis 

antal patientbesök, undersökningar eller åtgärder (ibid.). 
  

Genom att göra en behovsanalys så blir patienternas årliga behov tydligt men även 

vilken typ av vård de behöver. Detta kan sedan användas som underlag för planeringen. 

Det är även nödvändigt att göra en behovsanalys för att kunna göra en prognos av 

behoven (Palmgren & Eklund 2014). 
  

Behovsanalysen ger ett tydligt mål för produktionen, men det är dock inte 

nödvändigtvis så att det baseras på det verkliga behovet eller tar hänsyn till 

tillgänglighetskrav. I praktiken är det också viktigt att ha i åtanke att en viss åtgärd ofta 

för med sig ytterligare åtgärder. Ibland finns det inget tydligt uppdrag vilket innebär att 

verksamheterna får definiera produktionsbehovet på egen hand (Brandt & Palmgren 

2015). 
  

Problem kan uppstå på grund av att behovsanalysen ofta baseras på historisk data med 

registrerade åtgärder. Analysen riskerar att inte spegla det verkliga behovet om det finns 

brister i rutinerna kring registrering. Det finns också en risk för att trender med ökande 

eller minskande behov inte upptäcks. Dessutom kan det vara svårt för stora 

organisationer som landsting och regioner att tilldela tillräckligt med resurser för att ha 

en välfungerande kommunikation för att förstå de verkliga förhållandena hos de enheter 

som utför arbetet (Brandt & Palmgren 2015). 
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3.1.3 PRODUKTIONSPLANERING 
 

Efter behovsanalysen behöver en produktionsplan göras som bryter ned det som ska 

göras i tidsintervall (SOU 2016:2). Då behovet bryts ner underlättar det för att senare 

planera den dagliga verksamheten (Brandt & Palmgren 2015). Inom elektiv vård visar 

produktionsplanen antal besök, behandlingar eller operationer som det har beslutats att 

en klinik ska göra. Volymerna kan brytas ned till månadsvis, veckovis och daglig 

produktion vilket ofta gör det tydligt för medarbetarna vad produktionsplanen innebär. 

Produktionsplanen ska även räkna in om det finns patienter på väntelistan (Palmgren & 

Eklund 2014). 

 

Utjämningsprincipen, det vill säga att fördela produktionen jämnt över en tidsperiod, är 

en av de mest effektiva principerna. För att inte riskera att det uppstår flaskhalsar måste 

kliniken se till att synkronisera sin produktionsplan med andra kliniker som ingår i en 

vårdkedja (Palmgren & Eklund 2014). En generell princip i planeringen är att sprida ut 

mer resurskrävande fall för att utjämna flödet. Med fördel finns det god kännedom om 

medicinsk bakgrund, vilken kompetens som behövs för enskilda procedurer och 

uppskattad tidsåtgång hos den eller de som gör den dagliga planeringen (Brandt & 

Palmgren 2015). 
  

Ett av de stora problemen inom vården är tillgänglighet och köer (Arvidsson 2007; 

Ackerby 2008; Björnberg 2017). Köbildning uppstår på grund av yttre variationer i 

flödet. Ofta kan små förändringar i produktionen ha mycket stor effekt på väntetiden 

och därför eftersträvas att jämna ut flödet. Om verksamheten strävar efter att köerna ska 

vara så små som möjligt måste en viss överkapacitet finnas, vilken kan uppskattas med 

hjälp av de förutsättningar som finns. Med för få resurser i förhållande till behovet finns 

risk för överbelastning och det måste undvikas (Brandt & Palmgren 2015). 
  

3.1.4 KAPACITETSPLANERING 
 

Efter att behovsanalysen och produktionsplanen har genomförts ska en kapacitetsplan 

upprättas. Kapacitetsplanen innehåller ”en resursplanering som definierar vilka resurser 

i form av t.ex. professioner, lokaler och utrustning som behövs för att utföra det som 

beslutats i produktionsplanen” (SOU 2016:2, s. 262). Kapacitetsplanering innebär 
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vidare att sätta av de resurser som behövs och samordna dem på ett optimalt sätt 

(Brandt & Palmgren 2015). Resurserna ska organiseras på ett sätt som gör att rätt resurs 

finns på rätt plats vid rätt tidpunkt så att produktionsplanen kan genomföras. Det 

klargör vilket behov verksamheten har av de olika resurserna utifrån de variationer som 

kan ses i verksamheten. Resursfördelningen ska baseras på fakta, och begäranden om 

extra resurser ska också stödjas av data som påtalar att behov finns (Palmgren & Eklund 

2014). Ett vanligt förekommande problem att lösa är att säkerställa att det finns 

tillräcklig bemanning för att flödet ska fungera effektivt. Oftast är problemet att 

bemanningen är ojämnt fördelad snarare än att den är för låg totalt (Brandt & Palmgren 

2015). 

  

Kapacitetsplanering i sjukvården är komplex eftersom patienternas efterfrågan såväl 

som tillgängligheten till resurser varierar (White, Froehle & Klassen 2011). Det kan 

vara slumpvis variation, tidsmönster och säsongsvariationer. När produktionen ligger 

nära den maximala kapaciteten har variationer av tidsåtgång och flödet dramatisk effekt 

på väntetiden och därför behöver variationerna minimeras så mycket det går. Det 

innebär att i så stor utsträckning som möjligt standardisera och jämna ut tiden och 

flödet. Ofta finns det flaskhalsar som begränsar flödet. Dessa måste definieras och 

åtgärdas för att kunna öka flödesvolymen (Brandt & Palmgren 2015). Då vårdprocesser 

är gränsöverskridande och använder många olika resurser kan en bullwhip effekt ha 

påverkan längre bort i vårdkedjan. Därför finns en förbättringspotential i att koordinera 

beslut längs med vårdkedjan (Hulshof et al. 2013). 
  

I Vissers, Bertrand och De Vries (2001) ramverk bryts kapacitetsplaneringen ned på 

flera nivåer. Patient volumes planning and control innebär att göra en kapacitetsplan 

över hur mycket kapacitet som varje patientgrupp kräver och hur mycket kapacitet som 

behövs för att kunna garantera att patientgruppen får behandling utifrån givna mål. 

Därefter görs en grov uppskattning av hur mycket resurser som behövs. En patientgrupp 

kan vara indelad efter diagnos eller diagnostikmetoder och storleken beräknas med 

hjälp av sådant som demografisk data och historisk data över antalet patienter. Därefter 

aggregeras patientvolymerna och resursbehovet per patientgrupp både på 

specialitetsnivå och sjukhusnivå. Resources planning and control är en del av den 

aggregerade nivån. Det är nödvändigt att bestämma hur mycket av alla olika resurser 
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som behövs per produktionsperiod för varje patientgrupp för att avgöra om behoven kan 

täckas av de resurser som hela sjukhuset har till förfogande. Vidare måste säkerställas 

att de resurser som delas mellan flera patientgrupper kan göras tillgänglig för en viss 

patientgrupp på en viss tid och givetvis även fördela delade resurser till olika 

patientgrupper. Patient group planning and control inriktas mot att definiera vad som 

ska levereras, anskaffandet av de resurser som behövs, kontrollera patientflödet och hur 

resurserna får utnyttjas av patientgruppen. Det handlar även om behandlingspolicys och 

prioriteringsordning. En mer detaljerad kontroll av patientflödet bestämmer hur de 

individuella patienterna rör sig genom produktionen. Det inbegriper att kontrollera om 

det dagliga schemat över patienterna stämmer med servicekraven för patientgruppen 

och regelverket för hur resurserna får användas för den patientgruppen (ibid.). 
 

En studie av Hulshof et al. (2013) indikerar att kapacitetsplanering behöver ta hänsyn 

till att det finns många olika resurser, flera tidsperioder och många olika patientgrupper 

med varierande och ovissa vårdprocesser. Deras resultat påvisade att en sådan metod 

ger en mer rättvis fördelning av resurser samtidigt som kontroll över tillgänglighet, 

antalet patienter som behandlas och resurskapaciteten erhölls. Metoden ansågs även 

vara användbar för att identifiera flaskhalsar och underutnyttjade resurser samt för att 

göra scenarioanalyser för att ha beredskap att möta tillfälliga förändringar i 

resurskapacitet (ibid.). 
  

3.1.5 DAGLIG PLANERING 
 

Det är en väsentlig del av produktionsstyrning att optimera den dagliga verksamheten 

(Brandt & Palmgren 2015). Daglig uppföljning och styrning är också en del av 

produktionsstyrningsprocessen. Det innebär att framställa en produktionsplan per dag 

som är vettig och den ska också följas upp dagligen genom mätning (Palmgren & 

Eklund 2014; SOU 2016:2). Eventuella avvikelser ska också åtgärdas (SOU 2016:2). 

Det bör även nämnas att det också går att lägga till andra mått än produktionsvolym till 

den dagliga styrningen, till exempel kvalitet och kostnad, men det är mycket viktigt att 

måtten är relevanta för verksamheten, enkla att förstå och mäta samt möjliga att 

visualisera (Brandt & Palmgren 2015). 
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Schemaläggning är en central del av ledningen och den dagliga planeringen då det 

”påverkar produktion, kvalitet, tillgänglighet, ekonomi och medarbetarnas arbetsmiljö” 

(Brandt & Palmgren 2015, s. 26). Syftet är att säkerställa ”att rätt kompetens finns på 

rätt plats och vid rätt tid” för att kunna täcka de behov av aktiviteter som identifierats 

(ibid., s. 26). Det innebär med andra ord att bestämma vem som ska göra vad, vilken 

dag och under vilken tid (ibid.). Det är produktionsplanen som ska styra schemat och 

produktionsmålen ska prägla den dagliga styrningen. För att kunna genomföra de planer 

som har gjorts måste schemaläggningen anpassas för att verksamhetens behov ska 

tillgodoses av bemanningen. Om verksamhetens behov inte styr schemaläggningen 

riskerar kliniken att ha en kapacitet som inte möter behovet (Palmgren & Eklund 2014). 

Schemaläggningen kompliceras ytterligare av en skiftande efterfrågan från patienterna 

som måste balanseras mot en varierande tillgänglighet på resurser (White, Froehle & 

Klassen 2011). 
  

Vissers, Bertrand och De Vries (2001) talar om daglig styrning som patient planning 

and control. Det berör de processer som gör det möjligt att utföra de dagliga 

aktiviteterna som behandlingen av patientgrupperna kräver så att kapacitet matchas med 

individuella patienter. Den operationella kontrollen innefattar regler, procedurer, 

formulär och dylikt som styr hur specifika uppgifter utförs och säkerställer även att 

uppgifterna blir gjorda på ett effektivt sätt. Sådana uppgifter är exempelvis att 

schemalägga inläggningar av patienter och undersökningar (ibid.). En enkel princip för 

produktionsstyrning är att schemat styrs av volymplaneringen. Det är dock vanligt att 

produktionen styrs av tillgängligheten på personal istället för att produktionsmålet styr 

personalens tillgänglighet. Premisserna för det kortsiktiga schemat ska skapas av den 

långsiktiga planeringen. Schemaläggningen kan grundas på den aktivitetsplan som tas 

fram vid den årliga volymplaneringen (Brandt & Palmgren 2015). 
  

En förutsättning för en bra daglig planering är att ha god kunskap om hur lång tid som 

de dagliga aktiviteterna faktiskt tar. Vissa aktiviteter kan variera stort i tidsåtgång och 

vissa patientgrupper kan också orsaka att aktiviteten tar olika lång tid. 

Bemanningsbehovet kan också variera vid olika specifika aktiviteter i flödet. Aktiviteter 

kan kräva olika bemanning under olika perioder under den tid som aktiviteten pågår. 

Det betyder att personal möjligen kan frigöras så att de kan göra något annat. En allmän 

princip är att förlägga de moment som kan frigöra tid för att utföra andra aktiviteter 
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eller annan personal tidigt i flödet. Ofta är det även effektivt att de aktiviteter som 

kräver hög kompetens ska utföras tidigt i flödet eftersom det tenderar att minska risken 

för att det uppstår överproduktion, överarbete och fel i flödet. Det är också av vikt att 

planera flöden så att det inte uppstår suboptimering (Brandt & Palmgren 2015). 
  

3.1.6 UPPFÖLJNING 
 

När organisationen genomgått behovsanalys, produktionsplanering och 

kapacitetsplanering så bör en produktionsuppföljning göras som visar om målen har 

uppfyllts och om det finns exempelvis avvikelser (SOU 2016:2). Även Alvekrans et al. 

(2016), Brandt och Palmgren (2015) och Palmgren och Eklund (2014) anser att det ska 

göra en uppföljning vid produktionsstyrning. Uppföljning möjliggör att revidera 

planeringen och vidta åtgärder (Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2). Uppföljningen 

av resultatet och effekterna av produktions- och kapacitetsplanering kan göras genom 

mätning. Mätning ger verksamheter möjlighet att upptäcka problem och förstå varför de 

uppstår och skapa beredskap för att anpassa sig efter förändringar i omvärlden 

(Ljungberg & Larsson 2012). 
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3.1.7 SAMMANFATTNING 
 

De i teorin identifierade stegen redogörs för i tabell 4. Tabellen utgör sedan underlag för 

analysen av produktions- och kapacitetsplanering i Region Kronoberg. 

 

Steg i produktionsstyrning 

Strategisk planering/uppdrag  
(Palmgren & Eklund 2014; Vissers, Bertrand & De Vries 2001) 

Behovsanalys 
(Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2) 

Produktionsplanering/volymplanering  
(Alvekrans et al. 2016; Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2; Vissers, 
Bertrand & De Vries 2001) 

Kapacitetsplanering/resursplanering/patient volumes planning and control/resources planning and 
control/patient group planning and control  
(Alvekrans et al. 2016; Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2; Vissers, 
Bertrand & De Vries 2001)  

Daglig planering (Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; Vissers, Bertrand & De Vries 
2001; SOU 2016:2) 

Produktionsuppföljning/uppföljning (Alvekrans et al. 2016; Brandt & Palmgren; 2015; Palmgren & 
Eklund 2014; SOU 2016:2) 

Tabell 4. Sammanfattande tabell över stegen i produktionsstyrning (egen illustration). 

 

3.2 HINDER FÖR IMPLEMENTERING AV FÖRÄNDRINGSARBETE I 

SJUKVÅRDEN 
 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar implementering som “de tillvägagångssätt som används 

för att införa nya metoder i en verksamhet”. Enligt Nilsen (2014) går implementering ut 

på att genom konkreta handlingar sätta idéer och planer i verket och beskrivs ofta “med 

ord som genomföra, införa, förverkliga, applicera, utföra och sätta i verket” (ibid., s. 

61). 
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Enligt teori och forskning om implementering så tycks det finnas ett antal vanligt 

förekommande faktorer som kan försvåra ett förändringsarbete i sjukvården och 

påverka det negativt. Med hinder avses i denna uppsats de faktorer som kan påverka en 

implementeringsprocess negativt. Dessa hinder presenteras nedan och är följande: 

ledarskap, planering, kommunikation, delaktighet, kunskapsbrist, tid och resurser och 

personalens inställning.  

 

3.2.1 LEDARSKAP 
 

Då sjukvård är präglat av en stark professionalitet där personalen ofta har en stark 

yrkesidentitet finns ofta en skeptisk syn på ledarskap. Förändringsarbete uppfattas 

därför inte alltid som motiverat enbart för att chefen av personliga eller 

erfarenhetsmässiga skäl ändrar styrningen. Det är således inte säkert att förändringar 

som görs tas emot med lojalitet eller engagemang av personalen. Än svårare blir det om 

chefen inte anses ha professionell legitimitet i de fall denne saknar tillräcklig kunskap 

om hur det dagliga arbetet sker i sjukvården (Brandt & Palmgren 2015). Om personalen 

inte litar på sina ledare eller på deras kompetens är det inte heller troligt att personalen 

kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att genomföra en förändring. Saknar 

personalen tillit för sina ledare riskerar snarare ledningens ansträngningar att genomföra 

en förändring att bli kontraproduktiva (Longenecker & Longenecker 2014). 

 

Enligt Jacobsson (2010) upplever vissa verksamhetschefer i sjukvården att den 

verksamhet de arbetar med är svår att styra. Speciellt på akutmottagningar där läkarna 

och vårdpersonalen inte alltid är anställda på den enheten. Det är lättare att styra en 

verksamhet där en större del av vårdpersonal och läkare är anställda på enheten. 

Verksamhetschefer på akutmottagningen är beroende av omkringliggande avdelningar 

med exempelvis läkarbemanning och inläggningsavdelningar. Det i sin tur gör att de 

upplever att det är svårt att styra över till exempel väntetider (ibid.).  

 

Ett ytterligare hinder som kan försvåra styrningen är om ansvar och befogenheter inte är 

synkroniserade. Om en verksamhetschef har ansvar för att minska genomloppstiderna 

så måste den personen också ha befogenhet att påverka bemanningen. Annars har en 

annan enhet befogenhet för bemanningen men inte ansvar för genomloppstiderna. Om 
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så är fallet överensstämmer inte ansvar och befogenheter och ledarskapet kan te sig 

otydligt vilket i sin tur påverkar vårdpersonalen (Jacobsson 2010).  

 

Omvänt kan det också bli problem med implementeringen om den omgivande 

verksamheten inte stödjer sin chef. Det är vanligt att personal tycker att det är dålig 

aktivitet och att det tar lång tid att genomföra stora förändringar. En förklaring till det är 

att cheferna upplever att den organisationskultur som råder inte stödjer förändringar i 

organisationen (Jacobsson 2010). 

 

3.2.2 PLANERING 
  

Longenecker och Longenecker (2014) pekar i sin studie ut att kombinationen av dålig 

planering för hur implementeringen ska gå till och för snäva tidsgränser är den största 

orsaken till att förändringsarbete misslyckas ute på sjukhusen. Snäva tidsplaner kan 

genomföras men måste i så fall stödjas av den planering som upprättats. Undermålig 

planering och orealistiska tidsmål resulterar generellt i ett misslyckande (ibid.).  

 

Enligt Longeneckers och Longeneckers (2014) studie är det vanligt att planer som inte 

är genomarbetade sätts i verket. Det beror till stor del på att många sjukhus har en stor 

press på sig att genomföra snabba förändringar och förbättringar. Planer som inte är 

genomarbetade upplevs som orealistiska, för optimistiska och opraktiska. Användandet 

av en sådan plan gällande implementeringen resulterar ofta i slöseri med tid och 

resurser. Resultatet blir också ofta negativt eller sämre än förväntat och tilliten till 

ledningen minskar (ibid.).  

 

3.2.3 KOMMUNIKATION 
 

I en stor organisation, vilket sjukhus oftast är, är kommunikation en utmaning och 

ensidig kommunikation från ledningen ner till medarbetarna ses ofta som ett enkelt och 

snabbt alternativ. Det är dock viktigt med tvåvägskommunikation under ett 

förändringsarbete. Det underlättar så att personalen fullt ut kan förstå varför 

förändringen är viktig eller hur förändringsprocessen ska gå till. Utan 

tvåvägskommunikation är det mycket svårt för ledningen att säkerställa att den 
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information som förmedlas tas emot och förstås på rätt sätt av dem som befinner sig 

lägre ner i hierarkin (Longenecker & Longenecker 2014). 

 

Då en förändring ska genomföras på ett sjukhus är det viktigt att ledningen förtydligar 

varför förändringen är både viktig och nödvändig, redogör för vilket fokus 

förändringsarbetet ska ha och vad det önskade resultatet är. Varför, vem, hur och vad är 

viktiga frågor att besvara från ledningen till de som ska genomföra förändringen, så att 

de vet när de gör framsteg (Longenecker & Longenecker 2014).  

 

3.2.4 DELAKTIGHET 
 

Enligt Longenecker och Longeneckers (2014) studie fanns det en stark känsla av att 

vårdpersonalen inte inkluderades i viktiga diskussioner eller beslut rörande hur 

förändringar ska genomföras. Det i sin tur kan leda till att personalen, som förmodligen 

är viktigast för att förändringen ska gå att genomföra praktiskt, blir omotiverade (ibid.). 

 

Dock kan det enligt Jacobsson (2010) vara ett problem när det på sjukhus råder en 

uppfattning om att alla eller en stor del av personalen ska vara informerade och helt 

överens då ett beslut ska fattas. Den principen riskerar att bli överdrivet omfattande och 

beslut riskerar då att stoppas i slutet av en lång beslutsprocess (ibid.). 

 

Brandt och Palmgren (2015) menar att personalen vid förändringsarbete många gånger 

påverkas både positivt och negativt. Det är lättare att bedöma vad den totala effekten 

blir om personalen fått vara aktiva i förändringsprocessen, särskilt om möjlighet ges för 

testkörning av flödet (ibid.).   

 

3.2.5 KUNSKAPSBRIST 
 

Enligt Jacobssons (2010) studie ansåg en del av sjukvårdspersonalen att kötider har 

positiva effekter. De menar att kötider är ett skydd mot att inte alla kommer till akuten. 

Vissa menar även att behovet av vård är obegränsat och om tillgången på vård skulle 

öka skulle det innebära att efterfrågan på vård också ökar. Det finns alltså en 

kunskapsbrist hos personalen om att syftet med förändringsarbete och 

processförbättringar ofta är att skapa ett så jämnt flöde som möjligt (ibid.).  
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3.2.6 TID OCH RESURSER 
   

Deltagarna i Longenecker och Longeneckers (2014) studie beskriver förändringsarbete 

som något som adderas ovanpå deras vardagliga arbete. När förändringsarbetet adderas 

till den vanliga arbetsbördan tar det ytterligare arbetstid i anspråk och kan leda till stress 

(ibid.). Enligt Jacobssons (2010) avhandling ser personal ibland en diskussion om att 

processerna bör förbättras som kritik av deras eget arbete. Om ledningen inte stöttar de 

som ska genomföra förändringen och inte ger dem tillräckligt med tid eller resurser är 

det svårt att genomföra förändringen (Longenecker & Longenecker 2014).  

 

Då sjukhus är stora organisationer är det inte ovanligt att vissa ledare eller chefer 

ansvarar för flera olika förändringsinitiativ samtidigt. Det kan resultera i att det inte 

finns tid till ordentlig uppföljning under projektets gång, som i sin tur kan skicka 

signaler till medarbetarna att projektet är bortglömt eller att projektet inte är så seriöst. 

Kontinuerliga uppföljningar visar personalen att deras prestation mäts vilket kan 

fungera som motivation. Det gör även personalen uppmärksamma på vad som fungerar 

bra och vad som kan förbättras (Longenecker & Longenecker 2014). 

 

3.2.7 PERSONALENS INSTÄLLNING  
  
Personal inom sjukvården har olika tidigare erfarenheter och olika åsikter om att 

industriella koncept införs i sjukvården och reagerar därför på olika sätt. I många fall då 

industriella termer används uppfattas dessa termer som negativa. Personal kan uppleva 

att de och deras verksamhet blir jämförda med ett industribolag, vilket för dem kan 

rimma illa med det faktum att de jobbar med människor. Det kan även finnas tecken på 

negativ stämning och passivitet hos personalen samt ett inneboende missnöje över hur 

verksamheten styrs överlag (Jacobsson 2010). 

 

Om ledningen och personalen inte har samma bild av verkligheten riskerar det ge 

upphov till en ”vi och dem”-struktur som hotar en effektiv produktion. Ledningen har 

en mer strategisk synvinkel och vet lite om vad som faktiskt sker, medan personalen ser 

verksamheten ur en operativ synvinkel och har liten förståelse för övergripande beslut. 

Detta kompliceras ytterligare av att chefer ofta vill försöka förändra 
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organisationsmodellen medan personalen ofta upplever sig trötta på förändringar. 

Förändringar i organisationen skapar osäkerhet, merarbete och produktionsbortfall för 

personalen och driver oftast även kostnader. Det kan leda till skepsis mot alla nya 

koncept och arbetsformer oberoende av om de visat sig vara bra eller dåliga (Brandt & 

Palmgren 2015). Jacobsson (2010) menar även i sin avhandling att det är svårt att 

verkställa nya arbetssätt och rutiner när dessa nya arbetssätt och rutiner strider mot de 

traditionella synsätt som finns i organisationen. 

 

Enligt Brandt och Palmgren (2015) är det i komplexa kunskapsorganisationer som 

sjukhus särskilt viktigt att personalen är engagerade i styrningen av sin produktion vid 

produktions- och kapacitetsplanering. Om personalen inte förstår syftet med 

produktionen och vad beräkningen av hur mycket som ska göras baseras på så kan 

engagemang vara svårt att uppnå (ibid.).   

 

3.2.8 SAMMANFATTNING 
 

Utifrån den teoretiska bakgrunden i detta kapitel finns det sammanfattningsvis flera 

hinder som kan ha negativ påverkan på implementeringen av ett förändringsarbete. 

Dessa presenteras i tabell 5 på följande sida. Denna utgör sedan underlag för analysen 

av vilka hinder som har upplevts efter införandet av produktions- och 

kapacitetsplanering i Region Kronoberg. 
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Faktor Hinder för implementering 

Ledarskap Det finns en skeptisk syn på ledarskap (Brandt & Palmgren 2015). 
 
Chefen saknar kunskap om hur det dagliga arbetet i sjukvården sker och anses sakna 
professionell legitimitet (Brandt & Palmgren 2015).  
 
Brist på tillit till ledarna (Longenecker & Longenecker 2014).  
 
Verksamhetschefen upplever att verksamheten är svår att styra (Jacobsson 2010). 
 
Ansvar och befogenheter är inte synkroniserade (Jacobsson 2010).  
 
Chefen upplever att den organisationskultur som råder inte stödjer förändringar i 
organisationen (Jacobsson 2010).   

Planering Det finns en kombination av dålig planering för hur implementeringen ska gå till och 
snäva tidsgränser (Longenecker & Longenecker 2014). 
 
Planer som inte är genomarbetade sätts i verket (Longenecker & Longenecker).   

Kommunikation Ensidig kommunikation som sker uppifrån och ner (Longenecker & Longenecker 
2014).  
 
Ledningen har ej förtydligat vilket fokus förändringsarbetet ska ha och vad det 
önskade resultatet är (Longenecker & Longenecker 2014)  

Delaktighet Vårdpersonalen inkluderas ej i viktiga diskussioner och beslut rörande hur 
förändringar ska genomföras (Longenecker & Longenecker 2014)  
 
Det råder en uppfattning om att alla ska vara överens (Jacobsson 2010).  

Kunskapsbrist Det saknas kunskap kring förändringen och varför den är viktig (Jacobsson 2010).  

Tid och 
resurser 

Förändringsarbetet adderas ovanpå det dagliga arbetet (Longenecker & Longenecker 
2014).  
 
Det finns inte tid till uppföljning under projektets gång (Longenecker & Longenecker 
2014).  
 
Avsaknad av tid och resurser (Longenecker & Longenecker 2014). 

Personalens 
inställning 

Industriella termer uppfattas som negativa (Jacobsson 2010).  
 
Ledningen och personalen har inte samma bild av verkligheten (Brandt & Palmgren 
2015).  
 
Det finns en kultur med en negativ stämning, passivitet och missnöje med hur 
verksamheten styrs överlag (Jacobsson 2010). 
 
Det finns en skepsis mot nya koncept och arbetsformer oavsett om de visat sig vara 
bra eller inte (Brandt & Palmgren 2015).  
 
Nya arbetssätt och rutiner strider mot de traditionella synsätt som finns i 
organisationen (Jacobsson 2010). 
 
Personalen saknar engagemang (Brandt och Palmgren 2015).    

Tabell 5. Sammanfattande tabell över hinder för implementering av förändringsarbete i sjukvården (egen 
illustration). 
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3.3 EFFEKTER AV PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING 
  

Inom sjukvården är det alltid nödvändigt att prioritera då det aldrig kommer att finnas 

tillräckligt med resurser för att kunna utföra all verksamhet som medför positiva 

effekter på hälsa och välfärd. Resurserna ska prioriteras till det som ger störst bidrag till 

patienternas hälsa (Ackerby 2008), eller som Socialstyrelsen (2016, s. 9) uttrycker det: 

resurserna ska användas ”till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid”. Eftersom de offentliga 

medlen är begränsade är det betydelsefullt att se till att de används på ett så effektivt 

sätt som möjligt med så hög nytta för patienter som möjligt (ibid.). 

 

Med hjälp av en detaljerad produktionsstyrning så ges avsevärt bättre möjligheter till att 

värdera framtida kostnadsflöden (Brandt & Palmgren 2015). Andritsos och Tangs 

(2014) studie antyder att förbättrade processer för att producera vårdtjänster kan 

reducera patientens resursförbrukning under vårdtiden vilket minskar kostnader. 

Dessutom möjliggör ett effektivare arbetssätt att fler människors behov av vård och 

omsorg med bra kvalitet tillgodoses (Socialstyrelsen 2016). 
  

Verksamheter som arbetar med produktionsplanering och -styrning och resursplanering 

utifrån patientbehov bör kunna se flera positiva effekter, bland annat att tillgängligheten 

till vård förbättras, arbetsmiljön blir bättre och resurserna utnyttjas bättre (Brandt & 

Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2). Därmed blir också 

kostnaderna lägre. Andra effekter en bättre arbetsmiljö kan bidra med är ökad trivsel 

och känsla av meningsfullhet hos medarbetarna (Palmgren & Eklund 2014), ökad 

arbetstillfredsställelse och delaktighet men även bättre hälsa (SOU 2016:2). Det blir 

också tydligare vad som förväntas göras varje dag och vilka förväntningar som finns på 

medarbetarna (Palmgren & Eklund 2014). Produktions- och kapacitetsplanering ger 

även bättre underlag för att besluta om styrning. Det finns också ett visst belägg för att 

produktiviteten ökat av produktions- och kapacitetsplanering (SOU 2016:2). Dessutom 

kan produktionsstyrning även hjälpa att snabbt upptäcka avvikelser (Brandt & Palmgren 

2015). 

 

 



38 

  

3.3.2 SAMMANFATTNING 
 

Utifrån den teoretiska bakgrunden i detta kapitel finns det sammanfattningsvis flera 

faktorer som påverkar om en organisation kan anses vara effektiv och även vissa 

effekter som produktions- och kapacitetsplanering kan förväntas leda till. Dessa 

presenteras nedan i tabell 6. Denna utgör sedan underlag för analysen av de upplevda 

effekterna efter införandet av produktions- och kapacitetsplanering i Region Kronoberg. 

 

Faktorer Förväntad effekt 

Effekter för 
patienten 

Ökad tillgänglighet (Brandt & Palmgren 2015; Socialstyrelsen 2016) 

Arbetssätt  Bättre arbetsmiljö (Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 
2016:2) 

Lägre kostnader (Andritsos & Tangs 2014; Palmgren & Eklund 2014) 

Måluppfyllelse  Nå uppsatta mål (Socialstyrelsen 2016; SOU 2016:2) 

Insikt i 
verksamheten  

Bättre beslutsunderlag för styrning (SOU 2016:2) 

Kostnader) Lägre kostnader (Andritsos & Tangs 2014; Palmgren & Eklund 2014) 

Resursutnyttjande  Bättre resursutnyttjande (Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; 
SOU 2016:2) 

Ökad produktivitet (SOU 2016:2) 

 Tabell 6. Sammanfattande tabell över faktorer som kan påverka effektiviteten och förväntade effekter av 

produktionsstyrning (egen illustration). 
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4 EMPIRI 
 

Detta kapitel består av empiriskt material som samlats in genom de intervjuer som har 

genomförts samt internt material som erhållits efter intervjuerna och vissa 

kompletterande uppgifter via e-post. 

 

4.1 PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING I REGION KRONOBERG 

(POK) 
  

Region Kronobergs PoK-modell är uppbyggd av tre stycken faser: förberedelsefasen, 

genomförandefasen och fortsatt arbete. Dessa innehåller i sin tur vissa steg (Region 

Kronoberg 2017). Modellen presenteras i figur 3 följt av en kort beskrivning av 

modellen som helhet. 

 
Figur 3. Region Kronobergs PoK-modell (egen illustration efter intervju med verksamhetsutvecklarna 19 

april samt internt material, Region Kronoberg 2017) 

  

Förberedelsefasen innebär framförallt praktiska förberedelser för införandet av 

produktions- och kapacitetsplanering. Genomförandefasen sker i fem steg. Först görs en 

behovsanalys och sedan en kartläggning av kapaciteten. När de två stegen är klara ska 

dessa balanseras, det vill säga hur bra behovet och kapaciteten passar ihop och vilka 

förbättringar som kan identifieras. Därefter görs en kapacitetsplanering för hur de 
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resurser som finns ska planeras utifrån behovet. Slutligen handlar det också om att få en 

uppföljningsstruktur på plats (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
 

Verksamhetsutvecklarna jobbar tillsammans med verksamheterna. De har lite olika 

bakgrunder och utbildningar i grunden, en av utvecklarna har till exempel en bakgrund i 

vården, och kan då komplettera varandra. Verksamhetsutvecklarna menar att deras roll 

är att vara ett metodstöd. I förberedelsefasen träffar verksamhetsutvecklarna 

verksamhetscheferna och en projektgrupp som är utsedd i verksamheten att arbeta med 

PoK.  I genomförandefasen finns de fem så kallade PoK-stegen och 

verksamhetsutvecklarna är med i alla dessa steg. De vill att verksamheten ska gå 

igenom alla stegen innan de lämnar. Därefter ska verksamheterna självständigt arbeta 

vidare (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

Susanne är den som ansvarar för det operativa i produktionsplaneringen på 

Ögonkliniken. Hon är ansvarig för att ta fram siffror och räkna på behov och liknande 

men det är inte hon som bestämmer för det gör verksamhetschefen. Inför varje tillfälle 

då en ny plan ska läggas så sitter klinikledningen och går igenom och bestämmer 

behovet tillsammans. Susanne ansvarar då för att ta fram underlag för det hon håller i 

och kan dra siffrorna och berätta vad de står för. Gruppen måste sedan vara överens om 

vad som ska prioriteras och vad som ska göras. När det är bestämt har Susanne det 

operativa ansvaret att göra schemastrukturen så att den matchar (Vårdutvecklare 28 

april 2017). 
  

Marie-Louise lägger schemat tillsammans med Susanne och lägger sedan in schemat 

och rumsplaneringen i Cambio Cosmic, som är det journal- och tidbokningssystem som 

Ögonkliniken använder, samt gör ändringar i schemat när det behövs (Medicinsk 

sekreterare 28 april 2017). 
  

Enligt verksamhetsutvecklarna togs det hösten 2014 ett beslut av dåvarande 

ledningsgrupp i Landstinget Kronoberg om vilken modell för produktions- och 

kapacitetsplanering verksamheterna ska arbeta efter. Innan beslutet fattades gjordes en 

pilot på Medicinkliniken i Växjö som kan ses som grunden för nuvarande PoK-modell 

(Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). 
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Enligt verksamhetsutvecklarna är det meningen att PoK ska införas både i 

specialistvården och i primärvården. Långsiktigt är det meningen att alla verksamheter 

inom Region Kronoberg ska införa PoK, men det har valts att börja med de 

verksamheter som har en egen produktion och framför allt de som har 

mottagningsverksamhet. Mottagningar är exempelvis vårdcentraler, vilka oftast är den 

första kontakten för patienterna. Även specialistvården har mottagningar där PoK-

arbetet påbörjats, men det har inte lagts något fokus på slutenvården ännu 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

På Ögonkliniken är det olika saker och faktorer som samverkar, men ekonomin är en 

central del. De får ungefär 85 miljoner som ska räcka till ögonsjukvården i hela 

Kronoberg, det vill säga lasaretten i både Växjö och Ljungby. Pengarna utgör en ram 

som inte kan tänjas på, i alla fall inte så mycket eftersom det får konsekvenser. Det 

finns även stora utmaningar för sjukvården generellt, bland annat att befolkningen blir 

allt äldre och det blir fler som blir äldre samtidigt som det går att göra mer för fler 

personer (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
 

Verksamhetschefen lämnar ifrån sig en uppdragsbeskrivning som beskriver vad som 

ska göras för pengarna och gör en överenskommelse med centrumchefen om det. Sedan 

förankras det uppåt i organisationen. Det står till exempel angivet hur många 

operationer, hur många återbesök och hur mycket laserbehandlingar som ska göras. Om 

avvikelser uppstår mot överenskommet uppdrag krävs en dialog med regionledningen 

om hur situationen ska lösas och om det medför någon konsekvens eller inte. Det finns 

alltså ett antal parametrar som Ögonkliniken måste förhålla sig till och det är inte bara 

att ett visst antal patienter ska ha vård utan vården ska ges i rätt tid också. Det finns ett 

mål att kronobergarna ska ha god tillgänglighet till vård och det finns vårdgarantin, 

därför prioriteras nybesök. Ett exempel på när mål förändras är då det för några år sedan 

beslutades om att sänka vårdgarantin till 60 dagar istället för de 90 dagar som den är på. 

Om det uppfylldes skulle regionen få pengar. Då fick cheferna direktiv att vårdgarantin 

ska vara 60 dagar på remisser och då påverkas uppdraget ganska mycket. För 

Ögonklinikens del finns det mycket remisser och operationer men framförallt väldigt 

mycket återbesök. Susanne tror att det kan komma en vårdgaranti för återbesök också i 

framtiden vilket gör att planeringen kommer att behöva göras extra noga 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). 
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Andra faktorer som kan påverka Ögonklinikens uppdrag kan till exempel handla om att 

det dyker upp nya behandlingsmetoder eller behandlingsalternativ, utökade 

indikationer, nya direktiv om att vissa saker inte ska göras längre och vårdgarantin. 

Dessutom har patienternas rättigheter blivit stärkta idag. Förutom vårdgarantin har 

patienten rätt att få pengarna tillbaka om hen fått vänta mer än en halvtimme i 

väntrummet. Om inte patienten kan erbjudas en tid inom vårdgarantin så har hen rätt att 

åka någon annanstans för att få vård och det blir också kostsamt. Dessutom kan 

patienter numera läsa sin journal på nätet och i framtiden är det även önskvärt att kunna 

boka tider på nätet. Därför måste Ögonkliniken ha en god planering för att kunna möta 

det (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Susanne tycker att de genomför en mild styrning med PoK och att mycket sker i dialog, 

men om ett mål ska uppnås så måste det finnas styrning också. Innan PoK infördes 

upplevde klinikledningen att det var otydliga mål och dålig återkoppling. Målet med 

produktionsplaneringen enligt Susanne är inte att man ska göra så mycket som möjligt, 

springa fortare eller öka antalet besök väldigt mycket, utan det är att Ögonkliniken ska 

göra rätt saker och veta precis vad det är de ska göra. Det går inte bara att gå på gamla 

rutiner och ha liknande scheman som förra året. PoK är en styrning som gör att 

verksamheten vet precis vad som behöver göras. Medvetna val görs så att när det 

prioriteras vet de även vad det är som prioriteras bort. De kan säga att de prioriterat si 

och så många besök men också varför de inte kunde genomföras. En viktig aspekt och 

förbättringsarbete är att arbeta med att verkligen få patienterna att komma eftersom 

kliniken har avsatt ett rum och en person (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Enligt Susanne handlar PoK om att rätt patient ska få rätt vård och det ska vara rätt nivå 

på vården. Det ska vara rätt kvalitet och personalen ska göra lagom mycket. Saker ska 

inte överarbetas heller utan det ska vara lagom. Det ska också vara rätt instans, det vill 

säga primärvården ska ta sina patienter och specialistvården ska inte ta enkla fall utan 

det ska distriktsläkarna göra. Sedan ska vården också ges i rätt tid och till rätt kostnad 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

 

 



43 

  

4.1.1 FÖRBEREDELSEFAS 
 

Det finns en förberedelsefas som påbörjas ungefär tre månader innan PoK ska införas i 

en verksamhet. Då brukar verksamhetsutvecklarna träffa verksamhetschefen för ett 

uppstartsmöte och förklara vad PoK-modellen innebär, vilken tid och resurser som ska 

avsättas med mera. Det kan då tas beslut för olika praktiska tillvägagångssätt, såsom 

tidsplaner, mötesplaner och vilken del av verksamheten som ska påbörja införandet 

eller om hela verksamheten ska börja på en gång. Sedan följer ett beslut om 

organisatorisk omfattning. Alla yrkeskategorier kan planeras samtidigt om 

verksamheten har möjlighet, men om det är en stor enhet så börjar planeringen kanske 

bara med en personalkategori. På en stor klinik kan vissa enheter påbörja arbetet först 

och sedan kanske verksamhetsutvecklarna påbörjar ett par enheter till innan de lämnar. 

De som är kvar kan sedan fortsätta själva. Allting bör kartläggas eftersom det är lättare 

att se helheten, men hur det görs beror på vad verksamheten har för förutsättningar då 

PoK kräver ganska mycket tid och engagemang (Verksamhetsutvecklarna 19 april 

2017).    
  

Ute i verksamheterna träffar verksamhetsutvecklarna den sammansatta PoK-gruppen. 

Det sätts ihop en PoK-grupp inför varje införande. I en PoK-grupp är 

verksamhetschefen ofta med och utöver verksamhetschefen består gruppen av flera 

olika representanter från verksamheten, exempelvis en ekonomiresurs, en HR-resurs 

och en PoK-samordnare. En PoK-samordnare är en person hos kliniken eller 

verksamheten som kan hålla ihop PoK-projektet från klinikens eller verksamhetens sida 

så att ansvaret inte alltid behöver ligga på verksamhetschefen då de tenderar att ha 

mycket att göra. I PoK-gruppen försöker de även ha med en person som är kunnig på 

registrering. Det är viktigt eftersom det behövs produktionsstatistik för att kunna 

planera. Efter att PoK-gruppen samlats ihop så påbörjas PoK-arbetet. 

Verksamhetsutvecklarna är med under hela resan, allt från ett par månader upp till ett år 

för ett införande. Efter det är tanken att verksamheterna ska kunna driva PoK vidare 

själva (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

Ögonkliniken hade innan PoK infördes en diskussion med klinikledningen om vad de 

inte tyckte fungerade just då. Det var otydliga mål och dålig återkoppling, men många 

av problemen handlade om schemaläggningen. För det första var det många olika 
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personer som lade scheman, det saknades kommunikation mellan dessa och ingen var 

direkt överordnad någon. Det saknades en överblick och det fanns heller ingen som 

riktigt styrde hur resurserna skulle användas. Dessutom ändrades schemat mycket hela 

tiden, det ströks och lades till, vilket gjorde det väldigt svårt att genomföra det som var 

planerat, och det blev sällan som det var tänkt. En annan aspekt var att ledigheterna 

lades ut först och sedan planerades aktiviteterna in kring dem. Det var också svårt att 

samordna personalen på Ögonkliniken. Kliniken jobbar ganska mycket med att 

samordna så att en sköterska eller undersköterska gör en del av undersökningen och 

sedan lämnar över till läkaren som gör resten. Genom att arbeta på det sättet sparas 

läkartid. Exempelvis om ett syntest tar tio minuter att genomföra och sköterskan gör det 

och sedan lämnar över, då sparas tio minuter av läkarens tid vilket gör att fler patienter 

kan bokas in. För att få detta att fungera måste det finnas en övergripande funktion för 

att synkronisera och det saknades. Både ledningen och personalen upplevde att det 

behövdes fler sköterskor och att det inte var tillräckligt med folk. Hur de än jobbade 

kändes det inte som målet kunde nås, det var alltid folk på väntelistan och det kändes 

hopplöst. Det var också mycket variationer. Väldigt mycket ena dagen och väldigt lugnt 

den andra och så upp och ner, och ibland fick det göras extrainsatser med 

lördagsmottagningar (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Ögonkliniken började arbeta lite med problemen själva men hade inte någon direkt 

metodik och kom inte så långt heller egentligen då det var svårt att hålla tråden och 

komma vidare. Det var först 2015 då en person på Utvecklingsenheten hade jobbat fram 

en modell. Då kom det även ett politikerbeslut att alla kliniker i Kronoberg skulle arbeta 

med detta. Det blev en del av Regionens verksamhetsplan och Ögonkliniken var tidigt 

ute med att påbörja arbetet med detta (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
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4.1.2 GENOMFÖRANDEFAS 
 

Den andra fasen i PoK-modellen är genomförandefasen som består av fem stycken steg 

(Region Kronoberg 2017). 

 
4.1.2.1 BEHOVSANALYS 
 

Det första steget i PoK-arbetet är behovsanalysen och det steget är oberoende av vad det 

finns för kapacitet i verksamheten, det behandlar endast vad behovet är utifrån 

patientperspektiv. Behovsanalysen ska sedan ligga till grund för produktionsplanen och 

beskriva vad som behöver produceras. Oftast tittas det först på den befintliga 

produktionsstatistiken från föregående år eller några år bakåt i tiden för att se hur 

produktionen har sett ut tidigare. Ett årsbehov ska identifieras, det vill säga vilken typ 

av besök och hur många besök av varje typ, och sedan ska det spridas ut över året per 

vecka (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

Den största delen av produktionsstatistiken tas från ett system som heter Cambio 

Cosmic,  

som är ett journalsystem, men det finns även andra system. Det går till så att när en 

patient går till en vårdinrättning och anmäler sig i luckan så finns det redan en bokning 

färdig och i den bokningen registreras det att det är just den patienten som kommer, vad 

patienten har sökt för och vad vårdinrättningen förväntas göra. Efter besöket 

dokumenteras det även vad det blev av det hela och allt detta blir sedan statistik 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

 

Vid intervjun med Susanne visas en summering av 2014 av hur resurserna och tiden 

användes. Tanken är att år 2016 också ska summeras, alternativt att varje månad under 

2017 summeras för att kunna jämföra och sätta i relation med varandra hur resurserna 

och tiden används. Underlaget till summeringarna kommer mestadels från tidboken 

men det finns mer information att hämta i olika system. Anledningen till att det mesta 

går att hämta ur tidboken är att man på Ögonkliniken är ganska duktiga på att använda 

tidboken och skriva där vad som görs. Andra kliniker kanske inte är lika duktiga på att 

skriva ut vad som görs i tidboken och då kan de exempelvis göra tidsstudier istället, 

men det blir mer som stickprov (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
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Det första som Ögonkliniken gjorde var att arbeta med behovet och samla in data som 

kartlade hur det såg ut på Ögonkliniken. Både historisk data som besökssiffror men 

också väntelistor analyserades. Det tittades också på ögonsjukvården i stort efter 

indikationer på sådant som kan påverka kliniken, till exempel nya riktlinjer, och försöka 

översätta det till någon slags siffra och räkna fram ett behov. Första och andra gången 

var det väldigt svårt men på sikt lär verksamheten sig att räkna fram behovet på ett 

bättre sätt (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

Verksamheten kartlades grundligt genom att verkligen se på hur Ögonkliniken arbetar. 

Susanne kartlade hela år 2014 och tittade på precis allt som medarbetarna lagt sin tid på 

och hur de hade jobbat. Det gav jättebra information och en djupare kunskap om 

verksamheten. Det fanns både saker som fungerade väldigt bra och saker som kliniken 

verkligen behövde jobba med. Efter kartläggningen kunde de till exempel se att det var 

ganska många patienter som uteblev. Det var känt redan tidigare till viss del men det 

fanns ingen egentlig insikt om hur många som faktiskt uteblev. Resultaten visade att det 

var 20 % som uteblev på sköterskemottagningen och en femtedel är ganska mycket. Det 

gav en ganska stor insikt om verksamheten (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

Därefter räknades hela behovet för Ögonkliniken ut, som är runt 34 000 besök på ett år. 

Det får brytas ner det till något som kan hanteras siffermässigt, som en 

veckoproduktion. Då syns det att på en vecka ska det exempelvis göras 120 nybesök, 45 

gråstarroperationer och 45 synfältsundersökningar. När det bryts ner känns uppdraget 

inte så orimligt (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
 

Det är dock inte alltid som statistiken speglar behovet. Ibland kan det vara så att det 

bara genomfördes ett visst antal besök eller mottagningar på grund av att det fanns för 

lite personal. Behovet kunde ha varit något helt annat, så det räcker inte med att bara se 

på statistik utan den måste analyseras för att se hur behovet ser ut framåt. Det kan till 

exempel finnas köer eller det kan ha köpts vård i ett annat landsting eller region, vilket 

visar att produktionen inte var tillräcklig. Vidare kan det också finnas mönster i 

produktion och inflöde som behöver identifieras, som en influensaperiod eller 

eventuella förändringar i uppdraget. Ett ytterligare exempel är om en privat vårdcentral 

ska stänga, då kan det räknas med en liten uppgång för den offentligt drivna 
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vårdcentralen på grund av att patienterna eventuellt söker sig dit i stället. Sedan kan det 

vara bra att titta på inflödet direkt på vissa enheter. Inflödet kan till exempel mätas 

genom att titta på hur många patienter som ringer in till TeleQ, en telefontjänst vissa 

vårdcentraler använder sig av. Det är upp till verksamheterna själva hur de vill mäta sitt 

inflöde och det kan göras på olika sätt. Verksamhetsutvecklarna finns som en guide för 

att hjälpa dem att se hur många besök de har gjort eller hur många besök de behöver 

göra och vad som behöver göras framåt (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017).  

 

Verksamhetsutvecklarna påpekar att det är verksamheten i fråga som måste göra 

bedömningen (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). De räknar inte ut en hel prognos 

men kan hjälpa till att ta fram vissa specifika saker och ställa coachande frågor till 

verksamheten för att säkerställa att de har ett så bra grundmaterial som möjligt att 

uppskatta behovet utifrån (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). Det är inte alltid det 

lyckas uppskatta ett framtida behov perfekt första gången men med hjälp av 

dokumentation och erfarenhet blir det bättre och bättre för varje gång som det görs 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

 

Output av den behovsanalys som genomförts är en produktionsplan som visar behovet 

av den produktion som varje verksamhet behöver under den kommande tidsperioden 

och vilka produktionsmål som ska följas upp systematiskt (Region Kronoberg 2017). 
  

Det finns en anställd som sitter på process- och uppföljningsenheten som lägger in 

verksamheternas produktionsplaner i det verktyg som används, kallat QlikView. Vissa 

verksamheter har dock inte möjlighet att ha QlikView eftersom de inte har Cambio 

Cosmic, och vissa undersökningar ligger i ett annat system. Då har 

verksamhetsutvecklarna löst det genom att skapa en Excelmall som planerna kan föras 

in i, vilket dock är en kortsiktig lösning. Tanken är att det också ska in i QlikView med 

tiden. Alla som arbetar inom Region Kronoberg kan gå in i verktyget där 

produktionsplanerna ligger. Där går det att se alla verksamheter som har gjort PoK. Det 

finns en kurva som visar de planlagda besöken, operationerna och undersökningarna 

och en som visar det som blev genomfört. I verktyget syns det om det är stor differens 

mellan vad som är planlagt och vad som blivit genomfört (Verksamhetsutvecklarna 19 

april 2017). 
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Det finns en Excelmall där framtaget behov per produktionsplan fördelas ut per vecka 

över ett år. Om det exempelvis är konferens ett par dagar en vecka så kan verksamheten 

se att den tillgängliga bemanningen bara kan producera till exempel 60 % då. Det går 

också att se i produktionsplanen om det tagits in extrapersonal, då kan kapaciteten vara 

över 100 %. Behovet sprids ut över året utifrån en viss procentsats och sedan matchas 

det ihop så nära som möjligt. Det är grunden för hur produktionsplanen görs 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
 

Verksamheterna rekommenderas även förklara den lagda produktionsplanen med ett 

skriftligt dokument. Det är tänkt som hjälp inför nästa års planering. Det är en punkt 

som verksamhetsutvecklarna försöker trycka på eftersom att det hjälper verksamheterna 

när de skriver ner hur de har tänkt sin analys. Då kan de använda det inför nästa år eller 

nästa period så att de kan lära sig, för det är inte alls säkert att det går att pricka rätt 

första gången (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
 

Det som eftersträvas är att skapa jämnhet i planerna och att verksamheterna ska arbeta 

för att uppnå en jämnare planering och det gäller även för stödprocesser. Om det helt 

plötsligt blir en stor topp och det tas in mycket extrapersonal blir det också en press på 

alla stödprocesser, som röntgen, operation, provtagning, diktat och så vidare. Därför 

behöver även utflödet bli jämnare. Om produktionen ska vara lägre under sommaren så 

kommer det att leda till att produktionen måste fördelas över de övriga veckorna under 

året (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

Mycket variationer var något som Ögonklinikens ledning upplevde som problematiskt 

innan PoK infördes. Det kunde vara väldigt mycket ena dagen och väldigt lugnt den 

andra och så upp och ner, och ibland fick det sättas in extrainsatser med till exempel 

lördagsmottagningar. Det fanns även skillnader i hur många patienter exempelvis 

sköterskor hade trots att de har samma utbildning (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Första gången kartläggningen gjordes fanns endast historiska data att använda men nu 

dokumenteras till exempel utförda besök varje år så det går att se sådant som hur 

mycket en viss typ av besök har ökat eller minskat. Det ger underlag till vissa 

antaganden, exempelvis går det att se om en viss besökstyp ökar med ett visst antal 
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procent varje år och då kan det antas att det kommer att fortsätta så. Därefter kan det 

räknas upp och då är det viktigt att skriva ner hur det var tänkt och hur det räknades 

fram för att kunna landa rätt i behovet. Vissa processer ökar och andra minskar. En 

process som har minskat för varje år är angiografi som är en ganska resurskrävande 

sköterskeprocess. Då gäller det att inte slentrianmässigt avsätta resurser för tider som 

inte längre behövs. De resurserna kan istället användas för att öka tillgängligheten på 

andra typer av besök (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

På Ögonkliniken är återbesök för vuxna en mycket stor del och alla dessa besök ska 

planeras in under året. Emellertid ser varje år och varje vecka inte likadana ut. Det 

behöver planeras in semester, helger och sedan är det veckor med mycket kurser och 

årliga möten dit de av tradition skickar folk. En sådan vecka får det räknas med att det 

är färre i personalen och sänka produktionsplanen den veckan utifrån det. Den 

veckoproduktion som är uträknad för en normal vecka är 100 %. Då en ledighet 

accepterats eller om det är en vecka som många brukar vilja vara lediga kan nivån för 

den veckan sänkas redan i planeringsstadiet (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Det gäller att summera att planeringen för vilken produktion som ska uppnås varje 

vecka stämmer överens med behovet under året. Om produktionen dragits ner så 

mycket att behovet inte nås måste det lösas genom att antingen öka vissa veckor eller 

inte bevilja så mycket ledigheter. Annars måste det ses till att det blir mer gjort på en 

normalvecka (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 
4.1.2.2 KARTLÄGGNING AV KAPACITET 
 

Det andra steget i genomförandefasen är kartläggning av kapacitet, det vill säga vilken 

kapacitet verksamheten har att röra sig med. PoK-modellen fokuserar mycket på 

personalkapaciteten men om det finns andra sektorer, till exempel rummen, så ses det 

över också (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

 

I detta steg arbetas det mycket med att överblicka vilken tid som behövs, hur personalen 

fördelar sin tid och vad det är de behöver göra. De tar inte bara emot besök utan 

personalen behöver kanske administrera och skriva journaler, gå på arbetsgruppsmöten 

eller utföra forskning och sådana saker. Kartläggningen syftar till att identifiera vad 
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yrkeskategorierna använder sin tid till och vad de faktiskt behöver göra. En del är att 

identifiera hur mycket tid som yrkeskategorin lägger på olika produktionsmoment. Med 

det avses hur mycket tid som behövs, såsom hur mycket tid som läggs på direkt 

patientkontakt och hur mycket tid som läggs på administration för patienter. Sedan 

finns också verksamhetsadministration som inte är kopplat till en specifik patient utan 

rör administration runt exempelvis schemaläggning, möten, utvecklingsprojekt och så 

vidare. Det kan också vara att titta på hur mycket tid som läggs på utbildning. Dessutom 

finns vissa aktiviteter som är lagligt styrda. Patientjournaler måste till exempel föras, 

det är bara frågan om hur det görs och när det görs. Det går också att titta lite mer 

specifikt på vilka arbetsuppgifter som ingår i till exempel patientadministration och vad 

som menas med det (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

För att ta reda på hur mycket tid som lagts förs ofta någon form av pinnstatistik för 

exempelvis ett visst antal veckor men det görs även intervjuer. Statistiken utgör till stor 

del grunden för förbättringsarbete men bidrar också till att alla medarbetare blir mer 

delaktiga. Sedan skapas diskussion utifrån resultaten vilket ibland kan bidra till aha-

upplevelser (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Det ska också identifieras antalet 

tillgängliga kapacitetstimmar för en tidsperiod, hur stor frånvaron var och vad den 

berodde på. Frånvaro kan bero på exempelvis jourkomputtag, sjukfrånvaro och 

semestrar (Region Kronoberg 2017). 

 

Efter att behovet kartlagts tittade Ögonkliniken på kapaciteten, vilket kan vara både 

personer och lokaler, och på vilken personal som finns och vem som ska göra vad. Det 

kan finnas nyckelpersoner och det kanske behövs fler inom vissa kompetensområden. 

Om det kommer många pensionsavgångar så kanske viss personal behöver 

vidareutbildas (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

Personal producerar också olika mycket beroende på bland annat erfarenhet. En 

överläkare kan exempelvis ha tio patienter på en förmiddag om de har hjälp och sju 

patienter om de inte har hjälp och likadant för underläkarna. Med de nya läkarna skiftar 

det och byggs på lite, när de har jobbat lite längre kan det läggas på ytterligare patienter. 

Om det är någon som kommer och säger att det inte klarar av så många så får antalet 
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patienter sänkas något. I vissa sällsynta fall säger någon att de vill ha fler patienter och 

då kan det läggas på någon (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). 

 

När det blir ändringar i schemat på grund av sjukanmälningar med kort varsel så har 

Ögonkliniken svårt att ringa in någon samma dag eftersom det inte finns någon direkt 

pool. Det finns en resursenhet men den brukar Ögonkliniken inte utnyttja. Möjligheten 

finns men det är svårt att ringa samma dag då de brukar ha mycket att göra. De har 

tidigare haft en person som varit upplärd på att vara med på vissa uppgifter på 

Ögonkliniken, till exempel serva läkare och liknande. Däremot är det svårt att sitta i 

telefon eller sådana saker om personen inte känner till kliniken så väl. Dock finns det 

pensionärer som kommer in och jobbar ibland och dessa kan eventuellt komma in om 

frånvaron är känd dagen innan (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). 
  

4.1.2.3 FÖRBÄTTRINGAR OCH BALANSERING 
 

När behovsanalysen och kartläggningen av kapaciteten har gjorts ska kapacitet och 

produktion balanseras. Förbättringar och balansering utgår från kartläggningen av 

kapaciteten och handlar om att se på relationen mellan produktion och kapacitet och 

identifiera potentiella förbättringsområden (Region Kronoberg 2017). Oavsett om det 

balanserar eller inte så är det viktigt att titta på förbättringsområden för att resurserna 

ska användas på ett effektivt sätt. Verksamhetsutvecklarnas roll som metodstöd är att 

hjälpa verksamheterna att lyfta olika förbättringspotentialer som de ser och ge 

verksamheterna material för att kunna dra en slutsats utifrån detta 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

 

Ett exempel på detta från Ögonkliniken är att Susanne började titta på ST-läkarna som 

hon upptäckte var ett förbättringsområde. Det är viktigt att ha en struktur för när de ska 

gå bredvid och vad de ska lära sig och när de ska få lära sig detta. Det måste också 

planeras, till exempel så att inte fem stycken helt plötsligt ska gå bredvid samma vecka 

för då är det ganska många tider som plötsligt inte finns (Vårdutvecklare 28 april 2017).  
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4.1.2.4 KAPACITETSPLANERING 
	  
När de tre första PoK-stegen genomförts går arbetet över till kapacitetsplaneringen, det 

vill säga hur de resurser som finns ska planeras utifrån ett givet behov. Här skapas 

riktlinjer för kapacitetsplanering (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Utöver 

produktionsbehovet ska hänsyn tas till eventuella förbättringsarbeten som ska 

genomföras. Kapacitetsplaneringen ger upphov till en kapacitetsplan som visar vilket 

behov av resurser som finns och hur dessa ska fördelas. Det innebär också att skapa ett 

övergripande schema för personalresurser för de olika produktionsmomenten som finns 

(Region Kronoberg 2017). Verksamhetsutvecklarna gör inte ett detaljerat årsschema för 

all personal utan det blir mer en grund för den som sedan ska lägga schemat. Termen 

normalveckoschema används ibland, då produktionsplanen visar behovet för en normal 

vecka. Utifrån intervjuer och kartläggning av kapaciteten fås information om vilka 

möten som måste planeras in, vilken administrationstid som ska planeras in och så 

vidare. Konkret kan det sägas att det är att försöka matcha behovet med antalet personal 

som finns nu. Det ska även ge hjälp till verksamheten som får ta ett aktivt beslut om det 

inte går ihop. De får besluta om vad som ska förändras eller vad som ska prioriteras. 

Även information kring framtida kapacitetssituationer ska sammanställas. Det kan vara 

hur många arbetstimmar som kommer att finnas eller hur stort behovet av 

jourkomputtag kommer att vara. Exempelvis kan det beräknas hur mycket komputtag 

som måste tas ut utifrån hur mycket det jobbades förra året (Verksamhetsutvecklarna 19 

april 2017). 

 

Personal har olika kompetenser och ska matchas eftersom alla inte kan genomföra alla 

operationer eller behandlingar. Det ska alltid finnas en form av tillgänglighet, vilket gör 

att det inte går att ge alla kirurger som kan genomföra en viss operation ledigt samtidigt. 

Tillgängligheten måste vara i fokus även om önskemålen kan se annorlunda ut. När det 

gäller kompetens är det viktigt att veta vilken kompetens som finns och om det finns 

risk att förlora någon kompetens (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

PoK handlar också om att använda sina kompetenser på rätt sätt. Det finns olika nivåer 

på sköterskor, nämligen undersköterskor, ögonsköterskor och allmänsköterskor, och det 

gäller att de får rätt uppgifter för sin kompetens. När Ögonkliniken började med PoK 

gjorde Susanne en djupgående analys av hur Ögonkliniken disponerat sin tid. Hon 
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kunde se att ögonsköterskorna hade använts som assistenter till läkare i 700 timmar på 

ett år när de egentligen ska ha egna patienter och mottagningar. Att assistera läkarna är i 

själva verket undersköterskornas jobb och det måste alltså matchas. Ju mer 

läkarmottagningar som kan genomföras med rätt assistans desto fler patienter får hjälp. 

Strävan är att nå så hög kvot med assistans som möjligt och målet är att det ska vara 

100 % assisterade mottagningar. För att få detta att fungera försöker det optimeras så att 

det finns sköterskeresurser när det är läkaraktiviteter som kräver hjälp. Dessutom gäller 

det att se om vissa processer verkligen behöver de resurser som är avsatta till dem 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Akutproduktion hanteras inte på något särskilt sätt i planeringen mer än att det ska 

finnas en jour. Det tittas på hur mycket jourtider som har lagts ut och hur mycket som 

har utnyttjats. Det kan komma synpunkter på att jourtiderna inte räcker till, vilket de 

inte gör vissa dagar samtidigt som det vissa dagar finns tomma tider. När det kommer 

synpunkter på att jouren behöver utökas så går det att mäta för att se om det behövs och 

om det är ett faktiskt behov eller om det egentligen är enstaka gånger det sker att 

jourtiderna inte räcker till. Känslan kan vara att det alltid är för mycket att göra på 

jouren men i själva verket har det kanske varit tomma tider hälften av gångerna, men 

det upplevs inte på samma sätt. Därför är det bra att mäta för att en verksamhetschef ska 

kunna planera och fatta bra beslut (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Tidigare kunde varje doktor eller sköterska i högre grad säga att de ville ha en viss typ 

av mottagning eller göra vissa operationer på en viss tid. I ett större perspektiv fungerar 

inte det för någon annan klinik med tanke på hur uppdraget faktiskt ser ut. Det är det 

som politikerna har insett nu också. Susanne ser dock att det finns en stor frihet eller 

möjlighet att påverka olika processer och jobba med patientförbättringar vilket kan vara 

spännande för vårdpersonal, men att själv styra sitt schema i detalj går inte längre 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). Förslag om processutveckling hanteras i 

klinikledningen och ledningen har ett övergripande ansvar för att tillgodose personalens 

önskemål, verksamhetens behov av förändringar samt patienters behov av vård 

(Vårdutvecklare 24 maj 2017). 

 

När kunskap finns om vad som ska utföras på en vecka ska ett schema upprättas som 

matchar behovet. Genom att göra det har skapas en möjlighet att klara uppdraget som 
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finns (Vårdutvecklare 28 april 2017). Det är Marie-Louise och Susanne som lägger 

schemat tillsammans och det görs först i ett handskrivet schema (Medicinsk sekreterare 

28 april 2017). Schemat läggs med tre månaders framförhållning, så vecka ett läggs 

schemat för vecka 13. Det finns en schemastruktur som bestämmer vem som ska göra 

vad och dessa ska harmonisera och gå ihop. Kan alla passen tillsättas och alla patienter 

kommer så klaras uppdraget. Om inte alla pass bemannas har det antingen beviljats för 

många ledigheter eller så finns det inte tillräckligt med anställda och då nås inte målet. 

Genom att schemaläggningen har synkroniserats så har till exempel nivån där läkare får 

assistans höjts men målet på 100 % har inte riktigt uppnåtts. Susanne menar att 

produktions- och kapacitetsplanering är en riktig kompass i och med att det visar vad 

som ska göras och det gör det mycket enklare att lägga schema när det finns att utgå 

ifrån. Sedan tittar Susanne på väntelistorna när de schemalägger och vad som händer 

med dem så att det kan planeras efter det. Exempelvis om någon läkare har väldigt lång 

väntelista får mottagningar planeras så att de patienterna kan komma (Vårdutvecklare 

28 april 2017). 
  

Även om schemat läggs tre månader i förväg får justeringar ske efterhand. Marie-

Louise menar att det alltid tillkommer någonting. Personal kommer på att de vill vara 

lediga, gå på kurs eller något sådant. Ibland är det lite dålig framförhållning, emellanåt 

säger inte folk till fast de vet att de har annat. Sedan kan det vara att personal till 

exempel ringer in och sjukanmäler sig. För det mesta är det en sköterska som börjar 

tidigt på morgonen som då får göra ändringarna i schemat. Först ringer de till 

avdelningsföreståndaren som sedan förmedlar det till sköterskan som ser hur schemat 

enklast går att lösa. Ofta handlar det om att stryka vissa aktiviteter då det är svårt att 

ringa in någon samma dag. Om det är någon som sjukanmäler sig för hela veckan finns 

det pensionärer som eventuellt kan ringas in. Resursenheten utnyttjas inte så ofta 

eftersom de brukar ha mycket att göra och de kan inte kliniken så väl. Om det är 

frånvaro som ligger lite längre fram så ändrar Marie-Louise i det inlagda schemat 

(Medicinsk sekreterare 28 april 2017). 
  

4.1.2.5 UPPFÖLJNING 
 

Det sista PoK-steget är uppföljning och då ska det säkerställas att produktionsplanerna 

finns inlagda i uppföljningssystemet (QlikView alternativt Excel). Det ska också 
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säkerställas att de produktions- och kapacitetsplaner som tagits fram har kommunicerats 

ut (Region Kronoberg 2017). Vidare kan verksamheterna få guidning och stöd av 

verksamhetsutvecklarna att ta fram uppföljningsrutiner för fortsatt arbete. 

Verksamheten ska dels ha en uppföljningsprocess för hur verksamheten följer upp sina 

planer och hur de jobbar med planerna men även kring nästkommande års planering. Då 

behövs det nämligen göras en ny behovsanalys. Meningen är att verksamheten ska få de 

verktyg de behöver och förbereda dem för det steget eftersom metodstödet egentligen 

har fasats ut då. Det sker en form av överlämning (Verksamhetsutvecklarna 19 april 

2017). Verksamheterna ska få med sig verktyg för uppföljning och en tillhörande 

processhantering så att de kan följa de planer som har lagts. De ska även ha en strategi 

för framtida PoK-arbete (Region Kronoberg 2017). 

 

Därefter får verksamheterna ta fram processer och rutiner för hur uppföljningsprocessen 

ska se ut. Det gäller både för den löpande uppföljningen av de planer som har lagts och 

förbättringsområden och de ska även ta fram strategier för det kommande PoK-arbetet. 

Det kan till exempel göras genom att ta fram en årsplanering och sedan månadsvis 

beskriva vilka aktiviteter som ska göras och vem eller vilka som är ansvariga 

(Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). 
 

När verksamhetsutvecklarna avslutar införandet av PoK med en verksamhet erbjuder de 

en uppföljning efter ett par månader och de kan då boka in ett möte med verksamheten 

om verksamheten är intresserade och vill att verksamhetsutvecklarna ska höra av sig. 

De finns också tillgängliga för hjälp, även om de lägger större delen av sin tid hos de 

verksamheter som just för tillfället är schemalagda för ett införande. De följer även upp 

så att verksamheterna lägger in produktionsplaner i QlikView. Om de ser att det inte 

finns produktionsplaner inlagda så kontaktar de verksamheterna i den mån det är 

möjligt för att ta reda på vad som har hänt och frågar om de kan hjälpa till 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
  

Verksamhetsutvecklarna har sedan förra året börjat med något som kallas 

erfarenhetsmöte. Där bjuds de verksamheter som infört PoK in två gånger om året så att 

de får möjlighet att träffa varandra och dela med sig av erfarenheter från sin 

verksamhet. Det finns också möjligheter att jobba lite i grupp och prata om det som kan 

ha betydelse (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 
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I QlikView finns möjlighet att följa upp utfallet då det finns grafer som visar 

förhållandet mellan det planlagda och det genomförda. Det kan synas stor differens just 

nu men tanken är att det ska göras förbättringar så att det blir bättre med tiden. Planen 

är just en plan och det går inte att stirra sig blind på en prognos utan det verkliga 

behovet bör också analyseras (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). 

Verksamhetsutvecklarna utvärderar inte de olika fallen utan det är upp till 

verksamhetscheferna att göra en uppföljning tillsammans med deras verksamhet på 

vilka åtgärder som vidtagits och vad utfallet blev. Verksamhetsutvecklarna hjälper till 

med att ställa kritiska frågor och lyfta upp olika saker då det ibland är lätt att bli 

hemmablind, men det är verksamheterna som själva äger besluten och bestämmer i 

slutändan. Det är inte verksamhetsutvecklarnas roll att värdera alternativen utan att 

förmedla information och verktyg som kan användas (Verksamhetsutvecklarna 19 april 

2017). 
  

Ögonkliniken har jobbat med produktions- och kapacitetsplanering sedan 2015 och har 

hittills gjort två produktionsplaner (Vårdutvecklare 24 maj 2017). Det första året var 

med utvecklingsenhetens hjälp och andra gången var år 2016 då klinikledningen själva 

resonerade och tog fram behovet för 2017. I september är det dags för nästa gång och då 

beräknas det ta omkring en och en halv dag och då går de igenom hur det har sett ut 

under året. Om till exempel mottagningar varit dåligt utnyttjade finns det anledning att 

ändra på saker. När det gjorts en analys över hur det ser ut och hur tiden har disponerats 

är det också lätt att visa för andra sedan (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

Det gäller också att vara observant på avvikelser som kan leda till att olika insatser blir 

dyra. Skulle det exempelvis inte hållas uppsikt på operationsväntelistan kanske det 

plötsligt inte går att uppfylla vårdgarantin och då kan mottagningen vara tvungen att 

börja ha lördagsöppet, vilket i sin tur blir dubbelt så dyrt. Därför gäller det att ligga 

steget före och ha framförhållning och försöka förutse problem och undvika dem så att 

det inte kostar kliniken massa pengar i slutändan (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
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4.1.3 FORTSATT ARBETE 
 

Efter att PoK har genomförts ska verksamheterna arbeta vidare med att följa upp planer, 

förbättringsarbeten och andra åtgärder. De ska också fortsätta planera verksamheten 

(Region Kronoberg 2017). 
  

När planerna har följts upp på Ögonkliniken har det bland annat funnits att det 

fortfarande stryks mottagningar ganska generöst fastän de är schemalagda och 

planerade. Det kan också vara att folk blir sjuka eller vabbar, men det syns ändå vad 

avvikelsen eller differensen är mellan produktionsplanen och vad som faktiskt gjordes. 

Sedan tittas det exempelvis nyttjandegraden på tiderna och då syns det vad orsakerna 

var till att tider blev inställda, om var det sjukdom eller något annat (Vårdutvecklare 28 

april 2017). 
  

Vid intervjun med Susanne visades en vecka i början av året som exempel. Där kunde 

inte planen följas på grund av att det inte fanns tillräckligt med läkare för att bemanna 

alla återbesök. Däremot klarades nybesöken precis av eftersom dessa prioriteras på 

grund av vårdgarantin. IVT som är en viktig process där injektioner sprutas i ögat låg 

också precis. Laserbehandlingar och operationer gjordes det däremot fler av än vad som 

hade planerats. Genom att göra så syns det hur schemaläggningen blev men sedan görs 

också en uppföljning av vad som blev när veckan genomförts. I det här fallet hade det 

hänt en del (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

4.2 IMPLEMENTERING AV POK I REGION KRONOBERG 
 

I detta avsnitt presenteras det som framkommit under intervjuerna som handlar om 

implementering av produktions- och kapacitetsplanering.  

 

4.2.1 LEDARSKAP 
 

Stabilt ledarskap är viktigt för att produktions- och kapacitetsplanering ska fungera. Det 

är en utmaning för chefer att våga stå på sig när det blåser motvind (Vårdutvecklare 28 

april 2017). 

 



58 

  

Produktions- och kapacitetsplanering är främst ett verktyg för ledning och styrning som 

exempelvis en verksamhetschef kan använda sig av för att leda och styra sin verksamhet 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Susanne upplever att det svåraste med och det 

största hindret för att implementera PoK är en brist på acceptans. Hon säger också att 

det uppstår en motvilja när en styrning likt PoK ska genomföras. I många fall kan 

styrningen gälla sådant som ledningen tidigare fått kritik för. Förut fick ledningen till 

exempel kritik för att de inte tog aktiv del i väntelistorna och det framfördes åsikter och 

argument om att det borde vara en ledningsfråga. Det framfördes även argument och 

åsikter om att tider och resurser inte räckte till. Nu arbetar ledningen aktivt med PoK för 

att se till att Ögonkliniken ska klara sitt uppdrag, vilket borde ligga i linje med den 

kritik som tidigare framförts. Trots det upplever Susanne att ledningens arbete i stället 

ges en negativ klang (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

Susanne beviljar inte ledigheter utan det är olika chefer som gör det, till exempel 

verksamhetschefen för läkarna och avdelningschefen för sköterskorna. Ögonkliniken 

har inte riktigt kommit till den punkt att produktionen läggs ut först, utan är just nu i ett 

mellanläge där många ledigheter beviljas trots att produktionen inte är säkerställd. När 

ledigheterna för september 2017 ska läggas är det beslutat att det ska göras enligt PoK 

och då utgå från produktionen. Kliniken försökte även göra så på schemat för 

sommaren 2017 då Susanne räknade på och simulerade olika ledigheter och dess effekt 

på produktionen vilket gjorde att kliniken kunde se vilka nivåer de hamnade på. I de fall 

där produktionen blev för låg fick cheferna veta att så många inte kunde vara borta 

samtidigt och de fick då berätta för personalen att de bara fick ta ut ett visst antal veckor 

semester under en viss period (Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

4.2.2 PLANERING 
 

Ögonkliniken börjar närma sig det nya arbetssättet som kommer med PoK men det är 

en svår process. Kliniken har närmat sig arbetssättet väldigt försiktigt under våren och 

nekat vissa ledigheter och cheferna har alltid haft ett argument att neka, till exempel 

genom att säga att en viss vecka inte går men att de kan ta en annan vecka istället 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). 
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4.2.3 KOMMUNIKATION 
 

Hela personalgruppen blir informerad om PoK av respektive chef, men det är inte alla 

som blir utbildade i detalj i PoK-modellen (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017).  

 

Verksamhetsutvecklarna kan vara med på en arbetsplatsträff eller liknande för att 

informera och återkoppla kring de planer som finns. Det kan uppkomma frågor kring 

vad som är meningen med PoK och då är det viktigt att nå ut i hela arbetsgrupper så att 

det finns en chans att ställa frågor. Meningen är alltså att den personal som befinner sig 

utanför PoK-gruppen ska få reda på vad PoK handlar om och förstå vad det är som görs 

eller ska göras och varför det ska göras. Därför erbjuder verksamhetsutvecklarna sig 

alltid att vara med som stöd på en arbetsplatsträff, men det är upp till 

verksamhetschefen att avgöra om stödet behövs. Om verksamhetschefen till exempel 

känner sig trygg med att hålla i informationen på ett möte får de göra det själva 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017).   

 

När PoK skulle införas på Ögonkliniken var en person från Utvecklingsenheten och 

informerade om modellen och varför den skulle införas (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

Susanne menar att det går att informera mer och bättre än vad de gjorde på 

Ögonkliniken, men hon tror inte heller att det går att förvänta sig att få med alla ändå. 

Det får hanteras på ett bra sätt och produktionsplaneringen får göras med ansvar och 

omsorg och försöka kommunicera på ett bra sätt. I längden är det väl det som ger värde 

och bra erfarenheter hos personalen, att det här nya sättet var ett bra sätt att jobba på 

(Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

Det är alltid svårare att ändra i ett lagt schema än att ta hänsyn till något när schemat 

läggs. Informeras schemaläggaren om att någon behöver vara borta när schemat läggs är 

det lätt att stryka den personen och sedan planera efter det. Om schemaläggaren 

däremot behöver ändra schemat är det svårare då det ofta påverkar schemat i flera led. 

Ofta kommer önskade förändringar, som att någon vill vara ledig eller gå på kurs in 

ganska sent till vilket leder till merarbete (Medicinsk sekreterare 28 april 2017).  
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Det faktum att det nu sakta har börjats neka ledigheter gör att chefen måste ha en bra 

relation med sina medarbetare och chefen måste även kunna motivera ett nej. Om ett nej 

kan motiveras förstår förhoppningsvis personalen varför.  Susanne säger dock att det 

säkert finns de som inte förstår och tycker att det är väldigt dumt och dåligt och 

poängterar än en gång att det är viktigt hur chefen kommunicerar med läkaren eller 

sköterskan och kanske får visa att om de tar ledigt här är det si och så många 

operationer som inte kan genomföras. I vissa fall tas ett beslut och det accepteras att gå 

under planen och beviljar en ledighet om det är en ledighet som är mycket viktig 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

Det blev omtag på semestern för sommaren 2017 vilket Susanne tror skapade en del 

missnöje. Om alla ledigheter hade accepterats hade det bidragit till en dålig 

arbetssituation för dem som var kvar på jobbet vissa veckor och som chef kan inte en 

omöjlig arbetssituation tillåtas. Argument kan vara svåra att ta åt sig som personal om 

det finns stort missnöje med att inte få bestämma själv när semestern ska vara, så det 

finns alltid svårigheter (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

4.2.4 DELAKTIGHET 
 

Marie-Louise säger att personalen har haft möjlighet att vara lite delaktiga i och med att 

de har haft möjlighet att påverka och göra om schemat. Dock är det svårt att göra alla 

nöjda. Det går inte att ha hur mycket önskemål som helst för någon måste göra vissa 

saker. Så långt det går att tillgodose önskemål tycker dock Marie-Louise att det kan 

göras (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). Sköterskorna fick till exempel ha åsikter 

om vem som ska bemanna vilken rad på schemat. Susanne gjorde ett utkast som de 

sedan fick titta på och göra justeringar. Samma sak gällde läkarna, där beror det mer på 

olika kompetenser men där försöker de göra schemat så varierat som möjligt. Dock är 

det fortfarande en ifrågasatt process (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

4.2.5 KUNSKAPSBRIST 
 

Tidigare kunde det vara svårt att ha insikt i verksamheten och det fanns därför 

svårigheter för ledarna att bemöta argument som att det måste anställas mer personal 

etcetera. Med PoK är det lättare att visa att arbetssättet måste bli annorlunda. Susanne 
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upplever att den insikten kan stärka cheferna. Det kan till exempel vara så att ett 

argument är att visa på vad som kan arbetas med i stället då det är svårt att få pengar för 

en ytterligare tjänst. Speciellt vid de tillfällena då mottagningarna kanske egentligen 

inte ens fylls (Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

4.2.6 TID OCH RESURSER 
 

På Barnkliniken som är en stor verksamhet finns det en heltidstjänst som är avsatt för 

att arbeta med utvecklingsarbete, vilket PoK är en del av. Det har dock inte alla 

verksamheter. På en vårdcentral kan det exempelvis sitta en verksamhetschef själv som 

redan har en heltidstjänst som är fylld av annat. Där har verksamhetschefen inte 

möjlighet att sätta av all sin tid till att arbeta med PoK utan det arbetet får kilas in och 

införandet delas upp. Verksamhetsutvecklarna ser därför framgång när en verksamhet 

har någon som är lite avsatt till PoK som kan hålla ihop frågorna 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

 

Ett bättre IT-stöd är något som Susanne kan sakna. Hon gör många egna mallar i Excel 

men tycker att QlikView är bra där det går att titta på de olika kurvorna och vecka för 

vecka och se olika utfall. Just nu sker det en stor ombyggnation på Ögonkliniken som 

Susanne också håller i men annars använder hon sig av QlikView varje vecka. Det är 

viktigt att hålla koll på siffrorna eftersom det kan vara lite småfel här och där i 

QlikView som beror lite på hur siffrorna matas in. Därför måste QlikView 

kvalitetssäkras och återkopplas till de som har utformat det. Ett exempel kan vara 

gråstarroperationer då de kan göra antingen ett eller två ögon vid samma tillfälle. 

QlikView räknar det bara som en operation även vid de tillfällen det egentligen ska 

räknas som två operationer. Därför kan det bli fel i uppföljningsdatan. Det är dock 

vanligast att bara ett öga opereras, men det hade behövt finnas olika alternativ i 

QlikView (Vårdutvecklare 28 april 2017).   

 

Susanne skulle också gärna ha någon form av IT-lösning som gjorde det lättare att titta 

på de besök som inte blev av, till exempel om det berodde på att en patient uteblev eller 

om tiden var obokad. Detta eftersom det är önskvärt att mäta effektiviteten eller 

nyttjandegraden av tiderna. Exempelvis så har de sett att det är 20 % av patienterna som 



62 

  

inte kommer, men just nu måste Susanne handräkna det för att se hur det ligger till. 

Även IT-lösningar där det snabbt går att få tillgång till information om jourtider så att 

det inte behövs räknas ihop hade varit önskvärt (Vårdutvecklare 28 april 2017).  

	  

Susanne upplever att Cambio Cosmic generellt fungerar bra och smidigt för att se 

utförda besök, nybesök, återbesök, vilken typ av besök och vilken vårdgivare. Systemet 

fungerar sämre för att titta på andra lite mer specifika saker. Det hade gärna fått vara så 

att Cambio Cosmic skulle kunna ange andel, till exempel att det har lagts in 120 

återbesök en vecka, istället för att sitta och räkna för hand (Vårdutvecklare 28 april 

2017).  

 

Marie-Louise anser också att Cambio Cosmic fungerar väl. Det är ett system som hon 

hållit på med länge och som hon är van vid (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). 

 

4.2.7 PERSONALENS INSTÄLLNING 
 

Verksamhetsutvecklarna säger att personalens inställning till produktions- och 

kapacitetsplanering har varit varierande men att den upplevs som mestadels positiv. 

Den verksamhetsutvecklare som har en bakgrund i vården upplever att det är av stor 

nytta att själv ha upplevt när förändringsarbeten ska genomföras i vården. Hon menar 

att det då går att bjuda lite på sig själv om någon är negativt inställd, till exempel att 

säga att hon förstår att personen i fråga inte riktigt vill men att våga kan göra att det blir 

bättre (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017).  

 

Marie-Louise säger att hon inte får höra något om hur personalen uppfattar PoK eller 

om de har en positiv eller negativ uppfattning. Däremot säger hon att det gjordes ett 

schema enligt PoK som personalen fick titta på och som verksamheten hade ett tag, som 

personalen sedan inte var nöjda med då de tyckte att de fick göra för mycket av samma 

sak. Schemat ändrades då av Susanne. Därför är schemat numera mer varierat men 

sedan händer saker som inte rås på så att det får ändras om, till exempel kan någon bli 

sjuk och då kan samma person få sitta i telefon nästa dag igen (Medicinsk sekreterare 

28 april 2017). 
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PoK är ett industriellt begrepp och vissa undrar om det går att överföra industriella 

begrepp till något som har med människor att göra, speciellt eftersom vården gäller 

sjuka personer och att det aldrig går att veta när en person kommer att bli sjuk. Susanne 

menar att det går, men att det inte går att göra på precis samma sätt som i industrin 

(Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

Offentlig verksamhet inom vårdsektorn har tidigare ofta styrts utifrån kapacitet istället 

för utifrån behov och produktion, men nu försöker verksamheterna gå från 

kapacitetsstyrning till att styra mer efter behov (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

Tankesättet som kommer med PoK är nytt arbetssätt på Ögonkliniken och Susanne 

menar att det kan upplevas som att vissa friheter som funnits tidigare försvinner 

(Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

PoK är en stor process att gå igenom. Det går inte på ett år och förmodligen inte på fem 

år heller, istället kan det behöva ses som en tioårsperiod där PoK ska införas, mogna 

och landa. PoK är en process som har en början men inget slut, och det är ett arbetssätt 

som ska jobbas utifrån och vara pågående hela tiden (Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

4.3 EFFEKTER AV POK HOS REGION KRONOBERG 
 

Verksamhetsutvecklarna på Utvecklingsenheten ser positiva effekter av införandet av 

PoK men för en beskrivning av effekterna mer i detalj hänvisar de till de verksamheter 

som arbetar med PoK (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). 

 

Marie-Louise tittar inte heller hon på hur utfallet faktiskt blivit. Dock tycker hon att 

arbetssättet kring PoK har fungerat bra och underlättat hennes arbete. Tidigare då 

schemat lades var det efter vissa kriterier men ändå ganska fritt. När schemat numera 

läggs är det redan förutbestämt enligt PoK vem som ska göra vad vilket Marie-Louise 

tidigare behövde bestämma själv. Det gör att ett steg har försvunnit från 

schemaläggningsprocessen och Marie-Louise upplever att det går snabbare och att det 

finns en bra grund att stå på, trots att schemat ofta får ändras på grund av sjukdom eller 

liknande. Marie-Louise upplever dock inte att väntelistorna har blivit kortare sedan 

arbetet enligt PoK började, utan snarare att det går lite upp och ner. Det finns till 
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exempel en väldigt lång väntelista för de som ska göra synfältsundersökningar, men om 

det är fler besök som ska bokas in jämfört med tidigare eller om det är samma nivå vet 

hon inte (Medicinsk sekreterare 28 april 2017).  

 

PoK är en lång process att gå igenom och därför är det svårt att så här i början av 

processen att säga om det har blivit bättre och vad som i så fall blivit bättre. Dock finns 

det olika trender att titta på (Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

Det finns uppföljningsverktyg som används och som visar grafer på hur långa olika 

väntelistor varit över tid, antal utförda besök och hur produktionen varit per vecka 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). Susanne ser en trend att PoK kommer att leda till att de 

arbetar enligt modellen rätt vård till rätt patient vid rätt tillfälle och i rätt tid. Vissa 

resultat har de redan som bekräftar det men hon säger att det kommer att behövas mer 

tid för att uppnå dessa resultat (Vårdutvecklaren 24 maj). 

 

Ögonkliniken har också på senaste tiden tappat i läkarkapacitet vilket gör att de veckor 

som är planerade för 100 % produktion just nu inte ligger på mer än 80-85 %. Därmed 

går det att förutsäga att Ögonkliniken har och kommer att få problem framöver med att 

följa produktionsplanen (Vårdutvecklare 28 april 2017).   

 

Susanne ger några exempel på hur hon upplever att Ögonkliniken arbetar mer effektivt:  

● Förut hade vissa mottagningsformer låg beläggning på de tiderna som fanns. Ett 

exempel är vissa injektionstillfällen där en läkare och två sköterskor arbetade 

tillsammans. Det fjärde tillfället varje vecka som var avsatt för den särskilda 

behandlingen var bara utnyttjat till 50 %. Efter PoK blev teamet som utförde 

behandlingen informerade om hur det såg ut och tillfrågades vad de tyckte 

kunde göras åt saken. De bestämde själva att plocka bort en eftermiddag 

varannan vecka och då utföra andra aktiviteter, vilket i sig gör verksamheten 

mer effektiv.  

● En kartläggning visade att ögonsköterskorna hade använts som assistenter 700 

timmar på ett år trots att de ska ha egna mottagningar. Den schemastruktur som 

finns efter införandet av PoK innebär att ögonsköterskorna aldrig planeras in på 

assistanspass och ska nu bara ha egna mottagningar, vilket gör att tid och 
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kompetens utnyttjas bättre. Sedan kan det uppstå sjukdom som gör att det 

kanske blir så ändå.  

● Tidigare fanns en variation i antalet patienter som togs emot per pass som 

berodde på hur många patienter som läkare eller sköterskor sagt till 

schemaläggaren att de ville ha. Det kunde exempelvis variera mellan tio och 

femton patienter per pass. Nu är det fastställt hur många patienter som ska tas 

emot på en viss typ av pass. Det innebär att effektiviteten säkerställs i den 

processen då det går att se hur många patienter som får vård på ett pass 

(Vårdutvecklare 28 april 2017).  
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5 ANALYS 
 

I det här kapitlet analyseras Region Kronobergs PoK-modell, hinder för 

implementeringen av PoK samt effekter av PoK utifrån den analysmodell som har tagits 

fram. 

 

5.1 PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING I REGION KRONOBERG 
  

Generellt talar teorin snarare om produktionsstyrning som ett samlingsbegrepp och inte 

produktions- och kapacitetsplanering, men produktionsstyrning innehåller dock att göra 

bland annat produktionsplanering och kapacitetsplanering och stämmer väsentligen 

överens med det som SOU 2016:2 och Region Kronoberg kallar produktions- och 

kapacitetsplanering. 

 

Region Kronobergs modell för produktions- och kapacitetsplanering innehåller tre faser 

– Förberedelsefas, Genomförandefas samt Fortsatt arbete (Region Kronoberg 2017). I 

tabell 7 har författarna vidareutvecklat tabell 4 som återfinns i slutet av kapitel 3.1 

genom att i den högra kolumnen införa vilken fas samt i förekommande fall vilket eller 

vilka steg som bäst motsvarar respektive steg från teorin. 
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Steg Region Kronoberg 

Strategisk planering/uppdrag  
(Palmgren & Eklund 2014; Vissers, Bertrand & De 
Vries 2001) 

Förberedelsefas 

Behovsanalys 

(Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2) 

Genomförandefas: 

Steg 1 Behovsanalys 

Steg 2 Kartläggning av kapacitet 

Produktionsplanering/ 

Volymplanering 
(Alvekrans et al. 2016; Brandt & Palmgren 2015; 
Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2; Vissers, 
Bertrand & De Vries 2001) 

Genomförandefas: 

Steg 1 Behovsanalys 

 Genomförandefas: 

Steg 3 Förbättringar och balansering 

Kapacitetsplanering/resursplanering/patient volumes 
planning and control/resources planning and 
control/patient group planning and control 

(Alvekrans et al. 2016; Brandt & Palmgren 2015; 
Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2; Vissers, 
Bertrand & De Vries 2001) 

Genomförandefas: 

Steg 4 Kapacitetsplanering 

Daglig styrning 
 (Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 
2014; Vissers, Bertrand & De Vries 2001) 

 

Produktionsuppföljning/uppföljning  
(Alvekrans et al. 2016; Brandt & Palmgren; 2015; 
Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2) 

Genomförandefas: 

Steg 5 Uppföljning 

Tabell 7. Jämförelse av den generella teorin och Region Kronobergs PoK-modell (egen illustration). 

  

Den följande analysen är huvudsakligen strukturerad efter Region Kronobergs modell 

och syftar till att diskutera och jämföra de faser och steg som de använder med de steg 

som teorin talar om. 
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5.1.1 FÖRBEREDELSEFAS 
 
I den första fasen, förberedelsefasen, görs förberedelser för införandet och det beslutas 

om praktiskt tillvägagångssätt (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Ingen av de 

modeller som framkom i teorin talar direkt om vilka praktiska förberedelser som ska 

vidtas innan produktionsstyrning sätts i verket. Det är dock viktigt att tänka över hur 

arbetet ska genomföras praktiskt. Den modell som bäst tycks motsvara Region 

Kronobergs är den som presenteras av Palmgren och Eklund (2014). Den innehåller alla 

stegen på något sätt men talar dessutom om sjukvårdens uppdrag (Palmgren & Eklund 

2014), som i uppsatsen klassificerats under begreppet strategisk planering tillsammans 

med Vissers, Bertrand och De Vries (2001). Uppdrag och strategisk planering kan ändå 

sägas vara något som måste finnas på plats innan införandet av vilket förändringsarbete 

eller projekt som helst för att arbetet ska vara meningsfullt. 
  

5.1.1.1 STRATEGISK PLANERING 
 

Även om Region Kronoberg inte uttryckligen införlivat uppdrag eller strategi som en 

del av sin modell så har de ett uppdrag att följa som även måste genomsyra PoK-

arbetet. Alla sjukvårdsorganisationer har vissa lagar, förordningar och föreskrifter att 

förhålla sig till (Socialstyrelsen 2016). Som det också framkom under intervjun med 

Susanne så finns det en budgetrestriktion och en uppdragsbeskrivning som 

verksamhetschefen lämnar ifrån sig och som förankras även högre upp i organisationen. 

Dessutom finns det mål som sätts upp för verksamheten, att de ska producera ett visst 

antal operationer och besök, vårdgarantin eller så kan det komma nya direktiv om nya 

behandlingsmetoder, behandlingsalternativ, utökade indikationer och om vad som ska 

eller inte ska göras (Vårdutvecklare 28 april 2017). Uppdragsbeskrivningar, lagar, 

föreskrifter med mera bestämmer vad verksamheten ska göra och det är därför en viktig 

del att ha en strategisk planering när PoK genomförs. Strategisk planering enligt 

Vissers, Bertrand och De Vries (2001) handlar just om att sätta ett ramverk för 

produktionsstyrningen i hälso- och sjukvårdsorganisationer. Det är det som bestämmer i 

vilken riktning som verksamheterna ska röra sig och vad som ska göras i framtiden. Det 

är också en del av strategisk planering, liksom investeringar, avyttringar och så vidare. 

Sådana saker påverkar hur processerna och resurser ska fördelas inom vården (ibid.). 
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5.1.2 GENOMFÖRANDEFAS 
 
Genomförandefasen består av fem stycken steg och det är dessa som bäst motsvarar det 

som brukar kallas produktionsstyrning. Här genomförs behovsanalys, kartläggning av 

kapacitet, förbättringar och balansering, kapacitetsplanering och uppföljning (Region 

Kronoberg 2017). 
  

5.1.2.1 BEHOVSANALYS 
 

Behovsanalysens syfte är att bland annat kartlägga verksamheten, patientflöden och 

aktiviteter som utförs (SOU 2016:2). Palmgren och Eklund (2014) menar på att 

behovsanalysen ger ett underlag för planeringen eftersom den tydliggör inte bara hur 

stort det årliga behovet är utan även vad det är patienterna har behov av. Även i Region 

Kronoberg görs en behovsanalys med syftet att ta reda på behovet ur patienternas 

perspektiv (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). I Region Kronoberg hämtas 

produktionsstatistiken framförallt från Cambio Cosmic (Verksamhetsutvecklarna 19 

april) eller tidsstudier (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

  

Genom att göra behovsanalysen kan det senare sättas upp tydliga mål för produktionen, 

dock är det inte nödvändigtvis så att det speglar det verkliga behovet eller tar hänsyn till 

om det finns krav på tillgänglighet. Det är problem som ofta uppstår på grund av att det 

framförallt används historiska data för att ta fram behovet. Risken finns att trender inte 

upptäcks (Brandt & Palmgren 2015). Verksamhetsutvecklarna (2017) talar också likt 

Brandt och Palmgren (2015) om att det inte är alltid så att statistiken återger det 

verkliga behovet. Följaktligen behöver den analyseras för att försöka upptäcka köer, 

inköpt vård, mönster i produktion och inflöde, organisationsförändringar eller 

omvärldsfaktorer som kan påverka bilden av behovet (Verksamhetsutvecklarna 19 april 

2017). Susanne nämner att första gången de gjorde en behovsanalys tittade de även på 

ögonsjukvården i stort för att försöka se indikationer på sådant som kan komma att 

påverka kliniken. Det försökte de översätta på något sätt till siffror så att behovet kunde 

räknas fram (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

  

Ytterligare något som är viktigt att ha i åtanke är att vissa åtgärder medför ytterligare 

åtgärder (Brandt & Palmgren 2015). Det medför att behovsanalysen måste upptäcka 



70 

  

dessa förhållanden så att produktionen sedan kan synkroniseras inom den egna 

verksamheten eller med andra vårdaktörer. Som Vissers, Bertrand och De Vries (2001) 

talar om i samband med den strategiska planeringen så finns det även en del 

patientgrupper som kräver multidisciplinära insatser och därför krävs mer koordinering. 

På Ögonkliniken arbetas det ofta på ett sätt som kräver mycket samordning 

(Vårdutvecklare 28 april) och därför är det verkligen viktigt att lägga ner mycket tid på 

att koordinera produktionen för att skapa ett effektivt flöde. 
 

5.1.2.2 PRODUKTIONSPLANERING 
 

I Region Kronobergs modell är produktionsplaneringen ett resultat av behovsanalysen. 

Produktionsplanerna visar hur mycket varje verksamhet behöver producera under 

kommande tidsperiod men även vilka produktionsmål som ska följas upp (Region 

Kronoberg 2017). Årets behov fördelas ut över året per vecka för att försöka skapa en 

jämnhet i beläggningen (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Det stämmer väl 

överens med vad SOU 2016:2 och Palmgren och Eklund (2014) fastslår. Både 

Palmgren och Eklund (2014) och Brandt och Palmgren (2015) talar om att utjämning är 

en av de mest effektiva principerna för produktionsplaneringen. Det är ett stort problem 

med tillgänglighet och köer inom vården (Arvidsson 2007; Ackerby 2008; Björnberg 

2017) och köer uppstår på grund av variationer i flödet. Även små förändringar i 

produktionen kan ha stor effekt och därför är ett jämnt flöde eftersträvansvärt (Brandt & 

Palmgren 2015). Innan PoK infördes påtalades problematiken med mycket variationer 

av ledningen på Ögonkliniken. Det var inte bara produktionen dag till dag som 

varierade mycket, det fanns också skillnader i hur mycket som gjordes mellan personal 

med likvärdig utbildning (Vårdutvecklare 28 april 2017). Med hjälp av PoK kan 

Ögonkliniken, och förmodligen även andra verksamheter, lättare fördela behovet över 

året och i schemaläggningen fördela produktionen mellan personal och potentiellt då 

parera variationer i högre utsträckning och få ett jämnare flöde. 

Verksamhetsutvecklarna påtalar att även utflödet ska jämnas ut eftersom det har 

påverkan på stödprocesser (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Palmgren och 

Eklund (2014) menar att det är viktigt för att inte riskera att det uppstår flaskhalsar i en 

vårdkedja och därför måste de kliniker som ingår i vårdkedjan synkronisera sina 

produktionsplaner. 
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Ytterligare en fördel med att bryta ned produktionen är att uppdraget då inte upplevs så 

orimligt (Vårdutvecklare 28 april 2017). Brandt och Palmgren (2015) menar också på 

att nedbrytningen underlättar för att senare planera den dagliga verksamheten (Brandt & 

Palmgren 2015, s. 23-24). Det är viktigt att bryta ned produktionen och planera den 

dagliga verksamheten på ett bra sätt så att personalen inte upplever det som de ska göra 

som överväldigande. Då borde även eventuellt motstånd mot arbetssättet minska. 
 

Produktionsplanen visar förhållandet mellan planen och det genomförda och ger även 

möjlighet för verksamheterna att se hur produktionen påverkas av andra aktiviteter som 

behöver planeras in, såsom konferenser och semestrar (Verksamhetsutvecklarna 19 

april 2017). Beviljade ledigheter och förväntade ledigheter kan då beaktas redan i 

planeringsstadiet. Det blir då på förhand känt att vissa veckor kommer produktionen att 

vara lägre. Susanne menar dock att det är viktigt att se över att den planerade 

produktionen stämmer överens med vad behovet är under året. När planeringen 

summeras och det upptäcks att produktionen dragits ner för mycket så syns det att det 

måste det lösas (Vårdutvecklare 28 april 2017). Med en genomarbetad produktionsplan 

får verksamheter en bättre överblick över hur produktionen är och skulle påverkas av 

förändringar utöver planen.  
  

Produktionsplanerna ger också grund för antaganden om fortsatt utveckling så att 

exempelvis antal besök av en viss typ kan prognosticeras högre eller lägre för att hamna 

mer rätt i behovet. Det ger också möjlighet att fördela om resurser. Om det upptäcks att 

vissa besök, processer eller vad det nu kan vara, minskar i antal kan dessa resurser 

istället användas till annat (Vårdutvecklare 28 april 2017). På så sätt blir det enklare att 

uppskatta framtida behov av resurser, uppskattningen blir bättre och befintliga resurser 

kan utnyttjas mer där de har nytta. 
  

Väntelistan ska också räknas in i produktionsplanen enligt Palmgren och Eklund 

(2014). På Ögonkliniken utgörs en stor del av produktionen av återbesök och dessa 

prioriteras ned till fördel för nybesök, men de ska samtidigt ändå planeras in under året 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). När större delen av patienterna kommer från väntelistan 

men nybesök prioriteras så finns risken att väntetiden blir lång. Susanne tror att det i 

framtiden kan komma en vårdgaranti även för återbesök (Vårdutvecklare 28 april), 

vilket kommer att ytterligare komplicera planeringen. Det kan också alltid uppstå akuta 
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situationer inom sjukvården vilket gör det mer komplext att uppskatta ett normalbehov 

per vecka. På en klinik där större delen av besöken kommer från väntelistan finns det 

dock en större säkerhet i vad som förväntas göras än då det är många akutbesök, därför 

borde det vara lite enklare att sprida ut behovet över året än om det varit en i huvudsak 

akutverksamhet. 

 
5.1.2.3 KARTLÄGGNING AV KAPACITET 
 

Kartläggning av kapacitet avser att ta reda på vilka resurser som verksamheten har att 

röra sig med och i Region Kronobergs modell avser det framförallt personal och då i 

synnerhet tid. Syftet är främst att få en överblick över hur mycket tid som behövs, vad 

personalens tid spenderas på och vad som behöver göras på den tiden som finns 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Detta steg flyter delvis ihop med det som i det 

teoretiska avsnittet identifierades som behovsanalys. Enligt SOU 2016:2 ingår det i 

behovsanalysen att göra en kartläggning av verksamheten och de aktiviteter som utförs. 

Litteratursökningen resulterade i övrigt inte i någon mer detaljerad beskrivning av 

kapacitetskartläggning. Dock anser författarna att detta är viktigt för att se vad 

resurserna faktiskt används till. Det ger också möjlighet att identifiera aktiviteter som 

kanske inte är nödvändiga eller områden som kan förbättras. Syftet med 

kapacitetskartläggningen är enligt verksamhetsutvecklarna inte bara att identifiera vad 

de olika yrkeskategorierna använder sin tid till utan även vad de faktiskt behöver göra 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Ett övergripande syfte med produktions- och 

kapacitetsplanering är att ge en mer effektiv vård (SOU 2016:2) och därför kommer det 

oundvikligen innebära en form av förbättringsarbete. Enligt Susanne var det redan 

innan kartläggningen gjordes känt att många patienter uteblev men inte hur många de 

faktiskt var. Resultatet av kartläggningen visade då till exempel att 20 % av patienterna 

uteblev på sköterskemottagningen (Vårdutvecklare 28 april 2017). Det innebär alltså att 

20 % av tiden inte utnyttjades till någonting. Med insikt om sådana förhållanden så 

finns det fakta att bygga förändringar på så att verksamheten kan förbättras. 
  

Mycket av personalens tid används också till sådant som inte innebär direkt 

patientkontakt. De olika yrkeskategorierna utför också patientadministration och 

verksamhetsadministration, går på utbildning och så vidare (Verksamhetsutvecklarna 

19 april 2017). Det kan vara värdefullt att kartlägga det för att se om det exempelvis 
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läggs orimligt mycket tid på administration. Då ges underlag för diskussioner kring vad 

som är nödvändigt och om något möjligen kan utföras av andra. Patientjournaler måste 

dock föras, men där går det att se på hur det görs och när det görs 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Det finns kanske utrymme för att effektivisera 

administrationen också. 

 

Kartläggning av kapaciteten innebär också att se på vem som ska och kan göra vilka 

arbetsuppgifter. Det kan finnas nyckelpersoner och kompetensområden där personal 

behöver vidareutbildas. Sedan måste det också beaktas om det kommer att ske många 

pensionsavgångar och planera eventuella vidareutbildningar efter det (Vårdutvecklare 

28 april 2017). Dessutom finns det skillnader i hur mycket olika personal inom samma 

personalkategori kan eller klarar av att utföra, men också någon enstaka gång hur 

mycket de vill göra (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). Kartläggning av kapacitet 

handlar således även om att kartlägga kompetens och se till att kompetensförsörjningen 

upprätthålls, samtidigt som personliga aspekter behöver tas hänsyn till. 

 

I Ögonklinikens fall är det också svårt att kalla in extrapersonal med kort varsel, delvis 

för att det finns vissa arbetsuppgifter som kan vara svåra för personal från resursenheten 

att utföra. Med lite längre framförhållning kan dock ibland pensionärer komma in och 

jobba (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). Detta visar på att kliniken är särskilt 

utsatta för plötslig, oförutsedd frånvaro eftersom de inte har så stor möjlighet att höja 

sin kapacitet med extrapersonal. 

 
5.1.2.4 FÖRBÄTTRINGAR OCH BALANSERING 
 

Utifrån resultatet av behovsanalysen och kapacitetskartläggningen ska det enligt Region 

Kronobergs modell undersökas om det finns en balans mellan produktion och kapacitet 

(Region Kronoberg 2017). I de fall det finns en diskrepans gäller det att identifiera 

potentiella förbättringsområden (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). På 

Ögonkliniken har det upptäckts områden som behövde förbättras efter att PoK infördes. 

Susanne ser också att det både finns friheter och möjligheter att arbeta för att förbättra 

för patienterna vilket också vårdpersonal kan uppleva som spännande (Vårdutvecklare 

28 april 2017). Att det ska finnas en balans mellan produktion och kapacitet uttrycks 
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inte direkt i den teoretiska referensramen och det nämns heller inget om förbättringar. 

Möjligtvis ses det som självklart att sådant ska göras. Det finns ändå en fördel i att 

införliva det i produktionsstyrningen då det egentligen är mycket viktigt i vilken 

verksamhet som helst att upptäcka och förbättra det som inte fungerar så bra. Genom att 

införliva det i modellen så betonas vikten av att identifiera och åtgärda där 

förbättringspotentialer finns. Samtidigt så kan också personalen engageras ytterligare 

för att försöka göra verksamheten bättre och det kan ge positiva resultat både för 

personal och verksamhet. Det skulle kunna göra att personalen känner sig mer delaktiga 

och meningsfulla och ge en mer välfungerande verksamhet. 

 
5.1.2.5 KAPACITETSPLANERING 
 

Kapacitetsplanering beskrivs relativt lika på ett övergripande plan hos Region 

Kronoberg (Verksamhetsutvecklarna 19 april), SOU 2016:2, Brandt och Palmgren 

(2015) och Palmgren och Eklund (2014), medan Vissers, Bertrand och De Vries (2001) 

behandlar planeringen på olika nivåer. Sammanfattningsvis handlar det om att definiera 

vilka resurser som behövs för att uppnå det som har beslutats om i produktionsplanen 

samt fördelningen och samordningen av dessa (Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & 

Eklund 2014; SOU 2016:2; Verksamhetsutvecklarna 19 april; Vissers, Bertrand & De 

Vries 2001). 
  

I Palmgren och Eklund (2014) framkommer också att resursfördelningen liksom 

tilldelning av extraresurser vid behov ska baseras på fakta som påvisar ett faktiskt 

behov. För att en verksamhetschef ska kunna planera och fatta bra beslut anser Susanne 

att det behöver mätas. Det kan finnas en känsla av att det finns för mycket att göra, och 

vissa dagar kommer inte tiden att räcka till, men egentligen så kanske det till stor del är 

tomma tider. Ibland kan det upplevas som att det måste anställas mer personal, men 

med PoK går det lättare att visa att det egentligen kanske är arbetssättet som behöver 

ändras (Vårdutvecklare 28 april 2017). Således är det viktigt att det finns underlag som 

baseras på fakta för att inte avsätta resurser i onödan. Enligt Brandt och Palmgren 

(2015) beror oftast problemen på att bemanningen är ojämnt fördelad och inte att 

personalen är för få. Det skulle kunna vara en anledning till att personalen upplever att 

de ibland har för mycket att göra. Därför är det istället arbetssättet och fördelningen av 

personalen som kanske behöver förändras.  
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Det är viktigt att veta vilken kompetens verksamheten har och om det finns risk att 

förlora någon kompetens. Vidare behöver det även undersökas om det finns 

nyckelpersoner, om det finns brist på personal inom vissa kompetensområden eller 

kommer vara mycket pensionsavgångar så viss personal måste vidareutbildas. Sådana 

faktorer är viktiga att beakta när planeringen görs. Susanne talar även om att det gäller 

att använda olika kompetenser på rätt sätt (Vårdutvecklare 28 april 2017). Genom att 

kartlägga vilka kompetenser som finns och om det riskeras eller förväntas att förlora 

någon finns det möjlighet att vara proaktiv. Tack vare analyser av hur tiden disponerats 

kan situationer upptäckas där personer med en viss kompetens arbetat med något som 

de är överkvalificerade för. Då ges möjlighet att vidta åtgärder så att resurserna och 

kompetensen kan utnyttjas på ett bättre sätt. 

 

Att planera kapaciteten inom sjukvården är komplicerat då både efterfrågan och 

tillgängligheten av resurser varierar (White Froehle & Klassen 2011). Variationer kan 

ha mycket stor effekt på väntetider för patienterna och därför behöver flödet jämnas ut 

och flaskhalsar måste identifieras och åtgärdas (Brandt & Palmgren 2017). Processer 

inom vården är ofta gränsöverskridande och förbrukar många olika resurser och därför 

behöver beslut som gäller resursanvändningen koordineras även med andra aktörer i 

vårdkedjan. Genom att ta hänsyn till att vården använder många olika resurser över 

flera tidsperioder till många olika patientgrupper som har olika och ibland osäkra 

vårdförlopp så kan resurser fördelas mer rättvist. Samtidigt kan verksamheten få 

kontroll över exempelvis tillgänglighet. Kapacitetsplanering ger även möjlighet att göra 

scenarioanalyser för att ha beredskap att möta tillfälliga förändringar i resurskapacitet 

(Hulshof et al. 2013). När Susanne gör sina planer kan hon se vad som händer om 

exempelvis ledigheter beviljas vid vissa tidpunkter (Vårdutvecklare 28 april 2017). På 

så sätt ges möjlighet att prova scenarier för att se vad som är möjligt och inte möjligt att 

göra eller vad de skulle behöva göra för att de ska uppnå de mål som de har. Optimalt 

skulle de scenarioanalyser som kan göras inkludera hur en verksamhets 

kapacitetsplanering påverkar en hel vårdkedja, även då denna sträcker sig över flera 

enheter. 
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5.1.2.6 DAGLIG PLANERING 
 

I Region Kronobergs PoK-modell talas det inte uttryckligen om hur den dagliga 

planeringen görs men finns underförstått med i de andra stegen. Styrning, planering och 

uppföljning av den dagliga verksamheten är en betydelsefull del av produktionsstyrning 

enligt Brandt och Palmgren (2015) och Palmgren och Eklund (2014). Vissers, Bertrand 

och De Vries (2001) menar att det handlar om de processer som möjliggör att utföra de 

dagliga aktiviteterna, exempelvis behandlingar av patienter vilket innebär att matcha sin 

kapacitet med individuella patienter (ibid.). 
  

Schemaläggning nämns av Brandt och Palmgren (2015) som en central del av daglig 

planering och Palmgren och Eklund (2014) menar på att schemaläggningen måste 

styras av verksamhetens behov eftersom de annars riskerar att ha en kapacitet som inte 

matchar behovet. Dock blir schemaläggningen komplex eftersom patienternas behov av 

vård och tillgängligheten på resurser varierar (White, Froehle & Klassen 2011). 

Grunden för schemat ska vara den produktionsplan som arbetats fram (Brandt & 

Palmgren 2015). Enligt Region Kronobergs PoK-modell ska kapacitetsplaneringen ge 

upphov till ett övergripande schema för de personalresurser som finns för de olika 

produktionsmomenten. Produktionsplanen visar behovet för en normal vecka och sedan 

ska behovet matchas med den personal som finns för tillfället (Verksamhetsutvecklarna 

19 april 2017). Genom att skapa ett schema som matchar behovet varje vecka ges 

möjlighet att klara det uppdrag som fåtts (Vårdutvecklare 28 april 2017). Schemat läggs 

tre månader i förväg men ofta dyker det upp omständigheter som gör att schemat måste 

ändras. Orsaker kan vara sjukdom, kurser, andra ledigheter och så vidare. Ibland 

meddelas också önskemål om ledigheter med dålig framförhållning. Det kan emellanåt 

vara svårt att lösa så att en del aktiviteter måste strykas i schemat (Medicinsk 

sekreterare 28 april 2017). Om aktiviteter måste strykas innebär det att 

produktionsmålet inte kommer att uppnås samtidigt som tiden måste bokas om till ett 

senare tillfälle vilket medför att det kan uppstå problem att få ihop schemat senare samt 

mer administration för personalen. 

 

Det är vanligt förekommande att vårdproduktionen styrs av kapaciteten, det vill säga 

tillgången på personal, istället för att det är målet med produktionen som styr vilken 

kapacitet som finns (Brandt & Palmgren 2015). Med andra ord är det ofta personalens 
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önskemål som styr. På Ögonkliniken kunde personalen tidigare i högre grad bestämma 

mer själva över vilken typ av mottagning de ville ha eller när de ville utföra vissa 

arbetsuppgifter. Susanne menar på att det inte fungerar i det större perspektivet med 

tanke på vad deras uppdrag är. Därför kan de inte längre själva styra sina scheman i 

detalj. När personalen lämnar önskemål om ledigheter så måste beviljandet utgå från att 

upprätthålla en viss tillgänglighet (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

 

En bra daglig planering har sin grund i god kunskap om hur mycket tid som de dagliga 

aktiviteterna tar (Brandt & Palmgren 2015). Detta kan återkopplas till den kartläggning 

av kapacitet som ingår i Region Kronobergs modell då de tittar på hur mycket tid som 

personalen lägger ned och på vilka aktiviteter (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

Genom att kartlägga aktiviteter i ett flöde och dess tidsåtgång finns potential att planera 

på ett sätt som frigör personal så att de kan utföra andra aktiviteter (Brandt & Palmgren 

2015). 
  

5.1.2.7 UPPFÖLJNING 
 

Det finns inte en så tydlig gränsdragning mellan Region Kronobergs PoK-modells 

genomförandefas steg uppföljning och den följande fasen, Fortsatt arbete, beroende på 

hur begreppet uppföljning betraktas. Uppföljning kan ses dels som rutiner för 

uppföljning och dels som själva utförandet av uppföljningen, eller både och. Därför blir 

analysen mer flytande mellan det här steget och nästa fas. 

  

I Alvekrans et al. (2016), Brandt och Palmgren (2015) och Palmgren och Eklund (2014) 

betonas att uppföljning ska göras vid produktionsstyrning. Det är viktigt att följa upp 

och se om de uppsatta målen har uppfyllts eller om det finns avvikelser (SOU 2016:2), 

det möjliggör att revidera planeringen och vidta eventuella åtgärder (Palmgren & 

Eklund 2014; SOU 2016:2). Det övergripande syftet med steget uppföljning i Region 

Kronoberg är dock att se till att det finns uppföljningsrutiner hos verksamheterna för att 

kunna arbeta vidare med PoK efter att det har införts (Verksamhetsutvecklarna 19 april 

2017).  

 

Verksamhetsutvecklarna medverkar inte direkt i uppföljningen av vad det blev av PoK i 

verksamheterna, utan mer för att se hur det går och följa upp att verksamheterna lägger 
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in sina produktionsplaner i QlikView. De erbjuder dock uppföljning efter ett par 

månader för att se hur det har fungerat och sedan ett år tillbaka erbjuds 

erfarenhetsmöten där verksamheterna får möjlighet att dela med sig av sina 

erfarenheter. Verksamheterna ska ha en uppföljningsprocess så att de kan fortsätta att 

arbeta med planerna och följa upp dem, och där kan verksamhetsutvecklarna hjälpa till 

med guidning och stöttning. Tanken är att ge verksamheterna verktyg för fortsatt arbete. 

Verksamheterna kan då själva följa upp utfallet av produktions- och 

kapacitetsplaneringen i QlikView och se eventuella differenser. Verktyget kan då 

användas för att göra förbättringar (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

  

På Ögonkliniken har planering enligt PoK gjorts två gånger nu och nästa plan ska 

läggas i september 2017. Då kommer de att titta på hur det har sett ut på kliniken under 

året för att se om det finns anledning att ändra på saker. Det blir lättare att visa för andra 

när det görs en analys som ger en bild av verksamheten och hur tiden har disponerats 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). Vid en uppföljning kan de se hur planen har följts för 

olika yrkesgrupper, olika typ av besök, olika processer med mera. I vissa fall har planen 

inte kunnat hållas, ibland följdes planen precis medan andra gånger har det till och med 

gjorts mer än planen. Ett annat mer specifikt exempel på vad de har sett är att det 

fortfarande stryks väldigt många mottagningar av olika anledningar fastän de är 

planerade (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

5.1.3 FORTSATT ARBETE 
 

Hos Region Kronoberg finns det en avslutande fas kallad Fortsatt arbete som tar vid när 

PoK har införts och verksamheterna ska arbeta vidare. De förväntas följa upp sina 

planer, förbättringsarbeten och andra åtgärder samt fortsätta planera verksamheten 

(Region Kronoberg 2017). Denna fas motsvaras troligtvis bäst i övrig litteratur av 

någon form av uppföljning, vilket redan har diskuterats.  
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5.2 IMPLEMENTERINGSHINDER 
 
I tabell 8 har författarna vidareutvecklat tabell 5 som återfinns i slutet av kapitel 3.2 

genom att i den högra kolumnen införa vilka hinder som upplevts hos Region 

Kronoberg. 

 

Faktor Hinder för implementering Upplevda hinder hos 
Region Kronoberg  

Ledarskap Det finns en skeptisk syn på ledarskap (Brandt & Palmgren 
2015). 
Chefen saknar kunskap om hur det dagliga arbetet i 
sjukvården sker och anses sakna professionell legitimitet 
(Brandt & Palmgren 2015). 
Brist på tillit till ledarna (Longenecker & Longenecker 
2014). 
Verksamhetschefen upplever att verksamheten är svår att 
styra (Jacobsson 2010). 
Ansvar och befogenheter är inte synkroniserade (Jacobsson 
2010). 
Chefen upplever att den organisationskultur som råder inte 
stödjer förändringar i organisationen (Jacobsson 2010).   

Vårdutvecklaren 
upplever att 
verksamheten är svår att 
styra.  
 
Vårdutvecklaren 
upplever att den 
organisationskultur som 
råder inte stödjer 
förändringar i 
organisationen.  
 
Ansvar och 
befogenheter är inte 
synkroniserade.  

Planering Det finns en kombination av dålig planering för hur 
implementeringen ska gå till och snäva tidsgränser. 
(Longenecker & Longenecker 2014). 
Planer som inte är genomarbetade sätts i verket 
(Longenecker & Longenecker 2014).   

 

Kommunikation Ensidig kommunikation som sker uppifrån och ner 
(Longenecker & Longenecker 2014). 
Ledningen har ej förtydligat vilket fokus förändringsarbetet 
ska ha och vad det önskade resultatet är (Longenecker & 
Longenecker 2014)  

Dålig framförhållning 
gällande önskade 
förändringar i schemat.  

Delaktighet Vårdpersonalen inkluderas ej i viktiga diskussioner och 
beslut rörande hur förändringar ska genomföras 
(Longenecker & Longenecker 2014) 
Det råder en uppfattning om att alla ska vara överens 
(Jacobsson 2010).  

 

Kunskapsbrist Det saknas kunskap kring förändringen och varför den är 
viktig (Jacobsson 2010).  

 

Tid och 
resurser 

Förändringsarbetet adderas ovanpå det dagliga arbetet 
(Longenecker & Longenecker 2014). 
Det finns inte tid till uppföljning under projektets gång 
(Longenecker & Longenecker 2014). 
Avsaknad av tid och resurser (Longenecker & Longenecker 
2014). 

Förändringsarbetet 
adderas ovanpå det 
dagliga arbetet  
 
Avsaknad av tid och 
resurser  
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Personalens 
inställning 

Industriella termer uppfattas som negativa (Jacobsson 
2010). 
Ledningen och personalen har inte samma bild av 
verkligheten (Brandt & Palmgren 2015). 
Det finns en kultur med en negativ stämning, passivitet och 
missnöje med hur verksamheten styrs överlag (Jacobsson 
2010). 
Det finns en skepsis mot nya koncept och arbetsformer 
oavsett om de visat sig vara bra eller inte (Brandt & 
Palmgren 2015). 
Nya arbetssätt och rutiner strider mot de traditionella 
synsätt som finns i organisationen (Jacobsson 2010). 
Personalen saknar engagemang (Brandt & Palmgren 
2015).    

Industriella termer 
uppfattas som negativa 
 
Nya arbetssätt och 
rutiner strider mot de 
traditionella synsätt som 
finns i organisationen. 
 
 
 

Tabell 8. Jämförelse av hinder för implementering enligt teorin och upplevda hinder hos Region 

Kronoberg (egen illustration). 

 

5.2.1 LEDARSKAP 
 

Produktions- och kapacitetsplanering är främst ett verktyg för ledning och styrning 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). För att PoK ska fungera är det viktigt med 

stabilt ledarskap och det är en utmaning för chefer att våga stå på sig när det blåser 

motvind. Det största hindret för att implementera PoK har enligt Susanne varit brist på 

acceptans och hon har upplevt att det uppstår motvilja när en styrning likt PoK ska 

genomföras. Det har tidigare framförts kritik från personalen att till exempel vissa 

frågor borde vara ledningsfrågor. Nu arbetar ledningen med dessa frågor som tidigare 

kritiserats genom PoK, men trots det upplever Susanne att ledningens arbete ses på som 

negativt (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

  

Enligt Jacobsson (2010) är det ett hinder om verksamhetschefen upplever att 

verksamheten är svår att styra (ibid.). Susanne menar att det är en utmaning för chefer 

att våga stå på sig när det blåser motvind, vilket indikerar att verksamheten inte alltid är 

så lätt att styra. Det faktum att ledningens arbete fortfarande ses som negativt, trots att 

det genom PoK anpassats efter tidigare kritik ger också en indikation på att 

Ögonkliniken upplevs som svår att styra. Det ger också en indikation på ett annat hinder 

som enligt Jacobsson (2010) är att chefen upplever att den organisationskultur som 

råder inte stödjer förändringar i organisationen (ibid.). Huruvida klinikens chefer 

upplevt dessa hinder går inte att säga säkert, däremot går det att säga att ledningens 

arbete upplevts som negativt vid en förändring, trots att förändringen förmodligen gick i 
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önskad riktning. Susanne upplevde att det från personalens sida var låg acceptans vilket 

också det indikerar att det inte varit så stort stöd från omgivningen, i alla fall inte från 

alla i omgivningen. 

 

Det är inte Susanne som beviljar ledigheter utan det gör olika chefer. Ögonkliniken har 

inte ännu kommit till den punkt där schemat styrs utifrån produktionen och många 

ledigheter beviljas trots att produktionen inte är säkerställd (Vårdutvecklare 28 april 

2017). Det är tydligt att ansvar och befogenheter inte är synkroniserade på 

Ögonkliniken eftersom ledigheter beviljas innan produktionen är fastställd. Susanne har 

ansvar för produktionen och produktionen påverkas av hur mycket personal som finns 

på plats, vilket innebär att Susanne borde ha ansvar för att bevilja ledigheterna för att 

implementeringen skulle fungera bättre. Enligt Jacobsson (2010) är det ett hinder om 

ansvar och befogenheter inte är synkroniserade. I intervjuerna har det inte direkt 

uttryckts att det har varit ett hinder att ansvar och befogenheter inte är synkroniserade. 

Dock kan det antas att det har varit ett hinder då ledigheter inte beviljas av den som 

lägger schemat. Schemat styrs inte heller ännu av produktionen eftersom många 

ledigheter beviljas utan att säkerställa att produktionen upprätthålls vilket gör att den 

som planerar produktionen inte har fullständig kontroll. 

 

5.2.2 PLANERING 
 

Kombinationen av dålig planering för hur implementeringen ska gå till och för snäva 

tidsgränser är den största orsaken till att förändringsarbete misslyckas ute på sjukhusen. 

Det är även ett hinder att planer som inte är genomarbetade sätts i verket (Longenecker 

& Longenecker 2014). Författarna har dock inte identifierat några hinder för 

implementering hos Region Kronoberg som har med planering att göra. 

  

Då produktions- och kapacitetsplanering ska implementeras på en verksamhet i Region 

Kronoberg finns det en förberedelsefas. I förberedelsefasen ingår det att förbereda 

verksamheten för PoK och ta beslut om praktiska tillvägagångssätt och 

genomförandefasen som följer har steg för hur genomförandet ska utföras 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017).   
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Det finns alltså inga indikationer på att planeringen för hur implementeringen ska gå till 

är dålig eller att planer som inte är genomarbetade sätts i verket. Hela PoK-arbetet 

bygger på noggrann planering och det är troligen därför som det inte verkar vara något 

problem. 

 

Ögonkliniken börjar närma sig det nya arbetssättet som kommer med PoK, men det är 

en svår process och Ögonkliniken har närmat sig väldigt försiktigt. Susanne säger att 

PoK-arbetet är en process med en början och inget slut och att arbetssättet som det 

arbetas utifrån ska vara pågående. Det kan behöva en lång tidsperiod för att införas 

ordentligt (Vårdutvecklare 28 april 2017). Eftersom Susanne uttrycker att arbetssättet 

som följer med PoK ska vara pågående och att PoK ska införas under en lång period 

verkar det inte råda snäva tidsgränser för implementeringen på Ögonkliniken.  

 

 5.2.3 KOMMUNIKATION 
  

Ett hinder för implementering är ensidig kommunikation som sker uppifrån och ner. Ett 

andra hinder för implementering är om ledningen inte har förtydligat vilket fokus 

förändringsarbetet ska ha och vad det önskade resultatet är (Longenecker & 

Longenecker 2014). Verksamhetsutvecklarna kan vara med på en arbetsplatsträff för att 

informera och återkoppla kring de planer som finns samt svara på de frågor som uppstår 

från den personal som är med på träffen. Meningen med det är att personal utanför 

projektgruppen ska få reda på vad PoK innebär och förstå vad det är som görs eller ska 

göras (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Hela personalgruppen blir informerad 

om PoK av respektive chef, men det är inte alla som blir utbildade i detalj i PoK-

modellen (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). Susanne menar att det säkert gått att 

informera mer och bättre än vad de gjort på Ögonkliniken men tror inte att det går att 

förvänta sig att få med alla ändå (Vårdutvecklare 28 april 2017). Eftersom det har 

funnits möjlighet att ställa frågor kan det inte sägas att kommunikationen varit ensidig 

och kommit uppifrån och ner, därför verkar inte det ha varit ett hinder. Det går heller 

inte att visa på att ledningen inte har förtydligat vilket fokus förändringsarbetet ska ha 

och vad det förväntade resultatet är eftersom det har kommunicerats ut på 

arbetsplatsträffar. All personal har också möjlighet att ta del av produktionsplanerna 
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genom QlikView (Verksamhetsutvecklarna 19 april) och därmed kan de själva se vad 

som ska göras och hur resultatet blev. 

 

Kommunikation nämns inte heller som ett hinder under någon av intervjuerna. Det kan 

bero på att kommunikationen faktiskt fungerar bra eller att kommunikationen upplevs 

fungera bra av de som intervjuats i denna studie. Om studien omfattat intervjuer med 

personer som arbetar på golvet hade kommunikationen eventuellt identifierats som ett 

hinder eftersom de hade kunnat svara på om informationen från ledningen nått ända 

fram. Det skulle exempelvis kunna vara så att kommunikationen upplevs som bättre ju 

närmare toppen en person befinner sig, eller så är det så att kommunikationen faktiskt 

fungerar bra. 

 

Marie-Louise menar att det är vanligt att önskade förändringar i schemat kommer in 

sent till henne, vilket i sin tur innebär merarbete. Detta på grund av att det är svårare att 

ändra i ett lagt schema än att ta hänsyn till att någon behöver vara borta när schemat 

läggs (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). Dålig framförhållning gällande önskade 

förändringar i schemat är alltså något som gör att schemat måste bearbetas eller göras 

om. Om schemat måste göras om borde det öka risken för att det inte går att följa den 

lagda produktionsplanen. Det gör det även svårare att arbeta enligt produktions- och 

kapacitetsplaneringen. Därför kan dålig framförhållning gällande önskade förändringar i 

schemat ses som ett hinder. 

 

5.2.4 DELAKTIGHET 
  

Ett hinder för implementering är att vårdpersonalen inte inkluderas i viktiga 

diskussioner och beslut rörande om hur förändringar ska genomföras (Longenecker & 

Longenecker 2014). Marie-Louise säger att personalen har haft möjlighet att vara 

delaktiga i och med att de har haft möjlighet att påverka och göra om schemat. Hon 

tycker också att önskemål kan tillgodoses så långt det går, även om det inte går att göra 

alla nöjda (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). Susanne säger också att sköterskorna 

till exempel har fått ha åsikter om vem som ska bemanna vilken rad på schemat. Hon 

gjorde ett utkast som sköterskorna fick titta på och justerade det sedan. Läkarna har fått 

göra samma sak men deras schema är mer styrt av vilken kompetens de har så de kan 
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inte påverka lika mycket själva (Vårdutvecklare 28 april 2017). Det ger indikationer på 

att personalen i alla fall till viss del får vara delaktiga i beslut om hur vissa förändringar 

ska genomföras. 

 

Ett annat hinder kan vara att det råder en uppfattning om att alla ska vara överens 

(Jacobsson 2010). På Ögonkliniken beviljades tidigare ledigheter i större utsträckning 

men efter införandet av PoK har vissa ledigheter börjat nekas. Susanne säger att det 

säkert finns dem som tycker att det är dumt och dåligt (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

Eftersom produktions- och kapacitetsplanering är en form av styrning har personalen 

inte direkt något val att inte följa det bara för att de inte är överens om hur de ska 

arbeta. Om det inte hade skett någon styrning hade PoK varit verkningslöst. Den 

personen som blev nekad en viss semestervecka var säkerligen inte helt överens med 

den som nekade och trots det så kunde inte personen ta semester den veckan. Det borde 

betyda att det sker en styrning trots att alla inte är överens, vilket betyder att det inte 

råder en uppfattning om att alla måste vara överens om de beslut som fattas. 

 

5.2.5 KUNSKAPSBRIST 
  

Enligt Jacobsson (2010) är det ett hinder om det saknas kunskap om förändringen och 

varför den är viktig. Det kan finnas en kunskapsbrist hos personalen att syftet med 

förändringsarbete ofta är att skapa ett så jämnt flöde som möjligt (ibid.). 

  

Under intervjuerna har det inte framkommit att kunskapsbrist om förändringen upplevts 

som ett hinder. Eftersom kommunikationen heller inte har upplevts som ett problem 

borde det innebära att den viktiga informationen har nått ut till personalen och ingen 

kunskapsbrist råder. Även detta hade eventuellt kunnat upplevas som ett problem om 

författarna i studien intervjuat personer som arbetade på golvet. Dock kom en annan typ 

av kunskapsbrist på tal. Kunskapsbristen var i det här fallet inte ett hinder för 

implementering utan snarare ett hinder i det tidigare arbetet som nu åtgärdats av PoK. 

Susanne säger att det tidigare kunde vara svårt att ha insikt i verksamheten och därför 

kunde det vara svårt för cheferna att bemöta argument som att det till exempel måste 

anställas mer personal. Med PoK går det exempelvis att se att det i stället är arbetssättet 
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som måste bli bättre snarare än att det måste anställas mer personal. Den insikten kan 

stärka cheferna och ge dessa bättre argument (Vårdutvecklare 28 april 2017).  

 

5.2.6 TID OCH RESURSER 
 

Barnkliniken har en heltidstjänst avsatt för att arbeta med utvecklingsarbete, såsom 

PoK. På vårdcentralerna kan det däremot sitta en verksamhetschef själv med en 

heltidstjänst som redan är fylld. I sådana fall har verksamhetschefen inte möjlighet att 

sätta av all sin tid till att arbeta med PoK utan det arbetet får kilas in och införandet 

delas upp. Verksamhetsutvecklarna ser en framgång om en verksamhet har någon som 

är avsatt till PoK som kan hålla ihop frågorna (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

Enligt Longenecker och Longenecker (2014) är det ett hinder för implementering om 

förändringsarbetet adderas ovanpå det dagliga arbetet, vilket många gånger kan vara 

fallet inom sjukvården. I Region Kronoberg kan det med andra ord variera mellan olika 

verksamheter hur mycket resurser PoK får. Om en person är avsatt borde 

implementeringsarbetet få mer tid och resurser. Eftersom det hos vissa verksamheter 

inte finns resurser att sätta av leder det i sin tur till att implementeringsarbetet får delas 

upp och tar längre tid, därför kan det antas att det hos vissa verksamheter funnits en 

brist på tid och resurser så att implementeringsarbetet fått adderas ovanpå det 

vardagliga arbetet. 

  

Något som Susanne upplever sig sakna är ett bättre IT-stöd. Hon tycker att QlikView är 

bra men hon gör även många egna mallar i Excel. QlikView har vissa småfel som beror 

på hur vilket sätt siffrorna matas in. Trots att hon använder QlikView varje vecka så 

måste det kvalitetssäkras så att det visar rätt. Susanne önskar även att Cambio Cosmic 

skulle förbättras, till exempel att det summerade hur många återbesök som lagts in på 

en vecka i stället för att som nu behöva räkna för hand (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

Sammanfattningsvis finns det en brist på tid och resurser och det saknas också vissa 

resurser i form av IT-stöd. Det är något som kanske skulle behöva utvecklas vidare i 

PoK-arbetet. 
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5.2.7 PERSONALENS INSTÄLLNING 
 

Verksamhetsutvecklarna upplever att personalens inställning till PoK har varit 

varierande men att den upplevs som mestadels positiv (Verksamhetsutvecklarna 19 

april 2017). Marie-Louise säger att hon inte får höra något om hur personalen uppfattar 

PoK och om de har en positiv eller negativ uppfattning (Medicinsk sekreterare 28 april 

2017). Därför är det oklart hur personalen som berörs av PoK verkligen uppfattar det. 

  

PoK är ett industriellt begrepp och Susanne säger att vissa undrar om det går att 

överföra industriella begrepp på vården som har med människor att göra, speciellt 

eftersom det inte går att veta när en person ska bli sjuk. Susanne menar att det går, men 

att det inte går att göra på samma sätt som i industrin (Vårdutvecklare 28 april 2017). 

Jacobsson (2010) menar att det är ett hinder att industriella termer uppfattas som 

negativa (ibid.). Det går på så sätt att dra slutsatsen att Susanne upplevt detta hinder då 

personer ifrågasatt användandet av industriella termer. 

 

Offentlig verksamhet inom vårdsektorn har tidigare ofta styrts utifrån kapacitet istället 

för utifrån behov och produktion (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). Tankesättet 

som kommer med PoK är nytt jämfört med tidigare och det kan även upplevas som att 

friheter som har funnits tidigare försvinner (Vårdutvecklare 28 april 2017). Det nya 

tankesättet tar tid att vänja sig vid eftersom det gamla sitter i ryggmärgen 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Enligt Jacobsson (2010) är det ett hinder om 

nya arbetssätt och rutiner strider mot de traditionella synsätt som finns i organisationen 

(ibid.). PoK innebär ett nytt synsätt och verksamhetsutvecklarna säger att det tar lång 

tid att vänja sig vid. Det är alltså rimligt att anta att det på något sätt har varit ett hinder 

att PoK har inneburit ett nytt tankesätt och stridit mot det traditionella synsättet. 

 

5.3 EFFEKTER AV POK 
 

I tabell 9 nedan jämförs de faktorer som enligt teorin påverkar verksamheten och de 

förväntade effekterna av produktions- och kapacitetsplanering som sammanställdes i 

tabell 6 med de effekter som har upplevts på Ögonkliniken.  
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Faktorer Förväntad effekt Upplevd effekt 

Effekter för 
patienten  

Ökad tillgänglighet (Brandt & Palmgren 
2015; Socialstyrelsen 2016) 

För tidigt att säga, men det syns trender 
på det bättre 
 
Väntelistorna har inte blivit kortare 
Längden på väntelistorna går upp och 
ner 

Arbetssätt  Bättre arbetsmiljö (Brandt & Palmgren 
2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 
2016:2) 
 
Lägre kostnader (Andritsos & Tangs 
2014; Palmgren & Eklund 2014) 

Snabbare schemaläggningsprocess med 
ett förutbestämt schema 
Förenklad schemaläggning med en plan 
att utgå från 
Mindre variationer på grund av 
bestämda riktlinjer för antal patienter per 
pass 

Måluppfyllelse Nå uppsatta mål (Socialstyrelsen 2016; 
SOU 2016:2) 

Kommit närmare målet 

Insikt i 
verksamheten  

Snabbt upptäcka avvikelser (Brandt & 
Palmgren 2015)  
 
Bättre beslutsunderlag för styrning 
(SOU 2016:2) 

Underlag för att förutsäga nuvarande och 
framtida problem 
Information, kunskap och insikt i 
verksamheten 

Kostnader Lägre kostnader (Andritsos & Tangs 
2014; Palmgren & Eklund 2014) 
 
Bättre värdering av framtida kostnader 
(Brandt & Palmgren 2015) 
 

 

Resursutnyttjande  Bättre resursutnyttjande (Brandt & 
Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 
2014; SOU 2016:2) 
 
Ökad produktivitet (SOU 2016:2) 

Bättre utnyttjande av kompetens 
Frigjorda resurser 

Tabell 9. Sammanfattande tabell över faktorer som påverkar verksamheter, förväntade effekter av 
produktionsstyrning och Region Kronobergs upplevda effekter av PoK (egen illustration). 
 

Marie-Louise tittar på inte på hur utfallet av PoK-införandet har blivit och hon har inte 

fått höra så mycket från personalen om vad de upplever för effekter (Medicinsk 

sekreterare 28 april 2017). Verksamhetsutvecklarna säger att de upplever positiva 

effekter av PoK men kan inte gå in på det i detalj utan hänvisar vidare till 

verksamheterna (Verksamhetsutvecklarna 22 maj 2017). Enligt Susanne är PoK en stor 
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process som behöver införas, mogna och landa över en lång tidsperiod. På grund av det 

så är det svårt att i början av processen se om det har blivit bättre och i så fall vad som 

har blivit bättre. Det syns däremot olika tendenser till det bättre (Vårdutvecklare 28 

april 2017).  
 

5.3.1 EFFEKTER FÖR PATIENTEN 
  

Produktionsplanering och -styrning samt resursplanering som utgår från patientens 

behov bör kunna ge upphov till en högre tillgänglighet till vård (Brandt & Palmgren 

2015). Susanne ser en trend i uppföljningsverktygens grafer, som visar exempelvis hur 

väntelistorna varit över tid, att PoK kommer att leda till det bättre men säger att det är 

för tidigt att säkert säga om det är så (Vårdutvecklare 28 april 2017). Sedan arbetet 

började utföras enligt PoK upplever inte Marie-Louise att väntelistorna har blivit 

kortare utan snarare att de går upp och ner. Hon kan inte säga om det bokas fler besök 

än tidigare eller om det är samma nivå (Medicinsk sekreterare 28 april 2017). Med 

andra ord går det inte att säkert konstatera om väntelistorna blivit kortare och därmed 

ökat tillgängligheten till vården på Ögonkliniken, men det finns en trend i de grafer som 

visar planering och utfall som visar på att det kommer bli bättre med PoK. 

 

5.3.2 ARBETSSÄTT 
 

Marie-Louise upplevelse av arbetssättet kring PoK är att det har fungerat bra och 

underlättat hennes arbete. När schemat numera läggs är det redan förutbestämt enligt 

PoK vem som ska göra vad, vilket Marie-Louise tidigare behövde bestämma själv. Det 

gör att ett steg har försvunnit från schemaläggningsprocessen och Marie-Louise 

upplever att det går snabbare och att det finns en bra grund att stå på trots att schemat 

ofta får ändras på grund av sjukdom eller liknande (Medicinsk sekreterare 28 april 

2017). Även Susanne nämner att PoK har gjort schemaläggningen enklare eftersom det 

finns något att utgå från (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
   

Ytterligare exempel som Susanne upplever har gjort att Ögonkliniken numera arbetar 

mer effektivt är att det tidigare varit variationer i antalet patienter per pass beroende på 

hur många personalen ville ta emot, men att det nu finns fastställt hur många patienter 

som ska tas emot på en viss typ av pass. Det innebär att effektiviteten säkerställs i den 
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processen då det går att se hur många patienter som får vård på ett pass (Vårdutvecklare 

28 april 2017).  

 

På Ögonkliniken arbetas det ofta på ett sätt som kräver mycket samordning, då vissa 

patienter först till exempel ska besöka en undersköterska eller sköterska och göra en del 

av undersökningen medan läkare gör resten. Tidigare har det saknats en övergripande 

funktion som synkroniserar detta. Arbetssättet sparar tid från läkarna när de inte 

behöver göra vissa delar vilket gör att fler patienter kan bokas in (Vårdutvecklare 28 

april 2017). PoK skulle genom sin övergripande planeringsfunktion kunna bidra till att 

öka produktionen genom att synkronisera vårdinsatser och frigöra tid så att de 

kompetenser som finns kan användas där de gör störst nytta. 
  

I teorin nämns att produktionsstyrning kan medföra att arbetsmiljön blir bättre (Brandt 

& Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 2016:2). Effekter av en bättre 

arbetsmiljö kan vara ökad trivsel och känsla av meningsfullhet hos medarbetarna 

(Palmgren & Eklund 2014), ökad arbetstillfredsställelse och delaktighet men också 

bättre hälsa hos medarbetarna (SOU 2016:2). Det blir också tydligare vad som 

förväntas göras varje dag och vilka förväntningar som finns på medarbetarna (Palmgren 

& Eklund 2014). Genom PoK planeras produktionen långt i förväg och bryts ned per 

vecka och även schemat läggs med god framförhållning, vilket gör att medarbetarna 

tidigt får veta vad som förväntas att kliniken och de själva ska göra. Det har inte 

framkommit några direkta effekter på arbetsmiljön. För att återkoppla till det som 

diskuterats tidigare om delaktighet och personalens inställning under hinder för 

implementering kan det dock antas att det i vart fall inte har haft någon direkt negativ 

effekt, då personalen till viss del får vara delaktiga i åtminstone delar av processen och 

det inte har framkommit någon uttryckligen negativ åsikt. 
  

En aspekt av arbetssättet som Andritsos och Tangs (2014) berör är att 

produktionsstyrning även kan reducera kostnaderna eftersom resursanvändningen 

reduceras av ett förbättrat arbetssätt. Dock kan inga sådana slutsatser dras då författarna 

inte har tittat på några siffror och det var heller inget som framkom under intervjuerna. 
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5.3.3 MÅLUPPFYLLELSE 
 

Inom hälso- och sjukvården finns vissa lagar, förordningar och föreskrifter som ska 

följas (Socialstyrelsen 2016; SOU 2016:2). De produktionsmål som ska följas upp 

systematiskt finns i produktionsplanen (Region Kronoberg 2017). I QlikView där 

produktionsplanerna läggs in går det att följa upp om planen uppnåtts 

(Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). Genom att arbeta med att matcha schemat 

med behovet skapas en möjlighet att klara det uppdrag som finns. Om alla pass kan 

tillsättas och alla patienter kommer så klaras uppdraget. Om inte alla pass bemannas har 

det antingen beviljats för många ledigheter eller så finns det inte tillräckligt med 

anställda och då nås inte målet (Vårdutvecklare 28 april 2017).   

 

I Ögonklinikens fall finns ett exempel på ett mål där 100 % av de läkarmottagningar 

som kan genomföras med assistans av undersköterskor ska göra det, så att fler patienter 

kan få hjälp. Nivån har höjts men än har Ögonkliniken inte nått ända dit 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). 
  

5.3.4 INSIKT I VERKSAMHETEN 
  

Produktions- och kapacitetsplanering kan bidra med bättre beslutsunderlag för styrning 

(SOU 2016:2). Susanne menar att produktions- och kapacitetsplanering är som en 

kompass i och med att det visar vad som ska göras och det finns också 

uppföljningsverktyg att använda sig av. Den mycket grundliga kartläggningen av 

Ögonklinikens verksamhet gav väldigt bra information och djupare kunskap om 

verksamheten, både sådant som redan var väldigt bra och sådant som behövde 

förbättras. Susanne upplevde att kartläggningen gav en stor insikt i verksamheten. 

Kartläggningen gör det även möjligt att över tid se förändringar vilket ger underlag för 

att göra vissa antaganden, som sedan kan hjälpa till att bättre bedöma framtida behov 

(Vårdutvecklare 28 april 2017). Susanne uttrycker själv att PoK har bidragit till en 

större insikt i verksamheten. Det har gjort det möjligt att följa upp och se förändringar 

över tid och därmed gjort det enklare att göra bättre antaganden om framtiden. 

 

Mätning ger verksamheter möjlighet att upptäcka problem och förstå varför de uppstår 

och skapa beredskap för att anpassa sig efter förändringar i omvärlden (Ljungberg & 
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Larsson 2012). Med hjälp av produktionsstyrning kan också avvikelser snabbt 

upptäckas (Brandt & Palmgren 2015). Ett exempel är att Ögonkliniken den senaste 

tiden tappat i läkarkapacitet vilket har medfört att de veckor som är planerade för 100 % 

produktion just nu inte ligger på mer än 80-85 %. Därmed så går det att förutsäga att 

kliniken har och kommer att få problem framöver med att följa produktionsplanen. En 

annan möjlighet som uppstår när produktionsplaneringen kan användas för att anta en 

fortsatt utveckling är att det går att se om resurser kan omfördelas så att de kan 

användas till annat (Vårdutvecklare 28 april 2017). Det blir här tydligt att PoK har 

möjliggjort att se problem som kommer att uppstå senare vilket ger dem beredskap. 
  

Att verksamheterna uppmanas förklara i ett skriftligt dokument hur de har tänkt när de 

gjort sina analyser ger dem möjlighet att lära sig av hur de gjorde vid nästa års 

planering om det inte blev som det var tänkt (Verksamhetsutvecklarna 19 april 2017). 

Dokumentation av detta slag är en aspekt av beslutsunderlag som inte direkt har 

behandlats i den litteratur som använts men som borde kunna vara mycket värdefullt i 

uppföljningen av den planering som gjorts. 
  

Sammantaget tyder mycket på att PoK har bidragit med bättre beslutsunderlag för den 

fortsatta styrningen av verksamheten. 
  

5.3.5 KOSTNADER 
  

Produktionsstyrning kan även ha effekt på kostnaderna. Kostnadsaspekten är ingenting 

som har framkommit under intervjuerna, men enligt Brandt och Palmgren (2015) ger 

produktionsstyrning bättre möjlighet att kunna värdera framtida kostnadsflöden. 

Andritsos och Tangs (2014) studie pekar på att kostnaderna kan minska genom att 

förbättra vårdproduktionen då färre resurser förbrukas. Även Palmgren och Eklund 

(2014) menar på att produktionsstyrning kan medföra lägre kostnader. Eftersom 

författarna inte har gjort några mätningar så kan det inte sägas säkert vilka ekonomiska 

effekter som funnits, däremot kan sägas att det finns stora möjligheter med produktions- 

och kapacitetsplanering för Region Kronoberg att värdera framtida kostnader men även 

dra ner på kostnaderna. 
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5.3.6 RESURSUTNYTTJANDE 
  

Med hjälp av produktionsstyrning kan sjukvården utnyttja de resurser som finns till 

förfogande på ett bättre sätt (Brandt & Palmgren 2015; Palmgren & Eklund 2014; SOU 

2016:2). Det finns också ett visst belägg för att produktiviteten ökar av produktions- 

och kapacitetsplanering (SOU 2016:2). Enligt Susanne handlar PoK även om att 

utnyttja sina kompetenser på rätt sätt så att yrkesgrupperna får rätt arbetsuppgifter 

utifrån sin kompetens. På Ögonkliniken visade exempelvis en kartläggning att 

ögonsköterskorna hade använts som assistenter 700 timmar på ett år trots att det är 

undersköterskornas uppgift och de ska ha egna mottagningar. Den schemastruktur som 

finns efter införandet av PoK innebär att ögonsköterskorna aldrig planeras in på 

assistanspass utan ska nu bara ha egna mottagningar, vilket gör att tid och kompetens 

utnyttjas bättre. Efter införandet av PoK har det blivit ett bättre utnyttjande av 

kompetens och därmed resurser vilket kan sägas ha ökat effektiviteten (Vårdutvecklare 

28 april 2017). Att utnyttja kompetenser på rätt sätt verkar vara en viktig filosofi hos 

Susanne och det finns exempel som visar på att det efter PoK har blivit så att 

kompetenserna utnyttjas bättre. Personal och deras kompetenser är rimligtvis de allra 

viktigaste resurserna inom sjukvården och därför är det av yttersta vikt att använda dem 

på rätt sätt, annars är det slöseri. Om personal tidigare gjort sådant som någon annan 

egentligen hade kunnat göra men nu inte längre behöver göra det så innebär det att 

resurserna utnyttjas mer effektivt. Det innebär att resurserna används där de gör störst 

nytta och således bidrar med så hög nytta som möjligt till patienternas hälsa. Genom att 

omfördela arbetsuppgifter som i det ovan nämnda exemplet finns det också belägg för 

att produktiviteten har ökat då tiden som förut lades på assistans numera kan läggas på 

egna mottagningar. 
  

Ett annat exempel på Ögonkliniken är att det upptäcktes att vissa mottagningsformer 

hade låg beläggning på sina tider. Teamet som utförde den behandlingen fick vara 

delaktiga i att besluta hur problemet skulle lösas och de kom fram till en åtgärd som 

innebar att ta bort en eftermiddag varannan vecka för att utföra andra aktiviteter. Där 

har nu verksamheten blivit mer effektiv (Vårdutvecklare 28 april 2017). 
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6 SLUTSATSER 
 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av rapportens resultat och resonemang 

kring rapportens användbarhet, egna reflektioner, etiska överväganden och kritik till 

det egna arbetet samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 RESULTAT 
 

I detta avsnitt presenteras svaren på rapportens tre frågeställningar.  

 

6.1.1 HUR SER REGION KRONOBERGS MODELL FÖR PRODUKTIONS- OCH 

KAPACITETSPLANERING UT OCH HUR ANVÄNDS DEN I PRAKTIKEN? 
 

Det finns, vilket konstaterades redan i teoriavsnittet, ingen enhetlig modell för 

produktions- och kapacitetsplanering eller kanske snarare produktionsstyrning. Däremot 

har vissa generella mönster kunnat identifieras. Utifrån det mönster som identifierades i 

teorin konstateras att Region Kronobergs modell har stora likheter med den generella 

bild av produktionsstyrning som har framkommit, även om de benämner faserna och 

stegen på andra sätt. De är dock ensamma om att inkludera de praktiska förberedelserna 

för införandet. Något som uppenbart liknar det steg som Region Kronoberg benämner 

förbättringar och balansering har inte heller identifierats i den övriga litteraturen. 

Indirekt kan det antas att det ingår i uppföljningen men det blir tydligt att Region 

Kronoberg särskilt vill betona vikten av att produktion och kapacitet ska vara i balans 

samt att identifiera potentiella förbättringsområden och åtgärda dem då de lägger detta 

stadie relativt tidigt i processen. 

 

För att summera anses det finnas ett teoretiskt mönster för produktions- och 

kapacitetsplanering som i stort också ses hos Region Kronoberg och det är följande: 

● Strategisk planering 

● Behovsanalys 

● Produktionsplanering 

● Kapacitetsplanering 

● Daglig styrning 

● Uppföljning 
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Den strategiska planeringen handlar i Region Kronoberg mer om målsättning, 

budgetramar och förberedelser. Behovsanalysen inkluderar även 

produktionsplaneringen men har annars samma innehåll som övriga. 

Kapacitetsplanering skiljer sig åt på så sätt att Region Kronoberg även har ett separat 

steg som kallas kartläggning av kapacitet, vilket i övrig litteratur inkluderas i 

kapacitetsplaneringen. Daglig styrning handlar mest om schemaläggning och det har i 

intervjuerna varit en stor del. Uppföljning kan i Region Kronoberg sägas vara delvis ett 

avslutande steg i genomförandefasen och dels ingå i den följande fasen Fortsatt arbete, 

likväl är uppföljning en viktig del i PoK och litteraturen om produktionsstyrning. 

 

6.1.2 HAR DET UPPLEVTS NÅGRA HINDER FÖR IMPLEMENTERINGEN AV PRODUKTIONS- 

OCH KAPACITETSPLANERING I REGION KRONOBERG OCH I SÅ FALL VILKA?  
 

Det har upplevts hinder för implementeringen av produktions- och kapacitetsplanering 

hos Region Kronoberg och alla utom ett av de hinder som upplevts, dålig 

framförhållning gällande önskade förändringar i schemat, finns nämnda i teorin och 

matchar därför det förväntade mönstret. Dock har inte alla hinder som framkommit 

genom teorin upplevts hos Region Kronoberg, vilket verkar rimligt då det inte är troligt 

att en och samma verksamhet skulle drabbas av alla de hinder som kan uppstå vid en 

implementering. Jämfört med de hinder som identifierades i teorin verkar inte så många 

av dem faktiskt ha upplevts.  

 

Följande hinder har identifierats hos Region Kronoberg:  

● Vårdutvecklaren upplever att verksamheten är svår att styra.  

● Vårdutvecklaren upplever att den organisationskultur som råder inte stödjer 

förändringar i organisationen. 

● Ansvar och befogenheter är inte synkroniserade.  

● Dålig framförhållning gällande önskade förändringar i schemat.  

● Förändringsarbetet adderas ovanpå det dagliga arbetet  

● Avsaknad av tid och resurser  

● Industriella termer uppfattas som negativa 

● Nya arbetssätt och rutiner strider mot de traditionella synsätt som finns i 

organisationen 
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6.1.3 UPPLEVS INFÖRANDET AV PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING I REGION 

KRONOBERG HA MEDFÖRT NÅGRA MÄRKBARA EFFEKTER OCH I SÅ FALL VILKA? 
 

Teorin antydde att det finns ett mönster av faktorer som påverkar hur effektiv en 

verksamhet är och förväntade effekter av att införa produktionsstyrning. Dessa 

presenteras nedan: 

● Effekter för patienten - ökad tillgänglighet 

● Arbetssätt - bättre arbetsmiljö och lägre kostnader 

● Måluppfyllelse - nå uppsatta mål 

● Insikt i verksamheten - snabbt upptäcka avvikelser och bättre beslutsunderlag 

för styrning 

● Kostnader - bättre värdering av framtida kostnader och lägre kostnader 

● Resursutnyttjande - bättre resursutnyttjande och ökad produktivitet 

 

Av dessa faktorer kan det på något sätt identifieras att det har eller bör ha upplevts 

någon form av effekt på Ögonkliniken för alla faktorer förutom faktorn kostnader. 

Däremot har inte så många av de förväntade effekterna setts. Det är tydligt att PoK har 

gett bättre beslutsunderlag för styrning då det upplevts ha medfört underlag för att 

förutsäga nuvarande och framtida problem samt gett information, kunskap och insikt i 

verksamheten. Dessutom har det upplevts ett bättre utnyttjande av resurser, framförallt i 

form av bättre utnyttjande av kompetens. Därtill har det kunnat frigöras resurser som 

har kunnat användas till annat och därmed bör även produktiviteten på ett sätt ha ökat. 

Dock kan det inte sägas med säkerhet då inga mätningar har gjorts av författarna och 

det kan även ha funnits faktorer som samtidigt har motverkat. 

 

De effekter som har upplevts som inte stämmer överens med det som identifierats som 

förväntade effekter rör främst arbetssättet. I teorin har det inte nämnts något om att 

produktionsstyrning bör medföra att själva arbetet förenklas, underlättas och går 

snabbare eller får ett jämnare flöde, vilket har upplevts på Ögonkliniken. Däremot 

nämns att syftet med produktionsstyrning är att jämna ut flödet och en indirekt tanke 

med arbetssättet borde också vara att göra det enklare. I teorin talas det om att 

produktionsstyrning kan ge en bättre arbetsmiljö, men hur arbetsmiljön har påverkats av 

PoK har inte framkommit i studien. 
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Den egentligen viktigaste faktorn är effekter för patienten. Något som varit mycket i 

fokus under intervjuerna är väntelistorna för patienterna och där är det osäkert vilken 

effekt PoK egentligen har haft. Marie-Louise upplever dem inte direkt som kortare, 

medan Susanne menar att det är för tidigt att säga men att det finns en trend som tyder 

på att det bättre. Möjligtvis finns det faktorer som författarna inte känner till som gjort 

att PoK har haft liten eller utebliven effekt på att öka tillgängligheten som det 

förväntats. 

 

6.2 ANVÄNDBARHET 
 

I denna fallstudie undersöks produktions- och kapacitetsplanering i ett specifikt fall, det 

vill säga inom sjukvården i Region Kronoberg. Förmodligen har inte andra regioners 

sjukvård exakt samma förutsättningar och kan därmed arbeta på ett annat sätt och 

uppleva andra hinder eller effekter. Författarna kan därför inte säga att resultaten som 

framkommer i denna studie är generaliserbara till andra regioners sjukvård eller till 

andra verksamheter.  

 

Resultaten av studien kan trots det vara intressant eller användbart för Region 

Kronobergs fortsatta arbete med PoK eftersom författarna kommer utifrån och kan ge 

ytterligare en synvinkel som kanske ger uppslag till nya saker och aspekter att fokusera 

på i sitt fortsatta arbete. Resultatet av studien skulle också kunna vara användbart för 

andra regioner eller verksamheter som har infört eller ska införa PoK. De kan till 

exempel se hur en annan region arbetar med PoK och kanske få idéer och inspiration 

gällande det egna arbetssättet. De kan se vad Region Kronoberg stött på för hinder och 

försöka undvika de hindren i den egna verksamheten samt vilka effekter som 

produktionsstyrning kan medföra, vilket kan motivera dem till att börja arbeta med 

produktionsstyrning. 

 

 

 

 

 



97 

  

6.3 EGNA REFLEKTIONER 
 

Under studiens gång har författarna uppmärksammat att resultatet eventuellt hade blivit 

annorlunda om personer som arbetar på golvet hade intervjuats. Ett exempel är 

angående hinder för implementering. Om personer på golvet hade intervjuats hade 

eventuellt fler hinder identifierats. Personal på olika positioner kan ha olika perspektiv, 

och det är viktigt att komma ihåg ur vems perspektiv som resultatet framkommit. De 

som planerar och beslutar om vad som ska göras kan ha ett annat perspektiv än de som 

sedan utför det som planerats och beslutats. 

 

Författarna har även reflekterat över det faktum att sjukvården verkar styras så mycket 

av personalen. Den ena författaren har arbetat inom sjukvården och har tidigare 

erfarenheter av hur sjukvården är organiserad, men den författare som inte hade någon 

tidigare erfarenhet av sjukvården blev mycket förvånad över att personalen kan styra så 

pass mycket. Det är lätt att anta att det är så på alla arbetsplatser att det nästan bara går 

att få ledigt om arbetsgivaren tror att arbetsplatsen klarar arbetsbördan ändå eller om det 

går att sätta in en ersättare. Att det då i sjukvården går att ta ledigt i ett ansträngt 

vårdläge utan att ha ersättare och anpassa arbetsbördan efter det var just mycket 

överraskande. Det verkar därför positivt att gå från att planera efter personal till att 

planera efter verksamhetens behov. 

 

6.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Alla de etiska överväganden har uppfyllts på det sätt som är förklarat i metodavsnitt 2.4. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

 

Alla respondenter har blivit informerade om syftet med undersökningen och samtliga 

har blivit erbjudna att vara anonyma. Ingen av respondenterna ville vara anonyma och 

därför är deras namn och befattning presenterade i studien. Författarna erhöll internt 

material från respondenterna under det villkor att materialet inte publicerades i sin 

helhet i studien, vilket inte har gjorts. Dessutom har de medverkande fått granska och 

godkänna det material som använts från deras intervju innan studien publicerats för att 
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undvika att något missuppfattats, och korrigeringar har därefter gjorts efter deltagarnas 

önskemål. 

 

6.5 SAMHÄLLELIGA ÖVERVÄGANDEN 
 

Sjukvård är något som berör alla människor någon gång i livet och det är därför av stor 

samhällsnytta att utforska möjligheter till att använda sjukvårdens resurser mer effektivt 

och planera verksamheten så att kapaciteten utnyttjas till fullo eller se om det behövs 

ytterligare resurser för att klara av att sköta verksamheten. Det är också av intresse att 

utnyttja resurserna effektivt eftersom sjukvården i Sverige finansieras av skattemedel. 

Genom produktions- och kapacitetsplanering skulle troligen sjukvården kunna utnyttja 

sina resurser bättre och ge mer vård för pengarna. Det gör att skattemedel skulle kunna 

utnyttjas på ett bättre sätt vilket är av nytta för samhället och skattebetalarna. 

Författarna ser därför inte att det skulle vara ett problem ur ett samhällsnyttigt 

perspektiv att belysa produktions- och kapacitetsplanering, snarare tvärtom.  

 

6.6 KRITIK TILL EGET ARBETE 
 

I den litteratursökning som genomfördes hittades endast en källa som benämnde 

arbetssättet som produktions- och kapacitetsplanering (SOU 2016:2) och därför har den 

mesta av den teoretiska bakgrunden handlat om produktionsstyrning, vilket riskerar att 

det teoretiska ramverket i uppsatsen blir något missvisande. Dock framkom det att 

begreppen innebär ungefär samma saker och på grund av detta borde det trots allt vara 

en acceptabel grund att använda för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Studien hade kunnat göras ännu bättre om fler intervjupersoner hade ingått. Fler 

perspektiv på ämnet hade förmodligen gett en mer uttömmande beskrivning, åtminstone 

avseende vilka hinder och effekter som PoK medfört. Anledningen till att detta inte 

genomförts är att det inte hade funnits tid till fler intervjuer eller tid till att behandla mer 

material inom den tidsram som var avsatt för projektet. 
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6.7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Det vore intressant att genomföra en studie på Region Kronoberg och Ögonkliniken 

med frågeställning två och tre och då intervjua personal som arbetar på golvet. 

Resultatet hade då kunnat jämföras med resultatet av denna studie. Det hade då gått att 

se om det gått att identifiera fler eller annorlunda hinder för implementering och om 

andra effekter upplevts.  

 

Resultatet från denna ganska specifika fallstudieforskning är inte generaliserbart på 

andra verksamheter. Dock skulle den kunna användas som inspiration för att utforma 

frågeställningar till en framtida studie. Till exempel indikerar denna studie att 

produktions- och kapacitetsplanering haft positiva effekter hos Region Kronoberg. Det 

skulle då kunna ligga till grund för att en studie genomförs innefattande flera regioner 

och landsting, för att se om PoK generellt leder till positiva effekter eller om det var ett 

engångsfall. 

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att genomföra en studie där en eller flera 

verksamheter följs genom hela införandet av PoK, från förberedelsefasen till och med 

att första uppföljningen görs. Då hade det funnits möjlighet att få en mer detaljerad bild 

av hur arbetet går till och vilka hinder som uppstår på vägen. Det hade också funnits 

möjlighet att utföra mätningar före och efter för att jämföra effekten av PoK. En sådan 

studie hade också kunnat byggas vidare på över flera år. Då hade en långtidsstudie 

kunnat ge en bra bild av den långsiktiga effekten av PoK. 
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8 BILAGOR 
 

8.1 INTERVJUGUIDE 1 
 

● När påbörjades arbetet med produktions- och kapacitetsplanering(PoK)?	  

● Vilka verksamheter omfattas? 	  

● Vilka enheter har genomfört PoK redan och vilka ska genomföra PoK?	  

● Vad är er roll i arbetet med PoK?	  

● Hur arbetar ni med enheterna som har eller ska införa PoK? 

- Utbildningar 

- Stöd/support	  

● Hur ser PoK-modellen som Region Kronoberg använder ut?  

- Kartläggning av vilka behov som finns, vad som ska göras och vilka resurser 

som finns	  

● Hur följs resultatet av arbetet upp och hur används det? 

- Mätningar - vad, vem och hur?	  

● Har ni stött på några svårigheter eller motstånd i ert arbete med PoK? 

- Personal 

- Praktiskt 

- Tekniskt/IT	  

● Får ni någon återkoppling från enheterna som arbetar med PoK om hur det 

fungerar?	  
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8.2 INTERVJUGUIDE 2 
 

● När började ögonkliniken med PoK? 

● Hur långt har ni kommit? Finns det mål och delmål? 

● Vad är din roll i PoK-arbetet? 

● Hur arbetar ni på ögonkliniken? 

- Strategisk planering 

- Behovsplan – kartläggning av processer, behov, kapacitet 

- Produktionsplanering 

- Kapacitetsplanering 

- Daglig styrning/schemaläggning 

- Uppföljning 

● Hur mäter man produktionen och produktiviteten? 

● Vem har ansvar för mätningarna? 

● Vem gör de faktiska mätningarna? 

● Hur följs mätningarna upp? 

● Vad gör man med resultatet? 

● Finns det olika planer för selektiv och akut vård? 

● Hur pareras variationer i besök och operationer? 

● Upplever du att det har funnits några problem: 

- Praktiskt 

- Personalen 

- Tekniskt/IT 

- (Kommunikation, ledarskap, delaktighet, osv)  
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