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Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12, krävs det av vårdgivaren att denne arbetar efter 

mål. Att formulera mål inom hälso- och sjukvården kräver eftertanke. Målen måste vara 

mätbara och inkludera flera olika delar av verksamheten. Varje förbättringsprojekt är 

unikt och bör relateras till de resurser som avsatts. Ett stort problem vid kontinuerlig 

uppföljning är att välja ut parametrar som ger tillräcklig information och är lätta att 

skapa. Här krävs mer utvecklade datasystem och även integrering mellan befintliga 

datasystem 

I uppsatsen diskuteras med vilka parametrar man kan utvärdera ett 

förbättringsprojekt inom laboratoriemedicin. Det finns för närvarande inte några 

standardiserade kvalitetsparametrar inom klinisk kemi. De parametrar som i denna 

undersökning visade sig vara mest lämpliga att använda kontinuerligt i det korta 

perspektivet var svarstider, personalresurser och reagenskostnader. I det längre 

perspektivet kan ovanstående data kombineras till indikatorer som visar kostnad per 

analyspoäng och analyspoäng per årsarbetare. De indikatorer som kan få användning 

först när datasystem utvecklas är data från avvikelsesystem och analyskommentarer som 

visar t.ex. att svar inte har kunnat lämnas ut. 

 

 

Nyckelord 
laboratoriemedicin, kvalitetsindikatorer, processförbättringar, uppföljning, utvärderingar  

 

Tack 
En utbildning i ledarskap innebär en resa i paradigmskiftets värld. Jag vill tacka mina 

döttrar: Petra Norlund för att hjälpa mig med datateknik och korrekturläsning samt 

Sandra Norlund för att säga att man aldrig ska ge upp. Min man Robert för att stå ut när 

jag har fortsatt studera.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

Abstract 

According to the National Board of Health and Welfare, SOSFS 2005:12, it is required 

that the caregiver adheres to his work through following stated objectives. Formulating 

goals in health care requires careful consideration. Goals must be measurable and 

include many different aspects of the project. Each improvement project is unique and 

should be directly related to the resources allocated to the project. A major problem for 

continuous monitoring is to select parameters that provide sufficient information and are 

easy to produce. This requires more advanced computer systems and integration with 

existing computer systems. The paper discusses the parameters an improvement project 

in laboratory medicine can evaluate its results after. There are currently no standardized 

quality parameters in clinical chemistry. The parameters used in this study that proved 

to be the most suitable to be used continuously in the short term was the response times, 

staffing and reagent costs. In the long term, the above data are combined with indicators 

that show cost per analysis score and analysis points per full-time employees. The 

indicator that may be used when the computer system is developed is deviation systems 

and analytical comments that show for example that a response has not been disclosed. 
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2 Trender inom hälso- och sjukvården: 
kvalitetsuppföljning 

 Offentlig verksamhet har som syfte att skapa nytta för allmänheten. Eftersom 

verksamheten finansieras av skattemedel finns krav på att optimal nytta skapas för de 

pengar som erhålls. Sjukvården ska erbjuda alla medborgare en god och ändamålsenlig 

vård inom en rimlig tid. Socialstyrelsen har specificerat detta i riktlinjer om "god vård" 

vilket i grunden bygger på en uppställning av mål för verksamheten. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 

och sjukvården (SOSF 2005:12) krävs det av vårdgivaren att denne arbetar efter 

uppsatta mål. Föreskrifter som dessa skapar en svensk sjukvård där styrning sker genom 

uppställandet och uppföljandet av mål.  

 Kjell Arne Røvik behandlar olika organisationsrecept i sin bok Moderna 

organisationer och hur dessa recept sprids och dör. Ledare i dagens samhälle utsätts för 

ett stort antal olika populära lösningar på basala problem som t.ex. en bra 

organisationsstruktur, en god organisationskultur eller hur man ska rekrytera personal. 

Vad man ibland glömmer bort är att dessa moderna styrverktyg har en begränsad 

varaktighet, de uppstår och sprids för att därpå förlora i popularitet och sedan förträngs 

de av nya recept. Organisationsrecepten är giltiga som förebilder för en grupp 

människor endast under en begränsad tidsrymd och denna popularitetscykel verkar bli 

kortare och mer intensiv. Dessa recept har numera blivit globala (Røvik 2000 s. 17). Vid 

introduktionen av ett nytt recept är det inte så lätt att veta om det kommer att bli en 

lokal dagslända eller en institutionaliserad superstandard för att använda Røviks 

nomenklatur. Jag har noterat att under den tid jag arbetat med uppsatsen har ett nytt 

verktyg som kallas Lean synts i flera olika sammanhang, allt från konferenser till 

sjukhusets nyhetsbrev (Weimersson 2011).  

 Ett av skälen till att organisationer frivilligt adopterar ett nytt recept är enligt 

Røvik (2000 s.144). att de ser adopteringen som en respons på ett objektivt 

problemtillstånd, vilket i dagens sjukvård är den dåliga ekonomin som tvingar fram en 



 

 

 

9 

förändring. Den andra teorin han presenterar är att organisationerna erbjuds accepterade 

problembeskrivningar på aktuella problem. Den tredje teorin Røvik erbjuder är att 

offentliga organisationer är osäkra på sin identitet (2000 s.144). Genom ett kontinuerligt 

jämförande med andra organisationer utvecklas och stärks en egen identitet. Inom den 

offentliga vården vill vi ofta kunna säga att vi har minst lika bra metoder och 

styrverktyg som man har i den privata industrin, styrverktyg som kommer från industrin 

tas därför emot positivt. Att säga att recepten sprids är en förenkling, för de översätts 

och omformas vid varje implementering av ett recept i en organisation (Røvik 2000 s. 

149). Genom denna omformning utvecklas också ständigt nya lokala varianter av 

konceptet. Lean är ett populärt koncept nu även om det finns publicerade artiklar som 

pekar på att detta är svårare att genomföra i professionella organisationer. 

Läkarprofessionen anses särskilt svår att styra och standardisera, en förklaring till detta 

skulle kunna vara att läkare vill se sitt yrke mer som konst än som industri (Vos et al. 

2009; Vera och Kuntz 2007). I en debattartikel nyligen i Läkartidningen hävdas att 

kärnan i läkekonsten trängs bort av förenklade mätetal (Järhult 1212). 

 Att sjukvården i Sverige har genomgått flera organisatoriska förändringar men 

även förändringar i sitt sätt att styra beror på att det finns en ambition att öka 

effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Man har provat de olika nya verktygen 

allteftersom de har blivit populära. Genom förändringarna hoppas man kunna 

tillhandahålla fler vårdtjänster inom befintliga resurser. Genom målstyrningen inom 

landsting skapas en tydlig rollfördelning mellan vision och övergripande målskapande 

hos politikerna och ett förverkligande av mål och visionen inom olika 

verksamhetsområden (Hallin och Siverbo 2003 s. 48). Oberoende av vilket styrverktyg 

man väljer så hävdar Jacobsen och Thorsvik att privata och offentliga organisationer 

måste ta olika hänsyn då målen formuleras (2002 s. 62). Privata företag har som mål att 

gå med vinst, de offentliga organisationerna förväntas förutom sitt huvuduppdrag även 

att förmedla centrala samhällsvärden som jämlikhet och rättvisa. Den offentliga 

organisationen måste alltså ta hänsyn till flera och motstridiga faktorer då målen 

utformas. Politiska mål uppfattas ofta som otydliga, komplexa och instabila över tiden 

(Lindgren 2006 s. 56). Oftast utgår politikerna från en idealiserad bild eller ett förenklat 

mål. Väntan är ett sådant ord som nu inte är politiskt korrekt i Värmlands Landsting. 

Patienterna förväntas att inte behöva vänta överhuvudtaget. Eftersom resurserna 

samtidigt skärs ner är nog inte detta helt realistiskt.  
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 Det finns tre ledande aktörer i styrningen av vår svenska hälso- och sjukvård: 

politiker, administrativ ledning och den medicinska professionen. Dessa styr varsin 

process. Målen måste formuleras och anpassas till verksamheten från den politiska 

nivån ner till den enskilda arbetsplatsen. På den politiska nivån inom Landstinget sätts 

övergripande mål för hur organisationen ska fungera. Inriktningsmålet att bedriva god 

vård (Landstinget i Värmland 2011) är mer som en affärsidé; en vision för arbetet. En 

vision är så komplex att ett försök till att mäta den skulle leda till flera förenklingar för 

att täcka in hela begreppet, vilket skulle leda till att målet skulle tappa en del av sin 

betydelse. Rombach (1991 s. 102) ställer också frågan om politiker har den 

detaljkunskapen som krävs för att sätta upp konkreta mål istället för visioner. För att 

stödja visionen förs en dialog mellan politiker och verksamhetsansvariga som leder 

fram till formuleringen av konkreta och mätbara mål, effektmål. Jacobsen och Thorsvik 

(2002 s. 49-50) beskriver att målet fördelas i mindre delar till organisationens olika 

enheter för att till slut tillämpas på individnivå. Vissa författare kallar detta måldelning 

(Bergman och Kleftsjö 2007). Organisationen försöker på detta sätt att skapa en logisk 

kedja av samband mellan vision, mål och medel. Resultatet av de nedbrutna målen blir 

då att aktiviteterna i organisationen bidrar till att förverkliga den övergripande visionen 

(Lundström 2008 s. 46). En risk som finns är att nedbrytningen missförstås så att målen, 

istället blir ramar för varje avdelning att hålla sig inom för att inte strida med det 

övergripande målet, istället för att vara delprocesser av det stora målet (Rombach 1991 

s.99). Hallin och Siverbo (2003 s. 66) påstår att aktörernas styrambition innebär att mål 

och intressen kolliderar och avspeglar en kamp om kontrollen över verksamheten. Hatch 

(2006 s. 356) menar att konflikt och samarbete är varandras motsatser bara då 

konflikterna är destruktiva. Om man fokuserar på konflikternas positiva aspekter kan 

samarbete och konflikter komplettera varandra.  
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3 Teori: Utvärdering av kvalitet och ”qualiciency” 
 

Kvalitetsutvärderingar förekommer redan inom hälso- och sjukvården som 

tidigare nämnts. Detta trots att begreppet är förvirrande, omtvistat och har en inbyggd 

politisk tyngd. Dessa utvärderingar är tekniskt svåra att genomföra: Vad ska utvärderas, 

vem har begärt granskningen samt vilka beslut ska fattas på grundval av denna 

undersökning? I alla undersökningar ingår ett mått av värdering och beslut av vad som 

ska granskas, vilka aspekter som nagelfars samt hur dessa ska kunna jämföras över tid 

eller mellan olika verksamheter (Øvretveit 2001). Det finns flera skäl till att ledare inom 

hälsovården vill mäta organisationens kvalitet. Verksamheterna finansieras av 

skattemedel och cheferna är ansvariga för att pengarna förvaltas väl. Cheferna har också 

ansvar för att befolkningen har samma tillgång till de verksamheter som de erbjuder. 

Från professionens sida kan en utvärdering eller uppföljning leda till att man kan 

förbättra sin verksamhet. 

 

Trots att problem med målformulering finns inom hälso- och sjukvården finns 

det ökande krav från politiker på att vårdens kvalité och resultat ska kunna värderas. 

Socialdemokraterna ställde inför valet 2010 krav att all offentligt finansierad vård måste 

hålla samma höga kvalitet oavsett utförare. De ansåg att det centrala är kvaliteten och 

att resurserna måste används efter behov, inte styras av driftsform. Nationell certifiering 

av alla offentligt finansierade vårdgivare krävdes. Den nationella certifieringen ska 

kunna kompletteras med krav på regional nivå för att bidra till utveckling och förnyelse 

utifrån de förhållanden som råder i olika delar av landet (Socialdemokraterna 2010). 

Detta sätt att angripa målformuleringen genom att sätta upp en minsta kvalitetsstandard 

som måste uppnås finns redan. Ett medicinskt laboratorium kan t.ex. ackrediteras av 

Swedac (Swedac 2011) enligt SS/EN ISO 15 189, som är en sektorspecifik standard för 

medicinska laboratorier inom laboratoriemedicin, och kan på så sätt visa att arbetet har 

en viss kvalitet. Ackrediteringen ökar resultatens tillförlitlighet. En ackrediterad 

verksamhet granskas regelbundet för att kontrollera att standard och kompetens 

vidmakthålls. Många landsting ställer krav på att de laboratorier som används är 

ackrediterade. Samma utvecklingstrend finns inte inom det direkta patientarbetet men 

många landsting deltar i "öppna jämförelser" (SKL 2011). Syftet med dessa är att 

stimulera till förbättringar, fast det även uppfattas som en utvärdering av utförda 
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prestationer. Mätmetoderna måste dock vara accepterade och relevanta, vilket inte alltid 

är fallet enligt ett par artiklar i Läkartidningen (Ryttberg et al. 2009; Renström et al. 

2009). Langley skriver att det är viktigt att veta varför du behöver förbättra och hur du 

ska få feedback så att du kan se om du når målet (Langley et al. 2009). Öppna 

jämförelser (SKL 2011) har bestämt olika parametrar för att kunna jämföra kvaliteten på 

exempelvis diabetesvård.  

 Inom hälso- och sjukvården presenteras mål och prestationsmått idag ofta enligt 

det balanserade styrkortets idé. Tanken bakom detta är att ge ett mer heltäckande 

perspektiv på organisationen. Tidigare fokuserades endast på det ekonomiska 

perspektivet. Nu kompletteras detta oftast med ett kund- eller patientperspektiv, ett 

medarbetar perspektiv samt ett lärande eller utvecklingsperspektiv (Cobbold och Lawrie 

2002). Det balanserade styrkortet är sedan uppbyggt på framgångsfaktorer och 

utfallsmått som förklarar hur målen ska uppfyllas inom de olika perspektiven. De 

företag som lyckas sammanlänka sin strategi med operationella målsättningar har större 

chans att uppnå framgång än de som inte klarar detta. Det beror, enligt Kaplan och 

Norton (1996), på att chefer och medarbetare då lättare förstår strategin och de kritiska 

processer som måste genomföras för att realisera företagets mål. Styrkortets syfte är 

sedan att styra prestationerna inom organisationen. Har företaget valt rätt mål och mät- 

instrument kommer strategin att kunna genomföras framgångsrikt. Beslutsfattare 

behöver någon form av endimensionellt objektiv att uppfylla för att kunna fatta 

rationella beslut. De flesta balanserade styrkort innehåller däremot ett eller två dussin 

mått som skall tillgodoses och därmed skapas förvirring hos beslutsfattaren, eftersom 

denne ofta inte känner till vilka kompromisser som bör göras. Det finns även en risk för 

att det blir en motsättning mellan perspektiven då de utgår från olika tidshorisonter, 

exempelvis kan det kortsiktiga finansiella perspektivet komma i konflikt med det 

långsiktiga utbildnings- och innovationsperspektivet. (Larsson och Ljungberg 2001 s. 

265). Vad som ytterligare kan ses som ett problem eller en svårighet är att ha en 

förståelse för relationen mellan kundtillfredsställelse, personaltillfredsställelse och 

finansiella prestationer, det vill säga relationen mellan orsak och verkan, vilket krävs för 

att kunna relatera det balanserade styrkortet till strategin (Cobbold och Lawrie 2002). 

Gautreau och Kleiner (2001) hävdar att det är affärsledningens uppgift att välja 

strategier, ett styrkort kan inte på något sätt hjälpa till i det valet. Styrkortet kan inte 
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heller användas som hjälp till att välja de mest lämpliga mål och mått till styrkortet, 

utan även detta är ledningens ansvarsområde. 

Inom sjukvården ställs nu effektivitetskrav för att alla ska få den bästa vården. 

Hälsovårdens kanske största problem med sin målformulering är att den tillhandahåller 

komplexa integrerade tjänster, vilket leder till stora problem då man ska tydliggöra 

sambandet mellan mål och medel.  Ofta formuleras målen som "vi ska bedriva..." och då 

blir det svårt att utvärdera prestationen. Hur ska sjukhuset kunna visa på att den vård 

som bedrivs är effektiv? Slutligen är målen inom hälsovården kontinuerliga vilket gör 

det svårt att säga när man har nått dem. Ska man ha överlevt den första 

canceroperationen eller ska man ha överlevt 5 år efter behandling för att bli 

friskförklarad (Drummond 1989)?  

 Det är viktigt att avgränsa vad man vill mäta; den tekniska kvaliteten, 

vårdutfallet eller hur korta väntetiderna är. Øvretveit ( 2001) argumenterar för att det 

finns 5 nivåer av kvalitetsutvärdering och man måste bestämma sig för den lämpligaste 

nivån beroende på vad man vill ha fram. På första nivån mäter man tjänstens kvalitet, 

utförandekvalitet, på andra nivån mäter man tjänstekvaliteten, dvs värdet av 

verksamhetens utförandekvalitet. Tredje nivån innebär att man utvärderar 

verksamhetens kvalitetssystem, på fjärde nivån utvärderar man införandet av olika 

kvalitetsprogram samt slutligen på femte nivån sker forskning för att förstå grunderna 

till god och sämre utförandekvalitet. Donabedian (1966) föreslog att man skulle granska 

dimensionerna struktur, process och resultat. Man kan också rita flödesdiagram och 

bestämma sig för vilka punkter man vill evaluera. Vilka man väljer och hur man går till 

väga beror på vad resultaten ska användas till. Inför varje kvalitetsmätning måste man 

formulera en definition av vad man menar med kvalitet. Därefter måste man vilka 

aspekter/indikatorer som ska mätas och hur data ska samlas in. Slutligen måste man ta 

ställning till vilket jämförelsematerial som ska användas för att bedöma den uppmätta 

kvaliteten.  

Det finns olika modeller för kvalitetsundersökningar; deskriptiv, som saknar 

jämförelse utan endast beskriver en organisation, revision då organisationen jämförs 

mot en standard eller kvalitetsmål. Exempel på detta är en granskning av Swedac. Den 

sista modellen är en jämförelse över tid. En verksamhets kvalitet mäts under olika 

tidspunkter. 
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Uttrycket qualificency innebär att man använder så lite resurser som möjligt att 

uppnå en viss kvalitetsstandard. Ett sammanfattande begrepp för kvalitet, effektivitet 

och ändamålsenlighet som skulle kunna sammanfatta dit man vill nå. Tanken är att 

kunna mäta denna egenskap både på patientnivå, professionsnivå samt på ledningsnivå. 

 

3.1 Måluppfyllelse och uppföljning inom Laboratoriemedicin 

 I detta avsnitt kommer en beskrivning av Laboratoriemedicins betydelse för 

vården och vad som har publicerats vad gäller kvalitetsuppföljning inom detta område. 

Laboratoriemedicins budget motsvarar generellt cirka 3-5 % av sjukvårdens totala 

kostnader (Richardson 1999; Valid 2010), men är avgörande för ungefär 70 % av 

handläggningen av patienterna. Detta innebär att laboratoriemedicin ingår som en 

delprocess i flera sjukhusövergripande processer eller flöden. Fel som uppstår inom 

laboratoriediagnostiken får konsekvenser för hela vårdkedjan. Ottomano uppskattade 

2010 att prevalensen av fel inom laboratorieområdet kan variera mellan en på varje 900-

2074 patienter. Publicerade resultat visar att som Plebani uttrycker det, felen 

uppkommer i organisationsgränserna (2009). Det är viktigt att ha kontroll på hela 

analyskedjan för att minska antalet fel i processen (Plebani 2009; Pansini 2003). Inom 

laboratoriemedicin har det skett en snabb teknikutveckling de senaste åren. Fokus har 

hamnat på automatisering och processflödet har uppmärksammats. Produktionen ses 

utifrån ett helhetsperspektiv där de ingående arbetsuppgifterna och aktiviteterna som 

äger rum analyseras utifrån det värde de skapar för kunden (Lloyd 2004 kap. 18). 

 Ett viktigt mål inom laboratoriemedicin är att förebygga fel som uppstår i 

processen (Stroobants 2003). De pre- och postanalytiska stegen i den totala 

testproceduren är mer behäftade med fel än själva analysfasen. Data producerade inom 

primärvård och på akutmottagningar visar att felaktiga analysönskemål och felaktigt 

tolkade svar svarar för en stor del av de totala fel som begås. En lärdom som kan dras är 

att det är svårt att generalisera mellan olika organisationer. Varje organisation måste 

själv undersöka sitt eget processflöde för att upptäcka felkällor och identifiera lösningar 

på dessa (Plebani 2009). Nyligen publicerade resultat visar att misstag är det vanligaste 

skälet till fel. Kachaliaet al. (2007) rapporterade att av 122 avvikelser där patienten 

anmält en missad diagnos på en akutmottagning berodde 65 % på att man missat 

diagnosen, beställt fel diagnostik/analys, genomfört en bristfällig undersökning på 

patienten eller dragit fel slutledning av resultatet man fått. En ökad komplexitet bidrar 

till en ökad variation och onödiga fel. En bra metod är att göra en felprolifiering för att 
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identifiera risksituationerna och åtgärda dessa (Hinckley 2008). Olika metoder och 

verktyg används för att förbättra processerna men inte så mycket finns publicerat. Lean 

som är ett hett koncept nuförtiden har använts ensamt eller tillsammans med Six Sigma 

(en statistisk metodik vars mål är att nå besparingar genom att minska orsaker till 

defekter och variation i processer) på olika avdelningar inom ett sjukhus (Alfredson et 

al. 2008; Ben-Tovim et al. 2007; Fillingham 2007; Blohm 2008) t.ex. på akuten 

(Johnson 2004; Holden 2011) eller patologilaboratoriet (Buesa 2009) men fortfarande 

med fokus på genomförandet, inte uppföljningen. Vos et al.(2009) menar att man kan 

minska antalet mänskliga fel genom att införa ett Lean tänkande och standardisera 

processerna. Flera artiklar berör bakomliggande idéer (Schuh 2011, Stankovic 2008), 

och inte alla är övertygade om att detta är den enkla lösningen för Hälso- och 

sjukvården (Waring och Bishop 2010). Olika författare har rapporterat olika sätt att 

förbättra processer inom laboratoriemedicin. Persoon et al. (2006) har fokuserat på den 

preanalytiska fasen i sitt förbättringsarbete. De reducerade den preanalytiska tiden från 

29 till 19 minuter och de lyckades svara ut 80 % av sina kemianalyser inom 60 minuter 

utan att automatisera. De rapporterar att de har använt ett ”performance index” som 

kalkylerades genom att dra bort de 80 % som var måltiden på 60 minuter. Ett positivt PI 

är bättre än målet och att negativt värde ligger under målet. Detta index mäts varje 

timme, dag och månad. Automation av analysprocesserna har rapporterats ge effektivare 

flöden (Valid 2010).  

 Det har förts fram förslag på uppföljningsparametrar inom klinisk kemi för att 

ha några parametrar att jämföra produktionen mellan olika laboratorier (Svensk förening 

för klinisk kemi 2011): 

• Svarstider för de 10 vanligaste analyserna. (Hur man definierar svarstider 

kommer nog att bero på de datatekniska möjligheterna på respektive 

laboratorium) 

• Antal analyser 

• Svarstider på ett antal akuta analyser; t.ex. hjärtmarkörer 

• Antal utlämnade svar/antalet inskickade prov 

• Väntetider på provtagningen 

• Antal omärkta rör/Antal Saknande rör/Antal rör med hemolyserade 

blodkroppar 

• Antal beställare med elektroniska svar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsteknik
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• Olika typer av enkäter till patienter och kliniker om hur vi uppfyller vår 

service. 

 Det finns dock inga nationellt accepterade kvalitetsparametrar inom klinisk 

kemi. Ett tidigt önskemål var att kvalitetsindikatorerna för den enskilda undersökningen 

skall vara relaterade till patientens vård. Inom klinisk kemi har vi inte någon möjlighet 

att bidra med kvalitetsindikatorer som uppfyller kravet att de ska avspegla en hel 

vårdprocess. 

 Ovanstående genomgång av litteraturen visar att det inte finns något publicerat 

där man har tagit ett helhetsgrepp på hur en förändrings ska utvärderas inom 

laboratoriemedicin. Det verkar som om kraven på uppföljning snarare kommer utifrån 

än inifrån organisationen. Olika typer av svarstider finns publicerade, men inga 

generella rekommendationer för hur dessa ska mätas. Inte heller finns någon reflektion 

ur vilket tidsperspektiv som de parametrarna ska avspegla. Är indikatorn tillräckligt 

känslig för att uppmärksamma en tendens eller krävs en kraftig avvikelse den ska 

uppmärksammas? Krävs stora personalkostnader för att samla in parametern? Till slut 

en viktig aspekt, täcker de valda parametrarna förändringsförloppet ur hela dess 

omfång, med vilket menas styrkortens olika perspektiv.  

 

Systematisk uppföljning inom hälso - och sjukvård är ett stort och brett område, 

så jag begränsar mig till hur man sätter mål och följer upp dem inom 

laboratoriemedicin. Med termen uppföljningsparametrar menar jag en indikator som 

visar på kvaliteten på en för den totala processen viktigt delmål.  I denna uppsats 

kommer jag att använda mig av kvantitativa data för att ta fram uppföljningsparametrar 

för att bemöta tidigare kritik som framförts mot att sjukvården är dålig på uppföljning 

och okritiskt inför nya recept som ibland bygger mer på visionära ord och känsla än 

riktig insikt (Sachs 2009; Borgström 2010; Varnauskas 2009). Det är viktigt att 

förändringar genomförs på ett systematiskt sätt. Alltför ofta genomförs förändringar på 

ett intuitivt och oplanerat sätt och resultat blir att det mål man förväntas uppnå inte 

kommer till stånd (van Bokhoven et al. 2003). Det svåra är att hitta indikatorer som kan 

mäta förändringen, blev det en förbättring eller en försämring? 

 

4 Problemformulering 
 Hur kan vi mäta systematiskt kvalitetsarbete inom laboratoriemedicin?  
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Uppsatsen har följande titel: 

Uppföljningsparametrar vid förbättringsprojekt- en fallstudie inom 

laboratoriemedicin. 

Syftet med uppsatsen är att för det första undersöka ett antal kvalitetsindikatorer 

för att se om dessa är bra nog för att kunna användas för uppföljning av ett pågående 

förändringsarbete. Samt för det andra föreslå förbättringar eller indikera fortsatt 

forskning för att identifiera sådana. Tidigare har inte detta helhetsperspektiv på 

uppföljningsparametrar för laboratoriemedicin som avspeglar hela förändringen tagits i 

någon publicerad fallstudie. 

 

4.1 Avgänsningar 
Det är viktigt är att komma ihåg att vi skapar våra egna världar och tolkningar 

(Kuhn et al. 1997; Berger och Luckmann 1991). I denna utvärdering har jag avstått ifrån 

att använda kvalitativa data för att undersöka förbättringsprojektet. Kulturella aspekter 

av en förändring är svåra att mäta och kräver mycket resurser och kunskap för att kunna 

fastställa vad av alla de förändringar som konstant pågår inom Landstinget som 

verkligen faller ut i en intervju eller enkät. Är det de kontinuerliga 

budgetnedskärningarna som tröttar ut personalen eller är det förändringarna i sig självt 

(Ahrenfelt 2001 s. 250)? Denna begränsning betyder inte att jag tycker att den själsliga 

biten av en processförändring inte är viktig, tvärtom. En förbättringsprocess måste ses 

som en social process (Øvretveit 2010 s. 203). Den som ska leda ett förändringsarbete 

måste hantera konflikter och bidra till deras lösningar, inga förändringar är möjliga utan 

konflikter. Ledarskap över händelseförloppet är en ständig kamp mellan många aktörer 

och konkurrerande synsätt (Parmander 2005 s.28). 

 

 

 

 

 

5 Fallstudie 
Fallstudien valdes som undersökningsform, eftersom en litteratursökning visade 

att inga generellt accepterade uppföljningsparametrar fanns. Øvretveit har i sin bok om 
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utvärdering av hälso- och sjukvården beskrivit generella modeller för detta (2001), hur 

man mäter före och efter ett förändringsprojekt för att se om projektet var lyckat. Min 

tanke var att identifiera parametrar som kan utvärdera resultatet men även hitta några 

som kan användas att kontinuerligt följa och styra en process. Genom att till fylles 

beskriva ett enskilt fall samt undersöka lämpliga parametrar hoppades jag hitta generella 

lösningar för kommande uppföljningar av förbättringsprojekt. Tidigare har 

uppföljningar från laboratoriemedicins sida skett kvartalsvis, mer för att konstatera vad 

som historiskt skett, inte för att använda parametrarna som ett styrverktyg vilket skulle 

behövas enligt de krav som presenterats under teoriavsnittet. 

Uppsatsen består av två delar, första delen är genomförandet av ett 

förbättringsprojekt inom laboratoriemedicin i Värmland där jag var projektägare. Detta 

projekt inkluderar automation och integrering av funktioner och personer och 

inkluderande en flytt av laboratoriet till nya lokaler samt sträcker sig över flera år vilket 

gör att det lämpar sig bra som ett utvärderingsprojekt. I ett av projektets delprojekt 

identifierade gruppens medlemmar, baserade på sina egna erfarenheter och kunskaper, 

följande lämpliga uppföljningsparametrar: Andel autovaliderade resultat, Antal 

utsvarade analyser/resurs; Antal utsvarade resultat per arbetad timme, TAT (Turn-

Around Time, som står för svarstid), Antal primärrör, Andel rör med ”fel”, Produktion, 

Svarstider akuta/rutin, Antal avvikelser, Totalkostnad, Andel e-remisser, Kostnad 

internkontroller/analys, Medarbetarenkät (som landstinget organiserar) samt 

Nysamsiffror (som vi var ålagda att leverera), mer information finns i Bilaga 3 om dessa 

parametrar. 

För denna uppsats valdes följande parametrar ut, eftersom det redan tidigt var 

uppenbart att insamlandet skulle ta mer tid än som ryms i en studie av detta slag.: 

reagenskostnader, använda personalresurser, Nysamsiffror, autovalidering av svar, 

svarstider, avvikelser, svarskommentarer samt sjuktal vilket totalt sett blir 8 parametrar 

vilka avspeglar olika aspekter som vi hoppades förändra under projektet. Vi önskade 

också att parametrarna täckte in de olika perspektiven i styrkortet: ekonomi, utveckling, 

personal samt kunder. 

 

 

Del två i uppsatsen diskuterar utifrån resultaten hur användbara dessa 

uppföljningsparametrar är på fallstudien. Parametrarna kommer senare att analyseras 
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generellt på hur enkla de är att ta fram, och om de passar för månatlig uppföljning. 

Slutligen finns det andra parametrar än de vi identifierade från början? 

Förbättringsprojektet i sig använder sig av flera förbättringsstrategier och kan inte sägas 

följa ett förbättringsrecept slaviskt.  
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6 Metodik  
Inom denna uppsats används olika metoder för att genomföra och senare 

utvärdera ett förbättringsarbete. Värdet av dessa utvärderingsparametrar kommer sedan 

att diskuteras och jämföras med publicerade resultat. Nedan definieras olika tekniker 

och metoder som kommer att användas. Inte alla data från förbättringsprojektet 

publiceras i denna uppsats eller kommenteras djupare, dock beskrivs 

förändringsprojektet i detalj för att tjäna som bakgrund till den slutliga diskussionen om 

mätning om systematiskt kvalitetsarbete. De tre första rubrikerna processkartläggning, 

spagettidiagram och utformning av automationshallen beskriver viktiga delar av 

genomförandet av förändringsprojektet, därefter beskrivs de olika 

utvärderingsparametrarna och hur de samlats in under studien.  

6.1 Förändringsprojektet 
6.1.1 Processkartläggning 

 Inom laboratoriemedicin kan man identifiera flera olika processer som bestäms 

av teknik, krav på svarstid samt vilken analysgrupp det gäller. I vårt förbättringsarbete 

tittade vi på följande processer; akut allmänkemi, koagulationsprover inkluderande 

hantering av remisser, Urinalbumin kreatininindex(UAKI)-prover, hematologiprover, 

prover som skickas till andra laboratorier så kallade skickeprover, kliniska 

virologiprover, drogprover, immunologiprover samt delflödet hantering av prover till 

biobank. Dessa flöden valdes ut eftersom de representerar processer med viktiga krav 

som snabba svar, processer med stora volymer, processer som upplevdes som krångliga 

eller som representerade flöden som vi trodde skulle komma att förändras i och med 

automationen. Rent praktiskt gick det till så att en person ur projektgruppen följde ett 

fysiskt provrör med klocka i handen och noterade vad som hände med röret efter det att 

det anlände till laboratoriet fram till dess att det analyserades. Fokus lades på den pre-

analytiska fasen. De olika delstegen i flödet fördes över till ett flödesdiagram, och 

delades in i pre- och postanalys samt själva analysen. Därefter samlades hela 

projektgruppen för att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter i och med införande av 

automationen och genom nya arbetssätt. Dessa två modeller presenterades som före och 

efter modeller. 

 Data presenterades också som total tid i sekunder för processen. Tiden för de 

olika delmomenten noterades; transport, inspektion, värdefull process, icke 
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värdeskapande tid samt förvaring. Endast tid från det blodprovet anlände fram till det att 

provet skulle analyseras mättes. Detta eftersom själva tiden i analysutrustningen inte är 

något vi själva kan påverka. Icke värdeskapande tid kan t.ex. vara väntan på att 

laboratoriedatasystemet ska komma igång eller väntan på att provet ska kunna laddas i 

en centrifug. Dessa olika tider presenterades i tabellformat med faktiska tider och dels 

som procentuella tider av den totala tiden. Fakta presenterades också i ett cirkeldiagram 

vilket ger en tydlig bild av delprocessernas storleks förhållande. 

6.1.2 Spagettidiagram 

 Hur man placerar föremål i rummet påverkar hur många steg som måste tas för 

att utföra arbetet. Sådana illustrerade rörelsemönster kallas spagettidiagram och ligger 

till grund för att minska onödiga förflyttningar (Bicheno 2008 s. 138). I uppsatsen 

kartläggs rörelsescheman för att komma fram till en mer optimal placering av vår 

nyinköpta analysutrustning. Praktiskt gick undersökningen tillväga så att två personer 

utrustade med klockor, måttband och rumskartor följde en person under 30 minuter som 

arbetade i den process som skulle undersökas. Rörelsemönstret överfördes till en karta 

med den röda linjen representerande personens väg i rummet. 

6.1.3 Utformning av ny automationshall 

Projektgruppen tog in förslag från olika leverantörer under upphandlingen av ny 

utrustning. Detta kompletterades med studiebesök på andra laboratorier. På laboratoriet 

genomfördes processkartläggning och spagettidiagram, se ovan. Det bästa alternativet 

för våra behov och förutsättningar identifierades. 

6.2 Uppföljningsparametrar 
6.2.1 Reagenskostnader 

Data tas fram ur befintlig dokumentation från Landstingets datasystem och 

laboratorie-datasystemet (CGM Analytix; CompoGroup Medical LAB). En ekonomisk 

parameter. 

6.2.2 Använda personalresurser 

Data har fått uppskattas manuellt (personalresursutnyttjandet) eftersom 

bemanningen varierat över tiden. En avdelningschef som arbetat både innan och efter 

förbättringsarbetet har gjort uppskattningen. En ekonomisk parameter. 

6.2.3 Nysamsiffror 

 Data tas från siffror publicerade av Nysam dit vi rapporterat under en längre tid. 

Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamarbete inom hälso- och sjukvård mellan landsting 

och regioner (Nysam 2012) som är tänkt att visa på om ett laboratorium är effektivt i 

jämförelse med sig självt och andra. Ursprungliga data togs fram ur befintlig 
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dokumentation från Landstingets datasystem och laboratoriedatasystemet (CGM 

Analytix; CompoGroup Medical LAB). En effektivitetsparameter. 

6.2.4 Automatisering: Autovalidering samt antal analyser på banan 

Data, som validerats via dataregler utan manuell inblandning, tas fram ur 

befintlig dokumentation från Landstingets datasystem och laboratoriedatasystemet 

(CGM Analytix; CompoGroup Medical LAB). En flödesparameter som visar hur långt 

optimeringen på laboratoriet har hunnit. 

6.2.5 Svarstider 

 I uppsatsen mäts svarstiderna från ankomstregistrering av provet på laboratoriet 

till utlämnande av svar för utvalda akutbeställda analyser under och efter 

förbättringsprojektet. Data tas fram ur befintlig dokumentation från 

laboratoriedatasystemet Analytix med hjälp av sökverktyget Crystal Reports (CGM 

Analytix; CompoGroup Medical LAB). En parameter på hur snabbt flödet av prover är. 

6.2.6 Avvikelser 

 Data tas fram ur det befintliga landstingsövergripande systemet Aha. Detta är ett 

webbaserat system (Flexite 2011) för rapportering av risker, tillbud och skador, som har 

inträffat eller skulle ha kunnat inträffa, och som har drabbat en patient direkt eller 

indirekt. 

Avvikelserapportering direkt efter införandet av automationen och flytten registrerades 

manuellt, på en speciellt framtagen blankett. En kvalitetsparameter som visar på antal 

fel som begås i laboratoriet. 

6.2.7 Svarskommentarer 

 Data tas fram ur befintlig dokumentation från Landstingets datasystem och 

laboratoriedatasystemet Analytix med hjälp av sökverktyget Crystal (CGM Analytix; 

CompoGroup Medical LAB). En kommentar läggs på vissa prov tex som förklaring 

varför ett svar inte har kunnat lämnas, en kvalitetsparameter. 

6.2.8 Sjuktal 

 Data tas fram ur befintlig dokumentation från Landstingets datasystem. En 

arbetsmiljöparameter. 
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7 Etiska aspekter 
 Forskningen har inte utsatt ingående personer för kränkande behandling och 

utvärderar inte prestationer på individnivå. Ansvarig administrativ chef, som inte varit 

involverad i själva förbättringsprojektet eller uppföljningen, har informerats om att 

undersökningen kommer att presenteras i form av en mastersuppsats. 



 

 

 

24 

 

8 Empiri och Analys 
I detta avsnitt ges först som en bakgrund till förbättringsprojektet, laboratorie-

medicinens plats i landstinget. Därefter presenteras fallstudien. Förbättringsprojektet 

beskrivs genom att förklara hur processkartläggning, insamlande av benchmarkingdata 

och utförda spagettidiagram ledde till en ny utformning av en automationshall i 

nybyggda lokaler. Slutligen presenteras de resultat som studien har kommit fram till, 

med avseende på de kvalitetsindikatorer som initialt ansågs lämpliga att följa: 

reagenskostnader, använda personalresurser, Nysamsiffror, autovalidering, svarstider, 

avvikelser, svarskommentarer samt sjuktal. Framkomna resultat jämförs med 

publicerade data där sådana finns. Slutligen kommer uppföljningsparametrarna att 

analyseras på hur enkla de är att ta fram, om de passar för månatliga uppföljningar och 

om de är generellt användbara. 

Det är viktigt att tidsaspekten beaktas vid uppföljning av kontinuerliga 

förändringsprocesser. Är det endast en del av förändsringsarbetet som ska redovisas. 

Oftast är det nog så att startpunkt och avslut kan variera pga vad som blir optimalt för 

parametrarna och omständigheterna. I verkligheten pågår hela tiden förbättrinsförsök 

och det är nästan hopplöst att hitta en fix opåverkad tid eller tillstånd att jämföra emot 

även om det vore lämpligt att alltid kunna rapportera tex samma månadsstatistik, så 

finna problem med rörliga helger som kan störa resultaten. Så skärpt beredskap krävs 

som alltid vid analys av data. 
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8.1 Fallstudieorganisationen: Landstinget i Värmland:  

Figur 1 Organisationsskiss tagen från (Landstinget i Värmland 2011) 

 

 

Landstingets i Värmland har divisionaliserat sin hälso –och sjukvård (Fig. 1). 

Cirka 7 000 personer arbetar i de 12 ingående divisionerna: opererande specialiteter, 

diagnostik, folktandvård, psykiatri, medicin, länsspecialiteter, allmän medicin, 

sjukhusen i Torsby och Arvika, IT, Landstingsservice, Landstingsfastigheter och 

slutligen divisionen för hälsa, habilitering och rehabilitering (Landstinget i Värmland 

2011).  För att överkomma den stuprörsmentalitet som lätt uppstår inom en 

divisionaliserad organisation, börjar man prata om att ett nytt lean-koncept är lösningen. 

Tanken är att processer som skär mellan nuvarande avdelningar ska bildas. Sedan 

tidigare har landstinget infört olika typer av team som t.ex. Bröstmottagning. I 
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Värmland finns tre akutsjukhus, i Karlstad, Arvika samt Torsby. Upptagningsområdet är 

hela Värmland med 311 558 ( Statistiska Centralbyrån 2010) personer. Centralsjukhuset 

i Karlstad hade 2010 ca 420 vårdplatser, ca 3200 anställda och antalet besök på 

akutmottagningen var ca 50 390 (Landstinget i Värmland 2011). Landstinget har för 

närvarande ett nätverksliknande samarbete med fem andra landsting (Regionsamverkan 

Laboratoriemedicin 2011). 

 

8.1.1 Styrning inom Landstinget i Värmland 

Landstinget i Värmlands vision är att medborgarna ska erbjudas en god, 

förebyggande och hälsofrämjande vård. Personalen ska bedriva en effektiv verksamhet 

med god kvalitet där patienten står i centrum. Alla ska ha en god arbetsmiljö, vara 

delaktiga och ta ansvar. Verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

8.1.2 Landstingets uppdrag 

Främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa och 

utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla som bor och 

vistas här. Bedriva verksamhet som kännetecknas av effektivitet, kvalitet, optimal 

tillgänglighet samt präglas av förebyggande synsätt och god samverkan inom och 

utanför organisationen. Betona ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt i 

all verksamhet. Fokus bör vara på att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar, 

riskbeteende hos unga vuxna och psykisk ohälsa. Landstinget använder sedan flera år 

tillbaka balanserade styrkort för uppföljning. De är allmänt utformade enligt litteraturen 

med fyra perspektiv: medborgare, verksamhet, medarbetare samt ekonomi (Hallgårde 

och Johansson 1999; Olve, Roy och Wetter 1999) 

8.1.3 Laboratoriemedicin Värmland 

 Laboratoriemedicin i Värmland (LMV) omfattade disciplinerna klinisk kemi, 

klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin under detta förbättringsprojekt. 2010 

producerade verksamhetsområdet (VO) för klinisk kemi 5 139 988 tjänster och 

analyser, VO klinisk mikrobiologi 362 380 tjänster och analyser samt VO 

transfusionsmedicin 126 056 tjänster och analyser. Verksamheten är ackrediterad enligt 

ISO 15189 sedan mer än tio år och har ett gemensamt kvalitetssystem. LMV bestod av 

totalt 50 enheter varav 26 återfanns på vårdcentralerna runt om i länet. Cirka 300 

personer från olika yrkeskategorier arbetade inom enheten. Klinisk kemi utför 230 olika 

analyser och har dygnet runt verksamhet på tre akutsjukhus: Torsby, Arvika och 

Karlstad. Klinisk kemi i Karlstad utför analyser inom följande områden; hematologi, 
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fertilitet, specialhematologi, koagulation, AK-mottagning (anti-koagulations 

mottagning), allmän kemi, proteiner, toxikologi och läkemedel. Till detta kommer 

provtagning och funktionsundersökningar. De senaste åren har antalet analyser inom 

klinisk kemi i Karlstad ökat från 1 695 898 under 2007 till 2 199 514 under 2010, en 

ökning på 30 %.  

8.2 Förbättringsprojektet 
 Laboratoriemedicin i Värmland flyttade in i nya lokaler i ett nybyggt hus den 8:e 

mars 2011. Ett mångfacetterat förbättringsprojekt startades redan 2007 som förberedelse 

till denna flytt.  

 

 

Det är sällan som ett laboratorium får ett så tydligt förändringsuppdrag som detta valda 

fall, samt pengar nog att genomföra det, vilket gjorde detta till ett ovanligt välavgränsat 

projekt, där uppföljningsparametrars användbarhet kunde utvärderas. Projektet fick 

däremot inga krav på redovisning uppifrån landstinget. 

 Figur 2 visar översiktligt hur projektet har slingrat sig fram under åren och vilka 

större projekt som har ingått. Denna grafiska bild användes genom projektet som en 

visuell påminnelse om att projekt tar tid. Projektet inkluderade en komplex upphandling 

av en stor del av den utrustning som skulle användas i framtiden på den automatiserade 

plattformen, automatiseringen i sig samt integrering av verksamheterna. I Bilaga 

1beskrivs vad som projektet förväntades utföra i två direktiv: Projektdirektiv och Bilaga 

2: Kompletterande projektdirektiv beskrivs bakgrund, delmål, syfte och förväntade 

Figur 2 Förbättringsprojekt i laboratoriemedicin, projektet illustreras grafiskt som en grå orm som 

slingrar sig fram genom olika delmål. En röd orm som stör ormens väg representerar att man inte 

kan planera allt utan att oväntade saker inträffar 

 

 

. 
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resultat för projektet. Första projektdirektivet påbörjades under 2007 och var under 

ständig revision allteftersom projektet framskred. Det andra projektdirektivet skrevs då 

en ny projektgrupp tillträde i och med implementeringen av den nya utrustningen. En 

stor utmaning var att vi skulle flytta in i nya lokaler, ett nytt hus för diagnostik och 

medicin byggdes (Fig. 3). Tidigare fanns laboratoriemedicin utspritt på flera våningar. 

Figurerna 4 och 5, visar att verksamhetsområdet för klinisk kemi var utspritt på två 

våningar, även på jourtid, vilket innebar en onödig förflyttning för personalen. 

Huvuddelen av automatiseringen gällde analyser inom klinisk kemi men även 

mikrobiologiska serologianalyser ingick. Hela projektet tog cirka fyra år och delades 

grovt in i ett planeringsstadium, ett implementeringssteg och en utvärdering. Eftersom 

laboratoriemedicin i Värmland är integrerad med primärvårdens laborerande innebär 

förbättringsprojektet, även om det i första hand rörde laboratorierna i Karlstad, även att 

primärvårdslaboratorierna blev involverade. 

Figur 2 Ett nytt hus för diagnostik och medicin byggs 

 

Figur 3 Gamla lokalerna: plan 5. De röda linjerna visar hur mycket personalen förflyttade sig 

under arbetet.  
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Figur 4 Gamla lokalerna: plan 6, De röda linjerna visar hur mycket personalen förflyttade sig 

under arbetet. 
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Planeringsstadiet innebar en kartläggning av hur verksamheten såg ut innan 

förbättringsprojektet startade för att alla deltagare skulle ha samma bakgrundskunskap. 

Detta innebar att en processkartläggning gjordes över en stor del av laboratoriernas 

funktioner, samt att spagettidiagram genomfördes för att inse hur mycket förflyttande 

som gjordes under analysprocesserna. Första delprojektet gick sedan ut på att ta reda på 

hur prover transporterades i Värmland. Sedan bestämdes i andra delprojektet vilka 

kvalitetsparametrar som skulle följas under projektet, bilaga 3. Nästa delprojekt var att 

ta reda på vilka medicinska önskemål som fanns på analyser i primärvården. Därefter 

undersöktes vilka firmor som kunde leverera analysutrustning till den automatiserade 

plattform som lanserades samt övrig utrustning som behövdes. I delprojekt fem skrevs 

en kravspecifikation och en upphandling genomfördes. Den genomfördes som ett 

partnerprojekt med SKANSKA, faktiskt något helt nytt i Sverige. Slutligen i delprojekt 

sex påbörjades de flödesmässiga förändringar som kunde genomföras innan flytten, som 

processoptimering runt befintlig utrustning som skulle flyttas med till de nya lokalerna. 

Planeringsstadiet avslutades med att utrustning inhandlades. 

 Efter planeringsdelen byttes projektgruppen ut och en nystart gjordes med 

kompletterande direktiv och nya projektdeltagare. Implementeringsdelen startade och 

löpte parallellt med planeringsstadiet, fast inom olika delar av verksamheten. Detta 

innebar att samtidigt som planering för ett område pågick så genomfördes aktiva 

förändringar inom andra områden; ett nytt datasystem för hematologiutrustningen 

implementerades, ett gemensamt laboratoriedatasystem för klinisk kemi och 

mikrobiologi infördes samt att befintlig utrustning började samutnyttjas. Ett projekt för 

hur bemanningen skulle vara i automatiseringshallen startades.  

 Själva flytten innebar att 132 metodbyten genomfördes, 106 metodvalideringar, 

26 metodverifieringar, 16 instrumentbyten samt att mer än 500 nya dokument 

upprättades. En ny integrerad provmottagning lanserades och att ny teknik i form av en 

boxhiss och en förrådshiss började användas. Personalen har numera ett gemensamt 

fikarum. Sammantaget så innebar flytten till nya lokaler ett paradigmskifte för 

personalen; ett nytt helhetstänkande där ledorden var flöde, kontinuerliga förbättringar 

och helhet. Målet för förbättringsarbetet var följande: 

• Barriärer ska brytas! 

• Integrering inom och mellan discipliner där provflöde och analysprocess styr, 

inte gränser. 
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• Kundens behov och önskemål ska vara i centrum! 

• Automatisera där det är lönsamt 

Utvärderingsprocessen innebar att samla ihop de parametrar som bestämts 

initialt och i denna uppsats utvärdera ett antal av dessa för att se om dessa var lämpliga 

att beskriva processens förändring och resultat. I ett delprojekt fick projektgruppen ta 

fram parametrar som vi kunde följa under hela förändringsprocessen med utgångspunkt 

från vårt styrkorts dimensioner, men mer lätthanterligt. Vårt styrkort innehåller 50 olika 

punkter bara inom klinisk kemi. Inom laboratoriemedicin produceras olika typer av data 

hela tiden, så det gäller att välja ut tillräckligt få men tillräckligt bra så att förloppet kan 

följas och styras. 

   

 

8.3 Empiri: Förändringsprojektet 
8.3.1 Processkartläggning 

 Ett av målen vid processförbättringar är att hitta och minska processens 

genomförande tid och resursförbrukning samtidigt som aktuell kvalitet behålls. I 

samband med det aktuella förbättringsprojektet ses laboratoriets processer över och de 

olika delmomenten i respektive process visas före och efter implementering av ny 

utrustning. På detta sätt kan man illustrera vilka delmoment som kommer att försvinna 

efter inköp av ny utrustning och implementerat nya arbetssätt. Dessa moment kan då 

betraktas som ej optimala.  

 Tabell 1 visar hur de olika stegen i processerna analyserades. De pre-analytiska, 

analytiska och post-analytiska stegen och den tid som varje steg tar observerades och 

mättes. Varje steg som produkten förflyttades genom kategoriserades i transport, 

inspektion, värdeskapande aktivitet som bidrar till produkten som t.ex. centrifugering, 

aktivitet som inte direkt bidrar till slutprodukten som tex. byte av etikett samt väntan. 

Följande processer eller delar av hela processer visas i denna uppsats:  

 Allmänkemiska akuta analyser är den största analysgruppen. Här ingår tex. 

Natrium, kalium samt kreatinin.  Den totala tiden för att slutföra processen tog 28 

minuter. Röret tillbringade 19 minuter av den tiden i väntan på nästa steg i processen 

(Fig. 6; Tabell 1). En processkartläggning visade att i framtiden borde antalet steg i 

processen kunna reduceras från 11 till två manuella moment i och med införande av ny 

automatiserad bana och ett nytt arbetssätt (Fig.8-9). Provröret förflyttades 18 meter 

under handhavandet (Fig. 7). 
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Figur 5 Akutprov allmän kemi: Processflöde innan förändring 

 

Tabell 1 Processteg för allmän kemi prover innan förändring 

Process Steg Tid (s) Procent 

Transport 56,0 3,3 

Inspektion 1,0 0,1 

Process: värdeskapande 481,0 28,6 

Process: icke värdeskapande 2,0 0,1 

Väntan 1143,0 67,9 

Totalt 1683,0 100,0 

 

Figur 6 Akutprov Allmänkemi: förflyttning av provet 18 m innan förändring 
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Figur 7 Processens Nuvarande Status, Akutprov allmänkemi: 11 manuella moment 
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Figur 8 Processens Framtida Status, Akutprov allmänkemi: reducering från 11 till 2 manuella 

moment 

 
 

 Koagulationsprover, i detta fall PK prover valdes ut eftersom många patienter 

står på blodförtunnande medel och terapiintervallet är viktigt för att undvika farliga 

biverkningar. Den totala tiden för att slutföra processen tog 15 minuter. Röret 

tillbringade 13 minuter av den tiden i väntan på nästa steg i processen (Fig. 10; Tabell 

2). En processkartläggning visade att i framtiden borde antalet steg i processen kunna 

reduceras från sju till tre manuella moment i och med införande av ny automatiserad 

bana och ett annat arbetssätt (Fig. 12-13). Provröret förflyttades 32 meter under 

handhavandet (Fig. 11). 

Figur 9 Koagulationsprover (PK): Processflöde innan förändring. 
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Figur 10 Koagulationsprover ( PK): förflyttning av provet 32 m innan förändring. 

 
 

Tabell 2 Process steg för PK innan förändring. 

Process steg Tid (s) % Meter 

Transport 112,0 12,5 31,9 

Inspektion 0,0 0,0  

Process: värdeskapande 1,0 0,1  

Process: icke värdeskapande 0,0 0,0  

Väntan 784,0 87,4  

Totalt 897,0 100 31,9 
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Figur 11 Processens Nuvarande Status, PK & APTT: 7 manuella moment 

 
 

Figur 12 Processens Framtida Status, PK & APTT: från 7 till 3 manuella moment 

 
 

 UAKI (Urinalbumin kreatininkvot) proverna hade en rörig hantering innan 

förbättringsprojektet och processen valdes därför ut för genomlysning. Den totala tiden 

för att slutföra processen tog 187 minuter. Röret tillbringade 171 minuter av den tiden i 

väntan på nästa steg i processen (Fig. 14: Tabell 3). En kartläggning visade att i 

framtiden borde antalet steg i processen kunna reduceras från 30 till tre manuella 

moment i och med införande av ny automatiserad bana och annat hanterande (Fig. 16-

17). Provröret förflyttades 136 meter under handhavandet (Fig. 15). 
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Figur 13 UAKI prov: Processflöde innan förändring. 

 

Tabell 3 Process steg för UAKI prover innan förändring. 

Process steg Tid (s) % Meter 

Transport 341,0 3,0 135,7 

Inspektion 16,0 0,1  

Process: värdeskapande 5,0 0,0  

Process: icke värdeskapande 608,0 5,4  

Väntan 10 229,0 91,3  

Totalt 11 199,0 100,0 135,7 
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Figur 14 UAKI prov innan förändring: provet flyttas 136 m. 
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Figur 15 Processens Nuvarande Status, UAKI: 30 moment 

 

Figur 16 Processens Framtida Status, UAKI: reduktion från 30 till 3 moment 

 
 Hematologiska prover tas på nästan alla patienter och det var därför viktigt att 

processen granskades. Den totala tiden för att slutföra processen tog 46 minuter. Röret 

tillbringade 42 minuter av den tiden i väntan på nästa steg i processen (Fig. 18; Tabell 

4). En kartläggning visade att i framtiden borde antalet steg i processen kunna reduceras 

från tio till sex manuella moment i och med införande av ny automatiserad bana och 
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annat hanterande (Fig. 20-21). Provröret förflyttades 33 meter under handhavandet (Fig. 

19). 

Figur 17 Hematologi  prover: Processflöde innan förändring 

 
 

Tabell 4 Process steg för hematologiprover innan förändring. 

Process steg Tid (s) % Meter 

Transport 123,0 4,5 32,6 

Inspektion 12,0 0,4  

Process: värdeskapande 1,0 0,0  

Process: icke värdeskapande 68,0 2,5  

Väntan 2 527,0 92,5  

Totalt 2 731,0 100,0 32,6 

 

Figur 18 Hematologiprover innan förändring: förflyttning av provet 33 m. 
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Figur 19 Processens Nuvarande Status, hematologiprover: 10 moment 
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Figur 20 Processens Framtida Status, hematologiprover: från 10 till 6 moment. 

 
 

 

 

 En del prover skickas till andra laboratorier för analys. Handhavandet runt detta 

kan vara komplex (Fig. 22). Även för prover som skickas till andra laboratorier finns 

det möjligheter att minska extra förflyttningar som personalen gör. En kartläggning 

visade att i framtiden borde antalet moment i processen kunna reduceras från 20 till 14 

manuella moment i och med införande av ny automatiserad bana.  

Figur 21 Processen skickeprover efter förändringen, som exempel analysen Tacrolimus, antalet 

moment kan reduceras. 
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Figur 22 Processens status AVK remiss innan förändring. 
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Figur 23 visar hur även en tidigare hantering av remisser kan förbättras. Här kunde en 

del remisser hanteras fem gånger innan de var slutprocessade. Figur 24 visar de extra 

förflyttningar som krävs då ett skickeprov ska skickas iväg. 

Flera figurer har innan visats hur provrören förflyttas under handhavandet och Figur 25 

visar att sträckan som tillryggaläggs för att ta emot ett drogprov är extra lång. Detta 

beror på att provmottagningen ligger på plan 5 medan arbetsplatsen finns på plan 6. 

Även virologiprover (mikrobiologi) förflyttas långa sträckor mellan våningar, 60 meter i 

detta fall (Fig. 26).  

 

 

 



 

 

 

44 

 

 

Figur 23  Skickeprover: förflyttning 60 m innan förändring. 
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Figur 24  Drogprov: förflyttning 61 m. Innan förändring 

 

Figur 25 Virologi : förflyttning 60 m innan förändring. 
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 Sammanfattningsvis visar flödesanalyserna att flera manuella steg i hanteringen 

förväntas kunna tas bort i och med automatiseringen, och att den värdeskapande 

aktiviteten i processen endast utgör en liten del av hela processerna 

 
8.3.2 Spagettidiagram 

 Flödesmätningarna genomfördes för att få en grundläggande kunskap om 

hur långa förflyttningar som gjordes vid olika moment i analyserandet. Under 30 

minuter så analyserades en BMAs (Biomedicinsk analytikers) rörelsemönster. Figur 28-

32 visar en del av de utförda spagettidiagrammen. Figurerna visar att den gamla 

planeringen med flera rum för enstaka analysgrupper längs en lång korridor innebär 

flera extra förflyttningar. Den fysiska geografin och arbetsstationernas utformning 

utvärderades med tanke på effektiviteten i processerna.  

 Figur 28 till 32 visar hur en personal rör sig under 30 minuter på olika 

arbetsplatser: 276 meter på allmän kemi, 154 meter på mikrobiologens provinlämning, 

207 meter på koagulation/hematologi, 520 meter på toxikologi, samt 295 meter på 

proteinarbetsplatsen. 

 

Figur 26 Provinlämningen (mikrobiologi): Personalens förflyttningar (154 m/30 min.) 

innan  förändring 
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Figur 27 Arbetsplatsen för Allmänkemi: Personalens förflyttningar (276 m/30 min.) innan 

förändring. 
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Figur 28 Arbetsplatsen för Hematologi/Koagulation: Personalens förflyttningar ( 207 m /30 min) 

innan förändring. 
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Figur 29 Arbetsplatsen för Toxokologi: Personalens förflyttningar (520 m/30 min) innan 

förändring. 

 

 

Figur 30 Arbetsplatsen för Proteiner: Personalens förflyttningar (295 m/30 min innan förändring). 
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     Spagettidiagrammen visar att personalen förflyttar sig mycket i lokalerna. En 

sammanhållen utformning av utrustningen borde minska förflyttningarna. Jag valde att 

genomföra en gemensam process- samt flödeskartläggning som rekommenderas av 

Øvretveit (2001 s. 205). Detta genom att skapa ett kartläggningsteam med 

representanter från projektgruppen. Fördelen med denna metod är att medarbetarna får 

en och samma förståelse för hela processen förutom att kartan skapas. Nackdelen var att 

en kartläggning naturligtvis tar mer tid att genomföra på detta sätt då många blir 

involverade. 

 

8.3.3 Utformning av ny automationshall 

Efter inledande undersökningar enligt ovan och genomförda studiebesök till 

andra laboratorier fick automationshallen följande utformning (Fig. 33-34) för att 

minska personalens onödiga förflyttande för att få provrören analyserade. En kompakt 

placering i en öppen automatiseringshall, jämfört med tidigare då enskilda apparater 

stod inne i separata rum: En preanalytisk modul som gränsar mot provinlämningen och 

ett nybildat ”närlaboratorium” finns till vänster utanför bilden. Till höger, också utanför 

bilden, finns stora kylrum. Från preanalys modulen utgår två armar, den ena, uppåt i 

bilden, består av en hematologibana och en ansluten koagulationsapparat. Den 

hematologiska utrustningen är sammanbunden med en automatisk bana med ett eget 

datasystem, som förflyttar rören mellan de olika apparaterna. En av 

koagulationsapparaterna är fristående. Den andra armen på banan analyserar kemi, 

läkemedel, hormoner, proteiner och serologiprover. Figur 33 visar den generella 

utformningen i rummet, medan figur 34 visar de enskilda instrumenten. 
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Figur 31 Automationsbanan i det nybyggda huset. 

 

 

 

 

 

Figur 32 De olika utrustningar som ingick i den nya automationen. 
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 Det finns idag ingen automatiseringsbana som motsvarar alla krav avseende 

kvalitet, kostnad och antal analyser. Vi hoppas kunna reducera antalet apparater när 

huvudleverantören har satt upp en del för oss viktiga analyser med rätt kvalitet. Banan 

är dimensionerad för att kunna ta hand om alla analyser som vid upphandlingen utfördes 

i Värmland. Med hälsoval och nya ekonomiska villkor kan man inte vara säker på att så 

många analyser som idag utförs patientnära även kommer att göras så i framtiden. 

Fördelen med det system vi valde är att det är öppet, vilket innebär att även andra 

fabrikanters maskiner kan kopplas upp mot banan. I framtiden kommer även 

transfusionsmedicinens apparater att kunna kopplas på. 

 

 

 

8.4 Empiri: Utvärderingsparametrar 
8.4.1 Reagenskostnader 

 Att ta fram tillförlitliga siffror rörande ekonomin visade sig vara 

besvärligt. Siffror på reagenskostnader tagna ur Landstingets datasystem visar att vi har 

betydligt färre ansvarsenheter (AE) koder 2011 jämfört med tidigare år eftersom 

ekonomiavdelningen velat minska antalet AE, för att förenkla för dem, men det gör det 

svårare för oss att jämföra bakåt i tiden. Om man jämför 2010 mot 2011 så ser man att 

det genomsnittliga läget för reagenskostnader har minskat från 898 000 kronor per 

månad till 643 000 kronor per månad. En djupare penetration i datalagren visar att under 

2010 betalades per utlämnat svar. I detta fall inkluderades hyra av instrument, 

kontrollmaterial och kalibratorer förutom reagenskostnader. Tittar man då istället på de 

siffror vi fick från de olika leverantörerna av laboratoriesystem i samband med 

upphandlingen, visar det sig att beräknad kostnad per år från år ett till fem skiljer sig 

med flera miljoner, på grund av att detta var en privat upphandling via SKANSKA kan 

jag inte lämna ut precisare uppgifter. Denna typ av samupphandling var den första i sitt 

slag inom laboratoriemedicin i Sverige. Ingen av de inlämnade prisuppgifterna vid 

upphandlingen var exakt utan flera parametrar var uppskattade. Detta beror på att detta 

var en mycket komplex upphandling med flera leverantörer där ingen firma ensam 
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kunde leverera all utrustning.  En teoretisk beräkning visar ändå att vi genom denna 

upphandling kan spara pengar. Egentligen är det för tidigt att göra en ekonomisk 

utvärdering, det bör nog passera minst två år efter flytten och implementeringen av den 

nya utrustningen för att få tillförlitliga siffror, eftersom dessa förberedelser drog extra 

kostnader vid byte och inkörning av nya analyser. En annan svårighet med att jämföra 

bakåt i tiden är att vi låtit datainsamlandet påverkas av organisationen och tekniken, ofta 

relateras kostnader till en mindre arbetsenhet eller till en viss typ av instrument. Vill 

man ha data som är jämförbara över en längre tid måste man finna former och datakraft 

som gör detta möjligt på ett enkelt sätt, allra helst ett ekonomiskt system där vi kan se 

kostnader för delmoment i de processer som vi tagit fram. Då skulle vi enkelt kunna se 

om vår åtgärd påverkar ekonomin i positiv riktning, men då har vi glidit över på 

Activity Based Costing och då behöver vi helt andra datasystem än vi har idag. 

8.5  
8.5.1.1 Använda personalresurser 

 Personalresurser är en parameter som uppskattats av våra 

avdelningsföreståndare genom att granska äldre bemanningsschema mot dagens 

(Tabell 5). Dessa data är annars inget som sparas mellan åren. Naturligtvis är 

detta en grov uppskattning, som ändå visar att integrering och automation har lett 

till att det i dagens läge behövs färre resurser än tidigare för att bemanna samma 

arbetsmoment. 2010 krävdes 17 personer för att utföra det arbete som idag utförs 

av 10-14 personer. 

 

Tabell 5 Ekonomi: Personalresurser före och efter flytten till det nya huset och ny utrustning på 

bana 

 Före 2010 2011 efter automatisering 

Hematologi 3 1-2 

Koagulation 1 1 

Allmän kemi 3 2 

Toxikologi och droger 2 1 

Immunokemi 2 1-2 

Protein 1 - (ingår i allmänkemi) 

Specialkemi 1 - (ingår i allmänkemi) 

Närlab - 2 

Provinlämning 4 4-5 
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Summa 17 10-14 

 
8.5.2 Nysamsiffror 

Till Nysam inrapporteras en mängd olika data en gång per år. Av de olika 

parametrarna tyckte vi att de ingående i tabell 6 var de mest innehållsrika och relevanta 

vid en jämförelse över tiden. Vi har från laboratoriemedicin flera gånger påpekat att det 

inte går att jämföra Nysamsiffror rakt av mellan Landstingen, och detta är speciellt svårt 

inom klinisk kemi då uppdragen ser så olika ut. Samma analysgrupper kan ingå i olika 

specialiteter som redovisas. Inom klinisk kemi i Värmland ingår specialhematologi, 

vilket på andra ställen utförs inom verksamhetsområdet patologi. AK (anti 

koagulations)-mottagning för patienter som står på blodförtunnande behandling och 

fertilitets-mottagning finns också inom klinisk kemi i Karlstad, något som inte finns 

inom många andra kliniskt kemiska laboratorier. I Värmland och på flera andra platser 

saknas uppgifter för den totala kostnaden för laboratoriemedicin, inkluderande allt 

laborerande som utförs utanför centrallaboratoriet och de analyser som skickas iväg till 

andra sjukhus för analys. För att data ska vara jämförbara måste kostnaden för all 

laboratoriemedicin i länet rapporteras in eftersom den kan utföras i primärvården, ute på 

avdelningarna samt på laboratorier utanför organisationen, förutom på 

centrallaboratorier. Inom laboratoriemedicin pågår olika typer av integreringar, vilket 

medför att vissa landsting har svårt att producera statistik för de ingående 

specialiteterna. Även vi i Värmland har utrustning och personal gemensamt inom 

laboratoriemedicin och får lägga ner tid på att försöka plocka fram de önskade 

uppgifterna. Detta gör de inrapporterade data osäkra. När man jämför 

laboratoriemedicin ska man veta att vi har mycket olika organisationsstruktur i de olika 

landstingen. I Värmland ingår primärvårdens laboratorier i laboratoriemedicin. Det gör 

den inte på de flesta andra ställen, vilket gör att jämförelserna blir partiska. Med de 

kommentarerna ovan i beaktande tror vi oss ändå kunna se en tendens till att 

förbättringsprocesserna har gett resultat. Från 2007, när förändringsprojektet startade, då 

kostnaden var 0,88 kr/analyspoäng till 2010 då samma kostnad var 0,44 kr/analyspoäng. 

Antalet analyspoäng per årsarbetare har ökat från 688 441 år 2007 till 1 890 104 år 

2010. Siffrorna för 2011 fanns inte då denna uppsats skrevs. Den % avvikelsen från 

Nysams medianvärde på analyspoäng/årsarbetare har ökat från -30 år 2007 till +63 år 

2010. Däremot gjorde vi ett försök att följa dessa mätetal, kostnad/analyspoäng, varje 

månad men det gav svängiga och svårtolkade svar. 
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Tabell 6 Vissa utvalda Nysam siffror för åren 2007-2011 

År Kostnad/analyspoäng 

(kr) 

Kostnad/analyspoäng 

(%-avvikelse från 

Nysams 

medianvärde) 

Antal 

analyspoäng/årsarbetare 

totalt (antal) 

Antal 

analyspoäng/årsarbetare 

(%-avvikelse från 

Nysams medianvärde) 

2011     

2010 0,44 -38 1890104 63 

2009 0,7 0 1150412 2 

2008 0,67 0 1063560 -2 

2007 0,88 19 688441 -30 

 

8.6  
8.6.1 Autovalidering och antal analyser på banan 
 

Med autovalidering menas godkännande av analyserna genom ett regelverk i ett 

datasystem, utan att svaren granskas av personal. Autovalidering innebär att färre 

personalresurser går åt till att granska svar som anses ligga inom normala gränser. Antal 

analyser/tjänster utförda 2011 var cirka 2,3 miljoner på laboratoriet i Karlstad.  

Antal analyser på banan visar hur mycket man har kunnat konsolidera 

utrustningarna och flytta analyser till den maskinpark som är uppkopplad på den 

mekaniska bana som förbinder de enstaka instrumenten och transporterar de enstaka 

provrören emellan dessa�. Cirka 99 % av 3000 provrör för kemianalyser processas 

2012 via enGen (banans datasystem) dagligen. På banan utförs cirka 2 miljoner analyser 

per år, varav 200 000 är virologitester. År 2007 innan förbättringsprojektet startades 

autovaliderades 0 % av kemianalyserna. I januari 2012, autovaliderades 80 % av klinisk 

kemis totala analyser. En klar optimering av hur personalresurserna används samt en bra 

konsolidering av utrustning. 

8.7  
8.7.1 Svarstider 

Inom laboratoriemedicin organiseras analyserandet runt hur snabbt svaren ska 

presteras. Svarstiderna beror på hur snabbt det går att analysera samt hur fort klinikern 

anser att svaret behövs. Här är skillnaderna stora beroende på vad som ska analyseras 

t.ex. tar resistensbestämning av bakterier lång tid, hela dagar, medan analys av en 

hjärtinfarktmarkör går att prestera inom mindre än 45 minuter. Tiden det tar från det att 

provet anlänt till laboratoriet till dess att svaret har lämnat laboratoriets datasystem 

brukar kallas svarstid. De tidsintervall som man pratar om när det gäller analystider är 
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”rutin” prover, ”akuta” prover samt ”urakuta” prover. Med det senare så menar man att 

ett prov har absolut förtur på laboratoriet över alla andra prover. Det är inte vanligt, men 

förekommer ibland. Då har personal från akuten eller berörd avdelning ofta ringt och 

förvarnat om att provet kommer.  

Svarstiderna före och efter förbättringsprojektet redovisas i figur 35-37. Tittar 

man på figur 36 så ser man hur förändringsprocessen avspeglar sig i förlängda 

svarstider för Troponin T, en hjärtmarkör. Under perioden med stora förändringar och 

stor stress på systemet så blev svarstiderna förlängda för att senare i förloppet stabilisera 

sig. Även standardavvikelsen avspeglas i förbättringsarbetet. I figur 37 verkar 

automationen leda till ett mer standardiserat analyssvar med avseende på tiden. 

Figur 33 Svarstider, akuta prover med SD  
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Figur 34 Svarstider akuta analyser; % som uppnått mål 

 

 

Figur 35 Svarstider med målvärde och åtgärdsgräns. 
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Svarstid skulle idealt täcka en större del av provets väg från och till laboratoriet 

längre än vad har kunnat mäta i denna uppsats. Det bästa vore att kunna mäta tiden från 

det att doktorn bestämt att prover ska tas till dess att analyssvaret har kommit tillbaka 

och läkaren tagit ställning till svaret, men denna tid finns det inte möjlighet att mäta i 

dagens datasystem. När man jämför svarstider finns det flera aspekter att ta hänsyn till. 

Oftast mäts svaret då provet registreras på laboratoriet till dess att det är tekniskt 

godkänt och skickas iväg. Mäter man akuta eller rutinprover? Mäter man ett snitt för 

hela dygnet eller mäter man endast under dagtid? Svaren på dessa frågor leder till olika 

kvalitetsparametrar som inte kan jämföras rakt av. Sedan kan svaret presenteras på olika 

sätt; en medelsvarstid som presenteras tillsammans med standardavvikelsen för denna 

tid, så man ser vilken precision det är i data vilket kan vara bra vid process 

uppföljningar (Fig. 35). Ett annat sätt att presentera svarstider än som i figur 36 är att 

sätta ett mål för svarstiden t.ex.; att 95 % av de akuta proverna ska vara klara inom 60 

minuter och sedan presentera resultatet i en graf. Figur 37 visar svarstidsmålet för 

analyserna APTT, CRP samt Troponin T. Här har en larmgräns på 90 % besvarade 

analyser inom 60 minuter lagts in. Då svarstiden faller under detta startas en utredning 

och en kommentar måste läggas in i diagrammet. Nästa fråga är om man verkligen ska 

mäta alla analyser eller välja ut några specifika analyser, och i så fall vilka? Dessa 

ovanstående frågor har ingen nationell lösning i ett kvalitetshänseende.  

Den viktigaste frågan är hur snabbt de olika analyserna behöver besvaras ur en 

medicinsk aspekt? I takt med den tekniska utvecklingen har kraven på svarstider ökat. 

Många hormonanalyser kunde man för 10 år sedan behöva vänta en vecka på, medan 

man idag förväntar sig att få svaret samma dag även om det är ett rutinprov. Här tror jag 

också att det behövs mer forskning och reflektion. Det gäller ju inte bara att 

analyssvaren är snabba de måste också leda till förändrade ruiner så att svarets snabbhet 

verkligen har en effekt på vården (SBU 2010). 

Svarstider är en av de kvalitetsparametrar som det finns publicerade uppgifter 

från olika laboratorier t.ex. Pansini et al. (2003) och Okorodudu (2009). I bägge 

artiklarna diskuteras TAT (turn-around-time) som ett verktyg för kvalitetsutveckling. 

Halwachs-Baumann (2010 ) diskuterar koncept för ett Lean laboratorieorganisation. De 

uppföljningsdata som redovisas är svarstider (TAT) för natrium och Troponin I för 2009 

respektive 2010. Tyvärr redovisar man inte en medeltid utan hur många svar som 

analyseras inom konsekutiva 30 minuters perioder från under 30 minuter till upp till 180 
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minuter. Man kan se en förskjutning åt de lägre svarstiderna. Produktionen uppges 

också ha ökat med 30 % de senaste fyra åren medan kostnaderna minskat med 9 % 

under samma tid. Villa (2010) redovisar diffusa uppskattade resultat som de uppger att 

man kan uppnå på laboratoriet om man använder Lean-metoder: svarstiderna ska kunna 

minska 25-50% samt produktiviteten öka med 10-35%, men inga producerade siffror 

presenteras. 

8.7.2 Avvikelser 

Avvikelserna under genomförande perioden analyserades för att se hur 

förändringen påverkade felen både till innehåll och antal, se figurerna 38-42. Felen 

under förändringsprocessen har följts genom att man har fyllt i en pappersmall och felen 

har åtgärdats och processats i datasystemet fortlöpande av ansvariga personer. Det 

manuella handhavandet infördes för att få maximal registrering eftersom man då inte 

behövde gå iväg till en dator eller avbryta det man höll på med. Figur 38 visar som 

väntat att flera avvikelser berodde på det nya datasystemet för automatiseringsbanan 

(enGen) som styr hela automatiseringsbanan. Att däremot en enstaka analys, ferritin, 

orsakat så mycket fel visar hur svårt det är att ha undantag och specialhantering, vilket 

vi hade i detta fall, från de vanliga rutinerna. Detta har sedan åtgärdats så att 

specialhanteringen har minskat. 

Figur 39 visar att antalet avvikelser inom hematologi under 110308-110531 var 30 

stycken. Den vanligaste avvikelsen var att gällande rutiner inte följts. 

 Figur 40 visar att antalet avvikelser inom klinisk kemi var 8 stycken och figur 41 att 

klinisk mikrobiologi hade 67 avvikelser under samma tidsperiod. 
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Figur 36 Antalet manuellt hanterade avvikelser under flytten till nya lokaler fördelade på olika 

områden 

Analytix

Beställare

enGen

Ferretin

Handhavande

Instrument

ISALB/proteiner 

Spec kemi

Avvikelser automation 2011-03-08--2011-05-31     

Antal avvikelser 350 
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Figur 37 Avvikelser inom hematologi flytten till nya lokaler, manuell insamling,  110308-110531 

 

 

Figur 38 Avvikelser inom klinisk kemi, manuell insamling,  110308-110531 
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Figur 39Avvikelser inom klinisk mikrobiologi under flytten till nya lokaler, manuell insamling 

110308-

110531
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Figur 40 Avvikelser 2009 från Landstingets datalager: 720 stycken. 

 
Antalet avvikelser för Laboratoriemedicin har varierat under åren; 2001 (4861), 

2002 (5153), 2003 (4205), 2004 (2315), 2005 (1590), 2006 (1362), 2007 (2706), 2008 

(325) och 2009 720 stycken. Av de avvikelser som registrerade för 2009 (Fig. 42) var 

320 registrerades på patient, 57 på medarbetare, 1 på miljö samt 290 på 

verksamhet/organisation. En närmare uppdelning av orsakerna bakom hamnade 195 på 

att gällande rutiner och riktlinjer inte har följts. Övriga avvikelser fördelade sig relativt 

jämt på olika orsakerna med 1 till 26 på resterande skäl till fel; t.ex. 4 fel 

laboratoriesvar, 6 stycken identitetskontroll inte utförd samt 7 provförväxling. Antalet 

fel har varierat över åren och skälen till detta är svåra att analysera: Har speciellt fokus 

satts på Laboratoriemedicin i starten, har kvaliteten blivit bättre eller ha sättet att 

rapportera förändrats eller har medarbetarna mindre tid att registrera fel idag? 

Laboratoriemedicin har tidigare haft ett annat avvikelsesystem, ett mindre som var 

designat för laborativ verksamhet, men ett byte genomfördes för att hela sjukhuset 

skulle ha samma system. Detta landstingsövergripande system kallas Aha och är ett 

webbaserat system som inte har varit speciellt användbart hitintills för utvärdering inom 

laboratoriemedicin eftersom det är för inriktat på patienten. Skälen som ska anges vid 



 

 

 

64 

avvikelserna blir för grova för att vi ska kunna dra några tydliga slutsatser. Detta visar 

analysen för 2009 då 195 av 720 avvikelser var relaterade till att rutiner och riktlinjer 

inte har följts, en slaskterm då övriga alternativ inte passar.  

Att däremot manuellt följa avvikelserna under genomförandeperioden har varit 

mycket värdefullt för att hitta fel som kunde åtgärdas direkt. Avvikelser registrerade i 

vårt nuvarande avvikelsesystem som långtidsuppföljning har ett mer tveksamt värde då 

det är svårt att jämföra under en längre period. 

8.7.3 Svarskommentarer 

Tabell 7 visar antalet analyssvar med svarskommentar från Karlstad, klinisk 

kemi, under oktober månad 2007 -2010. Oktober valdes eftersom det är en månad utan 

rörliga helgdagar, eftersom antalet aktiva arbetsdagar påverkar eftersom antalet 

kommentarer är relaterade till antalet provrör, och det utförs färre prover under 

helgdagar. Dessa månadsresultat jämfördes med inkörningsperioden 110308-110430. 

Tanken var att man skulle kunna se om antalet prov som inte kunde besvaras 

förändrades samt om de olika kommentarers frekvens ändrades. Tyvärr verkar det inte 

möjligt att på något enkelt sätt dra någon slutsats av detta inom nuvarande datasystem. 

Detta är på grund av att det är svårt att ta fram data och snabbt kunna analysera olika 

kommentarers frekvens. Idag är vi tvungna att använda pinnstatistik som tar alldeles för 

mycket resurser. Här behövs ett modernare datasystem. Tanken var att man enkelt 

skulle kunna ta fram de provrör där inte något svarsresultat levererats och ha detta som 

en kvalitetsparameter, vilket alltså inte gick att genomföra. 

Tabell 7 Svarskommentarer insamlade manuellt från datalistor. Genomförandeperioden jämförs 

mot en stabil månad, oktober, med få rörliga helger. 

Tid Antal kommentarer Antal prov med kommentar 
2011-03-08--2011-04-30 1806  792 
2010-10-01--2010-10-31 1182  474 
2009-10-01--2009-10-31 616  254 
2008-10-01--2008-10-31 549  229 
2007-10-01--2007-10-31 991  382 

8.8  
8.8.1 Sjuktal 

Figur 43 och 44 visar sjukfrånvaron för klinisk kemi och mikrobiologi under 

2010 till maj 2011. Förbättringsprocessen verkar inte ha haft någon effekt på denna 

parameter inom klinisk mikrobiologi, däremot visar klinisk kemi högre siffror i början 

av året under implementeringsfasen. En djupare analys av siffrorna visar att dessa höjda 
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sjuktal stod för kroniska sjukdomar som inte hade något med förbättringsarbetet att 

göra. En stor nackdel med denna parameter var att det tog lång tid att få ut tillförlitliga 

data ur Landstingets datasystem, så man tittade hela tiden på historiska siffror ibland 

flera månader gamla. Här behövs en annorlunda hantering av data och säkert ett 

modernare datasystem. 

 

Figur 41 Sjukfrånvaro klinisk kemi. Data från Landstinget. 
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Figur 42 Sjukfrånvaro klinisk mikrobiologi. Data från Landstinget. 

 
 

8.9 Empiri: Sammanfattning  
  

 Målet med denna uppsats var att genomföra ett komplicerat förbättringsprojekt 

samt undersöka vilka uppföljningsparametrar som var användbara för att följa detta 

projekt och därigenom kunna dra generella slutsatser vilka indikatorer som kan 

rekommenderas att användas i framtiden. En litteraturgenomgång visade att det fanns få 

publicerade data avseende accepterade parametrar för detta, samt att de parametrar som 

användes t.ex. svarstider definieras och presenteras på mycket olika sätt. Modeller för 

hur utvärderingar ska genomföras rent teoretiskt är mycket rudimentära, och säger i 

princip att man ska mäta före och efter en förändring. Initialt genomförde 

projektgruppen en inventering av de data som samlas in månadsvis för att se om några 

av dessa kunde vara lämpliga. Slutligen valdes 8 parametrar ut för att undersökas i 

denna uppsats. Följande frågor ställdes om varje parameter: Var parametern tillräckligt 

känslig för att använda som uppföljning, dvs kunde man följa den månadsvis och se 

förändringar? Var den så lätt att samla in att man kan tänka sig att fortsätta samla in den 

i fortsättningen? Vad blev resultatet av parametern på just detta projekt? Slutligen 

ställdes frågan om de valda parametrarna täcker in de olika perspektiven i styrkortet 

retrospektivt eller har någon aspekt av förändringen blivit styvmoderligt behandlad? 
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Nedan kommenteras de valda parametrarna som plockades ut för uppföljning under 

projektet: 

 Reagenskostnader: Parametern i sig är känslig nog att följa månadsvis, dock 

visade det sig att kostnaderna periodiserades och slogs ut per månad, vilket 

innebär att skillnader mellan månaderna inte syns. Parametern var lätt att ta fram 

ifrån landstingets datalager. Däremot visade det sig att förändring av 

kontoklasser påverkade historiken bakåt, dvs hur man samlar in och klassar 

reagenskostnaderna begränsar användningen av data i framtiden. Ofta samlas 

reagenskostnader in efter använt instrument och dess analyser, vilket kan och 

kommer att skilja sig mellan år beroende på vilken utrustning som används det 

året. I detta projekt reducerades reagenskostnaderna så målet uppnåddes. 

 

 Använda personalkostnader: Använda personalkostnader är en viktig 

parameter eftersom personalen är den dyraste posten på ett laboratorium. I 

vanliga fall är det inget problem att få ut data ur landstingets datalager, i detta 

fall ville vi endast ha den delmängd av personalen som var placerad runt den 

utrustning som ingick i projektet. Dessa siffror finns inte sparade utan vi 

använde oss av en rutinerad avdelningschef som kunde uppskatta 

grundbemanningen på de olika arbetsplatserna före och efter projektets 

genomförande. För kommande projekt bör nog denna grundbemanning sparas så 

man kan kontinuerligt utvärdera förändringar, detta borde vara enkelt då alla 

scheman finns i personliga datorer och borde kunna sparas centralt i en mapp. I 

detta projekt reducerades personalanvändningen så målet uppnåddes. 

 

 Nysamsiffror: Från deltagande landstings laboratorier skickas en mängd data in 

en gång per år, vilket kräver en hel del resurser, och presenteras sedan från 

Nysam som jämförelsesiffror som kan se bedrägligt enkla och korekta ut, vilket 

diskuterades innan. I denna uppsats bad vi vår ekonom att undersöka om några 

utvalda parametrar kunde användas till uppföljning månadsvis, men det gick inte 

resultatet blev svängande siffror som inte gav någon tydlig information. Då vi 

däremot tittade årsvis på de utvalda Nysam-parametrarna som presenteras i 

denna uppsats kunde vi se att förändringsarbetet gav utdelning, våra siffror blev 

bättre, vilket kan tolkas som om vårt laboratorium blev effektivare. Det som kan 
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störa analysen är om poängskalorna ändras (hur mycket värde en analys ges, 

oftast efter hur manuell och avancerad den är), vilket vi inte rår själva över utan 

är ett Nysambeslut. 

 

 Andel autovaliderade resultat. Denna siffra kan relativt lätt tas fram ur 

laboratoriets datalager. Den är känslig så till vida att om förändringar sker så 

märks det så länge man utgår ifrån ett sämre resultat.  När man når 100% 

autovaliderade analysresultat kommer denna parameter att vara ha tjänat ut sitt 

syfte. Från 0% autovaliderade resultat innan projektet startade till 85% av alla 

analyser som går på banan i januari 2012 så innebär det att hanteringen runt 

analyserna har optimerats ordentligt vilket var målet . 

 

 Svarstider: Följdes inte innan projektet startades. Under loppet av projektet 

förfinades metoderna att följa upp svarstiderna. Vi utvecklade uppföljningen till 

att dels inkludera svarstider i minuter samt standardavvikelse för detta samt även 

hur många prover i % som svarades ut inom en timme. Vårt mål sattes till 95 %. 

och det visade sig att kortare avbrott i kapaciteten, tex service av en apparat 

kopplad till banan gav utslag så svarstider var en känslig nog parameter för att 

följa månadsvis.  Varje uttag av våra rapporter krävde ett viss mått av manuell 

hantering varje vecka och här önskade vi oss en modernare rapportgenerator för 

att kunna förfina våra sökningar till svarstider från en viss avdelning samt kunna 

ta ut svarstider på alla analyser inte endast de vi visar i denna rapport. Vårt 

problem här var att vi inte enkelt kan få ut dessa data från vårt 

laboratoriedatasystem i annat fall skulle vi utöka till att även följa svarstider för 

rutinprover. 

 

 Antal avvikelser: Via vår avvikelsehantering får man fram antalet avvikelser 

per månad på ett enkelt sätt för varje verksamhetsområde. Då Landstingets 

avvikelsesystem är inte är anpassat för laboratorieverksamhet, gör att det är 

svårvärderat vad antalet avvikelser per månad egentligen står för. Så under 

själva flytten till det nya laboratoriet övergick vi till manuell hantering av 

avvikelserna vilket fungerade bra. Den information som vi fick fram här hjälpte 

till att identifiera delar som sedan snabbt kunde förbättras eftersom det ledde till 
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flera fel. Att antalet avvikelser borde öka under själva implementeringen var 

förväntat, men om det gjorde så enligt avvikelsesystemet är som sagt 

svårvärderat. 

 

 Svarskommentarer; Denna parameter borde teoretiskt vara känslig nog att 

detektera förändringar. Tanken var att följa hur många rör laboratoriet får in där 

svaret kommenterats av en eller annan anledning. Vill man gå ner på enskild 

kommentarsnivå måste mätningen i dagsläget göras med hjälp av pinnstatistik 

vilket kräver för mycket resurser. Här skulle man vilja följa de provrör som inte 

genererar något svar av en eller annan anledning. Alternativt får man ut en lista 

på analyser med kommentarer som sedan måste gås igenom manuellt. Så i detta 

fall valdes att endast plocka ut data från en representativ månad föra att jämföra 

under projektets genomförande. Den månad som har minst rörliga helger är 

oktober, därför valdes den som jämförelse. Under tidigare år varierande antalet 

kommentarer mellan 229 till 474. Under den månad som själva flytten 

genomfördes rapporterades 792 kommentarer, så det verkar som om precis vid 

flytten inträffade fler behov av att kommentera på rören. Hade vi kunnat 

separera de olika kommentarerna hade vi kunnat säga varför. 

 

 

 Sjuktal: Denna parameter visade sig som den presenterades centralt från 

landstingets datalager vara svårgenomtränglig. Ett antal långtidssjukskrivningar 

får stort utslag på det rapporterade sjuktalet, så i nuläget är denna parameter inte 

tillräckligt känslig. Den tog också lång tid att erhålla från personalavdelningen, 

det kunde ta flera månader. Resultatet från projektet visade emellertid att 

sjukfrånvaron inte ökade under projektets slutfas då flytten skedde. 

 

Slutligen frågan om dessa parametrar vore optimala, täcker de in en hel 

förändring? Vi har tidigare och senare, men just inte under denna process använt två 

ytterligare parametrar som visar på organisationens förändringsnivå. Den första är antal 

medarbetare som är med i ett förändringsarbete. Denna förberedelsetid krävde totalt 

engagemang, så i princip alla medarbetare var med och bidrog i någon gruppering. Den 

andra parametern är antal studiebesök, där vi mäter antal studiebesök hos oss och de vi 
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själva gör. Båda dessa parametrar mäter den kontinuerliga förnyelsen. En parameter, 

sjuktal, var alldeles för otymplig för att användas i realtid. En kommande förbättring 

vore att istället genomföra en kort enkät elektroniskt månadsvis till medarbetarna. 

Frågorna får utformas men borde svara på korttids frånvaro, motion, sömn och stress 

under föregående månad. Ett annat konstaterande var att för att få bra 

kvalitetsindikatorer behövs mer sofistikerade datasystem än vi har tillgång till idag. 

Med dessa modifieringar kommer vi upp i cirka tio parametrar som täcker de olika 

perspektiven i styrkorten och är ett hanterligt antal parametrar som man orkar analysera 

varje månad. 

 

  

9 Teoretisk återkoppling och Studiens bidrag 
Bakgrunden till denna studie är ett allt ökande krav på måluppfyllelse inom 

sjuk- och hälsovården. Det som är komplicerat är att definiera vad man vill mäta när 

man vill uppskatta en verksamhets kvalitet, först måste man välja vad som ska mätas 

sedan ska dessa indikatorer specificeras. Øvretveit (2001) nämner fem tydligt skilda 

nivåer då man utvärderar kvalitet. I verkligheten har jag upplevt under uppsatsens 

skrivande att det inte har varit helt tydliga gränsdragningar mellan dessa nivåer. Nya 

kvalitetsprogram införs sakteliga hela tiden i vården, det undersökta laboratoriet är 

ackrediterat och med indikatorerna vill vi ha en uppfattning av vår tjänsts kvalitet. Även 

om inte så mycket inom området finns publicerat måste vi börja för kraven på att kunna 

visa på förbättringar genom att följa utvalda parametrar skärps. Laboratoriemedicin som 

är en viktig del i patients vårdkedja är inte undantagen från dessa krav. Hitintills har 

dock krav på förändring ställts utan att specificera vilka krav eller vilka parametrar eller 

om alla styrkortets perspektiv ska ingå. En litteraturstudie visade att av tänkbara 

parametrar var det endast artiklar om svarstider som hittades. Studien har därför 

granskat och utvärderat indikatorer som inte bara beskriver ekonomi och flöden utan 

också hur personalen mår och hur en utveckling fortskrider. Dessa indikatorer möjliggör 

ett helhetsperspektiv på hela organisationen vilket behövs för att driva och styra ett 

kontinuerligt kvalitetsarbete. En förklaring till att någon liknande studie inte finns 

publicerad kan vara som kritiska författare påpekar är att det är oklart hur mycket 

resultatuppföljningen används i verkligheten (Necomer 1997). Det är skillnad på att ha 

samlat in resultatinformation och att faktiskt använda den (Johnston 2002). Varje 
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processförbättring är unik, vilket man måste komma ihåg när man gör jämförelser. 

Parmander (2005 s. 135) citerar Patton som menar att varje projekt är unikt och fordrar 

sin egen utvärderingsdesign.  

Med mina resultat har man några generella indikatorer att utgå ifrån för fortsatta 

studier och forskning. Denna uppsats bygger på ett genomfört förbättringsprojekt som 

pågick under cirka fyra år och inkluderade automation och integrering av funktioner och 

personer inom laboratoriemedicin. Fallstudien valdes som undersökningsform eftersom 

en litterautsökning visade att inga generella uppföljningsparametrar fanns accepterade. 

Metodiken som användes var processkartläggning, spagettidiagram samt 

”benchmarketing” för att bestämma funktion och utseende på det nybyggda laboratoriet. 

Det denna studie visar är att för att följa hela förloppet krävs cirka tio parametrar. Åtta 

av dessa undersöks i denna uppsats på det valda förbättringsprojektet: reagenskostnader, 

använda personalkostnader, Nysamsiffror, autovalidering av svar, svarstider, avvikelser, 

svarskommentarer för att identifiera ej utlämnade svar samt sjuktal. Parametrarna 

undersöktes på tre olika nivåer: var parametern känslig nog att användas med 

månadsuppföljning, var den tillräckligt lätt att samla in samt vad blev resultaten för just 

detta förbättringsprojekt? Samtidigt jämfördes erhållna data med publicerade data i de 

fall dessa fanns. För att komplettera parametrarna för att täcka alla styrkortets 

dimensioner föreslås sedan tre ej testade parametrar för framtida testning. 

Vad gäller valda Nysamsiffror är de för okänsliga för månadsuppföljning, de 

övriga parametrarna är tillräckligt känsliga för att analyseras månadsvis. Rent generellt 

konstateras att datasystemen inte är tillräckligt bra för att kunna producera de 

parametrar som behövs. Det gäller för alla parametrar att fundera på hur man sparar 

dem för historiskt bruk så att förändringar i kostnadsställen, utrustning eller chefer inte 

leder till förlust av spårbarhet bakåt i tiden. Så de parametrar som kan rekommenderas 

för fortsatt användande och utveckling efter att ha testats i studien är att följa 

reagenskostnaderna, använda personalkostnader, graden av autovalidering, svarstider, 

antalet avvikelser samt svarskommentarer som visar at proven inte blivit analyserade. 

De valda parametrarna där underlaget var tillräckligt bra, undantaget var 

svarskommentarer, visar att projektet nått sitt mål att projektet inte bara blev in 

förändring utan även en förbättring. 

 Ett problem som alltid finns då man relaterar sina egna resultat till tidigare 

publicerade resultat är frågan om forskningsresultat inom området har mörkats (Levi 
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2004).  Det vill säga, om all fakta har kommit fram. Kan det finnas konkurrerande 

sanningar som hindrar vissa resultat från att komma fram? Skulle någon tidskrift 

publicera resultat som visade att ett populärt verktyg som t.ex. Lean inte gav resultat? 

Troligtvis inte och Øvretveit (2001) menar att kvalitetsutvärderingar är ett förvirrat, 

omtvistat och politiskt laddat ämne. Dessutom är det tekniskt komplicerat att producera 

de data som behövs, vilket jag håller med om. Ibland är det nog också att det blir en 

politisk spänning om hur och vilka parametrar som ska tas fram. Är ärlighet det som 

lönar sig idet långa loppet eller kan siffrorna användas emot verksamheten längre fram. 

I tider av åtstramningar och omorganisationer, som under detta projekts genomförande, 

märktes att dessa frågor dök upp. 
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Bilaga 1: Direktiv för förändringsarbetet 
Projektnamn: 7088 Effektivisering av analysprocessen  

Projektägare: Lena Norlund Länschef LMV  
 

 
 

JA 

 

NEJ 

Projektägare är utsedd (finansiär) 
X  

Projektledare, Styrgrupp, Mottagare är utsedda och införstådda med 

åtagandet 

X  

Resurserna för Etableringsfasen är säkrade 
X 

delvis 

 

Etableringsfasen är planerad och beskriven med : kostnader, resurser, 

tid, leveranser, resultat 

X 

delvis 

 

Projektetsdel mål är formulerade 
X  

Det förväntade resultatet för projektet är dokumenterat och kopplat till 

verksamhetens mål och strategier 

X  

Effektmålen är definierade för projektet 
X  

Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterade 
 X 

 

Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 

 JA NEJ Kommentar: 

Beslut att starta Etableringsfasen, BP1 X   

Beslut att inte starta Etableringsfasen, BP1    

Beslut att bordlägga beslutet    

 

 

 

 

Datum och underskrift av projektägare 

 

 

 

Namnförtydligande 



 

 

 

II 

1. Grundläggande information 

 

1.1. Bakgrund 
Landstingets ansträngda budget samt Projekt B613 ”Ett nytt hus för medicinsk service 

och internmedicinsk vård” ställer nya tydliga krav på effektivisering, konsolidering och 

integrering för Laboratoriemedicin Värmland (LMV).  

 

Klinisk Mikrobiologi, Transfusionsmedicin och Klinisk Kemi har tillhört samma 

organisation under många år men personal och utrustning har i mycket liten omfattning 

använts som gemensamma resurser. Det har en längre tid funnits diskussioner och 

planer att samnyttja instrument mellan avdelningarna på CSK. Översyn av övriga 

laboratoriers instrument utanför CSK kommer också att ingå i projektet.  Med anledning 

av detta tog LMV´s ledningsgrupp  2007-03-06 följande beslut; ”strategin för 2010 och 

framåt är att en integrerad verksamhet skall bedrivas inom och mellan disciplinerna där 

all organisationsutveckling och all upphandling av instrument som startas nu ska följa 

denna strategi…… 

 

Landstingsledningen har beslutat om investeringsmedel för LMV och under 2008 ska en 

upphandling av Laboratorieinstrument genomföras med syftet att bygga upp en 

gemensam analysplattform med hög automation för klinisk kemi och immunologi. 

Upphandlingen planeras omfatta hela LMV:s behov till 2010.  

  

1.2. Idé och syfte 
LMV har ett totalansvar för laboratoriemedicin i länet och ett helhetsperspektiv 

tillämpas vid upphandlingen; Vad bör i framtiden analyseras perifert i länet och vad bör 

analyseras centralt i Karlstad.  

 

Upphandlingen av laboratorieinstrument ska förbereda för flytt till nya lokaler på CSK. 

Innan flytt till nya lokaler skall, i så stor utsträckning som möjligt, konsolidering och 

integrering mellan och inom Laboratoriemedicin vara genomfört. Det ska vara utrett och 

implementerat hur klinisk mikrobiologi och kemi kan samnyttja teknik och personal. 

Kundens behov och önskemål ska vara i centrum. 

2. Mål 

2.1. Effektmål  
Effektivt resursutnyttjande inom LMV 

Konsolidering och integrering inom och mellan specialiteter. 

Lägre kostnad för analysarbete med samnyttjande av instrument inom och mellan 

discipliner. 

 

2.2. Delmål 
Göra en nulägesbeskrivning. Hur ser provflödet ut idag inom LMV? 

Vilka parametrar och kvalitetsmål ska vi mäta under förbättringsprocessen? 

Vilka mediciniska krav finns på LMV ute i länet i form av analysutbud och svarstider? 

Vilka analysplattformar finns idag att upphandla som motsvarar det behov som finns för 

klinisk kemi/immunologi/serologi i LMV? 

Upphandling av nya instrument för klinisk kemi/serologi/immunologi LMV 

Integrering av personal och teknik innan flytt till Hus2. 

  

2.3. Förväntat resultat av Delmål 1-4 



 

 

 

III 

Skapa en kravspecifikation som ska vara godkänd senast den 2008-04-DD.  

3. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

De långsiktiga målen i projektet kan ej uppfyllas förrän följande projekt är genomförda; 

Projekt B613 Nytt hus för medicinsk service och internmedicinsk vård. 

Projekt 7043 - SafirLIS Deltrix, Gemensamt system för Klinisk mikrobiologi och 

Klinisk kemi  

Samt koppling till övriga laboratoriemedicinens system. 

Med ett gemensamt processtöd kan avdelningarna använda gemensam utrustning och 

personal mer effektivt och flexibelt. 

BILIV Upphandling av laboratorieinstrument är ett pilotprojekt i LiV; 

Inköpsprojektet BILIV (Bättre inköp i LiV); separat projektdirektiv och projektplan 

finns upprättade för detta projekt.  

4. Tidplan 

Skapa en projektplan som ska vara godkänd senast xxxx. 

 

Viktiga milstolpar i projektet: 

Projektstart   Efter godkänt projektdirektiv 

Godkänd projektplan 2008-MM-DD  

Kravspecifikation klar  2008-04 

Projektavslut  2008-12-31 

.5. Projektkostnader  

Investeringen finansieras med äskade medel. Övriga kostnader inom befintlig 

driftsbudget. 

Kostnaderna konteras under projektkod 7088. 

Tidsåtgång för projekt- och styrgruppsmöten noteras i respektive protokoll. 

6. Styrgrupp utgörs av LMVs ledningsgrupp 

Namn  Roll 

Lena Norlund Projektägare, länschef LMV  

Torbjörn Kjerstadius,  Styrgruppsmedlem, medicinsktansvarig klinisk mikrobiologi 

Marianne Nordén Styrgruppsmedlem, tf verksamhetschef klinisk kemi CSK 

Birgit Eriksson Styrgruppsmedlem, tf verksamhetschef klinisk kemi LMV ej 

CSK 

Birgitta Ottosson   Styrgruppsmedlem, tf verksamhetschef klinisk mikrobiologi 

Per-Olof Forsberg  Styrgruppsmedlem, tf verksamhetschef transfusionsmedicin 

LMV 

Ann-Sofie Jonsson Styrgruppsmedlem, projektledare, Sjukhuskemist LMV 

7. Projektgrupp 

Ann-Sofie Jonsson Projektledare, styrgruppsmedlem, Sjukhuskemist LMV   

Fredrik Aronsson Projektgruppsmedlem, Molekylärbiolog; avd. för klinisk 

mikrobiologi, CSK 

Glenn Jaretorp Projektgruppsmedlem, Länsingenjör LMV, koppling till 

projekt B613 

Rickard Carlhed Projektgruppsmedlem, Specialistläkare Klinisk kemi LMV 

Mariana Nilsson Projektgruppsmedlem  Klinisk kemi ej CSK    

Marianne Gisslén Projektgruppsmedlem, Kvalitetsytemansvarig LMV 

Roland Brandt Upphandlingsenhetet LIV 

 
Adjungerade/Resurspersoner 

Anne Marie Edvardsson Specialistläkare, avdelningen för klinisk hematologi 
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Monika Wikner Metodansvarig; Immunokemi 

Monica Engström Metodansvarig, allmänkemi 

Eva Almstedt Projektgruppsmedlem, Systemansvarig Safir LIS; LMV; koppling till 

projekt 7043 - SafirLIS Deltrix, Gemensamt system. 

Marie Åhslund  Controller, LMV 

Övriga vid behov 

8. Referenser och bilagor 

Protokoll från LMV´s ledningsgrupp 2007-03-06 

 

Kvalitetssäkring 
Projektet följer Projektil i tillämpliga delar. 
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Bilaga 2: Kompletterande direktiv 

Direktiv nr 2 



 

 

 

VI 

 

Bilaga 3: Planerade mätetal 
 

 

MÄTETAL; projekt 7088 effektivisering av analysprocessen 
  

 

Deltagare i arbetsgruppen: 

 Projektgruppen för P7088 

 Eva Almstedt 

 Lena Norlund 

 Martha Ogemar 

 Marie Åhslund 

 

Arbetet har bedrivits under två möten med en mellanliggande remiss av föreslagna 

mätetal till LMV´s ledningsgrupp. 

 

 

 

För att monitorera den förändringsprocess den nya analysplattformen kommer att 

initiera har arbetsgruppen tagit fram följande mätetal, samt mätperiodicitet; 

 

 Andel autovaliderade resultat 
Följs för LMV totalt 1 gång per år. 

 

 Antal utsvarade analyser/resurs; Antal utsvarade resultat per arbetad 

timme 
Vi kom fram till att lämpligtvis följa antal utsvarade resultat per arbetad timme.  

Frekvens: 1 gång per år. 

 

 TAT (Turn-Around Time) 

TAT avser hela processen, från beställning till svar ut. Detta finns med i LMV´s 

styrkort, dessa data kan användas. 

 

 Antal primärrör.  

Här kom vi fram till att det egentligen rör sig om två saker; 

Antal primärrör 

Centraliseringsnivåer; (dvs hur många etiketter det skrivs ut för en rörkod vid ett 

provtagningstillfälle) 

OBS, viktigt att tänka på biobanken; extra rör för denna? 

 

 Andel rör med ”fel”  
Hur många rör får vi in som vi inte kan lämna ut några svar på? Att göra: Skapa 

kategorier av preanalytiska fel som förekommer och mät frekvensen för de olika 

felen, ex. Koagel, etikettering, rörtyp, centrifugering, blodvolym i röret, skadad 

gel m.m.  

Mätningen görs sedan lämpligtvis under en månad i form av pinnstatistik, en 
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gång per år. 

 

 Produktion.  
Följs en gång per månad. 

 

 Svarstider akuta/rutin,  

Medelvärdet för svarstiderna samt standarddeviationen (SD) följs upp en gång 

per månad 

 

B-CRP Akut Primärvård 

P/S-CRP Akut LMV 

B-Hb Akut LMV 

P/S, B-Troponin T Akut LMV 

P/S-Albumin Alla LMV 

S-TSH Alla LMV 

S-Litium Alla/akut? LMV 

Batchanalys, immuno 

(Architect i2000) 

Alla Kemi, CSK 

-HBsAg, Blodscreen, 

Architect    

-HCV Kliniskt prov, 

Architect  

-Borrelia, Liaison  

-anti-CCP, manuellt  

-ANA, manuellt 

 

Alla Mikro, CSK 

 

Viktigt är att alla prover ankomstregistreras när de ankommer respektive lab.  

Att ta reda på: ställs prover fortfarande undan utan att ankomstregistreras i 

väntan på analys i batch? 

 

 Antal avvikelser  
Följs upp månadsvis. Analys görs kvartalsvis. 

 

 Totalkostnad,  

1 gång per kvartal 

- Totalt LMV 

- Totalt KK 

- KK CSK 

- KM CSK 

- Länet 

 

 Andel e-remisser  
Idag i princip endast. ex.terna beställare som inte använder e-remiss. Därför 

egentligen ingen idé att mäta och följa. 

 

 Kostnad internkontroller/analys 

Följs upp 1 gång per kvartal.  

Blir denna kostnad högre om vi batchar färre analyser? 



 

 

 

VIII 

Det är viktigt att kostnader för internkontroller konteras rätt, med aktivitetskod: 

71003. 

Marie påminner berörda. 

 

 Medarbetarenkät 

Genomförs och följs upp en gång per år. 

 

 

 

Samtliga nyckeltal gäller, där så är applicerbart, för hela LMV. 

 

 

 

Övriga mätetal (ej kopplade till P7088) men som kom fram under våra möten: 

 

 För AVK-mottagningen; antal doseringar/person och dag. 

Följs en gång per år. 

 Antal forskningsprover  
Följs en gång per år 

 

 Antal djurprover  
 

2008-03-17/Ann-Sofie Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


