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Ett sjukhus på  
flera platser 

Solna	   Huddinge	  
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Översikt	  

1,5	  miljoner	  pa?entbesök	  per	  år	  
7	  opera?oner	  per	  ?mme,	  365	  dagar	  per	  år	  

1,600	  vårdplatser	  

54,800	  laboratorieanalyser	  per	  dag	  

14	  000	  anställda	  
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Flödesarbetet	  

• Öka	  pa?entnyLan	  och	  
förbäLra	  arbetsmiljön	  genom	  

aL	  förhindra	  slöseri	  och	  
minska	  pa?entens	  onyNga	  ?d	  





System	  för	  lärande,	  ständig	  förbäLring	  och	  
långsik?g	  hållbarhet	  

Samarbete	  och	  helhetssyn	  
Standardiserade	  arbetssä3	  
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Utvecklande	  ledarskap:	  
Skapa	  förutsä3ningar	  för	  en	  kultur	  där	  ständig	  
reflek@on	  ,	  förbä3ring	  och	  lärande	  sker	  dagligen	  

Arbeta	  långsik@gt	  
Fa3a	  beslut	  i	  konsensus	  
Träna	  medarbetare,	  utmana	  status	  quo,	  
eMerfråga	  arbetssä3	  
Gå	  och	  se	  

Helhet	  Ansvar	   Medmänsklighet	  

Pa@enten	  all@d	  först	  

Matcha	  vår	  kapacitet	  och	  eliminera	  slöseri	  

Mätbara	  effekter	  

Iden@fiering,	  eskalering	  och	  
hantering	  av	  avvikelser/

problem	  

Några	  referenser:	  
DeLa	  är	  Lean	  –	  Åhlström,	  Modig	  
Lean	  thinking	  –	  Daniel	  T	  Jones	  
Out	  of	  the	  crises	  –	  Deming	  
Toyota	  Way	  –	  Liker	  
Lean	  ledarskap	  –	  Part	  Development	  
Lean	  –	  gör	  avvikelser	  ?ll	  framgång	  –	  Part	  Development	  
The	  Goal	  –	  GoldraL	  
Opera?ons	  process	  management	  –	  Slack,	  Chambers,	  Johnston,	  BeLs	  
Redifining	  Healthcare	  –	  Porter,	  Teisberg	  
Understanding	  varia?on	  –	  Wheeler	  
Managing	  to	  Learn	  –	  John	  Shook	  
Safety	  at	  the	  sharp	  end	  –	  Flin,	  Rhona	  H	  
Den	  femte	  disciplinen	  –	  Peter	  Senge	  
Drive	  –	  Daniel	  Pink	  
Freedom	  from	  command	  and	  control	  –	  John	  Sedodn	  



Började med de akuta flödena, vilka står  
för en stor del av inflödet till sjukhuset 



Stöd	  ?ll	  verksamheten	  

•  Underlag vid nulägeskartläggningar 
•  Kapacitet och efterfrågan 

•  Realtidsapplikationer 
•  Visualisera patientflöden och stödja nya arbetssätt 

•  Uppföljning av resultat 
•  Nyckeltal 



Verksamhet	  

System-‐	  
utveckling	  

Verksamhets-‐	  
utveckling	  

Systemutveckling	  är	  en	  integrerad	  del	  i	  metodstödet	  



Kartläggning	  av	  kapacitet	  och	  
eberfrågan	  

Synligöra när patienter kommer till 
sjukhuset och när de tas omhand av 
läkare 

Frigöra platser för att kunna ta emot 
nya patienter 

Antal 
ankomman
de patienter  
per timme 

Antal första 
läkarbedömningar 
per timme 

Patienter som  
kommer att läggas in 
anländer till akuten 

Patienterna skrivs ut 
från avdelningen 

Patienterna läggs in 
på avdelningen 

# 
# 



Skapa	  stabila	  processer	  

•  Minska	  varia?onen	  

Akuta patienter med priotid 24 h för operation 



QlikView	  används	  som	  analysverktyg	  



Real?dstavlor	  

Takttavla på akuten för att minska variation och stödja arbetsätt. 



Real?dsstöd	  –	  akut	  +	  elek?v	  

Akut Avd 

Op 

Rtg/Lab 



Uppföljning	  

•  Tillgängliggöra	  nyckeltal	  

•  	   	  och	  mål	  



Kon?nuerliga	  mätningar	  

Ofta sker mätning som punktprevalenser,  
man missar då den naturliga variationen i processen 



Datalagret	  



Nyckeltal	  /	  Resultat	  



Fram?den	  

Bredda flödesarbetet  

Implementera produktionsstyrning på sjukhuset 

Öka fokus på kvalitet och kvalitetsbristkostnader 

Förbereda för NKS (Nya Karolinska Solna) 


