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Ett exempel med sociala tjänster 



Behovsvolymen för sociala tjänster 
kommer att öka dramatiskt mer än 
resurserna. 
•  Demografisk situation i befolkningen 
•  Vi lever allt längre, förbättrad folkhälsa 
•  Vi är sjukare, då vi behöver hjälp 
•  Individualisering 
•  Ökad reglering 

Ex Sundsvall 
Till år 2030 ökar behoven 
inom äldreomsorg 
med ca 50%. 



•  Utbildning 
•  Skapar ordning och reda. Mindre strul, 

minskar och stabiliserar variation och 
eventuellt inför förbättringsmetodik. (5S) 

•  Kartläggning av processer hittar slöserier 
och ineffektiva arbetsätt.  Frigör resurser. 
(Värdeflödesanalyser) 

•  Vad händer sedan…? 
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•  Generellt 
o  Ett sätt att leda organisationen, inte bara en verktygslåda 
o  Starkt flödesorienterat 
o  De som utför arbetet förbättrar även sitt arbete. 
o  Fakta baserat angrepssätt.  Mät(Check)Lär(Plan)Styr/Gör(Do) 
o  Optimera systemets leverans (end to end), inte optimera delarna 

för sig.  
•  Överbelastning, Variation , Slöseri (Muri, Mura, Muda) är nyckel 

begrepp att arbeta utifrån. 
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•  För service (Vanguard/J Seddon) 
o  Strikt kundorienterat, kunna hantera kunders variation 
o  Systemorienterat, utgår från analys på systemnivån  
o  Systemet är huvudsakliga orsaken till att man har problem, inte 

medarbetarna 
o  Ledningen måste förstå verksamheten, förstår efterfrågan och 

inser hur styrning påverkar  systemet.  Missriktad styrning  ofta 
orsak till variation/problem. 

o  Förstå variationen i systemet,  
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 Struktur/  Regler/      Mål/mät-    IT-stöd     Kompetens 
Arbetsorg.  Procedurer   system                 och kultur                        

   

1. Vad är syftet med 
systemet (ur kundens 
perspektiv)?  

2. Efterfrågan: Vad 
frågar brukaren/kunden 
efter? 

3. Duglighet: Hur svarar systemet 
på efterfrågan?  

4. Flöden: De kundnära 
processernas effektivitet. 

Analysen genomförs av de  
som leder och arbetar i värdeflödet. 

(De gör en insiktsresa) 
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Syfte: Ge mig det stöd jag behöver så att jag kan klara mig själv och uppnå livskvalité 

Syfte och ‘Vad är viktigt’ 

Vad är viktigt? 

Att jag 
upplever 

kontinuitet 

Att jag får 
samma 

personal 

Tiderna jag 
får stöd 

I det 
praktiska 

stödet 

Att jag 
upplever 
socialt 

sammanhang 

Möte med 
andra 

människor 

Jag får höra 
en röst 

Möjlighet för 
mötesplatser 

Att jag vet hur 
mycket stödet 

kostar 

Att jag har råd 

Att jag får 
kostnads-

information 
direkt 

Larm 
Kommer 
snabbt Ger trygghet 

Information 

Att det är lätt att 
förstå 

Det är enkelt att 
hitta 



“Jag	  vill	  ha	  hjälp”	  

Mo0agningsgruppen	  

Områdechef	  (x19)	  

Utredningsgruppen	  

ROP	  –	  Resurser	  och	  planering	  (vikarier)	  
Hjälp	  i	  hemmet	  

“Bifall	  eller	  avslag”	  

Schema	  Planering	  

48% Icke-värdeskapanda 
52% Värdeskapande 

20% av personalkostnader är 
en kostnad för vikarier  

TES	  Planering	  

Kundtjänst	  –	  Galant	  
Mat	  och	  städ	  

Hemsjukvården	  

Larmcentralen	  

AvgiPshandläggere	  
46% Icke-värdeskapande 
54% Värdeskapande 

System Bild – Hur presterar vi idag? 

0.09% Avslag 

26% Tekniska orsaker 
24% Toabesök 
16% Väntar på personal 
…. 
2% Sjukdom 
1% Ramlat 

Antal olika personer 
Gnm = 26 p/mån 
UCL = 58 p/mån 

E2E utredningar 
Gnm= 2.1 dagar 
UCL = 9.8 dagar 

TES tid vs. Verkställt tid 
Gnm = -10.9 timmar/mån 
LCL = -74 timmar/mån 

Den verkliga tiden stämmer ALDRIG 
överens med den planerade tiden 
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Hur	  tror	  ni	  man	  styr	  hos	  Larmcentralen?	  
Hur	  varierar	  det	  för	  Brukarna?	  

Krav	  i	  avtal:	  
Svar	  inom	  60s	  



22%	  av	  larmen	  svarsYd	  >60s	  



Skönsmon	  2	  Alla	  som	  larmar	  



Tas	  hand	  om	  Skönsmon2	   Tas	  hand	  om	  Larmcentral	  
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•  Skapar insikt för systemet hos de som deltar. 
•  Trögt att utmana och ändra ledningens sätt att arbeta när de 

blir ett hinder.  
•  Trögt att få fram data från de olika processerna, då ingen har 

frågat efter det tidigare. IT-stöd tröga att anpassa till nya 
informationsbehov. 

•  Medarbetare ovana att hantera och analysera data. 
(Styrdiagram används för att analysera variation. ) 

•  Medarbetarna behöver hjälp med tolka skillnaderna i data 
före och efter. Det statistiska resonemanget saknas. 

•  Att medarbetare får ta ledningen och genomföra arbetet 
skapar förväntningar på att uppnå resultat. 

•  Hur skalar man upp insiktsresor. 
•  Osäkert hur komplexa system metoden fungerar för. När blir 

det för komplext. 
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•  Simulering (experimentera m m) 
o  Mikrosimulering (Agent baserade simuleringar) 
o  Flödessimulering 

•  Datamining (Vad kan redan insamlat data säga oss 
  som vi inte vet idag) 
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