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Sammanfattning
Bakgrund: Tumörsjukdomar utgör ett allvarligt folkhälsoproblem. Strålbehandling är ett av
behandlingsalternativen. För att öka sannolikheten för bot och/eller lindring är det viktigt att
tiden från misstänkt diagnos till behandlingsbeslut respektive behandlingsstart är kort. I syfte
att effektivisera hälso- och sjukvården har olika ledningsfilosofier presenterats och prövats.
Den senaste trenden är hämtad från Lean-filosofin, så kallad Lean healthcare. Evidensen för
positiva effekter av Lean inom hälso- och sjukvården är svag då flertalet studier har bristande
design och resultatpresentation. En nyckelprincip inom Lean är personalengagemang men få
studier har fokuserat på hur sjukvårdspersonal upplever arbetet och implementeringen av
denna ledningsfilosofi.
Syfte:
Att
med
ett
Lean-inspirerat
arbetssätt
korta
ledtider
inom
strålbehandlingsverksamheten och samtidigt studera erfarenheter och eventuell
arbetsmiljöpåverkan kring vald förbättringsmetodik.
Metod: Förbättringsarbetet genomfördes på en länsklinik med 33 medarbetare och 2
behandlingsapparater. Lean-inspirerat arbetssätt är valt som förbättringsmetod. Efter
processkartläggning, värdeflödesanalys och identifiering av slöseri påbörjades ett antal
förbättringsarbeten. Ledtider följdes i styrdiagram och studerades via stickprov på faktiska
ledtider vid kurativ behandlingsintention. Deltagande och strukturerade observationer
genomfördes för att öka kunskapen kring arbetat att tillämpa ett Lean-inspirerat arbetssätt
inom sjukvården. För studien av om medarbetarna upplevde att ett förnyat arbetssätt
påverkade arbetsmiljö användes en enkätstudie. Enkäten skickades till all personal och
besvarades i samband med införandet av förbättringsarbetet samt cirka 5 månader efter
införandet. Resultaten presenteras med deskriptiv statistik och icke-parametriska test (enkät)
samt tvåsidigt t-test (ledtider). Den interna konsistensen har analyserats med Cronbach’s
alpha.
Resultat: Det Lean-inspirerade arbetssättet mottogs positivt av personalen, med aktivt och
högt deltagande i ”stå-upp”-möten och förbättringsarbeten. Under studietiden har tredje
tillgängliga tid kortats med 3.7 dagar (p<0.0001) och den faktiska ledtiden med 9.4 dagar
(p<0.01). Enkätstudien visade att förbättringsarbetet har genomförts utan negativ påverkan på
arbetsmiljön
Slutsats: Ett Lean-inspirerat arbetssätt har framgångsrikt implementerats på ett länssjukhus
strålbehandlingsavdelning och kortat tredje tillgängliga tid samt den faktiska ledtiden vid
kurativ behandlingsintention med bibehållen god arbetsmiljö. De reducerade ledtiderna kan
inte med säkerhet förklaras av införda förändringar då kontrollgrupp saknas. Längre
uppföljning av såväl förbättringsarbete som studie av eventuell arbetsmiljöpåverkan krävs för
att långsiktigt bedöma effekter av ett förändrat arbetssätt.
Nyckelord: arbetsmiljö, förbättringsarbete, Lean healthcare, ledtider, strålbehandling

Summary
Lean to reduce lead-time giving radiotherapy
A clinical improvement work and survey how it affects working conditions
Background: Malignant diseases are serious public health disorders. Radiotherapy is one of
the treatment options. To increase the likelihood of cure and/or ease the tumor burden it is
necessary to reduce time from suspected diagnosis to treatment decision as well as onset of
therapy. Different management philosophies have been introduced in order to make
healthcare systems more effective. Lean healthcare is the latest trend. The evidence for
positive effect of Lean in healthcare is weak. Most of the studies have insufficient design and
presentation of results. One of the key principles in Lean is staff engagement but few studies
have focused on the experiences of healthcare professionals working with implementation of
this management philosophy.
Objective: Reducing lead-time at a radiotherapy department working in a Lean-inspired
setting. Studying the professionals’ experiences and potential changes in the working climate
introducing a new improvement methodology.
Method: The improvement was carried out at a county clinic with 33 employees and two
treatment machines. Lean-inspired working is the selected improvement method. A number of
improvements were started after process mapping, value stream analysis, and identification of
waste. Lead- time was followed in control charts and was studied by sampling of the actual
lead-time for treatments given with a curative intention. Structured observations were
conducted to increase the knowledge of the implementation process in healthcare.
Questionnaires were distributed to capture the experiences of the employees working
according to the new guidelines. The questionnaires were sent to all staff in connection to the
introduction of the improvement work and about 5 months later. Results are presented with
descriptive statistics and non-parametric tests (survey) and two-sided t-test (lead-time). The
internal consistency was analyzed using Cronbach's alpha.
Results: The Lean-inspired working model was well accepted by the staff, with active and
high participation in "stand-up"-meetings and different improvement projects. The third
available time has been shortened with 3.7 days (p<0.0001) during the study period and the
actual lead time with 9.4 days (p<0.01). The survey shows that the improvements have been
carried out without any adverse impact on the working environment.
Conclusion: A Lean-inspired setting has successfully been implemented at a radiotherapy
department at a county hospital. The third available time has been shorted as well as the actual
lead time for treatments with curative intention, maintaining a good working environment. A
limitation is the lack of a control group making it difficult to conclude that the reduced leadtime is related to the introduced changes. To really understand the effect of a changed
working approach there is a need of a long-term follow-up studying both the improvements
and their impact on working conditions.
Keywords: lead times, Lean healthcare, quality improvement, radiotherapy, working
condition

Ett stort tack
till onkologkliniken och alla fantastiska medarbetare på strålbehandlingsavdelningen som så aktivt och entusiastiskt deltagit i förbättringsarbetet. Tack
också till handledare, coach och statistiker för ovärderlig hjälp och
uppmuntran.
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Inledning
Bakgrund
Med uppskattningsvis 3.2 miljoner nya fall och 1.7 miljoner dödsfall varje år inom
Europeiska Unionen (1) utgör tumörsjukdomar ett allvarligt folkhälsoproblem. De berör
många människor, medför ofta svåra symptom och upplevs fortfarande av många som mer
skrämmande än andra sjukdomstillstånd med sämre prognos. I Sverige diagnostiseras ca
58 000 nya cancerfall årligen, där prostatacancer utgör ca 1/3 bland män och bröstcancer ca
30 % bland kvinnor (2). Under de senaste 2 decennierna har cancerincidensen ökat med i
genomsnitt 2 % per år för män och 1.4 % per år för kvinnor (Figur 1). Ungefär hälften av
ökningen beror på att vi har en åldrande befolkning och den andra hälften av ökningen beror
på omständigheter som ökande screening (exempelvis bröst, prostata, tjocktarm,
livmoderhals), förbättrad diagnostik och förändring i kost- och levnadsvanor. Minst en av tre
som lever i Sverige i dag kommer att någon gång få en cancerdiagnos (3). Överlevnaden i
cancersjukdom har successivt också förbättrats (Figur 2), vilket har flera förklaringar. Nya
och förbättrade diagnostikmetoder samt förebyggande insatser som t.ex. screeningverksamhet
har lett till att fler cancertumörer upptäcks tidigt vilket ökar sannolikheten för bot. Effektivare
behandlingar är också en faktor som påverkat överlevnaden. I början av 1970-taler var den
relativa 5-årsöverlevnaden omkring 35 procent för män och 48 procent för kvinnor. Idag är
motsvarande siffror drygt 70 procent för både män och kvinnor vilket innebär en ökning med
35 respektive 22 procentenheter (3). Prognosen för cancerpatienter har således förbättrats
avsevärt och i absoluta tal har dödligheten minskat under senare år (Figur 3).
Totalprevalensen är ett mått på antalet som någon gång i livet fått en cancerdiagnos eller lever
med sjukdomen. Antalet män och kvinnor som levde 2010 och fått en cancerdiagnos någon
gång sedan 1958 var 417 675 personer (2).

Figur 1 Insjuknande i cancer i Sverige, Cancerfondsrapporten 2013 (2).
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Figur 2 Relativ 5-års respektive 10-års överlevnad, Cancer i siffror 2013 (3).

Figur 3 Dödligheten i cancer i Sverige, Cancerfondsrapporten 2013 (2).

Cancersjukdomar kan behandlas med kirurgi, strålbehandling (radioterapi) eller läkemedel
(cytostatika, monoklonala antikroppar, hormoner). Behandlingsmetoderna kan också
kombineras.
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Strålbehandling utnyttjar joniserande strålar i syfte att oskadliggöra tumören med minsta
möjliga påverkan på omkringliggande, frisk, vävnad. Detta är en komplicerad process med
avancerad apparatur och många inblandade professioner och steg. Andelen som någon gång
under sin sjukdomstid erhåller strålbehandling, som enda behandling eller kombinerat med
andra behandlingar, är ca 50 % (4). Strålbehandling används både vid kurativ (botande) och
vid palliativ (lindrande) behandling av tumörsjukdomar.
Vid tumörsjukdomar är det viktigt att behandlingsåtgärder sätts in snabbt, då antalet tumörceller hela tiden ökar (5-7). Vid kurativa behandlingar för att öka sannolikheten för lokal kontroll och vid palliativa behandlingar för att snabbt minska patienternas smärtpåverkan. Förutom de rent medicinska fördelarna (minskad tumörtillväxt och därmed ökad sannolikhet för
bot/lindring) reduceras också patientens psykiska lidande då väntan på behandling efter en
cancerdiagnos är påfrestande.
Regionalt cancercentrum (RCC) sydöst lovar att alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom 4 veckor från misstanke om cancerdiagnos. Något vi idag inte uppfyller. Inom
hälso- och sjukvården används begreppet ledtid för att beskriva tiden mellan, och i, aktiviteter
från det att en process startats tills att den är fullbordad. Det är denna tid som patienten
behöver vänta för att få sitt behov uppfyllt (väntetid). Tredje tillgängliga tid 3T (8) är ett
etablerat mått för att spegla tillgängligheten och verksamhetens möjlighet att ge tider till
patienten. Motivet att mäta den tredje tillgängliga tiden och inte den första eller andra, är att
detta mått bättre hanterar variationer i form av uteblivna patienter. Figur 4 visar att tredje
tillgängliga tid enbart för strålbehandlingsprocessen var nästan 25 dagar för 2012.
Ovanstående incidens- och prevalenssiffror tillsammans med en åldrande befolkning och nya
dyra cancerläkemedel medför att kostnaderna för cancervården ökar dramatiskt. Detta ställer
krav på att verksamheten måste bedrivs på ett effektivt sätt.

Lean
I svensk industri har begreppet ”Lean production” blivit allt vanligare. Som förebild finns
biltillverkaren Toyota och deras produktionssystem (TPS). ”Lean thinking” är en
ledningsfilosofi där målet är att leverera maximalt värde till kunden och samtidigt förbruka
mindre resurser genom att undanröja slöseri och optimera flödet. Begreppet Lean eller ”Lean
production”, vilket översatt till svenska blir ”mager produktion”, dök upp i början av 1990talet då boken ”The machine that changed the world” kom ut (9). Redan 1965 fick dock
Toyota utmärkelsen ”Deming Application Prize” för sin produktionsidé. Centralt är att man
fokuserar på allt som skapar värde för kunden och samtidigt studerar var och hur slöseri sker.
All verksamhet skall utgå från kundvärdet.
”The improvement guide” (10) definierar ett Lean-förbättringsprojekt som ett systematiskt
tillvägagångssätt för att definiera och eliminera slöseri (icke-värdeskapande aktiviteter). Detta
sker genom ständiga förbättringar så att produkten flyter på i en ostörd ström som
sammanfaller med kundernas behov, i en strävan att uppnå perfektion.
Systematiken i tillvägagångssättet baseras på 5 principer:
1. Definiera värdet för kunden/patienten
2. Gör en värdeflödeskartläggning d.v.s. identifiera de aktiviteter som förser kunden med
en produkt eller service
3. Optimera arbetsflödet
4. Kunden ska erhålla produkten/servicen när den efterfrågas, skapa ”sug” (”pull”)
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5. Alla ska uppnå perfektion
Ett Lean-inspirerat förbättringsarbete karakteriseras således av ett systematiskt arbete för att
reducera slöseri i verksamheten med målsättningen att kontinuerligt öka kundvärdet.
Man definierar följande typer av slöseri (= muda på japanska):
 Överproduktion (tidigare än behovet, mer än behovet, saker som inte behövs)
 Väntan (någonting skall hända, material skall komma, information saknas)
 Onödiga rörelser (gå, lyfta, böja, sträcka, leta)
 Transporter (skapar försening, förbrukar resurser, behövs ej )
 Överarbete (felaktiga processer, onödigt extra arbete, ingen standardisering,
suboptimering – inte hela flödet)
 Onödigt lager (kräver management och utrymme, binder kapital, gammal
dokumentation, döljer problem, minskar kommunikation, ökar ledtiden p.g.a.
utgångna varor)
 Omarbeta (slöseri med: material och tid, arbetskraft och utrymme, förpackning och
image)
 Outnyttjad kapacitet/kreativitet (kompetens, bristande mötesteknik, bristande
kommunikation)
För att komma åt grundorsakerna till problemet, och med en enkel och effektiv metod få bort
slöseri, är det viktigt att skapa en vana att alltid ställa frågan ”varför?” fem gånger.
En förutsättning för en produktion utan slöseri är att skapa ordning och reda. Ett stöd i detta är
att arbeta enligt 5S. Fem japanska ord som alla börjar på S.
 Seiri – Sortera: Skilj på nödvändigt och icke nödvändigt. Sätt röda lappar på det som
inte behövs
 Seiton – Strukturera: Var sak på sin bestämda plats- helst efter vilken frekvens det
används
 Seiketsu – Standardisera: Rutiner och systematik skapas för att upprätthålla de första
stegen
 Seiso – Städa: Fysisk städning där alla håller utkik efter felplacerade saker
 Shitsuke – Självdisciplin: Se till att standarden upprätthålls, skapa goda vanor och
förbättra genom individuell självdisciplin
För att utefter kundernas behov skapa ”suget” används begreppet JIT (Just-In-Time) där
beställningar av produkten hela tiden kommer från kunden och inte från en planeringsenhet
som i förväg har bestämt produktionsvolymerna.
Att implementera Lean i en verksamhet innebär en kulturförändring vilket också påverkar hur
organisationen fungerar. Ingen medarbetare står vid sidan av utan alla strävar efter att
förbättra verksamheten. Detta medför krav på nya vanor, nya färdigheter och ofta nya
attityder genom hela organisationen från högsta chefen till personalen på golvet. Chefer måste
ge upp rollen som mästare på problemlösning och överlåta det till dem som är närmare
problemet för att dra nytta av deras kunskap om hur verksamheten fungerar. De som är
närmast problemet är oftast de som bäst vet hur det kan lösas. Personer i ledande ställningar är
sannolikt de som måste förändras mest för att en Lean-kultur ska kunna växa fram. Chefer
och ledare ska fungera som facilitatorer, mentorer och lärare. Det handlar om att låta
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personalen på golvet komma med förändringsförslag och genomföra förbättringar. Detta
skapar en kultur av ständiga förbättringar där man hela tiden omdefinierar vad som är bra.
Lean-filosofin baseras på användandet av en modell som beskriver en stegvis process vid
genomförandet av förändringar. Processen är en cykel där Planera – Göra – Studera – Agera
(PGSA) ingår. Den engelska beteckningen är Plan – Do – Check – Act (PDCA) (11). Denna
modell utvecklades ursprungligen av en vetenskapsman på ”Bell laboratories”, Walter A.
Shewhart. Enligt PGSA cykeln genomförs förändringarna i fyra steg och enligt följande:
Planera: Identifiera ett förbättringsområde, planera en förändring och uppskatta förväntad
effekt av förändringen
Göra: Testa förändringen praktiskt och gärna i liten skala
Studera: Granska resultatet av förändringen, jämför med förväntat utfall och identifiera vad
du lärt dig
Agera: Agera baserat på vad du lärt dig av studien. Om förändringen inte fungerade, gör om
cykeln med en annan plan och om förändringen var lyckosam implementera det du lärt dig i
det dagliga arbetet.
PGSA-cykeln repeteras om och om igen för att ständigt förbättra en process. Lean-teorin
fokuserar på att uppnå perfektion över tid, inte nödvändigtvis efter första försöket. Det gör
inget om de första försöken misslyckas så länge förbättringsteamet lär sig av försöket och gör
nödvändiga justeringar (12). Små och billiga förbättringar och med låg risk som enkelt kan
implementeras och testas enligt PGSA är hörnstenen i Lean.

Lean healthcare
För att tillgodose den ökade efterfrågan på hälso- och sjukvård är det viktigt att optimera
produktiviteten. Att bara arbeta hårdare lär inte räcka. Personalen måste arbeta smartare och
mer effektivt för att öka produktiviteten och vårdkvaliteten och alla organisationer, inklusive
sjukvården, är uppbyggd av processer som kan förbättras. Sjukvården kommer att tvingas
utföra mer med mindre resurser. Detta uttrycks tydligt med följande citat: ”Varje system är
perfekt utformat för att uppnå de resultat som uppnås” (13).
I syfte att effektivisera den svenska sjukvården har man hämtat inspiration från den privata
sektorn. Den senaste trenden är så kallad Lean healthcare som Lean-filosofin kallas inom
sjukvården. Lean har spridit sig snabbt från tillverkningsindustrin till servicenäringen, såsom
banker och hotell, men också till sjukvårdsorganisationer (14). Grundorsaken till problemen
är oftast desamma för industrin och sjukvården. Kalong och Yusof (15) fann vid en
litteraturöversikt att alla sju kategorier av slöseri inom den tillverkande industrin också
existerar inom sjukvården och Snowball (16) hävdar att vad det gäller slöseri och förbättrad
effektivitet så är det ingen skillnad på den tillverkande industrin och sjukvården. Casteberg et
al. (17) jämför Lean inom servicenäringen med Lean inom sjukvården och konstaterar att det
finns mindre skillnader men att likheterna mellan branscherna är slående. Hill skrev redan
2001 (18) att en studie av tillverkningsindustrin kan en dag göra din mottagning effektivare.
Av använda kvalitetsförbättringsmodeller inom sjukvården är det Lean som uppvisar den
största ökningen i antalet publikationer de senaste två decennierna (19).
Precis som inom industrin så syftar arbetet med Lean till att skapa ett bättre värde för kunden.
Young och McClean (20) hävdar dock att hälso- och sjukvårdssektorn skiljer sig från andra
sektorer i det avseendet att det är mer komplicerat att definiera kund och värde. Dessa
begrepp behöver vara tydliga för att veta vilka steg som behöver tas i förbättringsarbetet.
Andra stora skillnader är att sjukvården oftast inte är vinstdriven och att det är svårt att mäta
värde eftersom slutmålet med insatserna är att bota och förebygga ohälsa. Exempel på värde
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för patienten kan vara korta väntetider, god tillgänglighet, bra service och hög kvalitet på
behandlingar.
Lean dök först upp inom sjukvården i Storbritannien 2001 och i USA 2002. I Sverige var det
Universitetssjukhuset i Lund som var först ut att 2007 implementera Lean healthcare för att
öka kvaliteten och effektiviteten genom att korta långa utrednings- och behandlingstider som
skapade långa vårdköer (21). Idag är ungefär 50 % av alla amerikanska sjukhus engagerade i
någon typ av kontinuerligt förbättringsinitiativ som inkluderar Lean (22) och en kartläggning i
Storbritannien 2009 visade att 53 % av sjukhusen hade implementerat Lean i någon
omfattning (23).

Förbättringsarbetet
Inom området strålbehandling finns också några exempel där verksamheten har
implementerat Lean som arbetssätt. Vid onkologkliniken, universitetet i Michigan, visade en
värdeflödeskartläggning inom strålbehandlingsprocessen på en effektivitet på endast 3 %.
Genom att introducera Lean som arbetssätt reducerades antalet steg vid strålbehandling av
ben- och hjärnmetastaser från 27 till 16. Därmed ökade andelen patienter som erbjöds
behandling samma dag som alla förberedelser från 43 till 95 % (24). I Rotterdam startades
2010 ett pilotprojekt för 10 prostatacancerpatienter där man via Lean-principer ville
identifiera och reducera slöseri i handläggning och därmed reducera väntetiderna till
strålbehandling (25). Man lyckades reducera väntan med 8 dagar och arbete pågår nu att även
inkludera andra grupper i detta arbetssätt. Även för den polikliniska cytostatikaverksamheten
inom onkologin har man haft framgång med att använda Lean-principerna vid utvecklande av
arbetssätt och rutiner (26, 27). Montesarchi et al. definierar till och med ”Lean oncology” som
ett begrepp att använda för att identifiera en modell vid vård och behandling av
cancerpatienter (28).
Aktuellt projekt har utgått ifrån Lean-filosofin med målsättning att förkorta ledtiden till
strålbehandling. Förbättringsarbetet beskrivs som Lean-inspirerat för att lyfta fram den
anpassning som gjorts till lokala förhållanden på strålbehandlingsavdelningen på
onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Studie av förbättringsarbetet
De resultat som redovisas i studier från hälso- och sjukvården efter implementering av Lean
är oftast goda. Förutom ovan redovisade studier rörande ledtider finns också lyckosamma
förbättringsarbeten som resulterat i reducerade lager (29), ökad kvalitet (30), ökad
produktivitet (31), kostnadsreduceringar (32, 33), reduktion av övertid (22, 27), ökat
kundvärde (34), reducerad mortalitet (35, 36), förbättrad patientsäkerhet (37, 38), färre
MRSA-infektioner (39), effektivare schema (40), effektivare receptförnyelse via telefon (41)
och ökad tid till omvårdnad för patienten (42).
En brist i flera publikationers redovisning om Lean-implementeringen är avsaknaden av
resultat. Många av artiklarna är av spekulativ karaktär om Lean´s förträfflighet men
slutsatserna är inte baserade på empiriska bevis (43). Vid en litteraturgenomgång av 177
artiklar kring implementering av Sex Sigma och/eller Lean (44) visade det sig att endast 34 av
dem rapporterade något resultat och att av dessa var det mindre än en tredjedel som statistiskt
testade signifikansen. Bara en av studierna innehöll en kontrollgrupp. Många studier har
begränsad eller inte explicit och transparent angiven forskningsmetodik. Joosten skriver att
det är få studier med kontrollerad före och efter design (45). Flera andra
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litteraturgenomgångar av effekterna av Lean-implementering konstaterar ovan beskrivna
brister (46-49).
Lean anses vara ett verktyg att förbättra processer och flöden och det är oftast det man fokuserat på när man redovisat erfarenheter från implementeringen. Trots att personalens engagemang är en av nyckelprinciperna inom Lean och en framgångsfaktor för lyckat resultat (5056) är det få studier som redovisar hur sjukvårdspersonalen upplevt arbetet och
implementeringen av Lean. I en litteraturstudie av Lean inom akutvården (23) var det enbart
en av 18 genomgångna studier som verkligen mätte personalnöjdhet, dock utan att redovisa
numeriska data eller statistiska tester. Några av de övriga studierna analyserade personalens
upplevelser. Dessa redovisningar beskrev då underförstådda upplevelser alternativt obekräftad
evidens baserade på att ett förbättrat flöde, och möjlighet att påverka, leder till högre
personalnöjdhet. Mazzocato et al. redovisade i en litteraturöversikt innehållande 8 studier den
praktiska tillämpningen av Lean inom hälso- och sjukvården (47). Alla studier redovisade
positiva resultat rörande personaltillfredsställelsen men samtliga arbeten är dock av
beskrivande karaktär och saknar systematiska mätningar. Mazzocato et al. konstaterar också
vid sin studie av barnakutavdelningen (57) att ytterligare forskning behövs för att undersöka
hur ett Lean-inspirerat arbetssätt påverkar sjukvårdspersonalens upplevelser och arbetsvillkor.
Litteraturen inom området lyfter också fram att Lean kan öka arbetsbelastningen (färre ska
utföra mer), hota autonomin (mer standardiserade arbetssätt) och öka oron inom
organisationen (23). Kasho och Thörn Lundin (58) visar att läkarnas professionella autonomi
har begränsats på grund av att arbetet har blivit mer standardiserat och därmed medfört en
ökad insyn och transparens i hur arbetet utförs. En stor internationell studie med
sjuksköterskor (59) drar slutsatsen att skapar man ett hälso- och sjukvårdssystem i enlighet
med industrimodeller finns det risk för höga nivåer av utbrändhet, missnöje och en önskan att
lämna yrket. Dessa negativa effekter är väl dokumenterade i den bredare Lean-litteraturen
(60, 61). Joosten et al. (45) hävdar att man måste mer ingående studera vad Lean gör med
arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. De flesta Lean-förändringar görs i syfte att förbättra
effektiviteten och endast i andra hand tas hänsyn till samspel mellan teknik och människors
personliga motiv och känslor. Dessa så kallade socialteknologiska effekter av förändringar är
viktiga att beakta. Respekt för människan blir annars endast en trevlig bieffekt till högre
produktivitet och kvalitet (62).
Sammanfattningsvis pekar modern kvalitetssäkringslitteratur på att det föreligger brister i
kvalitet, resultatpresentation och studiedesign för studier gällande Lean-implementering inom
hälso- och sjukvården. Dessutom är evidensen svag för Lean’s positiva effekter för förbättrad
kvalitet och tillgänglighet inom sjukvården och även varierande resultat gällande hur
personalen påverkas. Sammantaget innebär detta att det är oklart vilka fördelar Lean medför
inom sjukvården och fler studier behövs.
Parallellt med förbättringsarbetet har en prospektiv studie av förbättringsarbetet genomförts
med fokus på personalens upplevelser och eventuell arbetsmiljöpåverkan samt hur ledtiderna
påverkas.
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Syfte
Förbättringsarbetet



Med ett Lean-inspirerat arbetssätt korta ledtider i strålbehandlingsverksamheten.
Öka kunskap och erfarenhet kring tillämpandet av Lean-tänkandet
strålbehandlingsverksamheten.

i

Studie av förbättringsarbetet
Frågeställningar:
 Vad är personalens upplevelse av det Lean-inspirerade arbetssättet och dess påverkan
på arbetsmiljön?
 Hur påverkas ledtider inom strålbehandlingen vid införande av Lean-inspirerat
arbetssätt?

8

Material och metod
Kontext
Onkologkliniken på länssjukhuset Ryhov är en länsresurs som skall tillgodose det
onkologiska behovet inom hela landstinget i Jönköpings län. Detta till skillnad mot de flesta
andra specialiteter där verksamhet också finns på sjukhusen i Värnamo och Eksjö.
Landstinget i Jönköping ingår, tillsammans med Östergötland och Kalmar län, i sydöstra
sjukvårdsregionen. Inom regionen finns ett etablerat samarbete bland annat via Regionalt
cancercentrum (RCC) sydöst. RCC är ett kunskaps- och serviceorgan som tillsammans med
övriga fem regionala cancercentrum i Sverige ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt
patientperspektiv och utifrån målen i den nationella cancerstrategin. Genom att stimulera
utökat samarbete arbetar RCC sydöst för att stödja en sammanhållen och effektivare
cancervård för alla invånare i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Landstinget i
Jönköping är störst bland de landsting som endast innehåller länssjukhus, d.v.s. inte har något
universitetssjukhus.
På onkologkliniken, länssjukhuset Ryhov, arbetar ca 100 medarbetare. I onkologkliniken
ingår följande avdelningar: vårdavdelning, mottagning, poliklinisk dagvårdsenhet,
strålbehandlingsavdelning och avdelning för sjukhusfysik. Dessutom finns en klinisk
prövningsenhet (KPE) och en onkogenetisk mottagning. Inom mikrosystemet strålbehandling
arbetar 33 personer varav 23 sjuksköterskor, 1 undersköterska, 4 sjukhusfysiker och 5 läkare.
På grund av en planerad utbyggnad och en tidigare låg bemanningsnivå har antalet anställda
inom strålbehandlingsverksamheten ökat kraftigt under senare år. Sedan 2006 har
personalstyrkan nästan fördubblats. Sedan flera år finns en tvärprofessionell grupp
(strålgruppen) som hanterar och planerar förbättringsarbetet på strålbehandlingen. Författaren
är chef över sjukhusfysikerna (cheffysiker) och vårdenhetschefen på strålbehandlingen är chef
över sjuksköterskorna och undersköterskan. Det finns en medicinskt ansvarig läkare på
strålbehandlingen, men utan personalansvar. Chefen för läkarna är verksamhetschefen på
onkologkliniken. Projektgruppen, tillika strålledningsgruppen, utgjordes av cheffysikern,
vårdenhetschefen på strålbehandlingen, ställföreträdande vårdenhetschef på strålbehandlingen
samt den medicinskt ansvariga läkaren på strålbehandlingen. På onkologkliniken finns 2
linjäracceleratorer (strålkanoner) som skall betjäna länets alla innevånare, ca 330 000 stycken,
vad gäller yttre strålbehandling. Årligen behandlas ca 800 patienter på dessa acceleratorer
varav ca 60 % i kurativt (botande) syfte och 40 % i palliativt (lindrande) syfte. För alla dessa
800 patienter, oavsett behandlingssyfte, är det av allra största vikt att behandlingen kommer
igång så fort som möjligt. För att också klara att ta hand om den ökning av antalet patienter
som är i behov av strålbehandling planeras för en utbyggnad till 3 linjäracceleratorer. Denna
utbyggnad skall vara klar hösten 2015.

Metod för förbättringsarbetet
Strålbehandlingsprocessen är en tvärprofessionell flerstegsprocess med många
”överlämningar” mellan aktiviteter. Det innebär stor risk att inducera slöseri i form av t.ex.
väntan, omarbete, felaktigheter m.m. Mätningar av tredje tillgängliga (3T) tid för olika
aktiviteter inom strålbehandlingsprocessen (Figur 4) visade att ledtiden för en kurativt
syftande behandling var nästan 25 dagar under 2012.
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Figur 4 3T-tider (medel) för aktiviteter i strålbehandlingsprocessen för åren 2007-2012
CT = Tid till datortomografiundersökning (underlag för dosplanering), Target = Tid till inritning av
tumörområdet i datortomografibilder, Simulator = Tid för dosplanering och till simulatorinställning, Accelerator = Tid till behandling på accelerator, Totalt = Alla aktiviteter adderade

Från att mätningarna började 2007 kan man se en minskning i 3T-tider med nästan 10 dagar.
Det är dock fortfarande orimligt långa väntetider till strålbehandling på länssjukhuset Ryhov i
förhållande till löftet från RCC (behandling inom 4 veckor från misstanke om cancerdiagnos).
Hittills har mycket av förbättringsarbetet på strålbehandlingen på Ryhov varit inriktat på att
kunna erbjuda en allt större patientgrupp tillgång till strålbehandling genom att effektivisera
själva behandlingstillfället d.v.s. kunna behandla fler patienter per dag. Nästa steg är att dessutom kunna erbjuda en snabbare tid för att minska väntetiden för patienten. Den lokala
erfarenheten av förbättringsarbete för detta ändamål stannar vid arbete inom respektive
aktivitet och yrkeskategori. För att ta nästa steg måste det till strukturella förändringar och
bredare förbättringsarbeten.

Förbättringen
Lean
Under hösten 2013 introducerades ett Lean-inspirerat arbetssätt i syfte att korta ledtiderna.
Införandet planerades som ett förbättringsarbete med ett antal olika förändringsförslag och
utgående från tillgänglighetsdata.
Att Lean är valt som metod för att förbättra ledtiderna inom strålbehandlingen beror på dess
fokus på optimering av arbetsflöde och inriktning att få bort slöseri (63, 64). Slöseri definieras
i vår organisation som väntan, onödiga rörelser, omarbete och outnyttjad kapacitet. En av
Lean´s huvudprinciper (56) är precis det vi vill åstadkomma nämligen reducera antalet steg i
förberedelseprocessen och tiden att leverera det kunden vill ha, d.v.s. påverka den
värdeskapande tiden för patienten. Mazzocato et al. (47) har vid en litteraturgenomgång
konstaterat att den vanligaste vinsten vid implementering av Lean är just kortare väntetider
och beskriver också hur Lean-inspirerade förändringar på en barnakutavdelning reducerat ledoch väntetider med 19 – 24 % (57). Användandet av Lean som förbättringsmodell har också
reducerat väntetider på akuten (65), kortat tiden till operation vid höftfrakturer (35, 36),
reducerat handläggningstiden hos patologen (66), kortat bytestider för operationssalar (67),
kortare tider för läkemedelsdosering (68) samt minskat ledtider på en internmedicinsk
avdelning (69).
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Lokalt angreppssätt
Lean-utbildning på onkologkliniken genomfördes för alla chefer i maj 2013 och för övrig
personal under vecka 35 2013. Utbildningen var under en heldag där Leanspelet
kombinerades med en teoretisk genomgång av Lean-filosofins grunder och olika verktyg. I
september hade sedan personalen involverad i strålbehandlingsverksamheten en halvdags
workshop för att påbörja det Lean-inspirerade förbättringsarbetet. Först kartlades den
nuvarande processen och en värdeflödesanalys genomfördes. En värdeflödeskartläggning är
ett detaljerat flödesschema som visar alla aktiviteter och processer som krävs för att
genomföra ett framgångsrikt arbete. Den största fördelen med att använda detta Lean-verktyg
är att det ger hela personalen samma bild av vilka steg som är involverade och nödvändiga för
att sedan kunna förbättra hela processen och inte enbart de enskilda aktiviteterna (70).
Därefter uppskattades tiden för patientarbete i respektive aktivitet vilket summerades för alla
aktiviteter och sedan dividerades med den totala ledtiden för patienten. Detta genererar
värdeflödeseffektiviteten för processen. Varje process med en värdeflödeseffektivitet på
mindre än 10 % indikerar på mycket icke-värdeskapande aktiviteter eller slöseri (71). I nästa
steg identifierade strålbehandlingspersonalen slöseri som bidrar till en låg
värdeflödeseffektivitet i processen och därefter, i tvärprofessionella grupper, diskuterades
potentiella förbättringsförslag som skrevs ned på ”post-it” lappar som samlades in. Ledningen
för strålbehandlingen sammanställde, och i viss utsträckning slog ihop, förbättringsförslagen.
All personal fick sedan via ett ”röstningsförfarande” prioritera bland förbättringsförslagen och
dessutom ange om det fanns ett intresse att leda och driva något av arbetena.
Ledningsgruppen samlade in och plockade ut de förslag som många hade valt och där det
dessutom fanns någon bland personalen som var beredd att driva just det förbättringsarbetet.
Avslutningsvis gjordes en kostnad/ansträngning versus vinst-analys (12) där alla
förbättringsförslag som hamnade i kvadranten som ger största vinst till minsta ansträngning
valdes ut. Det blev sammanlagt 15 stycken förbättringsarbeten. Det utsågs en ansvarig till
varje förbättringsarbete. Den ansvariga fick sedan själv bilda de, eventuellt tvärprofessionella,
grupper som behövdes för att driva arbetet. Presentation och formulering av
förbättringsarbetena gjordes i samband med ett förbättringsmöte med hela personalen 19
november 2013.
De flesta förändringar var oberoende av varandra och testades och implementerades vid olika
tider, s.k. sekventiellt tillvägagångssätt (10). Förbättringsarbetets framgång blir då inte
beroende av att alla komponenter ger goda resultat och det är också liten risk för ett 100
procentigt misslyckande.
Förbättringsverktyg och mötesstruktur
De verktyg som användes för planering, uppföljning, dialog och resultatrapportering av
förbättringsarbetena var A3 och whiteboard tavlor.
Lean-verktyget A3 har fått sitt namn efter pappersformatet A3 för att det är den största storlek
som fungerar att skriva ut och kopiera och därmed enkelt kan delas och spridas i gruppen
medan arbetet pågår. A3 är ett kommunikationsverktyg som bygger på en logisk och
standardiserad struktur (72, 73). De som arbetar i ett projekt kan med hjälp av A3, genom att
läsa från övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet, se var de befinner sig samt vart de är på
väg. Det visar förbättringsprocessen från nuläge till nyläge. Andra fördelar med A3-formatet
är att det begränsar utrymmet för de fakta som läggs in, stödjer PGSA modellen, engagerar
och ger överblick och tillåter enkelhet med avseende på bild och skrift. Verksamheten
använde ett något modifierat A3-verktyg (Bilaga 1) med rubrikerna: 1. Bakgrund, 2.
Nuvarande situation, 3. Mål, 4. Analys, 5. Genomför, 6. Analysera, 7. Slutsatser.

11

Som stöd i förbättringsarbetet inrättades tre stycken whiteboard-tavlor. En idétavla där nya,
ännu inte förankrade, förbättringsförslag kan presenteras. En förbättringstavla där alla
pågående förbättringsarbeten kort beskrivs med namn, startdatum, ansvariga och var man
befinner sig i PGSA-hjulet samt en tavla där alla A3 placeras. Alla tavlor placerades i
närheten av varandra så att man snabbt och enkelt kunde få en överblick av
förbättringsarbetena.
Regelbundna avstämningar gjordes för hela arbetsgruppen på ordinarie arbetsplatsträff
varannan vecka i s.k. ”stå-upp”-möten. Ståendes samlades då all personal vid
förbättringstavlorna och under 10 - 15 minuter redovisades kort från de olika
förbättringsarbetena. En mittavstämning (”milstolpe”) gjordes också under ett
halvdagsseminarium i februari 2014 där alla förbättringsarbeten rapporterades med stöd av
följande stolpar:
1. Syftet med förbättringsarbetet
2. Lägesrapport - nuläge: eventuell tidslinje, mätningar ...
3. Avvikelser från plan - oväntade händelser
4. Faktiska hinder och möjligheter: Hur hanteras dessa. Behov av stöd/resurser. Åtgärder
5. Nästa steg
6. Reflektioner och lärdomar (kring förbättringsarbetet)
Förutom denna genomgång med hela personalen träffades de enskilda grupperna.
Mötesstrukturen för detta fick respektive ansvariga själv planera.
Strålledningsgruppen träffades också regelbundet för att följa upp hur samtliga
förbättringsarbeten framskred. Företrädesvis genom att studera A3 materialet.

Mätningar
Veckovisa mätningar, såväl innan som efter start av det Lean-inspirerade arbetssättet, följdes
via ett styrdiagram för att studera om förbättringsarbetet hade en påverkan på ledtiderna.
Styrdiagrammet XmR passar när kontinuerliga data insamlas på samma sätt hela tiden och där
varje mätpunkt endast innehåller ett värde. XmR kallas också för I- och X-diagram (74). Data
utgörs av s.k. ”3T-tider” som regelbundet insamlats sedan 2007. Beroende på avsaknad av
kontrollgrupp är det viktigt att det finns tillräckligt med mätningar innan start av det Leaninspirerade arbetssättet för att säkerställa att underliggande basdata är stabila. Data kan då
användas som baslinje för jämförelse med mätningar efter starten av förändringsarbetet. Ett
XmR-styrdiagram bör innehålla minst 20 – 30 mätpunkter efter konstaterad stabil process
(74). I aktuellt förbättringsarbete inkluderades cirka 30 mätpunkter (3T-tider), såväl före som
efter starten av Lean-arbetet, i styrdiagrammet. Systematisk variation kännetecknas av enstaka
punkt utanför kontrollgränserna (± 2.66σ), 8 eller fler datapunkter i rad över eller under
centrallinjen (medelvärdet) eller 6 eller fler datapunkter i rad som ökar eller minskar (74).
Datainsamling genomfördes varje måndag förmiddag då den bokningsansvariga
undersköterskan gjorde en virtuell bokning av tider för en kurativ testpatient. I ett handskrivet
protokoll noterade undersköterskan de tredje tillgängliga tiderna för olika moment som ingår i
planeringen av strålbehandlingen, samt totaltiden för processen. Författaren matade sedan in
tiderna i ett Excel-dokument för vidare bearbetning i styrdiagram. Dokumentet sparades,
lösenordskyddat, på sjukhusets dataserver.
Antalet nya patienter och belastningen på acceleratorerna har en påverkan på ledtider och för
att studera denna variation följdes dessa s.k. balanserade mått under mätperioden. Antalet
patienter påverkar alla aktiviteter i processen medan belastningen på acceleratorerna specifikt
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endast påverkar tiden mellan simulatorbesök och behandlingstillfället. Dessa data hämtades
från verifikationssystemet som är kopplat till behandlingsapparaterna.

Observationer
Författaren arbetade under projekttiden som cheffysiker och biträdande verksamhetschef på
onkologkliniken och genomförde under arbetstid deltagande och strukturerade observationer
(kvalitativ bedömning) (75) i syfte att öka kunskapen och erfarenheten kring arbetet att
tillämpa Lean-tänkandet inom sjukvården. Observationer gjordes vid ett flertal möten såsom
workshops med hela personalgruppen, "stå-upp"-möten, möten i de specifika
förbättringsgrupperna och vid strålledningsmöten. Empiriska data insamlades via
fältanteckningar. Vidare observerades mätningar och resultat från de olika
förbättringsgrupperna genom att följa A3-protokollen. Observationerna fokuserade på:
 Vilka planerade interventioner som verkligen infördes
 Hur väl de infördes
 Hur medarbetarna anpassade sig till förbättringarna
 Om och i så fall hur personalen använde sig av A3-protokollet
 Om whiteboardtavlan användes och uppdaterades
 Hur många som deltog och aktivt medverkade i ”stå-upp”-möten
 Om engagemanget i förbättringsarbetet varierade mellan professionerna
 Om arbetssätt och rutiner förändrades
Observationerna syftar också till att säkerställa så att det förändrade arbetssättet inte innebar
ökade risker för allvarliga misstag i vården.
I Kirkpatricks utvärderingsmodell, initialt framtagen för utvärdering av utbildningsprogram,
kan detta representeras av nivå 3 (76). Där studeras om programmet (i vårt fall
förbättringsarbetet) har förändrat människors beteenden och attityder. Vad gör vi nu som vi
inte gjorde innan? Har vi nya arbetssätt och rutiner? Vilka konkreta förändringar kan man
faktiskt se? Grundläggande information om det pågående kvalitetsförbättringsarbetet och dess
resultat gavs kontinuerligt till personalen. Denna kvalitativa del av förbättringsarbetet kan
betraktas som en fallstudie vars syfte är att skapa ny kunskap om ett fenomen i dess verkliga
miljö. I studien samarbetade författaren med personalen i en gemensam satsning för att öka
förståelsen och förbättra definierade problemområden samtidigt som dessa studerades.
Interventionen genomfördes inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och som
verksamhetens förbättringsarbete. I processen hade författaren en mindre interventionistisk
roll vilket kan definieras som interaktiv forskning (77).

Metod för studie av förbättringsarbetet
Påverkan på arbetsmiljön
Design
För studien av hur medarbetarna upplever att ett Lean-inspirerat arbetssätt påverkat deras
arbetsmiljö användes den kvantitativa designen enkätstudie. Kvantitativa studier med
validerad enkät/självskattningsformulär är en etablerad metodik inom forskning och passar
bra när information ska samlas in från många människor under kort tid (75). All insamling
och bearbetning av data skedde i kodad form utan koppling till personuppgifter.
Studiemetoden (fallstudiemetodik) för datainsamling och analys är väl beskrivit i den
vetenskapliga litteraturen (78). Det finns stor erfarenhet av dessa metoder hos
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forskningshuvudmannen knuten till mastersprogrammet i kvalitet, förbättringsarbete och
ledarskap inom hälsa, vård och omsorg inom vilken denna studie genomfördes.
Studiepopulation och genomförande
All personal (32 medarbetare) inom mikrosystemet strålbehandling inbjöds att delta i studien
hösten 2013. Enkäten innehöll specifika frågor kring tillämpningen av Lean i verksamheten
samt frågor om hur personalen upplevde sin arbetsbelastning, stress, möjlighet att påverka,
risken att göra misstag, samarbete och kommunikation, arbetsnöjdhet m.m. Enkäten
besvarades två gånger. Enkät 1, skickades ut i samband med start av förbättringsarbetena, och
besvarades under perioden 2013-11-21 – 2013-12-12. Enkät 2 distribuerades cirka 5 månader
efter start av det Lean-inspirerade arbetssättet och besvarades under perioden 2014-04-08 –
2014-04-23. Utvalda och validerade frågor från Dialogen (Jönköpings läns landstings
medarbetarundersökning) kompletterades med enkätfrågor från Nordiska ministerrådet.
Enkätfrågorna handlade om den fysiska och psykosociala belastningen samt arbetsförmågan
och besvär i rörelseapparaturen (79). Forskarteamet formulerade själv specifika frågor om
Lean-inspirerat arbetssätt. Enkät 1 och 2 var lika förutom vad gäller de specifika Leanfrågorna som omformulerats från hur man tror (enkät 1) till hur man upplever (enkät 2) att
implementeringen påverkat eller förändrat. Vid enkät 1 hade man fått utbildning och teorier
rörande Lean och vid enkät 2 dessutom praktisk erfarenhet av hur Lean kan tillämpas i
vardagen. Enkäten visas i Bilaga 2. Enkäten distribuerades via esMaker enligt etablerade
rutiner i landstinget. esMaker (Entergate AB) är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där
man skapar, skräddarsyr och analyserar sina egna webbenkäter. Varje deltagare nådde enkäten
via lösenord/kod. Samtliga svar skickade till statistiker på Futurum (akademin för hälsa och
vård i landstinget i Jönköpings län). De som inte svarat erhöll två påminnelser. Muntlig
information om forskningsstudien (enkätstudien) gavs till hela personalgruppen i samband
med information om, och uppstart av förbättringsarbetet. Skriftlig information (Bilaga 3) gavs
i esMaker som bifogad fil vid utskick av enkäten. Informationen beskriver studiens
målsättning, att deltagandet är frivilligt och att svarande på enkäten betraktas som informerat
samtycke.

Påverkan på ledtider
Två analyser genomfördes. De veckovisa mätningarna av 3T-tider som använts under
förbättringsarbetet jämfördes innan och efter genomförandet. Dessa tider baseras enbart på
teoretiskt bokade tider och för att studera om de faktiska väntetiderna förändrats gjordes också
stickprov på det verkliga utfallet. För månaderna januari 2013 till april 2014 valdes den första
nystartade patienten i månaden som erhöll strålbehandling mot bröst-, prostata- och huvudoch halscancer (ej kombinerat med cytostatika). Dessa patientgrupper representerar cirka 50
% av våra kurativt syftande behandlingar. Ledtiden beräknades som tiden till behandlingsstart
från det att beslut om strålbehandling tagits. Jämförelse gjordes mellan månaderna januari –
september 2013 och oktober 2013 – april 2014. Den statistiska analysen inkluderade också
antalet nystarter per vecka samt bokningsgraden av acceleratorn under ovanstående period för
att utesluta påverkan av detta på resultatet.

Statistiska analyser
Statistikbearbetning gjordes i dataprogrammet STATISTICA (StatSoft Inc. (2013).
STATISTICA (data analysis software system), version 12. www.statsoft.com), med
nollhypotesen H0 = det finns ingen skillnad mellan ledtider/arbetsmiljön innan och efter
interventionerna och mothypotesen H1 = det finns en skillnad i ledtider/arbetsmiljö innan och
efter interventionerna. Statistisk signifikant skillnad antas vid p<0.05.
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Enkät
Ingående arbetsmiljöfrågor i enkätstudien grupperades i följande huvudkategorier: ”Min
arbetssituation”, ”Min arbetsplats”, ”Psykisk arbetsmiljö” och ”Fysisk arbetsmiljö”. Denna
struktur hämtades från Dialogen och Nordiska ministerrådet. Den interna konsistensen
gällande ingående frågor i respektive huvudkategori analyserades med Cronbach’s-alpha test.
Ett alpha koefficient värde på minst 0.60 rekommenderas i explorativa studier (80). Resultatet
från enkäterna analyserades med deskriptiv statistik med redovisande av median-, kvartil och
max-min värden och åskådliggjordes med hjälp av box- och stapeldiagram. Före-efter analys
gjordes med icke-parametrisk Mann-Whitney U-test vid fler än 4 kategorier och med
Pearsson Chi-square test vid 4 eller färre kategorier. Eftersom de svarande var anonyma
kunde inte parvisa test användas som exempelvis Wilcoxon test. Alla analyser, både före och
efter, gjordes endast på gruppnivå.
Ledtider
Den kvantitativa studien av hur ledtider påverkas vid införande av ett Lean-inspirerat
arbetssätt utfördes med den epidemiologiska metoden tidsserie analys (Figur 5). Med
mätningar såväl innan som efter start av det Lean-inspirerade arbetssättet och med
signifikanstest, tvåsidigt t-test (t-test, independent by variable), av medelvärdesskillnader
(81).

Figur 5 Tidsserie analys, Fulop et al. (82).

Mixad metod
Mixad metod kan ses som en form av metodologisk triangulering d.v.s. ett sätt att validera
resultatet från olika perspektiv (83) och kan enligt Borglin, kapitel 15 (75), lämpa sig särskilt
väl vid utvecklande och testande av olika former av interventioner. En övergripande
målsättningen med aktuellt förbättringsarbete var att från olika perspektiv följa det förändrade
arbetssättet och därför har såväl kvantitativ som kvalitativ ansats använts. Kvantitativ och
kvalitativ forskning representerar olika paradigmer med viktiga skillnader dem emellan. En
kombination av dem, ”en tredje paradigm” (84), är ingen garanti för den optimala studien men
gör det möjligt att minimera svagheter och maximera studiens trovärdighet. Valet av mixad
metod baseras också på att det sannolikt stärker resultatet när ett begränsat antal
interventioner genomförs och med en liten studiepopulation, vilket är fallet för aktuell studie.
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Hur ledtiderna inom strålbehandlingen påverkades vid införandet av Lean inspirerat arbetssätt
mättes och studerades med styrdiagram och stickprov (kvantitativ metod). De strukturerade
observationer (kvalitativ metod) författaren gjorde under införandet av interventionerna
resulterade i ökad kunskap om vilka erfarenheter som kan kopplas till arbetet att tillämpa
Lean-tänkandet inom strålbehandlingsverksamheten på ett länssjukhus. Personalens
upplevelse av hur Lean-införandet påverkade arbetsmiljön mättes med den kvantitativa
metoden enkätstudie. Ovanstående beskrivna metodologiska design kompletterades med
kvalitativa data insamlade genom litteraturstudier. Litteratursökning gjordes i
databaserna/söktjänsterna PubMed, CINAHL, Diva, Cochrane Library och Google Scholar
med sökorden ”LEAN” och ”Healthcare” eller ”Health care”. Enligt tidigare forskning passar
kvalitativa data, såsom dokument-analys och observationer, bra när teorierna är framväxande
och forskningsfrågorna är undersökande (85).
Studieupplägget är en form av konvergent design vilket innebär att olika metoder används
samtidigt i forskningsprocessen men hålls separata under dataanalysen och integreras först vid
den övergripande tolkningen (Figur 6).

Figur 6 Mixad forsknings metod med konvergent design, Henricson M (75).

Tidsplanering
En sammanfattande bild av hur, såväl förbättringsarbetet som studien av detsamma,
genomfördes visas i Figur 7.

Figur 7 Tidslinje för förbättringsarbete och studien av förbättringsarbetet.
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Etiska överväganden
Förbättringsarbetet, d.v.s. förändringarna för att korta väntetiderna till strålbehandling, är en
del av det normala hälso- och sjukvårdsarbetet. Såväl personal som patienter har, om minimal
risk för deltagaren, ett etiskt ansvar att delta (86). Grundläggande information om pågående
kvalitetsförbättringsarbete och dess resultat delgavs kontinuerligt till studiedeltagarna.
Inga data som insamlats innehöll personuppgifter som kan härledas till någon enskild patient
eller medarbetare och data om tillgänglighetstider insamlades med hjälp av testpatienter
(virtuella bokningar av 3T-tider) och stickprov (faktiska ledtider).
Information och data från förbättringsarbetet förvarades elektroniskt på en lösenordsskyddad
server, med backup funktion, endast tillgänglig för behöriga personer (författaren och
personer i ledande funktion gällande förbättringsarbetet på aktuell enhet). Allt annat
studiematerial, såsom handskrivna protokoll (3T-tider) och eventuella USB-minnen,
förvarades inlåsta i utrymmen dit ingen obehörig person har tillträde.
Masterstudenten är chef över viss personal som deltog i enkätstudien. Detta innebär att
noggranna etiska avväganden behöver göras vid genomförandet av studien. Ur etisk synvinkel
bedömdes en intervjustudie med forskare som också är informantens arbetsgivare som
olämplig forskningsmetod. Studiedesign med enkätformulär bedömdes som den mest
lämpliga metoden för att bibehålla konfidentialitet och minska informantens känsla av
beroende gentemot sin arbetsgivare. För att så långt som möjligt skydda enskilda
medarbetares integritet försågs forskningsmaterialet (enkäter) med kod enligt riktlinjer i
esMaker och skickades ut och besvarades via mail till forskargruppens statistiker på Futurum.
På grund av liten studiepopulation och endast en studerad enhet valde forskargruppen att inte
använda parade data d.v.s. det finns ingen koppling mellan individ och enkätversion. Allt
material förvarades kodat i lösenordsskyddad server på Futurum. Ingen kodnyckel/kodregister
eller personregister upprättades. Alla analyser genomfördes på gruppnivå. Inga enkätsvar
hanterades via författaren eller personal på strålbehandlingsenheten.
Tidigare kända nackdelar vid införande av Lean samt begränsat antal studier gällande
arbetssättet inom hälso- och sjukvården motiverade att genomföra arbetsmiljöstudier vid
införande av ett nytt arbetssätt. Studien kan ge andra strålningsenheter/sjukvårdinrättningar
ökad erfarenhet av konsekvenserna av Lean-inspirerat arbetssätt.
Sammantaget bedömdes riskerna för eventuella etiska problem i samband med studien vara
klart mindre än nyttan av den kunskap som kan genereras för såväl patienter, medarbetare och
andra intressenter.
Projektet granskades och godkändes (nr 13-12) av den lokala forskningsetiska kommittén,
högskolan i Jönköping
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Resultat
Förbättringsarbetet
Processkartläggning och värdeflödesanalys
Resultatet av processkartläggningen för strålbehandlingsverksamheten visas i Figur 8.

Figur 8 Beskrivning av strålbehandlingsprocessen för både kurativ och palliativ ansats.

En värdeflödeskartläggning visade på en värdeflödeseffektivitet på ca 3 %. Av 24 dagar
(medel 3T-tid för kurativt syftande behandling under 2012) utgjorde 6 timmar värdeskapande
tid för patienten, d.v.s. tid då personalen jobbade med patienten eller förberedelser för
patientens behandling. Beräkningar har gjorts med utgångspunkt från 8 timmars arbetsdag och
följande typiska tider (i minuter) för de olika aktiviteterna: Remissbedömning 15, strålremiss
5, fixationstillverkning 30, CT-undersökning 20, import dosplaneringssystem 5,
targetdefinition 60, dosplanering 120, genomgång rond 10, utskrift/export dosplaneringsdata
15, kontrollberäkning 15, simulering 30, fysikerkontroll Aria 5, sköterskekontroll Aria 15,
informationssamtal 15.
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Identifiering av slöseri
Det slöseri som personalen identifierade i verksamheten representerade alla de olika typer av
slöseri som definieras i Lean (Tabell 1).
Tabell 1 Identifierat slöseri inom strålbehandlingsverksamheten

Identifierat slöseri
Simulering och start olika dagar
För mycket information till patient innan start
Dålig kontinuitet
Lång väntetid för placering av guldmarkörer
Mycket fram och tillbaka kring dosplanering
Dåligt och ojämnt flöde kring target och dosplan
CT vid fel tider
Väntan på att targetritning är färdig
Väntan på dosplaneringsrond
Får hämta läkare och fysiker för virtsim-patienter
Väntan på bedömda remisser i Cosmic
Dubbeldokumentation, Aria/strålremiss/Cosmic
Interna remissbedömningar
Olika datorer för olika program
Springer och letar dokumentation
Remissflödet
Ojämn bemanning
För många sjuksköterskor på acceleratorerna
Dålig kommunikation mellan yrkeskategorier
Splittrade fysiker
Splittrade läkare
Svårt att komma i kontakt med simulatorpersonal

Typ av slöseri
Väntan
Överproduktion
Överarbete/lager
Väntan
Onödiga
rörelser/Omarbete/Transporter
Överarbete/lager/väntan
Väntan
Väntan
Väntan
Onödiga rörelser
Väntan
Överproduktion
Väntan
Lager
Onödiga rörelser
Väntan
Överarbete/lager/outnyttjad kreativitet
Outnyttjad kreativitet
Outnyttjad kreativitet/Omarbete
Överarbete/outnyttjad kreativitet
Överarbete/outnyttjad kreativitet
Onödiga rörelser/väntan

Förbättringsförslag
Strålledningens sammanställning av de förbättringsförslag som ovanstående slöseri hade
initierat bland personalen innehöll 43 olika förslag. Via ett röstningsförfarande fick
personalen prioritera bland förbättringsförslagen. Strålledningen genomförde en kostnads
versus vinst analys (Figur 9), vilken genererade 15 olika förbättringsarbeten att gå vidare med.
Dessa kunde kategoriseras i följande områden, vilka är typiska vid ett Lean-inspirerat
förbättringsarbete: resursoptimering, effektivare flöde, patientvärde och effektivare
förbättringsarbete (Tabell 2). De flesta hamnade inom området effektivare flöde vilket är det
som mest påverkar ledtider och därmed det vi i första hand vill förbättra med detta projekt.
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Figur 9 Kostnad vs vinst analys av föreslagna förbättringsarbeten. Siffrorna i ringarna anger
löpnummer på föreslagna förbättringsarbeten.
Tabell 2 Prioriterade och valda förbättringsarbeten (Siffrorna relaterar till löpnumren i Figur 9)

Område
Resursoptimering

Effektivare flöde

Patientvärde

Effektivare förbättringsarbete

Förbättringsarbete
1. Utöka diagnoser där sjuksköterskor bedömer
fältkontrollbilder
10. Skapa maskinmöten för att strukturera dagen
21. Skapa möjligheter för läkare att arbeta hemifrån
5. Skapa målsättning för ledtider för olika diagnoser
5a. Simulering och start samma dag
3. Targetplacera läkare i samma rum som
dosplaneringspersonal
4. Inrätta schema med två dagliga fysiker
8. QA-mätning vid IMRT innan simulering
11. Optimera dosplanerings- och targetronder
12. Fysikers Aria- och kontrollberäkning i samma steg
17. Ingen simulering för guldprostpatienter
19. Använda radiologens CT innan kl. 08.00
6. Patientansvarig sjuksköterska (PAS) som följer patienten:
- hela vägen från läkarbesök till behandlingsstart
- de första 3 behandlingar och sedan regelbundet genom hela
behandlingsserien
16. Skapa regelbundna möten med alla inblandade där
förbättringsarbeten kan diskuteras, formuleras och följas upp
18. Inrätta ”whiteboards” för förbättringsarbeten och
”spontanförslag”
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Observationer
Vid avstämning i början av maj 2014 var samtliga femton förbättringsarbeten påbörjade.
Fjorton av förbättringsarbetena har kommit igång med A3-protokollet. Exempel på ifyllt A3protokoll visas i bilaga 4 (Tabell 2 förbättringsarbete 1).
Förbättringstavlan har uppdaterats kontinuerligt och den viktigaste funktionen hos tavlan har
varit att synliggöra pågående förbättringsarbeten och dess utveckling. Idétavlan har använts
till förslag som vill ”in”. Detta ska i sin tur medföra viss ”press” på pågående
förbättringsarbeten att inte vara inaktiva och ta onödig plats på tavlan och i
förbättringsprocessen. Aktiviteten på idétavlan har dock hittills varit begränsad med endast tre
nya förbättringsförslag placerade på idétavlan under perioden november - april.
Sex förbättringsarbeten (Tabell 2 nr 1, 8, 12, 16, 18 och 21) är redan implementerade i
verksamheten. Ett förslag är efter test beslutat att inte arbeta vidare med (nr 19). Vad som
kännetecknar tre av de sex arbeten som snabbast implementerats är att de till största delar kan
drivas och beslutas av en yrkeskategori. Efter lyckosamma tester och beslut om klinisk
implementering har information och utbildning genomförts till berörd personal. Metod- och
arbetsbeskrivningar har uppdaterats och rutiner och arbetssätt har förändrats. Personalen
upplever inte att dessa förändringar i arbetssätt skapat några oönskade effekter som inte de
ansvariga för respektive förbättringsarbete lyckats hantera i sitt arbete med PGSA.
En svårighet som de flesta grupperna gett uttryck för handlar om att identifiera indikatorer att
mäta för att kunna avgöra om en förändring inneburit en förbättring. Ofta redovisas en känsla
eller att man frågat inblandad personal och/eller patienter om deras upplevelse av
förändringen. Detta gäller också oönskade effekteter. Följande frågeställningar utgör dock
exempel på mätbara förbättringsarbeten. Hur mycket stördes fysikerna i samband med
dosplaneringen innan och efter införandet av schema med två namngivna fysiker (istället för
en)? Hur stor andelen av patienterna har en och samma patientansvariga sjuksköterska (PAS)
vilken följer patienterna de tre första behandlingarna respektive under hela behandlingsserien?
Vilken andel av dosplanerna har lagts för targetrond? Vid flera arbeten har man också,
slumpvis och muntligen, frågat patienterna vad de anser om förändringsförslagen. De ställde
sig positiva till simulering och start samma dag men negativa till CT-undersökning mellan kl.
07 och 08, vilket innebar att det förändringsarbetet avslutades. En förbättringsgrupp uttryckte
också en svårighet i kontakterna med IT/tele-enheten då beställningar till dem tar lång tid och
fördröjer arbetet.
Mätningar (enkät) som gjordes i gruppen som arbetade med implementering av Leanverktygen (”stå-upp” förbättringsmöte, whiteboard, A3) visade att t.o.m. första veckan i april
2014 hade alla svarande på enkäten (22 stycken) deltagit på minst två möten (av åtta) och
cirka 85 % på fem till åtta möten. Utvärdering efter fem möten visade också att det vid fyra av
dessa möten fanns samtliga yrkeskategorier representerade (undersköterska, läkare,
sjuksköterska, fysiker). På en skala 1 (Meningslösa) till 4 (Mycket meningsfulla) fick
förbättringsmötena medelbetyget 3.0. Synpunkter som redovisades i enkäten var att man vid
mötena inte skulle fokusera på detaljer, att det är viktigt med korta genomgångar, att också
lyfta fram svårigheter och problem och mindre lyckade försök, att alla ska vara mer aktiva
och ge respons, att vi ska fortsätta med mötena ytterligare en tid och sedan utvärdera. På
frågan om whiteboardtavlorna nådde upp till målet att fånga upp, synliggöra, dokumentera
och reglera antalet förbättringsarbeten gavs medelbetyget 2.9 (samma skala som ovan). Här
framförde personalen synpunkterna att vi bl.a. skulle bli bättre på att uppdatera tavlan,
synliggöra när något viktigt hänt, att det är svårt med överskådligheten och lite ”plåttrigt”, att

21

förslagen är ologiskt placerade, att tavlans nuvarande utformning, med rader skulle förändras
för att göra den mer tilltalande och att det startades så många projekt inledningsvis att
uppfångandet av nytt ”blockerades”. A3-protokollet fick i enkäten medelbetyget 3.0.
Personalen efterlyste lite bättre förklaring till A3-protokollet och att det kanske räckte med
A4-format. Sammanfattande kommentarer poängterade bl.a. vikten av att bedriva
förbättringsarbete så att det blir ett etablerat ”tänk” hos personalen, att det är bra att alla är
delaktiga, att det inte är för många arbeten i gång samtidigt och att det gäller att vara uthållig
och ha tålamod för att nå långsiktig framgång. Som en konsekvens av den positiva respons
personalen förmedlade av förbättringsverktygen beslutades i början av april att tillsvidare
permanenta mötet och användandet av whiteboard-tavlorna och A3-dokumentationen.
Redskapen har också reviderats genom tillägg av förklaring i respektive ruta i A3-protokollet
och antalet, samtidigt pågående, förbättringsarbeten har maximerats till tio för att förenkla
uppföljning och visualisering. Fortsatt uppföljning och förbättring av redskapen kommer att
ske.
Förbättringsarbetena har också flitigt diskuteras i informella forum såsom omklädningsrum
och personalrum
Alla personalgrupper är engagerade och arbetar i tvärprofessionella team. Bristen på
strålonkologer i allmänhet och deras tid för utvecklingsarbete i synnerhet är dock ett hot mot
framgångsrikt, tvärprofessionellt, förbättringsarbete. Hur personalen jobbar med
förbättringsarbetet ser olika ut. Ytterligheterna handlar om att några vill implementera direkt
utan direkta tester, mätningar eller analyser (”early adopters”), och andra vill ta lång tid till att
planera, analysera och presentera i stort sett färdiga koncept (utbildning, dokumentation m.m.)
innan det börjar testas. Ytterligare utbildningsinsatser, workshops och regelbundna
förbättringsmöten krävs för att få till en effektiv och någorlunda likartad struktur i
förbättringsarbetet.
Vad gruppen inte riktigt är bekväm med är att göra tester i liten skala, studera detta och
därefter avgöra hur man ska gå vidare. En av anledningarna till detta angavs vara att
verksamheten har hårda krav från myndigheter (socialstyrelsen, strålsäkerhetsmyndigheten)
att alla aktiviteter ska genomföras med utbildad personal och dokumenterade processer. Det
blir då en viss försiktighet i att testa förändringar som ännu inte uppfyller ovanstående
kriterier.
Patientfokus fanns med i flera förbättringsarbeten.
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Mätning av ledtider
Resultatet av 3T-mätningar för kurativt syftande behandlingar presenteras i ett styrdiagram
(XmR) i Figur 10 för perioden vecka 3, 2013 till och med vecka 18, 2014. Veckorna 49
(2013) – 2 (2014) har exkluderats ur diagrammet på grund av att det då är en förväntad ickeslumpmässig avvikelse beroende på mycket helgdagar. Verksamheten är stängd vilket
påverkar flödet såväl de veckor som innehåller helgdagarna som någon vecka innan och efter.
Processen blir då en annan.
Utbildning Lean hela kliniken
Värdeflödeskartläggning, identifiering av slöseri, förbättringsförslag
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Figur 10 3T-tider (totalt) för kurativt syftande behandling

Utbildning och diskussioner kring Lean-inspirerat arbetssätt påbörjades under vecka 35 2013.
Baslinjen för 3T-mätningarna är beräknad som ett medelvärde under perioden vecka 3 till och
med vecka 35 (33 mätpunkter). Under denna period uppvisar mätdata en stabil process (enbart
slumpmässig och förutsägbar variation) och förbättringsarbetet skall fokusera på strukturella
förändringar snarare än att göra justeringar inom befintligt system (87). Den stabila baslinjen
bedömdes därför vara en god grund för förbättringsarbetet.
Efter vecka 35 påbörjades arbetet på strålbehandlingsavdelningen att kartlägga nuvarande
process, identifiera slöseri och komma med förslag till förbättringsarbeten vilka startade
vecka 47. Vecka 9, 2014 identifieras en systematisk variation (”special cause”) då 8
datapunkter identifierades under medelvärdet. En förändring hade skett i processen. En ny
baslinje (medelvärde) beräknades för mätningarna vecka 48, 2013 – vecka 18, 2014. Det nya
medelvärdet blev 16.9 dagar vilket är 4.5 dagar mindre än det som tidigare utgjorde baslinjen.
Den totala 3T-tiden har i Figur 11 a-d stratifierats i de aktiviteter som utgör processen för den
totala tiden. Här uppvisar tiden från beslut om behandling till CT-undersökningen samt tiden
mellan targetritning och simulering på en icke förväntad variation d.v.s. där har förändringar
ägt rum. Beräkning av ny baslinje ger 3.1 dagar till CT-undersökningen mot tidigare 4.5 dagar
och 7.8 dagar till simulering mot tidigare 10.6 dagar. För aktiviteterna targetinritning och
accelerator (behandlingen) ses enbart naturlig förväntad variation i tider.
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Figur 11 3T-tider för de olika aktiviteterna för kurativt syftande behandling. a) CT-undersökning b)
Targetinritning c) Simulering d) Accelerator

Balanserade mått
Styrdiagram (XmR) för antalet nystarter per vecka samt belastningen (timmar/vecka) på
acceleratorerna visas i Figur 12 och 13. Antalet nystarter per vecka uppvisar en stabil process
under hela perioden och medelvärdet för antalet nystarter per vecka var 15.8 för veckorna 3
till 35, 2013 och 16.6 för veckorna 36, 2013 till vecka 17, 2014. Schemalagd tid är en mer
instabil process och uppvisar tre systematiska variationer under mätperioden. Alla innan start
av förbättringsarbetet. Två uppvisar en icke-förväntad låg bokningsgrad på acceleratorerna
och en uppvisar en icke-förväntad hög bokningsgrad. Medelbelastningen under veckorna 3 –
35 var 73.4 timmar/vecka och för veckorna 36 - 17 74.1 timmar.
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Figur 12 Antalet nystarter på acceleratorerna
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Figur 13 Schemalagd tid (timmar) på acceleratorerna
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Studie av förbättringsarbetet
Påverkan på arbetsmiljön
Svarsfrekvensen på enkät 1 och 2 var 84 respektive 72 %. Enkäternas svarskarakteristik
(bakgrundsfrågor/demografiska data) visas i Tabell 3. Ingen statistisk signifikant skillnad
gällande analys av hela populationen föreligger i demografin mellan de två genomförda
undersökningarna.
Tabell 3 Svarskarakteristika på personalenkäterna
Karakteristik

Enkät 1 (%)

Enkät 2 (%)

Antal svaranden:
Kön:
Man
Kvinna
Yrke:
Läkare/Sjukhusfysiker
Sjuksköterska/Undersköterska
Anställningstid på arbetsplatsen:
< 5 år
5 – 10 år
> 10 år
Sysselsättningsgrad:
Heltid
Deltid
Arbetar övertid:
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta

27 (84)

23 (72)

8 (31)
18 (69)

8 (35)
15 (65)

7 (27)
19 (73)

4 (17)
19 (83)

9 (33)
9 (33)
9 (33)

7 (30)
9 (39)
7 (30)

18 (67)
9 (33)

17 (74)
6 (26)

1 (4)
11 (41)
13 (48)
2 (7)

2 (9)
12 (52)
9 (39)
0 (0)

p
.76

.42

.91

.58

.42

Resultat avseende arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse presenteras med följande
huvudkategorier: ”Min arbetssituation”, ”Min arbetsplats”. ”Fysisk arbetsbelastning” och
”Psykisk arbetsbelastning” och motsvarande Cronbach’s-alpha värden är 0.66, 0.66, 0.68
respektive 0.68. Resultatet visas i Figur 14. Det föreligger inga signifikanta skillnader
gällande enkät 1 och 2 med avseende på huvudkategorier eller enskilda frågor inom
respektive kategori. Observera att där valet ”1” varit positivt under fysisk arbetsbelastning har
omkodning skett så att värderingen genomgående är att ”5” är mest positivt. Resultatet för
övriga, enskilda frågor om arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse redovisas i Bilaga 5.
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Figur 14 Median, undre och övre kvartil (25%-75%), Min-Max samt signifikanstest (p) av frågor
rörande arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. a) Min arbetssituation b) Min arbetsplats c) Psykisk
arbetsmiljö d) Fysisk arbetsmiljö. Innan = enkät 1, Efter = enkät 2

Vid analys av undergrupper, baserat på bakgrundsfrågorna, framkom vissa signifikanta
skillnader mellan enkät 1 och enkät 2 (Tabell 4).
Tabell 4 Frågor som visar på signifikanta skillnader i resultatet mellan enkät 1 och 2 vid analys av
undergrupper
Undergrupp: Fråga
Kvinnor: På min arbetsplats ser vi
till att det vi bestämt verkligen blir
genomfört
Läkare/sjukhusfysiker: På min
arbetsplats arbetar vi kontinuerligt
med att utveckla och förbättra
verksamheten
Arbetar heltid: På min arbetsplats
är vi bra på att framföra idéer och
förslag till förbättringar
Arbetar heltid: På min arbetsplats
arbetar vi kontinuerligt med att
utveckla och förbättra
verksamheten

Medel / n enkät 1
3.7 / 18

Medel / n enkät 2
4.2 / 15

p
0.04

3.7 / 6

5.0 / 4

0.01

3.9 / 18

4.5 / 17

0.048

4.1 / 17

4.7 / 17

0.02

Vid analys av de Lean-specifika frågorna för hela gruppen framkom en signifikant skillnad
mellan enkät 1 och 2 gällande frågorna ”Hur tror du / upplever du införandet av ett LEANinspirerat arbetssätt påverkar arbetstakten i ditt arbete?” respektive ”Hur tror du / upplever
du införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt påverkar din motivation i arbetet” v.g. se
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Figur 15. Vid analys av undergrupper framkom en förändrad inställning till hur Lean påverkat
arbetstakten framförallt i sjuksköterske-/undersköterskegruppen (p=0.02), de med 5-10 års
erfarenhet (p=0.01), de som jobbar heltid (p=0.04) och de som sällan eller aldrig jobbar
övertid (p=0.02). Gruppen som framförallt ändrat inställning till hur Lean påverkar
motivationen i arbetet är läkare/sjukhusfysiker (p=0.02). Dessutom visade analyserna att
männen (p=0.05) och läkare/sjukhusfysiker (p< 0.01) ändrat inställning till hur Lean påverkar
samarbetet. Generellt ses en tendens att flera som inför Lean-arbetet trodde att Lean skulle ha,
oftast positiv, inverkan på arbetssituationen upplever att det inte har gjort någon skillnad. I
enkät 2 har också fler gett uttryck för en åsikt. Resultatet av övriga specifika Lean-frågor
redovisas i Bilaga 6.
Hur tror du / upplever du införandet av ett LEAN-inspirerat
arbetssätt påverkar arbetstakten i ditt arbete?
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Figur 15 Lean-frågor som uppvisar signifikanta skillnader mellan enkät 1 (Innan) och 2 (Efter) för
hela studiegruppen

Påverkan på ledtider
Hur såväl de virtuellt bokade 3T-tiderna som de faktiskt mätta ledtiderna har förändrats efter
införande av det Lean-inspirerade arbetssättet visas i Tabell 5. På samma sätt som
styrdiagrammen (Figur 10 - 11) visar att 3T-tiderna uppvisade en icke-slumpmässig variation
för den totala 3T-tiden samt 3T-tiden för CT och Simulering är dessa tider signifikant lägre
även vid denna analys. Också den faktiska ledtiden är signifikant lägre efter start av det Leaninspirerade arbetssättet. Medeltiden från beslut om behandling till verklig start av första
behandling, för gruppen bröst, prostata och huvud-hals patienter, minskade från 32.1 dagar till
22.7 dagar. I Tabell 5 framgår också att det inte var någon statistisk skillnad i produktion eller
belastning på acceleratorerna mellan perioderna.
Tabell 5 Ledtider och produktion innan och efter start av det Lean-inspirerade arbetssättet
(För 3T är innan v.3 - v.35 2013 och efter v.36 2013 – v.18 2014, för faktiska ledtider är innan jan – sep 2013 och efter okt
2103 – april 2014, för produktion/belastning är innan v.3 – v. 35 2013 och efter v.36 2013 – v.17 2014)

Medel innan / n

Medel efter / n

p

21.4 / 33
4.5 / 33
3.3 / 33
10.6 / 33
2.9 / 33

17.7 / 29
3.1 / 29
3.7 / 29
8.0 / 29
2.9 / 29

< 0.0001
< 0.01
0.45
< 0.001
0.98

Faktisk ledtid (dagar)

32.1 / 24

22.7 / 19

< 0.01

Produktion och belastning:
Nystarter per vecka (antal)
Bokad acc.tid per vecka (tim)

15.8 / 33
73.4 / 33

16.6 / 28
74.1 / 28

0.49
0.73

Ledtid:
3T (dagar)
Total
CT
Target
Simulering
Accelerator

28

Diskussion
Resultatdiskussion
Liksom Kalong och Yusof (15) fann vi att motsvarande kategorier av slöseri som finns inom
industrin också finns inom vår verksamhet i sjukvården.
Vi har med ett Lean-inspirerat arbetssätt visat att det är möjligt, på ett länssjukhus, reducera
ledtiderna inom strålbehandlingsprocessen vilket också är visat i studier från
strålbehandlingsavdelningarna i Michigan och Rotterdam (24, 25) samt i flera andra
verksamheter inom hälso- och sjukvården (35, 36, 57, 65-69). Dessutom har vi med före- efter
analys visat att minskningen av ledtiderna är statistiskt signifikant vilket mer sällan har
prövats i samband med Lean-införandet (44-49). Vi minskade såväl de teoretiskt bokade 3Ttiderna som de faktiskt uppmätta ledtiderna för ett antal vanliga kurativt syftande
behandlingar (Tabell 5). Minskningen i tredje tillgängliga tid för hela processen blev 3.7
dagar, från 21.4 dagar till 17.7 dagar och för den faktiska ledtiden 9.4 dagar, från 32.1 till 22.7
dagar. Resultatet är en sammanlagd effekt av många små, förändringar över tid där flera
arbeten fortfarande pågår. Det har inte gått att identifiera en förändring som skulle vara
viktigare än någon annan och sannolikt uppnås resultat också genom att det sätts fokus på att
optimera flöde och reducera slöseriet i hela verksamheten. Troligtvis är det vår
förändringsprocess, det Lean-inspirerade arbetssättet, snarare än någon enskild
förbättringsåtgärd som kan generaliseras till andra sammanhang.
Hörnpelarna i vår förbättringsprocess är ett klart mål att reducera ledtiderna via engagerat och
delat ledarskap i förbättringsarbetet, tvärprofessionellt teamarbete och en stödjande kultur.
Detta kopplas sedan till en kontinuerlig insamling av data där utfallet återkopplas och
visualiseras till medarbetarna. Vid en litteraturöversikt av litteraturöversikter (88)
identifierades 23 viktiga stödjande faktorer för en lyckad Lean-implementering. Våra 4
”hörnpelare” hamnade alla inom topp 5 för mest förekommande faktorer vid den
genomgången.
De delar av processen som uppvisar en signifikant minskning i ledtider är tiden till CT´n
(datortomografen) och tiden mellan targetritning och simulering. Datortomografen ägs av och
är placerad på radiologen. Onkologen har ett avtal med radiologen så att strålbehandlingens
personal vid fasta tidpunkter under veckan gör datortomografiundersökningar som underlag
för de strålbehandlade patienternas dosplan. Det har under hela projekttiden pågått en dialog
med
radiologen
i
syfte
att
optimera
tillgänglighet
och
tidpunkt
för
datortomografiundersökningen, vilket inneburit något kortare ledtid (1.4 dagar) för denna
aktivitet. För att fullt ut uppfylla den 4:e av Lean´s principer d.v.s. att kunden skall erhålla
produkten/tjänsten när den efterfrågas (pull – skapa ”sug”) måste datortomografen ägas och
vara placerad på strålbehandlingen. Även om det innebär att den ibland står tom kommer det
ur ett Lean-perspektiv att vara mer effektivt eftersom den omedelbart är tillgänglig när den
behövs (21). Detta blir verkligt i samband med en utbyggnad som är planerad att vara färdig
hösten 2015. Då kommer ledtiden att ytterligare förkortas.
Tiden mellan targetritning och simulering är den tid som är mest möjlig att påverka genom att
den innehåller många tvärprofessionella aktiviteter. Det är också där flera nu pågående och
redan implementerade (Tabell 2 nr 8, 12 och 21) förbättringsarbeten påverkat mest och
bidragit till en minskad ledtid på 2.6 dagar inom denna process. Flera av de nu pågående
förbättringsarbetena, exempelvis optimerad och utökad rondverksamhet (Tabell 2 nr 11) och
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gemensamma tvärprofessionella arbetsplatser (nr 3) kommer ytterligare korta denna tid. I
Figur 11c ses ytterligare systematisk variation vid vecka 12, 2014 (mätvärde utanför
kontrollgränsen) även efter beräkningen av den nya baslinjen. Denna variation återkommer
även vecka 13 och 18. Används detta som underlag för beräkning av ännu en ny baslinje
erhålls 5.7 dagar d.v.s. en minskning med ytterligare 2.1 dagar. Sannolikt behövs fler
mätpunkter för att säkert dra denna slutsats.
De balanserade mätningarna påvisar inte att faktorer som antalet patienter eller belastningen
på acceleratorerna skulle vara avgörande för effekten av förändringsarbetet.
Att det skiljer mellan 3T-tider och faktiska ledtider visar att de faktiska ledtiderna också
påverkas av faktorer som inte hanteras vid de teoretiska bokningarna. Exempel på detta kan
vara att patienten inte vill/kan komma till erbjuden tid, sjukdomar och oplanerad frånvaro hos
personalen, utrustningshaveri, försenade provsvar, dokumentation som saknas, datastrul m.m.
Varför den faktiska ledtiden minskat mer än de teoretiska 3T-tiderna skulle kunna bero på att
slöseriet är större i ”verkligheten” än i teorin och därmed får det Lean-inspirerade arbetet
större effekt på detta mått.
Det är dock fortfarande alltför långa ledtider. En förnyad värdeflödesanalys efter att tredje
tillgängliga tid kortats till 16.9 dagar ger en värdeflödeseffektivitet på 4.4 % d.v.s. fortfarande
klart under de 10 % som indikerar på mycket icke-värdeskapande aktiviteter i verksamheten
(71). En trolig förklaring till att förbättringsarbetet inte gett större reducering av ledtider är
den korta tid processen varit igång. Många förbättringsarbeten pågår fortfarande och är ännu
inte implementerade. Ska personalen engageras och förbättringsförslagen komma från dem
som i vardagen konfronteras med problemen (50-52) tar processen, åtminstone i
inledningsvis, längre tid. Ledningen får i detta avseende ha lite mer tålamod vilket sannolikt
ändå är av värde då förbättringsarbetena blir mer förankrade och accepterade. Människor har
en tendens att stödja vad de själva hjälpt till att skapa (10). Viktigt att aktivera personalen att
bli förbättringsmotorer i verksamheten. De personer som direkt hanterar problemen vet också
bäst hur problemen bör lösas och de motiveras av att deras kunskap tas tillvara i
verksamheten.
Ett av förbättringsarbetena (Tabell 2 nr 5) har som syfte att skapa diagnosspecifika
målsättningar för ledtider utefter RCC:s löfte att alla cancerpatienter skall erhålla behandling
senast 28 kalenderdagar efter misstanke om en tumör. Strålbehandlingsprocessen är bara en
liten del av hela den kedjan och vilka tider kan accepteras för att totala tiden inte skall
överskrida 28 dagar? Målsättning som just nu undersöks och testas är 10 kalenderdagar för
kurativa behandlingar och 5 kalenderdagar för palliativa behandlingar.
Förändringar som är beroende av externa aktörer, ombyggnationer, ny utrustning m.m. tar
längre tid att genomföra. Ett exempel på externa faktorers inflytande handlar om att
möjliggöra för alla yrkesgrupper att dela arbetsrum. Detta har sannolikt stor betydelse för att
minska ledtider och skulle kunna optimera kommunikation och flöden i processerna. Efter
planering och tester fann gruppen som jobbar med dessa frågor att en sådan förändring kräver
en ombyggnation, vilket då blir en mer långsiktig förändring.
Ett fortsatt förbättringsarbete i syfte att korta den totala ledtiden från misstanke om
cancerdiagnos till behandling måste också fokusera på enhetens externa samarbetspartners.
Här handlar det om processer kring själva överremitteringen mellan kliniker och sjukhus.
Dessa satsningar ligger utanför aktuell studie. Faktum kvarstår att i första hand handlar det om
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att så snabbt som möjligt reducera slöseri i de delar som direkt kan påverkas. Ett mer
långsiktigt arbete kan rikta in sig på de mer svårpåverkade delarna (70).
En framgångsfaktor i förbättringsarbetet har varit att använda redan befintliga möten,
samverkansformer och kommunikationsvägar då det finns ett motstånd att ytterligare öka den
administrativa delen av arbetstiden.
En anledning till positivt mottagande av nya förändrade arbetssätt kan vara att
strålbehandlingsverksamheten är en väldigt teknikintensiv verksamhet som de senaste 10 – 15
åren mycket präglats av ny teknik som påverkat och förändrat behandlingsmetoder. Det
innebär att personalen är van, och kanske också mer positiv till utvecklings- och
förändringsarbeten än personal inom andra verksamheter i sjukvården.
Det finns också starka kvalitetskrav från myndigheter såsom socialstyrelsen och
strålsäkerhetsmyndigheten innebärande bl.a. att innan start av en ny aktivitet skall personalen
vara utbildad och metodbeskrivningar upprättade. Möjligen ökar sannolikheten för en lyckad
och bestående implementering av en förändring om de nya, förändrade, rutinerna snabbt
dokumenteras och lärs ut till personalen. Detta kan dock verka hämmande på testning i liten
skala då förändringar skall genomföras utan stora utbildningsinsatser och tung dokumentation.
En utmaning i aktuell studie var svårigheten att få grupperna att testa på ett begränsat material
och under en begränsad tid. Detta är sannolikt också en effekt av svårigheten grupperna hade
att hitta lämpliga indikatorer att mäta och testa på.
En styrka i projektet är att samtliga professioner/personalgrupper på enheten har varit
delaktiga i arbetet med förbättringar. Denna bredd ger förutsättningar till goda möjligheter för
att lyckosamt implementera förändringar i verksamheten, även om det visade sig att de
förbättringsarbeten som snabbast prövades och implementerades var de där endast en
yrkeskategori var involverad.
Det är viktigt att som ledare vara lyhörd och ödmjuk inför de som är lite mer försiktiga att
delta i förbättringsarbete men ändå inte låta det stoppa en god idé. Respekten för människor
skall inte blandas ihop med ”respekt för dåliga och gamla vanor” (70). Det är dock viktigt att
vara tydlig med att alla förändringsförslag inte nödvändigtvis måste implementeras och att
även mindre framgångsrika förbättringsarbeten kan vara positiva under förutsättning att hela
arbetsgruppen ser själva förändringsarbetet som en lärandeprocess.
Den positiva upplevelsen personalen på strålbehandlingsenheten har förmedlat rörande
förbättringsverktygen whiteboardtavlor och A3-protokoll har gjort att dessa verktyg nu
implementeras även i andra delar inom den onkologiska verksamheten på länssjukhuset
Ryhov. Att onkologkliniken som helhet är försiktigt positiv till Lean-inspirerat arbetssätt som
en förbättringsmetod i verksamheten syns också i den utvärdering som gjordes efter Lean-spel
och utbildning i augusti 2013 (89). På frågorna ”Vilken nytta tror du LEAN kan ha för din
verksamhet?” och ”Hur motiverad är du till att fortsätta arbeta med LEAN?” blev
medelbetyget 6.5 respektive 6.1. Detta på en skala 1 till 10 (översatt från en ursprunglig skala
A till J), där 1 betyder ingen nytta/motivation alls och 10 mycket stor nytta/motivation. I
utvärderingen lyfte också många medarbetare fram att utbildningen och Lean-spelet hade gett
”bilder” och ”tankeställare” om hur viktigt det är att jobba ihop, kommunicera, samarbeta och
”försöka se andras sida”.
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Den prospektiva enkätundersökningen rörande arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse visade
inte på någon signifikant förändring efter start av det Lean-inspirerade arbetssättet (Figur 14).
Sammantaget innebär detta att vare sig Lean´s negativa effekt på arbetsmiljön (23, 58-61)
eller positiva effekt för personaltillfredsställelsen (47) har kunnat verifieras i denna studie.
Den samlade skattningen av arbetsmiljön inför starten var väldigt hög med medianvärdet 4
inom områdena min arbetssituation, min arbetsplats och psykisk arbetsmiljö d.v.s. det fanns
en tillfredsställelse med arbetssituationen. En god arbetsmiljö är också något som tidigare har
framkommit i personalenkäten ”Dialogen” och som bibehållits även med det Lean-inspirerade
arbetssättet. Vissa undergrupper (Tabell 4) anser dock att personalen under pågående
förbättringsarbete blivit bättre på att genomföra vad som har bestämts, arbetat mer
kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten samt blivit bättre på att framföra
idéer och förslag till förbättringar.
Genomgående, och signifikant vid två av enkätfrågorna (Figur 15), var att det enligt
skattningen i enkät 1 fanns en tro bland personalen att Lean skulle ha en mer positiv påverkan
på arbetssituationen än vad man sedan skattade vid uppföljningen 5 månader senare (enkät 2).
De teorier rörande Lean som presenterades under perioden augusti – november 2013, i
samband med utskick av enkät 1, inducerade sannolikt en förväntan på ledningsfilosofin att
lösa många av problemen i vardagen. Under perioden november 2013 – april 2014 har andra
icke kända faktorer påverkat tilltron till ledningsfilosofin. Motsvarande initial förhoppning
konstaterades också i en enkätstudie som gjordes med ST-läkare inom intern medicin i
samband ett Lean-projekt (90). Läkarna var efteråt generellt mer positiva till att genomföra
förändringsarbete men trodde inte att Lean skulle innebära några förändringar i
organisationen. Vid besvarande av enkät 2 i aktuellt projekt var personalen inte fullt ut
informerad om det positiva resultatet med reducerade ledtider som redovisas i denna rapport.
Möjligen kunde denna vetskap ha bidragit till att personalgruppen varit mer positiv till
arbetssättet. Sammanfattningsvis kan vi ändå konstatera (Bilaga 6) att efter cirka 5-7 månader
med Lean-inspirerade tankar, idéer och arbete är det fortfarande 18 av de 23 svarande bland
personalen som anser att Lean kan tillämpas inom sjukvården, 12 som anser att onödiga
arbetsmoment försvinner och att det totalt påverkar arbetsmiljön positivt, 11 som anser att det
positivt påverkar samarbetet och 8 som anser att det ökar möjligheten att påverka och själv
styra hur arbetet utförs. Övriga har övervägande ingen åsikt eller tycker inte det gjort någon
skillnad. Få direkt negativa åsikter har framförts. Vidare har antalet som skattat 10 (skala 110) på frågan var man anser att strålbehandlingen befinner sig med avseende på hur mycket
det arbetas med förbättringar ökat från 3 till 7 personer. Gradering 10 innebär att
förbättringsarbetet är kontinuerligt pågående. Kombinerat med de observationer som är gjorde
är känslan att det Lean-inspirerade arbetet över lag mottagits positivt och att det långsiktigt
kan förbättra arbetsmiljö och personaltillfredsställelse. Dessa positiva upplevelser från arbete
med Lean redovisas också inom olika delar av svensk sjukvård, till exempel från Skåne. I en
kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer har respondenterna (sjuksköterskor,
undersköterskor, ledningspersoner samt supportpersoner inom Lean) en samsyn kring att Lean
passar inom hälso- och sjukvården (91). Det dagliga arbetet blev effektivare genom att
planeringen underlättades och blev tydligare och att kommunikationen mellan yrkesgrupperna
ökade (”pulstavla”). Även en studie av landstinget i Värmland kring framgångsfaktorer och
utmaningar för Lean (92) beskriver samtliga intervjuade (10 stycken) att de upplevt en rad
positiva effekter. Arbetsglädjen har ökat, de har mer tid för den enskilda patienten samtidigt
som känslan av delaktighet och kreativitet har ökat. Även kommunikationen över
verksamhetsgränserna har gynnats.
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Van Lent et al. (27) använde mängden frånvaro och övertid som mått på
personaltillfredsställelsen i samband med introduktion av ett Lean-inspirerat arbetssätt på en
poliklinisk cytostatikaavdelning. Frånvaron minskade med 36 % och övertiden med 81 % och
deras direkta observationer visade på att personalen upplevde ett minskat arbetstryck och mer
avslappnad arbetsmiljö.

Metoddiskussion
Brister och begränsningar
Analyser av ledtider har inte genomförts som en randomiserad studie och studien innehåller
inte någon kontrollgrupp. Experimentella metoder bidrar inte mycket till att förstå
förändringarnas effekt eftersom de utesluter sammanhang, innehåll och tillämpning (88).
Detta försvagar slutsatserna gällande om eventuella skillnader beror av införda förändringar
eller har andra orsaker. Van Lent et al. (27) menar att använde av kontrollgrupp i dessa
sammanhang vore idealiskt men nästan omöjligt beroende på organisationens specifika
karaktär och socio-dynamiska process. Om resultatet är långsiktigt hållbart kan inte fastslås på
grund av kort mättid.
Studien är genomförd som fallstudie på ett enda sjukhus och det är inte säkert att resultatet är
generaliserbart till andra sjukhus.
Ett XmR-styrdiagram skall innehålla minst 20 – 30 mätpunkter p.g.a. att varje mätning enbart
innehåller ett värde. Baslinjen för ledtiderna baseras på mätningar vecka 3 till 35 2013, d.v.s.
33 mätpunkter. Mätning efter start av Lean-inspirerat arbetssätt baseras på mätningar vecka
36 2013 till vecka 18 2014 (exklusive vecka 49 2013 till vecka 2 2014), totalt 29 veckor.
Baslinjen kunde innehållit fler mätpunkter då mätning genomförts regelbundet sedan 2007,
men osäkerheten blir då stor om det fortfarande är samma process som studeras. Det finns
även en viss osäkerhet om någon oredovisad förändring införts som systematiskt har förändrat
processen även när baslinjen baseras på mätningar 2013.
Syftet med att starta många förbättringsarbeten parallellt inom ramen för projektet var att
engagera så många medarbetare som möjligt. Tanken var att fler skulle kunna ha åsikter om
arbetsredskapen och arbetsmiljön. Personalen uttryckte kritiska synpunkter på detta
metodupplägg/genomförande. Flera upplevde att man tappade översikten av vad som var på
gång.
Personalens synpunkter på Lean och hur det Lean-inspirerade arbetssättet påverkat
arbetsmiljön har utvärderats med enkät. Enkäten lämnades ut när vissa förbättringsarbeten just
hade påbörjats/ några skulle påbörjas samt efter start av förbättringsarbetena motsvarande en
tidsperiod på cirka 5 månader. Detta kan innebära att några studiedeltagare hade viss
delaktighet i en process då enkät 1 besvarades d.v.s. en form av bias. Tidperioden kan också
vara en alltför kort tid för att detektera fysisk/psykisk påverkan och eventuellt försämrad
arbetsmiljö beroende på nya arbetssätt. Avsaknad av kontrollgrupp i studien gör också
tolkningen av resultatet mer osäker.
Även om svarsfrekvensen på båda enkäterna var hög så var den något lägre i enkät 2 än 1 och
det var framförallt läkare/-sjukhusfysikergruppen som hade lägre svarsfrekvens. Det beror
sannolikt på tidsbrist och viss ”enkättrötthet” då de inte uppvisat ointresse att delta i
förbättringsarbetet. Tolkning av denna grupps resultat får dock göras med försiktighet. För
gruppen sjuksköterska/undersköterska var dock antalet svarande detsamma i båda enkäterna.
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Intervju som studiemetod valdes bort beroende på att masterstudenten är chef över delar av
studiepopulationen. Etiska aspekter avseende risk för känsla av otillbörligt beroende vägdes in
i detta beslut. Intervjuer hade sannolikt kunnat ge en fördjupad kvalitativ dimension i studien
då denna datainsamlingsmetod är lämplig att använda vid forskning i syfte att förstå fenomen
eller situationer (75).
Med aktuellt studieupplägg har vi enbart analyserat data på gruppnivå utan kunskap om hur
enskilda medarbetare upplevt förändringsarbetet.

Styrkor
Alla metoder för kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården behöver
kvalitetsindikatorer som kan följas över tid för att analysera, planera och utvärdera resultat av
förbättringsinsatser (93). Strålbehandlingsenheten har haft stor nytta av mätningar av ledtider
som tidigare har genomförts i syfte att visa på det gap som finns mellan vad vi förväntas göra
och vad vi verkligen gör. Dessa erfarenheter har sannolikt stimulerat och motiverat personalen
till förändringsarbete. Dessa mätningar har också utgjort en bas för att kunna avgöra om
förändringarna inneburit förbättringar.
Ytterligare stöd för motivationen till förändring har varit att under senare tid har ledtider och
resultat inom cancerområdet varit, och är, i fokus i form av såväl nationella jämförelser som
från sjukhus- och regionledning. Medvetenheten har därmed också ökat kring vårt behov av
att förbättra verksamheten.
Strålbehandlingsverksamheten är teknikintensiv vilket innebär ständig anpassning till nya
metoder och arbetssätt. Personal verksamma inom detta område är på gruppnivå vana vid
förändringar. I den första enkäten rapporterade 81.5 % att man deltagit i någon typ av
förbättringsarbeten de senaste 3 månaderna (Bilaga 5). Detta tolkas som ett uttryck för att
studiegruppen är relativt van vid att arbeta med förbättringsarbeten. Personalenkäter inom
sjukvården i Denver har också visat att deltagandet i minst ett Lean förbättringsprojekt ger
större tillfredsställelse i arbetet än om man inte deltagit (94). Anställda på
strålbehandlingsenheten, Länssjukhuset Ryhov, är också en relativt ”ung” personalgrupp med
många nyanställningar under de senaste åren. Detta kan innebära ett mer gynnsamt klimat för
förbättringsarbete då många kan anses vara så kallade” early adopters”. Å andra sidan kan
dessa medarbetare behöva bromsas för att inte direkt implementera förändringar innan de
testats i mindre skala.
Förbättringsarbetet underlättades också av att det är en relativt liten arbetsgrupp som fysiskt
befinner sig i samma lokaler vid samma tider. Detta medför att man på ett enklare sätt kan
följa upp och ge support till de olika grupperna. Whiteboardtavlorna passeras många gånger
varje dag av all personal som också delar samma personalrum.
Studiens styrka är att samtliga anställda på enheten inbjöds till deltagande i enkätstudien dvs.
en totalpopulation (inget urval), och att svarsfrekvensen på båda enkäterna var hög. Det var
heller ingen statistisk signifikant skillnad i demografin mellan de två enkäterna vilket
möjliggör analys av eventuella svarsskillnader. En kvantitativ studiedesign medför också
möjligheten att generalisera studieresultaten till andra liknande miljöer.
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Masterstudentens roll i förbättringsarbetet
Masterstudenten är en av cheferna på strålbehandlingsavdelningen där projektet har
genomförts. En Lean-ledares arbete är att utveckla människor så att de tänker själva och tar
initiativ till att kontinuerligt förbättra på egen hand (72). Mastersstudentens roll i denna studie
blev mer att agera som facilitator i förbättringsarbetet (78). Vidare att stötta de olika
grupperna i arbetet genom att förse dem med förbättringsverktyg, skapa förutsättningar och
resurser för bra mötesstruktur, dokumentera resultatet av seminarier och ”brainstorming” samt
följa upp med aktivt lyssnande och kraftfulla frågor (95).
I kvalitetssäkringslitteraturen understryks också att chefens roll förändras radikalt vid
implementering av Lean (96). Toussaint och Berry (97) menar till och med att cheferna är de
personer som måste förändras mest för bygget av en Lean-kultur. Det krävs en kraftig
förändring av rollerna där chefer och ledare måste bli just facilitatorer, mentorer och lärare
som låter personalen på ”golvet” göra förbättringar.
Det har under projekt- och studieperioden för min egen del varit en balansgång mellan rollen
som förbättringscoach, chef, student och forskare. De största utmaningarna fanns i början av
projektet då min målsättning var att lyfta fram vikten av enhetens behov av ett förändrat
arbetssätt samtidigt som personalen visste att själva projektet skulle studeras vetenskapligt i
chefens masteruppsats. Det fanns en rädsla hos mig att personalen skulle tro att syftet med
förbättringsarbetet ensidigt skulle fokusera på ett genomförande av en vetenskaplig studie och
inte för dess kliniska relevans. I takt med att förbättringsmotiven synliggjorts, personalen
engagerats och förbättringsarbeten startats har dessa farhågor minimerats.

Praktiska implikationer
Arbetet utgör ett kvalitetsförbättringsarbete som genomförts systematiskt och med s.k.
följeforskning. Denna design förväntas öka kunskapen och evidensen gällande för- och
nackdelar vid införande av ett Lean-inspirerat arbetssätt. Vi har visat att ett Lean-inspirerat
arbetssätt kan reducera ledtider inom strålbehandlingsverksamheten på ett länssjukhus utan att
försämra personalens arbetsmiljö. Aktiviteterna inom strålbehandlingsprocessen ser snarlik ut
på samtliga avdelningar som erbjuder strålbehandling. Det innebär att studien kan ge andra
strålenheter och sjukvårdsinrättningar ökad erfarenhet av konsekvenserna av Lean-inspirerat
arbetssätt. Om resultatet ska överföras till en annan kontext behöver man beakta vikten av ett
engagerat ledarskap och närvaron av en kultur där förändringar ses som potentiella
möjligheter och inte som hot.

Fortsatt forskning och förbättringsarbete
Initiativet till förbättringsarbetet är baserat på löftet från regionalt cancercentrum sydöst till
befolkningen i regionen att reducera ledtiderna. Cancerpatienter skall från misstanke om
tumör erhålla behandling inom 28 kalenderdagar. För att infria det löftet behöver
strålbehandlingsverksamheten förändras och aktuell studie utgör ett exempel på ett sådant
förändringsarbete. För att stärka resultatet med avseende på såväl ledtider som personalens
arbetsmiljö krävs längre uppföljningstid än de 4 – 5 månader denna studie redovisar.
Målsättningen för projektet är att genomföra motsvarande mätningar om 12 månader, d.v.s.
april - maj 2015. För en djupare förståelse för hur arbetssättet kan/har påverka personalens
arbetsmiljö kan även djupintervjuer genomföras med extern intervjuare och med strategiskt
urval i personalgruppen. Van Lent et al. använde mängden arbetsfrånvaro och övertid som ett
mått på personaltillfredsställelsen (27). Något som också skulle kunna komplettera denna
studie när uppföljningstiden blir längre.
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Studien har fokuserat på väntetider och personalaspekter. En mycket central frågeställning
och intressant studie skulle kunna handla om vad patienterna önskar. Är korta ledtider
viktiga? Finns det andra aspekter kring strålbehandling som patienterna lyfter fram?
En utmaning i förbättringsarbetet är att få personalen och organisationen att ändra beteende
permanent och inte bara under detta projekt. Att verkligen skapa en kultur och miljö som
baseras på ständiga förbättringar. Det arbetet avslutas inte med denna uppsats. Lean är
nämligen inget projekt. Det har ingen tydlig början och i synnerhet inget slut (21). Leanverktygen fungerar ofta med framgång i det korta perspektivet men påverkar sällan
arbetsplatsens kultur (98). För detta måste det skapas en arbetsmiljö där alla medarbetare
enkelt kan identifiera och synliggöra problem och omedelbart föreslå förändringar för att lösa
dem. Måste bygga en lärande miljö. För en hälso- och sjukvårdsorganisation i USA
(Northeast Health) tog det fyra år från introduktion av Lean-konceptet tills att det
genomsyrade det dagliga arbetet (99).
För att verkligen kunna påverka ledtider behövs förbättringsarbeten som inkluderar hela
processen. Från besöket i primärvården där misstanke om en cancerdiagnos uppkommer till
att behandling ges inom den specialiserade somatiska vården. Framtidens stora utmaning är:
Hur kan vi bygga nätverk som underlättar patientens hela väg inom vården och de enheter vi
samarbetar med?
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Slutsatser
Med ett Lean-inspirerat arbetssätt inom strålbehandlingsverksamheten har ledtiderna
signifikant kortats. Den teoretiskt bokade tredje tillgängliga tiden med 3.7 dagar och den
faktiska ledtiden med 9.4 dagar. Resultatet är en sammanlagd effekt av många
förbättringsarbeten där flera fortfarande pågår. Det går inte identifiera en förändring som är
viktigare än någon annan och sannolikt uppnås resultatet också genom att det sätts fokus på
att optimera flöde och reducera slöseri i verksamheten.
Det Lean-inspirerade arbetssättet har introducerats utan att påverka personalens arbetsmiljö.
Den tillfredsställelse med arbetssituationen och arbetsmiljön som redovisas inför starten av
förbättringsarbetet har bevarats. Vissa grupper anser att personalen blivit bättre på att
genomföra beslut om förändringar, arbetar mer kontinuerligt med att utveckla och förbättra
verksamheten samt blivit bättre på att framföra idéer och förslag på förbättringar. Det fanns
dock en förhoppning om att Lean skulle förbättra arbetssituationen i högre grad än vad som
blev fallet. Efter cirka 7 månader med Lean-inspirerat arbete är det likväl en stor andel av
personalen som tycker att Lean kan tillämpas inom sjukvården, att onödiga arbetsmoment
försvinner samt att det positivt påverkar samarbetet och den totala arbetsmiljön. De använda
Lean-verktygen whiteboardtavlor, A3-protokoll och ”stå-upp”-möten har efter positivt
mottagande i personalgruppen permanentats i verksamheten. Det Lean-inspirerade arbetet på
strålbehandlingsavdelningen har över lag kommit igång på ett bra sätt och bedöms långsiktigt
kunna förbättra verksamheten, arbetsmiljön och personaltillfredsställelsen.
Analys av ledtider och personalens upplevelse av arbetsmiljö och arbetssituation har inte
utförts som en randomiserad studie och innehåller heller inte någon kontrollgrupp. Detta
försvagar slutsatser om eventuella skillnader beror av införda förändringar eller har andra
orsaker. Sannolikt är det förändringsprocessen, det Lean-inspirerade arbetssättet, snarare än
någon enskild förbättringsåtgärd som kan generaliseras till andra sammanhang.
Framgångsfaktorer som identifierades var engagerat ledarskap, tvärprofessionellt teamarbete,
en stödjande kultur där förändringar ses som potentiella möjligheter och inte hot samt
kontinuerlig insamling av data som visualiseras och återkopplas till medarbetarna.

Finansiering
Projektet genomfördes inom ramen för onkologklinikens budget och som del i en
masteruppsats vid Jönköping Academy, högskolan, Jönköping.
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Bilaga 1

A3-Protokoll

1

Bilaga 2

Personalenkät

Enkäten består av tre sidor och vi önskar att du besvarar alla frågor i
enkäten vilket uppskattningsvis tar 10 - 15 minuter. Du kan när som
helst trycka på "Paus"-knappen som finns i slutet av enkäten. Dina
svar sparas då och du kan återuppta enkäten vid ett senare tillfälle.När
du är färdig avslutar du genom att trycka på "Skicka" längst ner i
enkäten.

Bakgrundsfrågor

Kön
Man
Kvinna

Yrke (Gruppering gjord p.g.a. > 5 i varje alternativ)
Sjuksköterska/undersköterska
Läkare/sjukhusfysiker

Anställningstid på arbetsplatsen
< 5 år
5-10 år
> 10 år

Jag arbetar just nu ...
Heltid
Deltid

1

Bilaga 2

Personalenkät

Brukar du arbeta övertid?
Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig

Har du deltagit i något förbättringsarbete de senaste 3 månaderna?
Ja
Nej
Vet inte/osäker

Sammanfattande frågor

Om du tänker på allt som har med din arbetstillfredsställelse
arbetsmiljö att göra, hur nöjd skulle du säga att du är?
1

2

3

4

och

5

Inte alls nöjd

Mycket nöjd

Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta på min
arbetsplats
1

2

3

Instämmer inte alls

4

5
Instämmer helt

Min arbetssituation
Jag anstränger mig gärna extra för att vara säker på att varje patient är
riktigt nöjd med min arbetsinsats och våra tjänster
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

2

Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

Jag är beredd att arbeta på de tider som passar patienterna bäst
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Mina arbetskamrater inspirerar mig att göra mitt bästa
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Instämmer helt

Ingen åsikt

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag trivs på min arbetsplats
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Mitt arbete är tillräckligt varierat
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag tycker att min kunskap och mina erfarenheter tas tillvara i arbetet
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Mina arbetskamrater delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

3

Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

Jag vet vilket ansvar som vilar på mig
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag vet vad som förväntas av mig
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna agera i viktiga
situationer
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka arbetets innehåll
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag har själv möjlighet att prioritera mellan mina arbetsuppgifter
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Min arbetsplats
På min arbetsplats är vi bra på att ge och ta emot konstruktiva synpunkter
på arbetet
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats fungerar kommunikationen bra mellan yrkesgrupperna
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

4

Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

På min arbetsplats hittar vi fungerande lösningar även när alla inte är
överens
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats är vi bra på att framföra egna idéer och förslag till
förbättringar
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats tar alla ansvar för hela arbetsplatsens resultat och inte
bara sitt eget
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats ser vi till att arbeta mot uppställda mål
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats ser vi till att det vi bestämt verkligen blir genomfört
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats har vi väl fungerande arbetsrutiner
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

5

Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

På min arbetsplats har
verksamheten är störst
1

2

3

vi

4

högst

bemanning

när

belastningen

på

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats har vi fortlöpande tillgång till information om resultaten i
vår verksamhet
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra
verksamheten
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats diskuterar vi synpunkter och klagomål från patienter för
att lära oss att bli bättre
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp
till patienternas krav och behov
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

På min arbetsplats fungerar processer och samverkan med andra enheter på
ett sätt som tillgodoser patienternas behov
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

6

Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

Min arbetsmiljö och hälsa
Fysisk och psykisk arbetsbelastning

Min psykiska arbetsmiljö är tillfredsställande
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

I mitt arbete ställs jag inför rimliga krav
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag hinner oftast ta rast under en vanlig arbetsdag
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag oroar mig inte för att göra allvarliga misstag i mitt arbete
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Jag oroar mig inte för att hinna med mitt arbete
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

I mitt arbete har jag kontroll och kan hantera den psykiska belastning som
uppstår
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt
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Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Ingår det vanligtvis i Ditt arbete tunga lyft?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Ingår det vanligtvis i Ditt arbete upprepning av rörelser?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Ingår det vanligtvis i Ditt arbete ensidiga eller låsta arbetsställningar?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Ingår det vanligtvis i Ditt arbete obekväma arbetsställningar?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Innebär Ditt arbete vanligtvis hög arbetstakt?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Innebär Ditt arbete vanligtvis krav på stor noggrannhet?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Innebär Ditt arbete vanligtvis krav på hög koncentration?
1

2

3

Inte alls

4

5
I hög grad

8
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Personalenkät

Är Ditt arbete synkrävande?
1

2

3

4

5

Inte alls

I hög grad

Är Ditt arbete huvudsakligen sittande?
1

2

3

4

Inte alls

5
I hög grad

Vilken av nedanstående arbetsmoment upplever du som mest belastande?
(Endast ett alternativ)
Tunga lyft
Upprepning av rörelser
Ensidigt eller låsta arbetställningars
Obekväma arbetsställningar
Hög arbetstakt

Fysiska och psykosomatiska besvär
Av arbetet får jag fysiska besvär som påverkar min arbetsförmåga
(exempelvis värk eller allergiliknande besvär)
1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Ingen åsikt

Av mitt arbetet får jag psykosomatiska besvär (exempelvis huvudvärk,
orolig mage, sömnproblem)
1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

9

Ingen åsikt

Bilaga 2

Personalenkät

Mitt allmänna hälsotillstånd och min arbetsförmåga

Jag bedömer min hälsa som ...
Utmärkt
Mycket bra
God
Någorlunda
Dålig

Hur bedömer Du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de
fysiska krav arbetet ställer?
Mycket god
Ganska god
Någorlunda
Ganska dålig
Mycket dålig

Hur bedömer Du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de
psykiska krav arbetet ställer?
Mycket god
Ganska god
Någorlunda
Ganska dålig
Mycket dålig
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Personalenkät

Med tanke på Din hälsa - tror du att Du kan arbeta i Ditt nuvarande yrke
även om två år?
Nej, knappast
Kanske
Ja, troligtvis

LEAN inom hälso- och sjukvården
LEAN-filosofin bygger på att maximera kund/patientnyttan genom att fokusera på
värdeskapande aktiviteter och reducera slöseri

Anser du att LEAN kan tillämpas inom sjukvården?
Ja
Nej
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

11
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Personalenkät

Hur tror du införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt förändrar din
möjlighet att påverka och själv styra hur du utför ditt arbetet?
Ökad möjlighet att påverka
Minskad möjlighet att påverka
Ingen skillnad
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

Hur tror du införandet av
arbetstakten i ditt arbetet?

ett

LEAN-inspirerat

Snabbare arbetstakt
Långsammare arbetstakt
Ingen skillnad
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

12

arbetssätt

påverkar

Bilaga 2

Personalenkät

Hur tror du införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt påverkar din
motivation i arbetet?
Mer motiverad
Mindre motiverad
Ingen skillnad
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

Hur tror du att införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt påverkar
samarbetet mellan dig och dina kollegor?
Positivt
Negativt
Ingen påverkan
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

13
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Personalenkät

Tror du att onödiga arbetsmoment försvinner med införande av ett Leaninspirerat arbetssätt?
Ja
Nej
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

Hur tror du införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt totalt påverkar din
arbetsmiljö?
Positivt
Negativt
Ingen påverkan
Ingen åsikt

Eventuell kommentar:

14

Bilaga 2

Personalenkät

Var på en skala (0 - 10) skulle du säga att strålbehandlingsverksamheten
befinner sig med avseende på hur mycket det arbetas med förbättringar?
0 - Inget förbättringsarbete alls
10 - Kontinuerligt pågående förbättringsarbete vilket är ett självklart och
naturligt inslag i verksamheten
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eventuell kommentar:

15
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Skriftlig enkätinformation

Information om studien:
Hur väl kan ett Lean-inspirerat arbetssätt implementeras på en strålbehandlingsavdelning och
hur påverkas arbetsmiljön?

Bakgrund
Lean är en ledningsfilosofi utvecklad inom tillverkningsindustrin av Toyota Motor
Corporation. Målet är att leverera maximalt värde till kunden och samtidigt förbruka mindre
resurser genom att undanröja slöseri och optimera flödet. Lean har spridit sig snabbt från
tillverkningsindustrin till servicenäringen, såsom banker och hotell, men också till
sjukvårdsorganisationer. Ofta med framgångsrikt resultat. Evidensen är dock svag för Lean´s
positiva
effekter
för
sjukvården
och
fler
studier
behövs.
Trots att personalengagemanget är en av nyckelprinciperna inom Lean och en
framgångsfaktor för lyckat resultat är det väldigt få studier som redovisar hur personalen
upplevt
arbetet
och
implementeringen
av
Lean.
Studien är en del av masterutbildningen "Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård
och omsorg" på högskolan i Jönköping och rapporteras som en masteruppsats och därmed
publiceras på Högskolan i Jönköping. Eventuellt kommer publicering också ske i en
vetenskaplig tidskrift.

Syfte
Aktuell studie har som syfte att öka kunskapsläget för ovanstående brister vid Lean
implementering i sjukvården. Studien skall undersöka hur Lean-filosofin fungerar inom
strålbehandlingsverkamheten på ett länssjukhus samt om det kan implementeras utan att
negativt påverka arbetsmiljön.

Hantering av data och sekretess
Enkäten distribueras digitalt via esMaker till all klinisk personal på
strålbehandlingsavdelningen, länssjukhuset Ryhov. Enkäten är lösenordskyddad. Ingen
kodnyckel eller personregister upprättas. Svaren går till en statistiker på Futurum som delger
resultaten till ansvarig för studien. Enkäten kommer att distribueras vid två tillfällen. En gång
innan start av förändringsarbetet startat, och sedan en tid efter start av förändringsarbete (cirka
4 månader). Analys kommer endast att ske på gruppnivå och inga enskilda individer kan
identifieras. Information och data från förbättringsarbetet och forskningsstudien förvaras
elektroniskt på en lösenordskyddad server, med backup funktion, endast tillgänglig för
forskargruppen.

Frivillighet
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Besvarande av enkäten anger informerat samtycke.
Margaretha Stenmarker
Överläkare, med dr
Barn- och ungdomsmedicin/Futurum
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
margaretha.stenmarker@lj.se
036-32 22 06
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Exempel på ifyllt A3-protokoll

1

Bilaga 5 Resultat för enskilda frågor rörande arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse

Om du tänker på allt som har med din arbetstillfredsställelse
och arbetsmiljö att göra, hur nöjd skulle du säga att du är?

Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja
arbeta på min arbetsplats

25

14

12

20

p = 0.20
10

15

Antal svar

Antal svar

p = 0.55

Enkät 1
10

Enkät 2

8
Enkät 1

6

Enkät 2

4
5

2

0
1

2

3

4

Inte alls nöjd

0
1
Instämmer inte alls

5
Mycket nöjd

Vilken av nedanstående arbetsmoment upplever du som mest
belastande?

4

5
Instämmer helt

12

10

10

p = 0.57

p = 0.31

8

6

Enkät 1

4

Enkät 2

Antal svar

8
Antal svar

3

Av arbetet får jag fysiska besvär som påverkar min
arbetsförmåga (exempelvis värk eller allergiliknande besvär)

12

2

6

Enkät 1

4

Enkät 2

2

0

0
1
Instämmer inte alls

Av mitt arbetet får jag psykosomatiska besvär (exempelvis
huvudvärk, orolig mage, sömnproblem)

2

3

4

5
Instämmer helt

Jag bedömer min hälsa som ...

12

14

10

12

p = 0.78

p = 0.47

10

6

Enkät 1

4

Enkät 2

Antal svar

8
Antal svar

2

8

Enkät 1

6

Enkät 2

4

2

2

0

0

1
Instämmer inte alls

2

3

4

5
Instämmer helt

Utmärkt

Någorlunda

Dålig

18

16

16

14

p = 0.85

14

p = 0.60

12

10
8

Enkät 1

6

Enkät 2

Antal svar

Antal svar

God

Hur bedömer Du din nuvarande arbetsförmåga vara i
förhållande till de psykiska krav arbetet ställer?

Hur bedömer Du din nuvarande arbetsförmåga vara i
förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

12

Mycket bra

10
8

Enkät 1

6

Enkät 2

4

4

2

2
0

0
Mycket god Ganska god Någorlunda Ganska dålig

Mycket god Ganska god Någorlunda Ganska dålig

Mycket
dålig

1

Mycket
dålig

Bilaga 5 Resultat för enskilda frågor rörande arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse
Med tanke på Din hälsa - tror du att Du kan arbeta i Ditt
nuvarande yrke även om två år?

Har du deltagit i något förbättringsarbete de senaste 3
månaderna?

30

25

25

20

p = 0.80

p = 0.64

15

Enkät 1

10

Enkät 2

Antal svar

Antal svar

20
15

Enkät 1
10

Enkät 2

5

5
0

0

Nej, knappast

Kanske

Ja, troligtvis

Ja

2

Nej

Vet inte/osäker

Bilaga 6

Resultat för Lean-frågor

Anser du att LEAN kan tillämpas inom sjukvården?

Hur tror du införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt
förändrar din möjlighet att påverka och själv styra hur du
utför ditt arbetet?

25
14

20

12

p = 0.40

10

Enkät 1

Antal svar

Antal svar

p = 0.80
15
Enkät 2

10

8

Enkät 1

6

Enkät 2

4

5

2

0

0

Ja

Nej

Ingen åsikt

Ökar

Ingen åsikt

20

18

18

16

p = 0.14

14

16

p = 0.23

14

12

Antal svar

Antal svar

Ingen skillnad

Tror du att onödiga arbetsmoment försvinner med införande
av ett Lean-inspirerat arbetssätt?

Hur tror du att införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt
påverkar samarbetet mellan dig och dina kollegor?

10

8

Enkät 1

6

Enkät 2

12
10

Enkät 1

8

Enkät 2

4

6

2

4
2

0
Positivt

Negativt

Ingen
påverkan

0

Ingen åsikt

Ja

Nej

Ingen åsikt

Var på en skala (0 - 10) skulle du säga att
strålbehandlingsverksamheten befinner sig med avseende på
hur mycket det arbetas med förbättringar?
14

Hur tror du införandet av ett LEAN-inspirerat arbetssätt totalt
påverkar din arbetsmiljö?
16

12

14

p = 0.09

p = 0.58

10
Antal svar

12
Antal svar

Minskar

10

8

Enkät 1

6

Enkät 2

8
6

Enkät 1

4

4

Enkät 2

2

2

0
0
1
Inget arbete alls

0
Positivt

Negativt

Ingen
påverkan

Ingen åsikt

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
Kontinuerligt pågående

