
 

Ett bättre 
akutflöde 

En kundberättelse. 

Så skapar vi ett bättre akutflöde 
PÅ AKUTCENTRUM – HELSINGBORGS LASARETT   

Bäst förändring 
byggs underifrån! 
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Framgångsfaktorer: 
”…98 % positiva till förändring” 

Under 2008 gjordes en genomgripande 
analys av Helsingborgs lasarett. Ur den 
framkom behovet av att organisera flödet 
av de akut sökande patienterna.  

2009 beslutade sjukhusets ledningsgrupp 
att prioritera akutprocessen och gav 
verksamhetsområdet Akutcentrum 
uppdraget att se över pro-cessen runt de 
akuta patienterna, vilket är en del av 
visionen ”Skånes bästa akutsjukhus”. 
Centralt i arbetet är att utveckla 
medarbetarskapet och ledarskapet. 

Flera framgångsfaktorer kan framhållas i 
utvecklingsarbetet: 

• Arbetet fokuserar på struktur och 
kultur parallellt och att hela 
sjukhuset är engagerat på ett eller 
annat sätt. 

• Majoriteten av medarbetarna inom 
Akutcentrum har bidragit med 
idéer av större och mindre format. 

• Vid medarbetarundersökning är  
98 procent positiva till förändring. 

De initiala resultaten visar på en tydlig 

förbättring för patienterna och minskade 

väntetider för de som inkommer akut. 

Besluten kommer tidigare och med en 

högre kompetens i första ledet blir rätt 

undersökningar gjorda, i vissa fall kan man 

undvika undersökningar som inte ger något 

mervärde för processen. Rätt vårdnivå 

innebär också att patienter som inte har ett 

mervärde av inläggning undviker detta 

genom att möta en specialist tidigt i 

vårdförloppet. Dessa tydliga vårdkedjor 

gynnar också det elektiva flödet. Framtiden 

för akutprocessen är att fortsätta korta 

ledtider och ur detta kan man minska 

resursförbrukningen genom hushållning av 

vårdplatser och till detta ett rätt utnyttjande 

av personal-resurser. 

+ 

Kjell Ivarsson, verksamhetschef för 
Akutcentrum, Helsingborgs lasarett. 
- Ledare ska släppa fram medarbetare  
  då skapas dynamik! 
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Maria Comét är projektledare för 
utvecklingsprojektet på Akutcentrum,  

Helsingborgs lasarett. 

”Medarbetarna skapar 
lösningar!” 

Från design till process. I många 

organisationer är det cheferna som söker 

lösningar på problem, presenterar dem för 

medarbetarna och får dem (förhoppningsvis) att 

följa besluten. Vi gör tvärtom. 

Så började vi - januari 2010. Att skapa något 

nytt kräver att det nya får en design.               

16 medarbetare från samtliga 

personalkategorier fick uppdraget hos oss. 

Ansvaret var att analysera alla flöden inom 

Akutcentrum - ur ett patientperspektiv  

(ÄR-analys). Därefter skapades kreativa 

lösningar (BÖR-design), lösningar som tog bort 

felkopplingar i vårt sätt att arbeta. Alla 

medarbetare bidrog på våra temadagar. 

Utifrån de olika kreativa lösningarna bildades 

sex delprocesser: Infektion, AVA-med, AVA-

kir/önh, Prio 1, Spotcheck/triage/akutmot-

tagning samt ett delprojekt: Generella lösningar. 

Så fortsatte vi - september 2010. 

Designteamets uppdrag var slut. Processteam 

bildades, ett för var och en av delprocesserna. 

Ur designteamet utsågs processägare som 

tillsammans med teamet arbetade igenom 

lösningarna, förankrade och implementerade 

dem. 

Här är vi - september 2011. Uppemot 20 

lösningar som är standardiserade eller i testfas. 

Ytterligare lösningar väntar på att bli 

genomarbetade. Vi arbetar med 

förhållningssättet att det är allas ansvar att bidra 

till ständiga förbättringar - vilket nu ger resultat. 

Cheferna då? Jo, de sätter ramar och mål och 

coachar sina medarbetare som nu hjälper dem 

att leda verksamheten. 
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+ 

Varför? 
 
Jag har jobbat på lasarettet i 30 år och varit med om liknande arbete 
många gånger. Det rinner bara ut i sanden. 

Är det bara patienterna som ska få det bättre? Vi som jobbar här ska 
väl också ha det bra?! 

Det är ju ändå cheferna som bestämmer ... 

Hur vet man att förändringen blir en förbättring? 

Referensgruppen ger feedback 
Organisationen för vårt utvecklingsprojekt har bestått av fyra delar - Styrgrupp (som inledningsvis var 
ledningsgruppen på Akutcentrum), Designteam (som genomfört det operativa arbetet), medarbetare (som 
stått i ständig dialog med Designteam och ledning) samt Referensgruppen (som bestått av ledning från 
hela sjukhuset). 

Hur vet man att 
förändringen blir en 
förbättring? 
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När vi har arbetat med förbättringar tidigare har vi gjort det inom vår egen verksamhet. När vi 

har kommit till kontaktytan med en annan verksamhet har arbetet avstannat. Nu är det 

kontaktytorna som är det viktigaste att arbeta med i dialog med andra. Allt hänger ihop! 

Det som inte upplevs som meningsfullt i vårt arbete skapar också en sämre arbetsmiljö. Tänk 

på allt som stör dig under en arbetsdag och som inte får ditt arbete med patienterna vidare. 

Om arbetet flyter och patienterna blir nöjda lär också arbetsmiljön bli bättre! 

Ja, cheferna har ansvaret men det är de som går och står i problemen som kan hitta 

lösningarna. Det innebär att chefer och medarbetare krokar arm i gemensam strävan för 

förbättringar. 

Det gäller att mäta, ibland i form av siffror men även med hjälp av enkäter eller att bara fråga 

runt. Vi kanske får styra om ibland men det är ok att göra fel - lärandet är oerhört viktigt i det 

här sättet att arbeta. 

+ 

Därför! 
 

Lena, Tinebo, processägare 
- Arbetssättet ger möjlighet för all personal att påverka och förbättra för patienterna och 
därmed förbättra arbetsmiljön. Det är vi som arbetar i verksamheten som ser både 
fördelar och nackdelar, vad som brister och vad som fungerar. 

Det gäller 
att mäta… 
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+ 

Projektdefintion.  

Hur gjorde vi? 
 

Vi samlade ledningsgruppen för Akutcentrum under två heldagar där vi satte in Akutcentrum i ett 

omvärldsschema och identifierade de ”leveranser” som sker mellan aktörerna. Vi gjorde också 

ett relationsschema som beskrev verksamheten på ett övergripande sätt samt tittade på trender 

i omvärlden, dessutom styrkor och svagheter i vår verksamhet. 

Syfte: 
 

• Fastställa krav och omfattning på förbättringsprojekt 

• Säkerställa rätt kompetens i team och beslutskraft i styrgrupp 

• Säkerställa att mål, planer och avgränsningar är i linje med strategiskt fokus  

• Utbilda och motivera nyckelaktörer i projektet 

• Förbereda berörda nyckelaktörer utanför projektet 

 

”Att definiera projektets ram och 
innehåll är förstås viktigt att starta 
med. Det handlar om bemanning 
av projektet, tidplaner och vad 
som ska mätas.”   

+ En felkoppling stör flödet … 
Under analys av ÄR-läget, d.v.s. en detaljerad nulägesbeskrivning, identifieras det vi kallar felkoppling. det 
kan vara små och stora saker (fel) som stör arbetsflöden i verksamheten. Dessa har vi härlett till antingen 
organisation, medarbetare eller process. Därefter har vi sökt grundorsaker till felen och slutligen arbetat 
fram lösningar. 
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Analys av ÄR-läge.  

Hur gjorde vi? 
 

Med hjälp av designteamet (medarbetare ur alla personalkategorier) gjorde vi en 

detaljerad kartläggning av våra processer och arbetssätt. Vi identifierade också de 

felkopplingar som finns i alla våra processer och flöden. Det här var ett tidskrävande 

och tufft arbete men synnerligen viktigt. 

Syfte: 
 

• Förstå systemet och kartläggningen 

• Utveckla kunskap inför förbättringsarbetet både hos designteam, styrgrupp 
och medarbetare 

• Skapa insikt och öppenhet för förändring 

• Hitta grundorsakerna 

• Vidare utveckla/finjustera målbild   

 
 

”Att analysera och beskriva ÄR-
läget innebar att vi gjorde en 

detaljerad nulägesbeskrivning.”   

Walid El Hams, processägare 
Jag har alltid velat förändra och förbättra men inte haft verktyg att uttrycka mig och 
konkretisera idéerna. Det är trevligt att kunna förbättringsspråket 

+ 
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Design av BÖR-läge  

Hur gjorde vi? 
 

Med hela resultatet från ÄR-läget (nuläge) beskrivet i detalj, tog designteamet ”höjd” för att 

skapa kreativa lösningar som tar bort felkopplingar och förbättrar arbetssätten. Vi har lagt en hel 

del tid på att få fram kreativitet och skapa med i tankesätten. 

Syfte: 
 

•  “Värdeflöde-/processindelning” och kravspecifikationer på värdeflöden/processer 

• Utveckla värdeflöden och BÖR processer som uppfyller kravspecifikation och kreativa 
visioner 

• Utveckla mätsystem 

• Beskriva förbättringar och konsekvenser samt utveckla implementeringsplan för alla 
prestationsnivåer  
- Organisation 
- Process 
- Team 
- Medarbetare 

”BÖR-design innebär att nya kreativa 
lösningar för arbetssätt skapas. Det 
handlar om både små och stora lösningar. 
Arbetet kräver vilja och tålamod” 

+ Temadagar skapar delaktighet 
-Före, under och efter implementering har all personal deltagit i Temadagar. Syftet med dessa har varit att 
fånga upp idéer från medarbetarna men också förankra och förtydliga projektet. Första Temadagen  
genomfördes en heldag, övriga har omfattat tre timmar. Hela vårt arbete bygger på att dynamik och 
utvecklingskraft byggs underifrån. 
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Implementering.  

Hur gjorde vi? 
 

Vi valde ut sex olika delprocesser som var och en omfattade många olika lösningsförslag. 

Ledningsgrupperna på respektive enhet fattade beslut om ”tågordningen” (hur priorite-

ringarna ser ut). Processägare ansvarade för att förbättringstavla med all information finns 

tillgänglig för medarbetare.   

Syfte: 
 

• Processägare  och processteam har full ägarskap över implementeringen 

• Visualisera de nya arbetssätten i sjukhusets verksamhetssystem  

• Etablera en struktur för organisatoriskt lärande och ständig förbättring 

• Träning och coaching av ledare och medarbetare. 

Arbetssätt: 
• Processägare och processteam har full ägarskap över implementeringen 

• Visualisera de nya arbetssätten i sjukhusets verksamhetssystem 

• Träning och coaching av ledare och medarbetare. 

”Nu handlar det om att gå till verket. 
Att förändra arbetssätt, sätta nya 

lösningar i vardagen, kräver ordning 
och reda och en hel del möda.” 

+ Karin Olsson, enhetschef 
Med akutprocessen har vi fått verktyg som hjälper både medarbetare och chefer att 
påvisa vad vi be-höver förbättra. Vi arbetar med förändringen under reglerade former 
med hjälp av PDCA-hjulet och medarbetarna är engagerade och involverade. 
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Att mäta och mäta rätt 
saker 

Akutmottagningen Helsingborgs lasarett 2011-10-10 

% av besök med vistelsetid <4 tim 
beräknat på total vistelsetid 

Det är inte alltid lätt att hitta rätt. Ibland 
har det varit svårt att dra slut-satser 
utifrån mätningar. Men precis som det 
var viktigt att vara överens om hur det 
ÄR (när vi gjorde ÄR-analysen) är 

utgångsläget viktigt att dokumentera 
innan en förändring görs - för hur vet vi 
annars att förändringen har blivit en 
förbättring? 

 

+ 

”Vi mäter på längden, tvären, djupet och 
höjden. Vi har lärt oss vikten av att mäta 
innan en förändring genomförs, under 
tiden den implementeras och efter det att 
den är genomförd.” 

Antal besök 

*Uppgifterna hämtade från Regionala patientliggaren 
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 + 
”För att följa utvecklingen när det 

gäller arbetsmiljön skickas en 
personalenkät ut var tredje månad.” 

+ Cecilia Booth, processägare 
Genom akutprocessen har medarbetaren ett forum att lämna sina felkopplingar men 
även att komma med lösningar. Problemställningar genomarbetas på ett gediget sätt, 
provas och dokumenteras. Lösningarna blir hållbara genom detta arbetssätt. 

Alla medarbetare är 
viktiga 

Alla kanske inte vill engagera sig men 
alla måste få möjligheten. Ska vi lyckas 
behöver vi alla hjälpas åt. Vi har hittills 
genomfört fyra Temadagar för all 
personal som är direkt involverad i 
Akutprocessen. Alla har under tre 
timmar fått information och möjlighet 
att bidra till arbetet där och då.  
 
Temadag 1 - ÄR-läge 
Temadag 2 - BÖR-läge 
Temadag 3 - Implementering  
Temadag 4 - Ständiga förbättringar 

 

Varje arbetspass har utvärderats av 

deltagarna, dels i form av att grafiskt 

placera in sin känsla, dels i form av att i fri 

text beskriva tankar och känslor när det 

gäller projektet. Utvecklingen har glädjande 

gått från skepsis och tvivel till positivitet och 

engagemang! 

För att följa utvecklingen när det gäller 

arbetsmiljön skickas en personalenkät ut 

var tredje månad. 

+ 

Cheferna på min arbetsplats är 
tydliga och kommunikativa 

Jag har tillräckligt med tid för att klara 
min och utföra mina arbetsuppgifter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

Processägare: 

AVA-kir/önh   lena.tinebo@skane.se 
AVA-med   johanna.lindeberg@skane.se 
Infektion   elisabet.nilssonhahn@skane.se 
Spotcheck/Triage/AM  walid.el-hams@skane.se 
Prio 1    karin.f.nilsson@skane.se 
Generella lösningar ann.andersson@skane.se 
 
Projektledare: maria.comet@skane.se 
 
 
Verksamhetschef Akutcentrum: kjell.ivarsson@skane.se 

Vi arbetar med helheten… 

KONTAKTPERSONER, AKUTCENTRUM - HELSINGBORGS LASARETT 


