– UTVECKLINGSCENTRUM | M A R S 2 013 –

PATIENTPROCESSORIENTERAD
VÅRD | DIN VÄGLEDNING
TILL MER VÄLMÅENDE
OCH NÖJDARE PATIENTER
FREDRIK NILSSON

Förord

Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida förbättrings- och förnyelsekunskap.
Detta sker via aktiv träning av chefer och medarbetare direkt i verksamheten men också via skrifter,
seminarier och konferenser.
En viktig del av uppdraget är också att tillsammans med högskola och universitet u
 tveckla kunskapsområdet. Behovet att utveckla förbättrings- och förnyelsearbetet är en ständigt pågående process lokalt,
nationellt och internationell.
Områden som är högst aktuella att utveckla är patient- och brukarmedverkan och kopplat till detta att
patientprocessorientera vården.
I denna tredje skrift i samverkan med professor Fredrik Nilsson fördjupas insikten och kunskapen om
dessa två centrala områden och är ett resultat av ett flerårigt samarbete.
Från den första skriften som publicerades år 2007 – Den komplexa vården, den a ndra som kom år 2008
– Vägen till en patientprocessorienterad vård till denna skrift – Patientprocessorienterad vård – din vägledning till mer välmående och nöjdare p
 atienter ger oss kunskap att gå från ord till handling.
Rapporten/skriften tillför oss nya perspektiv och tankesätt som möjliggör en stärkt patient/brukarmedverkan men också utmanar oss att tänka nytt. Den bekräftar också vikten av att samverkan mellan
den kliniska vardagen och forskningen som är viktigt för vår gemensamma kunskapsutveckling.
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I denna rapport kommer konceptet Patientprocessorienterad vård att presenteras och ett konkret sätt att arbeta
patientprocessorienterat. Rapporten består av fyra delar
med följande fokusering:
Del 1 Introduktion till rapporten
Del 2 Bakgrund – om vårdens och samhällets utmaningar och
en presentation av konceptet Patientprocessorienterad vård
Del 3 Hur gör man då? – en praktisk guide i sex steg för dig och
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i den komplexa verklighet som hälso– och sjukvården utgör
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Del 1 –  Introduktion

Med denna vägledning som grund kan du och dina kollegor
hitta nya möjligheter i att säkerställa era patienters tillfredställelse och att de kan nå bästa möjliga välbefinnande under hela deras resa i hälso– och sjukvården. I del 1 ges en
kort beskrivning om vad en patientprocessorientering är
och vad som initierade utvecklingen av konceptet och metoden. I del 2 presenteras bakgrunden och behovet till patientprocessorienterad vård följt av ett nytt synsätt och sätt
att arbete i hälso- och sjukvården. Den tredje delen (del 3)
av rapporten ger dig ett konkret upplägg för hur du och dina
kollegor kan börja arbeta mer patientprocessorienterat.
I appendix finns sedan hjälpdokument för de olika stegen
i arbetet som du kan använda för att bli inspirerad och komma igång. I den sista delen presenteras och diskuteras den
teoretiska underbyggnaden (del 4). I den sista delen presenteras och diskuteras den teoretiska underbyggnaden (del 4).
Rekommendationen är att först läsa igenom rapporten ganska snabbt och därefter lägga fokus på steg ett och två i patientprocesskartläggningen (del 3). För att få en djupare
förståelse för både möjligheter och utmaningar med konceptet rekommenderas därefter de underliggande teorierna
och exemplen presenterade i del 4. Den tidigare rapporten
”Vägen till en patientprocessorienterad vård”1 kan också
vara en god grund till att förstå bakgrunden till denna rapport. Efter detta kan stegen fullföljas och förhoppningsvis
kan framgångsrika förändringspotentialer för såväl patient
som personal och verksamheten i stort identifieras.

Vad är patientprocessorienterad vård?
En patientprocessorienterad vård tar utgångspunkt i de
processer som patienterna genomgår under sin resa i h
 älso–
och sjukvården. Patientprocessen är huvudprocessen. Istället för att företrädesvis utgå från vad som görs idag och försöka göra detta snabbare, till lägre kostnad, med färre
resurser etc. handlar det om att utgå från patienten och dennes behov. En grundpelare är att fokus ska vara på patientens process och inte på en kliniks specialistområde. En annan är att det är patientens process, det vill säga hela resan
som ska bejakas och inte bara den m
 omentana och statiska
bild som att sätta patienten i centrum ofta innebär utifrån
respektive vårdgivare. Det ska inte finnas några glapp eller
klyftor för patienten vilket innebär stora utmaningar i den
starkt funktions– och disciplinorienterade hälso- och sjukvården som vi ser idag. Att låta fokus vara på patienten och
att skapa värde för patienten under dennes ”resa” i vården,
kräver adaptiva arbetssätt. Det kräver också en innovativ
arbetsstyrka som snabbt kan ställa om till nya förutsättningar och förväntningar från patienten. För att detta ska möjliggöras krävs investeringar i tid till att utforska och förstå
patienter och hur de kan tillfredställas på bättre, kanske helt
nya sätt. Roller och ansvarsområden blir mindre viktiga då
patientens behov ska tillfredställas på både kort och lång
sikt: det krävs aktiva överlämnanden och gemensamt omhändertagande över avdelnings- och kompetensgränser.

Erfarenheter från praktiken
Utvecklingscentrum vid Region Skåne tog 2010 fram ett
nytt utvecklingsprogram kallat Patientprocessorienterad
vård. Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) var den organisation som visade intresse och i april 2011 startade man programmet med fyra cancerteam. Regionalt cancercentrum
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syd (RCC syd) tillsammans med Utvecklingscentrum
startade under 2012 en andra omgång av programmet
där sex cancerteam arbetade med att göra sin vård mer
patientprocessorienterad.

Om författaren

Fredrik Nilsson är professor vid institutionen för Design
vetenskaper vid Lunds universitet. Han forskar inom
innovation, logistik och förnyelse bland annat inom
hälso- och sjukvården. Han har författat ett antal rapporter och vetenskapliga artiklar kring behovet av en mer
patientfokuserad vård. Två rapporter; Den komplexa vården och Vägen till en patientprocessorienterad vård har
sedan tidigare publicerats i samarbete med Region Skåne
liksom boken Vägar till förnyelse – studier av svensk sjukvård. Han håller också kurser riktade till hälso– och sjukvården med fokus på utveckling och förnyelse.

Var grundar sig ditt intresse
av hälso- och sjukvården?
Tidigt i min forskarkarriär, som då inte var fokuserad på
hälso– och sjukvården, fick en närstående till mig det tråkiga beskedet; Du har cancer! Snabbt kastades vardagen
om och hela familjen blev indragen i en resa som jag aldrig
ens skulle kunna tänka mig tidigare. Då jag inlett en bana
som forskare och ganska snabbt möttes av oklarheter,
misstag etc. antog jag ett forskarperspektiv, som aktionsforskare, på resan.
Min närstående och jag bestämde att oavsett vad utgången av cancerresan skulle bli för oss skulle erfarenheterna komma andra till nytta framöver. Tyvärr var utgången för oss inte den önskvärda, i november 2006 vann
cancern, men vad som var nästan lika frustrerande var
den process som vi varit med om. Inledningsvis var jag
som närstående väldigt godtrogen och naiv. Jag förlitade
mig helt på sjukvården. De gjorde vad de kunde och när
vi väntade var det givetvis en medicinsk anledning till
detta. Naiviteten ledde flera gånger till konflikter med
min närstående som inte alls var nöjd med den service
som gavs. Jag skyddade helt enkelt sjukvården för vi levde
ju på 2000-talet! Med all den forskning som rapporterades var min upplevelse att det mesta kunde hanteras och
sjukvården hade full koll på vad som skulle hända och när.
Efter två år insåg även jag att verkligheten var en annan än
den som jag försökt måla upp. Jag lärde mig efterhand vad
som behövdes för att ta sig igenom, över eller runt den
mängd av hinder som resan hela tiden resulterade i. Istället för att lägga kraft på att vara tillsammans gick all energi
åt att försöka hantera den flora av aktörer som vi var i kontakt med – att få dem att interagera var näst intill omöjligt. Var och en gjorde sin del!
Under de sex åren var jag med på över 150 möten med
sjukvården (missade tre), studerade otaliga vetenskaplig
artiklar och andra informationskällor för att få svar och
ökad förståelse. Jag skrev dagbok om de upplevelser som
vi hade, något som min närstående också gjorde. Dagligen försökte vi hitta något nytt sätt att göra det bättre för
oss alla. Dessa erfarenheter tillsammans med flertalet intervjuer, studier och seminarier sedan dess ligger till
grund för det patientprocessorienterade synsättet och för
den rapport som du nu har i din hand.
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Del 2 – Bakgrund – vårdens och samhällets utmaningar

Utmaningarna för den framtida hälso– och sjukvården
är till stora delar desamma i västvärlden. Demografi,
ökade förväntningar från medborgarna, tillgång till
mera avancerad teknologi och behandlingsmetoder och
en snäv ekonomisk resurs som måste hantera nya möjligheter på ett nytt sätt. Det är allmänt känt att människor
dagligen glöms bort inom vården, får felaktiga behandlingar, råkar ut för bristande rutiner, att vårdköerna är
långa och att kostnaderna för hälso– och sjukvården stiger. Hälso– och sjukvården står inför en mängd förändringar i en allt mer komplex och utmanande situation (1).
Ökat kundfokus, nya rön om styrning och ledning, forskningsframsteg, ny teknik, ny vårdpraxis, öppna kvalitetsjämförelser, kompetensspecialisering och maktförskjutningar är aspekter som hör till vardagen (2–5). Behovet
av att vidareutveckla hälso– och sjukvårdssystemen är en
stor internationell fråga, där innovationer, förebyggande
vård och patientens egen medverkan blir allt viktigare
(6). Kunskap och kompetens i hur innovationer skapas,
hur förbättringsarbeten blir framgångsrika, hur föränd-

För en patient medför sjukvårdens
fragmentering att resan genom vården
blir en kraftmätning i att överkomma
hinder och murar.
ring kan initieras och genomföras för att skapa de bästa
förutsättningarna för såväl patienter som medarbetare är
och har alltid varit viktigt för sjukvården och andra aktörer som ska bidra till medborgarnas bästa.
Den sjukvård vi har idag är till följd av specialisering
och organisatoriskt föråldrade modeller fragmenterad
och uppdelad i funktioner vilka avdelas av allt högre murar (7–9). Specialiseringen i hälso– och sjukvården förstärks av motsvarande specialisering i utbildningssystemet. Vidare är flera incitament såsom belöningssystem,
meritering och erkänsla starkt kopplade till fördjupad
specialisering. För en patient medför sjukvårdens fragmentering att resan i sjukvården blir en kraftmätning i

1   F i n n s på U t v e c k l i n g s c e n t r u m s h e m s i d a w w w. s k a n e . s e / u t v e c k l i n g s c e n t r u m .

Figur 1. Illustration över den upplevelse av hinder och murar en
patient kan möta under sin väg genom sjukvårdens olika i nstanser.
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att överkomma hinder och murar (se figur 1). Att lindra,
om möjligt bota och alltid trösta medborgare i utsatta situationer har kommit i skymundan bakom utvecklandet
av mer administrativa system och rutiner liksom intern
fokuserade förbättringsarbeten som i slutändan ofta
leder till än stramare strukturer och suboptimering.
Behovet av processinnovationer är därmed stort både
avseende ökat värde och omsorg för medborgare/patient
men också för att kunna möta de allt stigande kostnaderna som hela västvärldens sjukvård står inför (10).
Det patientprocessorienterade synsättet tar sin utgångspunkt i de faktiska processer som individer genomgår och låter dessa sedan styra designen och skapandet av
den verksamhetsmodell som sjukvården bör erbjuda patienten. En central aspekt för en patientprocessorienterad
verksamhet är värdeskapande service – alltså den service
som patienten får och upplever under sin resa i sjukvården. Med denna utgångspunkt skiljer sig patientprocessorienteringen från traditionell processorientering, som
trots uttalat kundfokus, ofta placerar fokus på produktionsaspekter (och följs upp med produktionsmått). Exempelvis skriver Porter och Teisberg (3, s.7, författarens
översättning) ”hela det processorienterade angreppsättet
är missriktat. Standardiserade processriktlinjer förringar
komplexiteten i patienters situation och inskränker vårdprocesser snarare än främjar innovation.” Detta får till
följd att resurser och energi läggs på att optimera produktionen och flödet i den interna verksamheten genom att
reducera och eliminera ”onödigheter” och variation i rutiner och procedurer. På så sätt kan man på ett kostnadseffektivt sätt diagnostisera, operera, behandla och följa
upp så många patienter som möjligt, alltså maximera flödet. Lean production, six sigma och total quality management är populära metoder som ur ett sådant perspektiv
syftar till att effektivisera hälso– och sjukvården. Studier
(11) från den brittiska sjukvården visar på att processfokuseringen resulterade i att vårdpersonalen blev duktiga
på att manövrera flödet av patienter – de visste vad varje
patient väntade på. Efter borttagandet av de tydligt uppdelade delprocesserna var slutsatsen; ”Nu finns det utökad behandlingskapacitet eftersom de högutbildade
triagesjuksköterskorna kan användas till att ta hand om
patienter istället för att administrera patientflöden.”
(11, s.318, författarens översättning).
Ur ett vårdrelaterat produktionsperspektiv, finns det
många positiva aspekter att lyfta fram med processorientering men samtidigt saknas bejakandet av den komplexitet som trots allt sjukvården handlar om. Framförallt
mötet med patient och patientens perspektiv försvinner
ofta i processorienteringen då fokus på kvantifierbara resultat i den interna verksamheten (ex. vårdgarantin) tar
all plats.
Vad som behövs för att öka patienttillfredsställelsen i
hälso– och sjukvården är förståelse, kunskap och insikter
om patienters processer. Resultatet kommer att leda till
ökade servicenivåer, bättre tillgänglighet, förbättrad
kontinuitet, ökad trygghet utifrån patientens behov.
Nya synsätt, som Region Skånes strategikarta illustrerar, kräver ett i grunden förändrat arbetssätt och nya
verksamhetsmodeller inom hälso– och sjukvården. De
tidigare visionerna i Skånsk Livskraft – vård och hälsa,
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liksom den amerikanska rapporten Crossing the Chasm
(12) trycker också på en fundamental förändring i synsätt och genomförande. Förståelsen för helheten och hur
system och olika processer hänger ihop och påverkar varandra i olika organisationer blir då en viktig kunskap för
medarbetarna. Detta för att de ska kunna förändra sitt
arbetssätt och bidra till att förändringarna verkligen
leder till förbättringar för medborgare och patienter.
Vidare krävs goda inspirationsexempel tillsammans med
vetenskapliga utvärderingar för att säkerställa att förändringarna verkligen leder till förbättringar för patienterna när de väl genomförs.
Allt detta är stora utmaningar för medborgaren, för
medarbetarna, för organisationen och för forskarvärlden. Utmaningar som förutsätter ett nytt sätt att samarbeta och se på sitt uppdrag. Det utmanar också den gängse maktbalansen. Medarbetarna måste hantera och
bejaka komplexiteten så att medborgarens möte med
hälso– och sjukvården blir tillfredställande såväl före
som under och efter resan (13–17).
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Del 3 – Hur gör man då?
Hur kommer man då igång med att arbeta mer
patientprocessorienterat?

dig mer än vanligt. Vad skulle du göra då? Hur skulle du
tänka? Känn efter hur det skulle vara. Centralt för förändrings- och innovationsarbete som syftar till att göra
det bättre för en kund eller patient är inlevelse, att verk
ligen leva in i den rollen är absolut avgörande för att
skapa ett genuint patientperspektiv.
Gör en patientprocesskarta och identifiera utifrån
patientens process de faser eller steg som du går igenom
hela vägen. Alltså starta från den morgonen då det känns
annorlunda till den dag som du antingen mår bra igen eller har kommit till ett stadium där du upplever en
tillfredställelse med situationen även om du inte medicinskt är d
 efinierad som frisk.
I detta arbete använd gärna processkartan i appendix 2
för att komma igång. Resultatet kan bli något som liknar
figur 2 nedan:

I denna del kommer ett antal huvudsteg att presenteras i
syfte att göra verksamheter mer patientprocessorienterade och skapa bättre resultat för medborgare. Nedan
kommer sex huvudsteg att presenteras.
De sex stegen är:
■ 1.
Definiera patientprocessen
■ 2.
Omdefiniera patientprocessen
■ 3.	Definiera önskvärda resultat från patientens
perspektiv
■ 4.
Prioritera de önskvärda resultaten
■ 5.
Reflektera, iterera och utvidga
■ 6.	Designa vårdprocesser som möter
de önskvärda r esultaten

Insikt och
medvetengörande
av behov

Finansiering

Val av
vårdinstans

Sökande
www, 117, ...

Vänta på
diagnos,
diskutera

Väntrum
mottagning

Kontakt och
bokning

Registrering
och betalning

Transport,
parkering

Undersökning
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Egenvård
Uppföljning,
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Transport,
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Behandlad,
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Figur 2. Exempel på patientprocess.

Att så många som möjligt engageras är, som tidigare
nämnt, väldigt viktigt i detta arbete. Helst bör representanter från hela patientens resa involveras. Detta kan
dock initialt vara svårt att få till då det kan kräva en hel
del internpolitiska processer och beslut vilket fördröjer
arbetet snarare än gör något bättre för patienten. I så fall
är det viktigare att komma ingång med så många som
möjligt från den egna verksamheten och från angränsande verksamheter. I stegen nedan presenteras både individuella uppgifter och gemensamma. Att det krävs en gemensam satsning för att det ska bli ett gott resultat för
framtida patienter är en förutsättning för metoden men
den kan också användas individuellt i syfte att initiera
och skapa beslutsunderlag för framtida satsningar i att
göra det bättre för patienter. Viktigt att poängtera är att
denna rapport fokuserar på att finna vad som är rätt sak
att göra. Att sedan implementera funna förslag på förändringar och innovation och transformera verksamhetslogisk och arbetssätt. Att göra saker rätt k
 räver både
kunskap och stöd anpassat till respektive verksamhetens
situation och ambition.

1.Definiera patientprocessen – Sätt dig själv 
i patientens situation, hela vägen
Det första steget är att sätta dig själv i situationen som
patient. Tänk dig att du vaknar upp en morgon med en
smärta i magen, i huvudet, eller något annat som besvärar
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Ha sedan ett gemensamt möte med dina kollegor som
gjort samma kartläggning. Presentera era resultat för
varandra och diskutera de upplevelser och funderingar
som ni fått under genomförandet. Det är viktigt att ni
här både diskuterar hur det är idag, är–läget, och hur
det ”borde” vara, bör–läget, det vill säga hur ni som
patient skulle önska att resan skulle gå till.

Sätt nu den du
håller av mest
i rollen som
patient (barn,
fru, man) hela
vägen.

2. Omdefiniera
patientprocessen
– Sätt den du mest
håller av som sjuk,
hela vägen

I detta andra steg ska du
göra om det du gjorde i steg
1 men med den viktiga förändringen att du nu ska sätta den du håller av mest, din
käraste eller ditt barn i rollen som sjuk. Medan kartläggningen av din egen resa visar på flera kanske nya d
 imensioner som ni i vardagen
inte medvetet eller systematiskt hanterar i er verksamhet,
har du fortfarande ditt verksamhetsperspektiv. Under
alla mina seminarier har den absoluta majoriteten av deltagarna beskrivit sin egen verksamhet när de blivit ombedda att göra en p
 atientprocesskarta (mottagning, undersökning, o
 peration etc.), inte sina patienters.
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Tänk dig alltså att du tillsammans med din fru/man
eller ditt barn inleder en resa där den verksamhet som du
representerar kan vara avgörande för välbefinnandet och
överlevnaden. Detta kan upplevas jobbigt men inlevelsen
är helt avgörande för hur bra du kommer att kunna fånga

Insikt och
medvetengörande
av behov

Finansiering

Val av
vårdinstans

Sökande
www, 117, ...

detta steg ju enklare kommer de följande stegen att bli
och framförallt tillförsäkras att både helhet och delar
för patienten uppmärksammas. Det kan vara från de
små förändringarna som de stora effekterna upp
kommer!
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Figur 3. En illustration av patientprocessen vilken utgör huvudprocessen för det patientprocessorienterade arbetet.
Från en osäker, kanske rädd individ till en väl omhändertagen och nöjd individ.

både de viktigaste och de oväntade förloppen och funderingarna längs en patients resa. Detta oavsett om det är
någon som blivit cancersjuk, ont i en tand eller som råkat
ut för en olyckshändelse.
Börja med att luta dig tillbaka i stolen du sitter i och slut
dina ögon. Tänk dig därefter att ditt barn eller din käresta
ligger i sängen och hostar, nu ännu kraftfullare än tidigare.
Huvudvärken har blivit värre och suget efter mat har
minskat den senaste tiden. Hos både dig och din närstående växer onda aningar fram om att det kan vara något allvarligt. Kan det vara cancer? Det är nog cancer, eller?
Vad far genom ditt huvud? Hur tänker du? Hur skulle
du och din närstående agera? Vem skulle ni kontakta?
Vad skulle ni förvänta er?
Skriv ner eller rita vilka faser eller steg som du upplever
ni går igenom tillsammans (använd gärna processkartan i
appendix 2 för att komma igång). Tydliggör vilka stegen
är, hur går det till? Vad gör ni? Vad förväntar ni er? Hur
skulle det kunna se ut? Vad skulle ni vilja ha hjälp med?
Tänk sedan hur ni går vidare. Ni kontaktar vårdgivare,
söker på Internet, diskuterar med kollegor, med familjen
och med vänner. Hur känns det när ni ska lägga er på
kvällen? Hur känns det när ni ska gå upp på morgonen?
Ni går vidare, sitter i väntrum, går igenom undersökningar, tar prover, väntar på nya provtagningar. Tänk sedan
att ni varit i kontakt med vården igen och fått bekräftat
att det är cancer som diagnosen visar. Vad gör du då? Hur
tänker du och din närstående? Vem involverar ni? Vad
förväntar du dig? Vad förväntar sig din närstående? Vad
skulle du önska dig? Vem involverar processen och på
vilket sätt?
Fortsätt sedan resan, rita och skriv ner vilka upplevelser ni går igenom, vilka som är involverade, hur det skulle
kunna kännas etc. Gör gärna några val, både positiva och
negativa, för att få en upplevelse om hur olika vägar händelseförloppet skulle kunna ta. Det är viktigt att du fullföljer händelseförloppet hela vägen – hela patientpro
cessen – och så komplett du bara kan. Ju bättre underlag i
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Med den omdefinierade patientprocessen i bagaget är
nästa aktivitet en gemensam diskussion och kartläggning med de involverade kollegorna som gjort samma
sak. Presentera än en gång era patientprocesser och vad
ni upplevt under övningen. Försök att hålla er till att diskutera patientperspektiven som ni ritat och beskrivit.
Det är viktigt att ni försöker behålla er roll som närstående till en patient snarare än en representant från en vårdverksamhet. Detta ska ni få göra i kommande steg när det
blir dags att skapa en första prototyp på den vård som ni
verkligen skulle vilja ge era patienter.
Avsluta er diskussion med att göra en gemensam patientprocess som ni kan presentera för andra kollegor,
sätta upp i väntrummet, i fikarummet eller på något annat ställe där andra kan se, kommentera och inspireras av
ert gemensamma arbete. Se till att ha post-it lappar och
pennor i anslutning till er kartläggning så att kommen
tarer kan enkelt ges av förbipasserande patienter eller
kollegor.
Vad ni nu har skapat är er huvudprocess – patientpro
cessen (se figur 3 för en illustration). Detta är grunden
för att kunna göra rätt saker, det vill säga kunna priori
tera det som är potentiellt viktigast för patienternas resa
och deras slutresultat. På så sätt kan ni i ert kommande
arbete bättre kunna välja var insatser behöver göras och
sedan se till att dessa görs rätt. I nästkommande steg
tittar vi djupare på vad som kan göras och hur detta
kan prioriteras.

3. Definiera önskvärda resultat
från patientens perspektiv
Med en väl eftertänkt, genomarbetad och diskuterad
patientprocess i bagaget handlar nästa steg om att definiera de önskvärda resultat som en patient och dess närstående kan önska sig från respektive fas i sin resa som
patient (se figur 4 för en illustration) liksom från resan i
sin helhet. Ett önskvärt resultat är det som en patient
förväntar sig och/eller önskar sig från respektive fas i
patientprocessen.
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Kort
väntetid

Insikt och
medvetengörande
av behov

Finansiering

Val av
vårdinstans
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diskutera
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Transport,
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Vänligt
bemötande

Lätt att få
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information

Transport,
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Uppföljning,
återbesök,
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Få behandling

Behandlad,
lindrad,
botad

Figur 4. Illustration av patientprocess med exempel på önskvärda resultat.

I detta steg handlar det om att ta fram så många önskvärda resultat som möjligt för varje fas och skriva ner
dem. Varje fas bör leda till mellan 20–60 önskvärda definierade resultat. Det är viktigt att nyttja de känslor och
upplevelser som föregående steg med patientprocesskartläggningen genererat. I detta arbete är det också viktigt att vara öppen och fri i vad som kan vara ett önskvärt
resultat för potentiella patienter från olika kulturer och
bakgrunder. Vidare är det av största vikt att inte låta ekonomiska, resursmässiga eller andra typer av begränsningar inverka på definierandet av de önskvärda resultaten. I detta steg ska möjligheter fokuseras. Begränsningar
och hinder kommer in i sista steget då vårdprocesserna
ska designas.
Arbetet görs med fördel i
mindre, tvärprofessionella
grupper som tidigare genomgått stegen innan och
har med sig arbetet med patientprocesskartläggningen. N
 ågon form av brainstormingmetod (se under
rubriken Verktyg och modeller nedan för länkar) underlättar a rbetet då det kan skapa den kreativa och öppna
atmosfär som gynnar detta arbete. I framtagandet av de
önskvärda resultaten kan de sju områden som Gerteis et
al. (1993) tagit fram vara inspiration. Alltså önskvärda
resultat från patienter och dess närstående avseende:

Varje delsteg
innehåller
mellan 20-60
önskvärda
resultat.

a) Respekt för patientens värderingar, preferenser
och behov som uttryckts
b) Den upplevda och uttalade samordningen och
integrationen av olika vård- och stödinsatser
c) I nformation, kommunikation och utbildning
riktad till både patienten och dess närstående
d) Fysisk komfort innefattande allt från upplevelse
i väntrum till smärtlindring
e) Känslomässigt stöd och hantering av rädsla
och ångest
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f)D
 eltagande och inkluderande/exkluderande
av familj och vänner
g) U
 pplevelsen av kontinuitet och trygghet
De önskvärda resultaten ska vara formulerade utifrån
tydliga resultat som leder till patientvärde.
Steget avslutas med en skapandet av en tabell där de
önskvärda resultaten förs in för respektive fas i patientprocessen (se tabell 1 för en illustration).
I appendix 3 finns det ofyllda tabeller som kan hjälpa
dig/er att komma igång och få en struktur på arbetet.

4. Prioritera de önskvärda resultaten
Liksom livet i övrigt och för vilken verksamhet som helst
går det inte att genomföra allt utan istället behövs det
klara och tydliga prioriteringar utifrån det slutresultat
som önskas. I denna metod handlar slutresultatet uteslutande om patientens upplevda resultat och värde och prioriteringen ska göras utifrån detta.
Har ni arbetat i flera mindre grupper är ett första steg
att gå igenom de önskvärda resultaten som respektive
grupp tagit fram och sammanföra dessa. Därefter bör en
diskussion föras om de önskvärda resultat som ger mest
värde för patienten. Dessa kan sedan listas och priorteras
i en tabell (se tabell 2 för ett exempel). Till detta bör en
utförligare dokumentation med motivering till respektive önskvärda resultat och dess prioritering sammanställas för det fortsatta arbetet. Det kommer vara viktigt att
ha sammanställt motiveringarna i designen av vårdprocesserna då viktiga detaljer från patientperspektivet kan
lätt falla bort när det interna perspektivet blir utgångspunkten igen. I steg 6 när (om-) designen av vårdpro
cesserna inleds kommer prioriteringarna och dess
motiveringar vara en utgångspunkt till upplägget på de
processer som ska möte de önskvärda resultat som tagits
fram. På så sätt kan designen ta sin utgångspunkt i faktisk
patientnytta och därefter kombineras med de resurser
och de kompetenser som finns tillgängliga eller som
måste anskaffas.
Detta gäller också vad som är möjligt att göra på kort
respektive lång sikt.
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Önskvärda
resultat:...

Önskvärda resultat:
Mottagning

Önskvärda resultat:
Undersökning

Önskvärda
resultat:...

Önskvärda resultat:
Egenvård hemma

1.

Ett vänligt beteende

Professionellt intryck

Att få sin man utbildad

2.

Någonstans att sitta

Känsla av trygghet

Någon att kunna ringa till

3.

Något att dricka

Bli tagen på allvar

Tydliga beskrivningar
och hänvisningar

…

…

…

…

…

Närstående kan
vara med

Skriftlig personlig
information

Lugn och ro

48.

Kort väntetid

Personalen påläst
på min situation

Ett direktnummer
till relevant personal

…

…

…

Tabell 1. En illustration på struktur och innehåll för varje definierat steg i patientprocessen och över de önskvärda patient- och
närståenderesultat som en gemensam analys kan resultera i.

Önskvärda resultat:
Mottagning

PRIO

Ett vänligt beteende

1.

Någon att kontakta

2.

Skriftlig information om
den pågående diagnosen

3.

…

4.

…

5.

…

6.

Stöd till egenvård

7.

…

8.

…

9.

…

10.

Tabell 2. Exempel på prioriteringslista för önskvärda resultat
i fasen ”Väntan på diagnos”.

För att säkerställa att de prioriterade önskvärda resultaten verkligen är de som leder till mest patientnytta kan
dessa bli bedömda och kommenterade av tidigare patienter eller av sådana som genomgår vården parallellt
med detta arbete. För de patientgrupper som är organi
serade i föreningar (ex. reumatikerförbundet, cancer
föreningarna, hjärt- och lungsjuka etc.) utgör dessa organisationer en ypperlig resurs i att bedöma och kommentera de önskvärda resultaten som prioriterats. När deras
kommentarer tagits om hand kan sedan en slutlig prioritering göras och nästa steg tas i arbetet med ökad patienttillfredställelse.

5. Reflektera, iterera och utvidga
Det femte steget startar med en reflektion, både individuell och gemensam, över vad som gjorts och vad som
kommit fram. Var är de stora lärdomarna? Vad har varit
mest slående, lärorikt, väntat och oväntat? Detta följs se-
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dan av en iteration av steg 1–4 för att komplettera nya insikter och utvidga eller omprioritera något uppenbart eller nytt som inte funnits med innan. Frågor som: Om vi
skulle gjort om processen vad skulle vi gjort då? Var behöver vi göra tillägg och skapa mer förståelse? Om det är
första gången som ett team eller en avdelning gör patientprocesskartläggningen är detta ytterst viktigt att inte
hasta igenom arbetet (se figur 5 för en illustration).
Om inte samtliga, eller i alla fall merparten, av de aktörer som på något sätt möter patienten är med i arbetet
är det dags att ta kontakt och bjuda in dem till att vara
med. Presentera vad som gjorts och varför och låt dem
påbörja sitt individuella arbete liksom finna möjligheter
för gemensamma diskussioner, analyser och utvecklingsarbete. För patienten finns det inget annat än en önskan
om att hälso- och sjukvården som helhet ska på bästa
möjliga sätt hjälpa denne att komma vidare i livet. Detta
kräver en integrerad verksamhet där samarbete över organisations- och områdesgränser ska fungera tillfred
ställande och gemensamt skapa bästa möjliga värde och
resultat för patienten. Det hjälper, som bekant, inte att
en del fungerar väldigt bra om de andra inte gör det
– patienten är den som blir lidande!

6. Designa vårdprocesser som möter
de önskvärda resultaten
Med nyvunnen såväl som bekräftad kunskap om vad
patienter ser som önskvärda resultat av såväl helheten
som delarna är det dags att ta fram förslag på vårdpro
cesser som på bästa möjliga sätt möter de önskvärda
resultaten som blivit prioriterade. Med utgångspunkt
i dessa prioriteringar kan en första design av de vård
processer som möter patientprocessen på bästa sätt tas
fram. Det handlar om design av ett ”bör”-läge, det vill
säga hur skulle vårdprocesserna vara designade för att de
önskvärda resultaten ska uppnås. Detta kan innebära väldigt små förändringar för några processer eller aktörer
men givetvis också innebära framtagandet av helt nya
tjänster, funktioner och processer. Det kan också leda till
att fördelningen mellan involverade aktörer ses över liksom ekonomiska omprioriteringar. Figur 6 illustrerar de
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Vad uppkommer mer?
Vad har vi missat, överskattat eller underskattat
i vår kartläggning?

Reflektera

Vad är de stora lärdomarna?
Vad har varit mest slående,
lärorikt, väntat och oväntat?

Utvidga

Utifrån patientprocessen,
vilka ytterligare aktörer
behöver också vara med?

Iterera

Figur 5. Reflektera, iterera och utvidga för att få en fullständig beskrivning
och ökad förståelse för den patientprocess och de önskvärda patientresultat som genererats.

områden som en vårdprocessdesign bör grunda sig på.2
Utgångspunkten är den huvudprocess som tagits fram i
steg 1 och 2 och de prioriteringar som fastställdes i steg 4.

detta liksom andra delar som
rapporten behandlar.

Därefter handlar det om att konkretisera vad just din/er
verksamhet kan erbjuda och bidra till i form av hälsooch sjukvårdserbjudande till den helhet som patienten
upplever. Vidare handlar det om att fundera på hur väl ni
kan uppnå de prioriterade resultaten på ett hållbart sätt.
Det som du/ni har med er efter dessa steg är en första prototyp på hur ni kan möta era patienter på ett mer tillfredställande sätt. Att implementera det som prioriteras kräver i sin tur mer analyser av hur det ser ut idag, vad och
hur investeringar kan göras, konsekvensanalyser på kort
och lång sikt avseende p
 atienter, medarbetare
och v erksamheten i stort etc. Denna rapporten syftar till
att ta fram vad som är rätt sak att göra – att göra rätt sak
finns det en mängd olika angreppssätt, modeller och
verktyg att tillgå.
En mer ingående diskussion hur verksamhetsmodellering fungerar och sätt man kan arbeta med
denna k
 ommer att beskrivas i en kommande rapport.
Under rubriken Fortsatt l äsning finns några tips på böcker och artiklar som kan fördjupa läsarens kunskaper i

I arbetet med förbättringsoch innovationsarbete finns
det ett antal verktyg och modeller som kan var till stöd.
För att identifiera och
generera idéer, behov och önskemål samt nya sätt att leverera vård och omsorg finns det ett antal kreativitetsmetoder som kan vara till hjälp. På hemsidan www.mycoted.com finns det en stor mängd verktyg och metoder till
att arbeta kreativt, att definiera problem, att generera
idéer, välja ut idéer och implementera dessa.
I del 4 introduceras också ett antal modeller och verktyg, såsom job mapping, konsumtionskedjan, business
model generation, som för den intresserade som vill
fördjupa sig mer kan studera och tillämpa i sin praktik.

10

Verktyg och modeller

Det kan vara
från de små
förändringarna
som de stora
effekterna
uppkommer.

2   
I appendix 4 finns verksamhetskartan bifogad som kan användas som underlag

i en g
 emensam diskussion kring den underliggande logik och de arbetssätt som
på bästa möjliga sätt möter de behov som identifierats och prioriterats.
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Relation &
kommunikation

Behandlad,
lindrad,
botad

Leverans &
service

Vårdens erbjudande
Vad vill vi erbjuda? Vad är det vi erbjuder nu, egentligen? Vilka problem löser vi? Vilken service erbjuder vi. Vilka behov tillfredställer vi?

Nyckelaktiviteter
Vilka nyckelaktiviteter krävs för vårt
erbjudande, vår patientrelation,
vår kvalitet och utveckling?

Nyckelresurser

Nyckelpartners

Vilka nyckelresurser krävs för vår
serviceleverens, vår patientrelation,
och våra kostnader?

Vilka är våra viktigaste partners?
Vilka är våra viktigaste leverantörer?
Vilka nyckelresurser ha de?
Vilka nyckelaktiviteter utför de?

Kostnader
Vilka är de klart viktigaste kostnadskrivarna i verksamheten?
Vilka nyckelresurser är mest kostsamma?
Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma?

Intäkter
För vilket värde är våra patienter villiga att betala?
För vad är region/landstingen villiga att betala?
Vad betalar de för redan nu? Hur skulle de vilja betala?

Figur 6. Beskrivning av de ingående delarna i en verksamhetsmodell som ligger till grund för designen av de värdeadderande
vårdprocesser som ska möta den patientprocess som definierats.

 idare finns det kopplat till Lean-litteraturen en mängd
V
varianter på visualiseringsverktyg som också var till
hjälp, inte minst när man ska delge insikter och få återkoppling på arbetssätt och processer.
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På sidan www.patientprocess.se (våren 2013) kommer
också löpande läggas ut modeller och verktyg liksom
länkar till andra sidor som har relevanta modeller och
verktyg för de som vill arbeta mer ur ett patientprocess
orienterat synsätt.
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Del 4 – Teoretisk underbyggnad

Att sjukvården står inför flera stora utmaningar är de
flesta överens om. Dessa behöver hanteras genom både
ständiga förbättringar och genom förnyelse. Alltså en
del processer eller sätt att arbeta behöver bara bli bättre
– göra saker rätt – efter som det redan är rätt saker som
görs. Andra områden och arbetssätt måste tänkas om
från grunden och förnyas – göra rätt saker (se nedan
för definitioner av förbättrings– respektive förnyelse
arbete). Båda perspektiven är helt klart nödvändiga.

FÖRÄNDRINGSARBETE
● Att

göra saker rätt, göra 
något snabbare, med mindre
resurser, eller med högre
kvalitet.
sker i en eller
ett fåtal dimensioner, ex. tid,
kostnad, upplevd kvalité.

FÖRNYELSEARBETE
● Att

göra rätt saker- ändra en
hel process, ändra grundlägg
ande synsätt, ny typ av service,
förändrad verksamhet.

● Förändringen

sker alltid i flera
dimensioner, ex. logik, belöning, tid, utrymme, teknik,
marknad och kundnytta.

● Ovisshet

i faktiska resultat
vilka omprövas längs resan,
där lärandet är av största
vikt.

● Förändringen

● Ofta

tydlig uppföljning kring
ett kontrollerat möjlighetsoch utfallsrum.

Att arbeta patientprocessorienterat innebär att först undersöka och förstå vad som är rätt sak att göra, vilket i
sjukvårdssammanhang är att skapa bästa möjliga resultat
för patienterna före, under och efter deras resa, och därefter utvärdera om det är förbättring eller förnyelse som
behövs när det kommer till att göra saker rätt (18).
Sjukvården, med dess hierarkiska uppbyggnad, dess
etablerade specialistområden, ett ofta introvert synsätt
och de funktionsorienterade tilldelnings – och ersättningssystemen anses (4,19) av många som otillfreds
ställande när det gäller sättet att leverera vård och tillfredsställa medborgare och patienter. Granskar man det
dominerande paradigmet, vilket är härlett från natur
vetenskapen (5) är det tydligt att den komplexa verklighet som de flesta, både inom och utom sjukvården upplever, inte kan hanteras på något tillfredställande sätt. I
stället är sättet att angripa och hantera förändring baserat på reduktionism och förenklande antaganden (20).
Antagandet är att organisatoriska eller kvalitetsrelaterade problem går att förenkla och bryta ner i mindre delar
och likt legobitar kan nya, bättre ”system” designas, ofta
från ett ”top–down” perspektiv. Det är vanligt med ”direktöversättningar” av naturvetenskapliga antaganden
till sociala sammanhang, det vill säga processer och
avdelningar behandlas som celler, molekyler eller mekaniska delar. En dominerande metafor är att sjukvården
eller ett sjukhus är ett system vars delar och flöden be
höver trimmas och optimeras.
Samtidigt är det förenklande synsättet också framgångsrikt då det alltid finns saker som går att förbättra i
de delar man väljer att fokusera (var papperskorgen står i
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ett operationsrum, hur
många patienter man kan
ta emot under en dag, optimerad bemanning, rutinerna på en röntgenavdelning
etc). Vidare går det ju också
att rationalisera och skära
kostnader när man isolerar
delar och kartlägger dess
verksamhet. Det finns alltid moment som är onödiga, procedurer och rutiner som är överflödiga, tider som
går att förkorta, oklara ansvar som går att förtydliga etc.
En patient berättade att läkaren efter hans bråckoperation utropat att det var nytt rekord på under 20 minuter
för ingreppet. Dock hade en bit operationsduk lämnats
kvar så han fick opereras igen och under en period av 45
dagar besöka distriktssjuksköterska varannan dag för att
få såret omlagt.
Medan det ofta för både chefer och medarbetare är en
dröm att få ordning och reda på både rutiner, procedurer
och tillbehör så förändras förutsättningar, mål, ramar
och behov ständigt.
Verkligenheten är föränderlig. Det som känns optimalt ena dagen utmanas nästkommande. Medan den
produktiva tiden för personalen ska utgöra en stor del av
arbetet måste även tid vara avsatt för att reflektera och
kunna tänka nytt och annorlunda. Detta slack eller organisatorisk redundans är dock väldigt lätt att rationalisera
bort till förmån för mer produktivitet. Den fria, icke bokade tiden som man upplever ena dagen, och kan rationalisera bort, är kanske den som behövs en annan dag
för att rädda livet på någon eller fördjupa sig i nya
patientbehov och forskningsrön.
Redundans är dock helt avgörande för all typ av
förändring vilket flera av dagens framgångsrika företag
tar fasta på när de låter medarbetarna få egen tid till att
utveckla och testa nya produkter, tjänster och processer
inom ramen för deras arbetstid.

Att välja rätt
sak att göra
ska alltid
komma före
att göra
saken rätt.
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Redundans är helt avgörande
för all typ av förändring.
Trots vetskapen om framtida utmaningar och ständ iga
förändringar är användandet av reduktionistiska och
förenklande synsätt fortfarande det klart dominerande
perspektivet inom flertalet managementfilosofier i såväl
industrin som i sjukvården (21). Detta trots att det förenklande paradigmets nytta för sociala system har
dementerats av flertalet forskare sedan 1950–talet
(14, 22–28). Detta syns inte minst i de förbättringsar
beten som görs i sjukvården. Dessa är ofta tydligt av
gränsade till ett team eller en avdelning, fokuserar inifrån
och ut, har produktivitets– eller rationaliseringsmål,
mäts kvantitativt och som sällan tar med faktiska patienter e ller ett uttalat patientperspektiv i det reella arbetet.
Situationen är dock inte förvånande då de senaste 15–20
åren har präglats av ett starkt kostnads– och rationaliseringsfokus i sjukvården, något som givetvis förstärker
sådant beteende. Vidare spelar den riskaversa och konvergenta kultur som sjukvården representerar in (4,15,16).
Många forskare pekar på att det finns helt enkelt för
många hinder i de etablerade, rigida strukturerna och relationerna mellan professioner och individer (4,8,29,30).
Under flera år har jag haft workshops där deltagare från
hälso– och sjukvården ombetts lista möjligheter respek
tive hinder till innovation i sjukvården. I samtliga fall har
listan på hinder varit betydligt längre än den med möjligheterna.
Samtidigt ökar utmaningarna och komplexiteten är ett
faktum men som inte låter sig hanteras på ett tillfredställande sätt, vilket inte minst upplevs ur ett patientperspektiv. Häri ligger en ofantlig potential för sjukvården, i att
tänka helhet, att tänka om vad gäller verksamhetsmodeller och sättet att möta patienten längs dess resa genom
hälso– och sjukvården. Och varför inte även innan och
efter denna resa!

Sjukvården som ett komplext fenomen
Att betrakta sjukvården som ett komplext fenomen innebär att ta ett steg ifrån de traditionella och reduktionistiska antaganden och angreppssätt som råder idag och
istället anta den komplexitet som vardagliga situationer
innehåller. Det innebär en förändring av det ”mind–set”
vilket ledare och medarbetare inom sjukvården använder
i deras vardag.
Precis som vi uppgraderar våra datorer, t elefoner, sätt
att umgås på sociala medier etc. måste vi uppgradera våra
antaganden kring det sätt som hälso- och sjukvården
fungerar till den samtid vi nu lever i.
Valet av, och sättet metoder och angreppssätt används
på, beror på de antaganden vi gör rörande hur vi uppfat-
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tar världen och de situationer vi står inför (17). Detta får
d irekt inverkan på hur kunskap överförs, hur ledarskap
utövas och på de resultat som genereras.
Med utgångspunkt i att sjukvården är ett komplext fenomen, bör en patientprocessorienterad hälso– och sjukvård realiseras genom ett interagerande mellan den operativa personalen och patienten. Detta gäller framförallt
i skapandet av de värdeadderande processer som kontinuerligt ska anpassas till den huvudprocess som patientprocessen utgör. Resultatet av en sådan satsning skulle bli
ett självorganiserande system baserat på delaktighet då
det byggs från grunden (bottom–up) – alltså inte genom
central styrning (top–down). Ett sådant system kommer
till en hög grad att bli robust men även anpassningsbart
till framtida förändringar. Vidare kommer det att bygga
på delaktighet och ansvarstagande från verksamhetens
viktigaste resurser – de som arbetar i ”fronten” (30).

Att skapa framtiden –
ett innovationsperspektiv
Innovation kan definieras som ett framgångsrikt skap
ande av något nytt som tillför värde åt en patient, kund
eller användare (19,31,32). Innovation är idag ett av de
senaste modeorden både i Sverige och internationellt och
används i de flesta sammanhang, mer eller mindre korrekt. Ett vanligt missförstånd är att innovation i huvudsak handlar bara om fysiska produkter eller uppfinningar
(33.34). Medan produktinnovationer är en central del i
innovationsområdet kan innovation realiseras som ser
vice, som processer, som strategier, som sociala nätverk,
som verksamhetsmodeller etc. (35,36). Vidare är det en
väsentlig skillnad mellan uppfinning (invention) och
innovation. Det krävs framgångsrik implementering och
användning för att något (produkt, process, tjänst etc.)
ska bli en innovation (37). I grund och botten handlar
innovation om att finna nya och kreativa möjligheter
och framgångsrikt realisera dessa. Genom att ifrågasätta
existerande strukturer och arbetssätt, genom att appli
cera ny teknologi, eller genom att skapa, tillfredsställa
och överträffa kunders och patienters krav och önskemål
och samtidigt skapa fördelar för den egna verksamheten
kan innovation uppstå (31).

I grund och botten handlar innovation om att finna nya och kreativa
möjligheter och framgångsrikt
realisera dessa.
En central del av innovationsarbete är att förstå sina patienter, kunder och användare (38,39) – att kunna göra
rätt saker. Medan forskningen och praktiken om marknader fram till nyligen, liksom sjukvården, haft ett förenklande och introvert perspektiv utmanas detta nu av
mer förståendeskapande modeller och synsätt (40–44).
Traditionella instrument såsom enkäter och fokusgrupper anses inte som tillräckliga och ibland helt oanvändbara när det kommer till att ta fram nya eller förbättrade
tjänster, processer eller produkter (45–47). Istället krävs
nya sätt att nå insikt och förståelse i syfte att skapa värde
för de som behöver det. För sjukvården är det Patient
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processorienterade perspektivet och den metod som presenteras i kommande kapitel ett nytt sätt att förstå och
skapa värde för sjukvårdens viktigaste intressenter nämligen patienterna.
McGrath och MacMillian (38) lyfter fram vikten av att
förstå vad kunden faktiskt går igenom. Detta, menar de,
är ett av de bästa sätten att identifiera nya möjligheter
och framförallt i att skapa värde för kunden, vilket är den
centrala källan för organisationers överlevnad och framgång. En av deras modeller, benämnd ”konsumtionskedjan”, har till syfte att skapa förståelse för den kedja av aktiviteter som en kund genomgår i användandet av en
service eller produkt. De drar slutsatsen att: ”Det är förvånande enkelt att glömma bort att kunderna inte bryr
sig om vad du erbjuder. Vad kunder bryr sig om är deras
behov och hur dessa kan tillfredställas” (38, s.50, författarens översättning). De lyfter också fram att det är ytterst betydelsefullt att sätta sig in i den kontext kunden
befinner sig i för att kunna möta och överträffa kundens
behov. Flera andra forskare har också poängterat kundinvolvering och behovet av att studera kunden i olika
situationer och inte bara när den nyttjar en tjänst eller
köper en produkt (48–50).
Att sätta sig i kunden eller
Att hitta en
patientens kontext och
produkt eller
verkligen komma på djupet
service som möi förståelse och insikt är vad
ter kundernas
såväl service– som innovationsforskningen visar som
behov k räver en
centralt. Inlevelsen är av
stor portion
största vikt! Grundaren av
energi och
den innovativa designfirentusiasm.
man IDEO, Tom Kelley
klargör att om målet är att
hitta en produkt eller service som möter kundernas behov kräver det en stor portion
energi och entusiasm i framtagningsarbetet (51). Vidare
är kund och användarförståelse en av de centrala faktorer
som gjort Google så framgångsrika (40). Det är också en
av grundpelarna i Mayo klinikens arbete, att fokusera på
patientens upplevelse och leva in i dess vardag för att kunna utveckla och leverera den vård och det stöd som patienten behöver (52).
Genom att kartlägga och analysera de faktiska processer
som patienter genomgår, en patientprocesskartläggning,
kan möjligheter till förbättringar, innovationer och kostnadssänkningar öppnas upp. Med ett komplexitetsperspektiv påkopplat, där den grundläggande filosofin är att
ifrågasätta antaganden, kan utväxlingen bli än större
(17). Svar som; ”det går inte”, ”det har vi gjort” eller ”det
är för kostsamt” är i detta sammanhang hämmande och
bör tydligt ifrågasättas. I figur 2 illustreras några av de
faser som en individ kan gå igenom under sin resa (i appendix 1 finns exempel på typiska frågeställningar från
respektive fas). Viktigt att lyfta fram är att figuren nedan
och den efterföljande beskrivningen utgör enbart exempel på aspekter och frågor som kan behandlas. Poängen
är att för varje patient och/eller typ av patient ska just
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 eras process beskrivas, analyseras, värderas, omvärderas
d
och ifrågasättas i syfte att skapa förbättrings– och innovationspotentialer. Det är ingen tvekan om att potential
finns för både förbättring och innovation i var och en av
de ingående delarna i patientprocessen!
I en serie av artiklar och forskningsrapporter beskriver Bettencourt och Ulwick en metod i att ta fram de underliggande behoven som en kund har. De menar att det
är förvånande hur många företag och organisationer som
helt osystematiskt tar fram nya produkter och tjänster
utan att egentligen och på ett medvetet sätt studera existerande och potentiella kunders behov och vad de vill ha
uträttat (47,53). Deras metod, kallad ”job mapping”, går
ut på att kartlägga varje delsteg i en användares process
och finna vad som är önskvärt med en produkt eller
tjänst. Med denna analys säkerställs också de mätvärden
som kunden eller användaren värdesätter vilka kan användas i utvecklandet av förbättrade eller nya produkter
och tjänster. De poängterar speciellt att deras ”job mapping” skiljer sig från traditionell processkartläggning
eftersom ”målet är att identifiera vad användare försöker
få gjort eller uppnå i varje fas, inte vad de faktiskt gör”
(53, s.110, författarens översättning).
Ett annat område som diskuterats mycket i affärsvärlden
och i innovationslitteraturen de senaste 5–6 åren är
affärsplanering och affärsmodellering. Två av de mer
kända författarna, Ostervalder och Pigneur (54) lyfter
fram ”business model generation” som ett centralt om
råde för de flesta företag att aktivt arbeta med. Idag är det
företags affärsmodeller som är ett av de viktigaste konkurrensmedlen i en allt mer föränderlig och komplex
omvärld. Affärsmodeller utgör den logik och grund för
hur en verksamhet lönsamt skapar och levererar värde till
sina användare och kunder. Enligt Ostervalder och Pigneur (54) består en affärsmodell av nio olika byggstenar.
Dessa är kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartnerskap och kostnadsstruktur. Medan litteraturen på området fokuserar på företag finns det stora
potentialer att använda grundtankarna i både den privata
och offentliga sjukvården. Att varje medarbetare har
möjlighet att förstå den verksamhetsmodell som en
vårdaktör grundar sig på och kunna inverka på hur denna
ska kunna förändras borde vara åtråvärt inom hälso– och
sjukvården, inte minst baserat på de utmaningar som
hälso- och sjukvården konfronteras. En uppdaterad och
medvetandegjord verksamhetsmodell som möter identifierade patientbehov och önskemål borde vara grunden i
allt förnyelsearbete. I metoden som presenteras i nästa
del – patientprocesskartläggningen – utgör verksamhetsmodellering det sista steget och en kort beskrivning
kommer att ges hur detta lägger grunden till att designa
vårdprocesser som möter de behov som dagens och framtidens patienter har på vårdgivare.
Ytterligare två viktiga aspekter i innovationsarbete är:
1)  förstå först behoven och skapa därefter lösning
arna, och att
2)  förändringar, och inte minst förnyelse/innovation,
måste få ta tid.
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Figur 7. Övergripande illustration av en patientprocess.

Förstå behov vs. lösa problem
Det är karakteristiskt för de flesta människor att när de
stöter på ett problem börja tänka på lösningar. Detta är
något som kreativitets– och innovationsforskningen
adresserat länge och som de flesta organisationer ser som
en utmaning att inte falla för. Ett sådant beteende hos
medarbetarna leder till att det åstadkoms en mängd olika
lösningar utan att problemen är definierade eller behoven förstådda. I sjukvården är detta väldigt tydligt där
patienten ofta nämns samtidigt som det saknas både metoder och konkreta projekt som verkligen utforskar och
tar hänsyn till vad patienten vill ha eller skulle kunna
önska sig. Det finns ett utbrett antagande i sjukvården att
personalen själva vet vad patienten behöver och vill ha.
I ett flertal möten med representanter för vården har det
kommit upp frågor kring hur mycket bevis det ligger
bakom metoder och angreppssätt för innovation och
förbättringsarbete, vilket givetvis är mycket bra frågor.
Under samma samtal och med flera andra har jag ställt
frågan hur de vet vad patienter behöver och vill ha. Det
genomgående svaret har varit att ”det vet vi ju”. Detta
måste ifrågasättas och behandlas som andra antaganden
i sjukvården, det vill säga med vetenskapliga och pragmatiska sätt att omsätta antaganden i vetande och kunskap. Samtidigt är det en intressant paradox i en så uttalat
evidensbaserad verksamhet som sjukvården utgör.

Det finns ett utbrett antagande i
sjukvården att personalen själva vet
vad patienten behöver och vill ha.

en längre tid få arbeta med de nya tankar eller koncept
som tas fram för att bilda sina egna insikter och erfarenheter. För vilken organisation som helst som:
1) t ar sig an utmaningen att verkligen förstå sina
kunders behov,
2) ä r beredd att ifrågasätta några av de etablerade
sanningar som verksamheten är byggd på och
3) s om vågar starta en process utan ett tydligt mål
men med ett självklart syfte dvs. att markant öka
värdet för sina patienter/användare .
Innovationsarbetet bör ses som en av de viktigaste investeringarna. Medan de kortsiktiga resultaten kan bli sämre eftersom tid för skapandet av något nytt och bättre
måste ges, är potentialen på längre sikt av ett väl genomfört arbete stor. I figur 8 illustreras den ofta upplevda
skillnaden mellan att bara fortsätta göra saker bättre
(diagrammet till vänster) och att förnya de delar som
behövs för att skapa bättre resultat för sina patienter eller
användare (diagrammet till höger). Värt att notera är att
osäkerheten i förnyelsefallet är oftast betydligt större och
utgången kan givetvis också leda till ett sämre resultat.
Forskningen är dock entydig på att de företag/organisationer som i princip endast satsat på att förbättra sina
produkter och erbjudanden också försvunnit e ller fått
svåra bekymmer med försäljning av deras tjänster och
produkter.

Förändringsarbete tar tid
Allt förändringsarbete måste få ta tid då det oftast innebär omställningar för individer utifrån hur de idag har
det. Studier visar att det är bara 2,5 % av användarna på
en marknad som direkt tar sig an nyintroducerade produkter och tjänster. Därefter, förutsatt att produkten
och tjänsten finns kvar, börjar ytterligare 13,5 %, ibland
kallade de tidiga användarna, ge sig an en nyhet. För den
stora massan tar det oftast längre tid, kraven är större på
att det ska fungera bra från början. Detta är viktigt att
förstå och ha med sig i förnyelsearbetet då det verkar ligga i den mänskliga naturen. Med andra ord så måste innovation få kosta tid, annars skapas varken engagemang
eller potential för faktiska förbättringar. Att arbeta med
innovation är en investering och ska behandlas så också.
Kollegor och medarbetare måste ha möjlighet att under
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Figur 8. En schematisk illustration över potentiell
prestation/resultat från förbättrings– (till vänster)
respektive förnyelsearbete (till höger) över tid.
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Det är dock inte enkelt utan kräver en stor insats att arbeta mer kund/patient orienterat. Olson and Bakke (55)
rapporterar exempelvis från en framgångsrik studie
kring kundinvolvering i serviceutvecklingen på TeliaSonera att de inte valde att arbeta vidare med det. Anledningarna som lyftes fram var relaterade till inställningen
och förståelsen hos både chefer och utvecklare. Det som
användarna ville ha ansågs vara förenklat och utanför
gängse normer i förhållande till vad utvecklarna ville
göra. De ville istället använda senaste tekniken för att
göra mer spännande lösningar tillsammans med deras leverantörer. En annan anledning var att det upplevdes för
utmanade att ändra på retablerade rutiner från chefernas
perspektiv. Flera andra studier rapporterar kring utmaningarna med kundorientering och kundinvolvering och
lyfter fram aspekter såsom:
■ kommunikationsbarriärer och attitydskillnader
mellan utvecklare och användare (56)
■  att det upplevs som för tidskrävande att studera
och förstå användaren (55)
■ att det inte passar sättet att arbeta i en organisation
(57) speciellt inte när områdesgränser ska brytas
■ ökad osäkerhet både avseende vad som förväntas
och vad man ska göra (58–60)
■ svårigheten att välja ut kunder/användare
■ svårigheten att ta fram incitament för kunder
/användare samt
■ svårigheten att ta till sig och förstå kundens
/användarens erfarenhet och kunskap (61)
Följaktligen, för att innovation ska bli verklighet behövs
en organisation och kultur där medarbetarna kan samarbeta över gränser och där den mentala inställningen,
mind-setet, är fokuserat på värdeskapande för patient
och användare. I avsnittet om ledarskap nedan lyfts
ledarskapet och chefskapet fram som en möjliggörare för
innovation samtidigt som de också hindrar om insikten
och medvetenheten saknas. I kommande avsnitt för
djupas det innovativa mind–setet som krävs för framgångsrikt förnyelsearbete.

Beredd till förnyelse – ett innovativt mind–set
När verkligenheten förändras krävs en förbättrings
filosofi som är anpassad för detta och som höjer sig
över kortvariga modeord och influenser. Det anpassningsbara förbättringsarbetet är det centrala, om det
sedan benämns med ett japanskt begrepp eller ett
begrepp från fordonsindustrin, om det bygger på systemdynamiska modeller eller processorientering är oftast
ovidkommande. Den öppna och kritiska hållningen är
viktigast i sammanhanget, så att debatten inte landar i
vilken metod som är bäst och stannar därvid – eller rättare sagt vilken konsult som säljer in sig bäst. Grundantagandena och synen på framtiden som ett optimerat tillstånd eller som en outnyttjad potential av möjligheter är
dock essentiell. Även de mest framgångsrika metoder
och verktyg faller till korta om de hamnar i händerna på
individer och organisationer som domineras av begränsande och konvergerande verklighetsuppfattningar. För
att skapa en positiv förändring krävs ett mind-set som är
mottagligt till förnyelse och innovation, som vågar ifrå-
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Den svåraste utmaningen låg i att
övertyga medarbetarna att arbeta på
nya sätt.
gasätta gängse strukturer och arbetssätt och framförallt
de underliggande antaganden som en verksamhet vilar
på (62,63). Att förändra sig själv och sina medarbetare är
dock svårt och tar tid. Meliones rapporterar från en större förändring av Dukes barnsjukhus i USA att “den svåraste utmaningen låg i att övertyga medarbetarna att arbeta på nya sätt” (64, s.136, författarens översättning).
En annan studie av telekomsektorn visade att den mest
begränsande faktorn för att involvera kundernas idéer i
utvecklingen av nya tjänster var utvecklarna i företaget
(41). De kunde inte sätta sig in i vad kunderna behövde
utan stannade i sin egen föreställning om vad som var bra
för dem. Senge (65) som länge arbetat med att få organisationer att förstå att de viktigaste aktörerna att skapa
värde för är deras kunder, inte deras aktieägare. Han
lyfter fram att det krävs inställning hos organisationers
medarbetare som ser kundvärde som något viktigt och
som kan skapa en ”kreativ spänning” mellan utvecklare
och användare. På så sätt kan ett lärande skapas som
genererar nya idéer och skapar nya sätt att tillfredsställa
användare. För att detta lärande ska ta fart krävs det en
kontinuerlig brukarmedverkan som går bortom tradi
tionella enkäter (66).
Organisationer har dock en benägenhet att hamna i invanda mönster och strävan efter att bibehålla det som i
alla fall fungerar och förbättra det som för stunden uppmärksammas som problematiskt. Effekten blir att organisationer har ett antal underliggande antaganden som
inte ofta diskuteras då de ses som självklara i den kultur
som alla är samskapare av (17). Att kunna ställa om en
verksamhet till att bli mer patient– eller användarfoku
serad kräver en aktiv diskussion och reflektion över vilka
antaganden som ligger till grund för verksamheten
(exempelvis förenklande jämfört med komplexa antaganden (17)).
Att låta fokus vara på patienten och att skapa värde för
patienten under dennes ”resa” i hälso– och sjukvården,
kräver adaptiva arbetssätt och innovativa medarbetare
som snabbt kan ställa om till nya förutsättningar och förväntningar. Roller och ansvarsområden blir mindre viktiga då patientens behov ska tillfredställas på både kort
och lång sikt. Hela patientens resa måste finnas på varje
medarbetares radar samtidigt som det som ska hända
inom respektive moment fokuseras. Ingen väsentlig information får försvinna eller bli borttappad vilket kräver
aktiv kommunikation och gemensamt omhändertagande över avdelnings– och kompetensgränser (67).

Ledarskapet – en avgörande faktor
för framtidens sjukvård
Den roll som ledningsfunktioner på olika nivåer ska ha
är att skapa arenan för denna transformation och skapa
möjligheter för relationer mellan funktioner, undanröja
ekonomiska låsningar och, kanske viktigast av allt makt
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och revirtänkande i organisationen. Det senare är något
som identifierats i flera studier av hälso– och sjukvården
(9,20,30,68) och som klart hindrar såväl förbättringar
som innovation (32). Detta sätter krav på ledarskapet
som istället för att fokusera på roller, funktionsområden,
budget, struktur, kontroll och förenklande ska arbeta
med att skapa interaktion och ömsesidigt beroende, med
andra ord värdeskapande relationer mellan de verksamma aktörerna i processerna. Detta innebär också att strama strukturer ersätts av lösare och flexiblare kopplingar
mellan enheter och personer, liksom upprätthållandet av
ett kontinuerligt lärande i dessa relationer. Systemet som
helhet kommer på så sätt att snabbt kunna stoppa onödiga fördröjningar, kostnader, missförstånd och gemensamt, genom synergier, skapa mervärden för patienten
längs hela dennes resa genom hälso– och sjukvården.
Mätning med fokus på patientresultat behöver göras
kontinuerligt; både före, under och efter att patientprocesser genomgåtts. Det som krävs är alltså en institutionalisering av patientprocessorienteringen med både
kvantitativa och kvalitativa mätvariabler och kategorier
som underlag vilka genereras av de som arbetar i och med
processerna och då inte minst patienterna och deras närstående.

Fortsatt läsning
För den som vill lära sig mer om affärsmodeller och på
ett praktiskt sätt guidas genom hur dessa genereras rekommenderas Osterwalder, A. och Pigneur, Y. (2010)
Business model generation: A handbook for visionaires,
game changers, and challengers, John Wiley & Sons, NJ.
Vidare kommer det att finnas mer material och länkar
på www.patientprocess.se som du och ditt team kan
använda.

Förvänta kreativitet och se till att
belöna och uppmärksamma den när den
uppstår.
Vidare är det viktigt att innovation blir en del av vardagen vilket borde var centralt för varje chef och ledare.
I det arbetet är det viktigt att börja hos sig själv (69) och
uttalat välkomna innovation och förändring. Låt organisationen söka efter möjligheter till förnyelse och förbättring på det sätt som passar just er organisation. Se till att
samtliga ges möjlighet att bidra och inte bara de främsta
läkarna eller sjuksköterskorna. Förvänta kreativitet och
se till att belöna och uppmärksamma den när den uppstår. Var samtidigt tolerant mot misslyckanden. Förvänta
dig också misslyckanden och ”intelligenta fel” och tolerera dem. För det mesta utgör dessa oundvikliga men viktiga steg i kommande framgångar. Utnyttja dessa som
lärdomar och som viktiga lärdomar i den fortsatta förnyelsen och förbättringen av patientens värde och verksamheten i stort (70).

Sammanfattning
Grundantagandet i denna rapport är att det både behövs
förbättringsarbete och förnyelsearbete/innovation men
att detta ska styras utifrån den egentligt viktiga huvudprocessen – patientprocessen – som bygger på det värde
och de resultat som varje enskild patient upplever från
sin resa genom hälso– och sjukvården. Liksom flertalet
andra forskare hävdar (2,3,6), är det min bestämda uppfattning att sjukvården och samhället i stort måste satsa
mer på förnyelse för att kunna hantera de utmaningar vi
går till mötes. I detta arbete möjliggör en patientprocessorientering av sjukvården att rätt saker väljs vilka sedan
kan göras rätt med hjälp av innovations- och förbättrings
metoder och perspektiv.
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Appendix 1: Exempel på frågeställningar som respektive fas kan behandla

Observera att dessa ska ses som inspiration då meto
diken (steg tre) fokusera på att skapa önskvärda resultat u
 tifrån patientens perspektiv för just den patientprocess som avses förbättras.
Medvetandegörande av behov Hur kan sjukvården agera för att göra kunderna själva uppmärksamma på eventuella vårdbehov? Hur kommuniceras pro
aktiva budskap ut? Hur ofta, till vem, på vilket sätt når
det medborgaren? Vidare, vilka närstående finns med
i denna fas (familj, vänner, kollegor) och vilken
inverkan kan det ha på förloppet?
Sökande Hur kommer kunderna fram till om de ska
vända sig någonstans och i så fall till vem och på vilket
sätt? Vad och med vem tas beslut – familj, vänner, släkt,
kollegor? Var får de information ifrån och hur vet de att
de ska söka på de ställen som eventuellt finns?
Val av vårdgivare Hur väljer kunderna vart de
ska vända sig? Varför väljer de vissa instanser framföra
andra?
Kontakt och bokning Hur sker kontakt och
bokning? Kan medborgaren boka på Internet? Hur är
tillgängligheten, på telefon, på e-mail eller andra sätt?
Transport och åtkomst Hur ser logistiken ut?
Hur tar sig kunden till vårdgivaren? Hur är det skyltat,
hur hittar patienten till mottagningen?
Kassa och betalning Var och hur sker betal
ningen? Hur sker bemötandet?
Finansiering Hur ser finansieringen ut? Vilka
möjligheter finns? Vem betalar vad? Hur påverkar
finansieringsfrågor behandlingsmöjligheter? Vem
ansvarar? Och hur nöjd blir patienten?
Mottagning Hur kan mottagningen förbättras?
Hur kommuniceras information vid förseningar? Hur
sker bemötandet? Tas kulturella faktorer i bejakande?
Undersökning Hur kan undersökningen förbättras? Denna dimension kan delas in i två områden, dels
avseende ”vad” - undersökningsform, teknik, metod
alltså kliniska/medicinska aspekter, dels ”hur” – processen som patienten går igenom i samband med undersökningen. Det förstnämnda, ”vad”-området, behandlas i den kliniska forskningen och förbättrade sätt
publiceras kontinuerligt och därmed också svårt för
vårdgivare att hålla sig uppdaterade. Det andra, ”hur”området, handlar mer om den process som patienten
går igenom från mottagandet, genom olika delprocesser eller steg som krävs/uppskattas, till dess att diagnos
faställs. Kan detta integreras mer? Vilka effekter får
det? Vilka nya typer av undersökningsmetoder kan
genereras?
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Diagnos Hur kan diagnosförfarandet förbättras?
Kan informationen bli tydligare i hur den förmedlas till
patienten? På vilket sätt får patienten besked och hur
snabbt? Vad baseras hastigheten på och på vilket sätt
har den betydelse för patientens behov? Vad är bäst för
patienten? Hur patientanpassat kan förfarandet vara?
Ska patienten mottaga beskedet tillsammans med närstående eller ensam? Ska besked förmedlas skriftligt,
muntligt eller både och? Hur får patienten på bästa sätt
en förnyad medicinsk bedömning? Hur kan förnyad
medicinsk bedömning förfarandet förbättras?
Recept och remiss Hur kan recept/remiss för
farandet bli bättre för patienten?
Transport och åtkomst Hur kan logistiken förbättras mellan instanserna för patienten?
Behandling Hur kan behandling förbättras? Vad
innebär det fysiskt, psykiskt, mentalt, socialt och emotionellt? Vilka aktörer är med? Vilka aktörer kan vara
med för att skapa ännu bättre för patienten? Hur leve
reras behandlingen? Hur kan den bättre levereras? Vad
kan patienten själv göra? Hur involveras närstående
och på vilket sätt kan de vara med?
Överlämnande Hur säkerställs information till patienten om vart och vem patienten ska vända sig när annan vårdaktör blir involverad? När och hur får patienten veta vad som händer i nästa steg? Och steget
därefter?
Uppföljning, återbesök och rehabilitering
Hur kan uppföljning och rehabilitering förbättras? Vad
kan förbättras avseende återbesök – inför, under och
efter – för patienten? Vad är kontinuitet för den enskilde patienten? Vad är trygghet för den enskilde patienten? Hur lång tid går och hur passar detta för patienten?
Vilken information förmedlas och på vilket sätt? Får
man träffa samma läkare, sjuksköterska och team när
man kommer nästa gång?
Behandlad, lindrad, botad Hur kan livet
efter förbättras? Vilka hälsofrämjande effekter kan
uppnås och hur får medborgaren möjlighet till att skapa sin egen hälsa? Vilka stöd finns? Vad är tillgängligheten till sådana stöd? Hur sker integrationen mellan
olika aktörer i samhället (kommuner, intresseorganisationer etc.)?

|patientprocessorienter ad vård – din vägledning till mer välmående och nöjdare patienter

Appendix 2: Underlag för patientprocesskarta
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Appendix 3: Tabell för ifyllnad av önskvärda resultat för din närstående
Önskvärda
resultat:

Önskvärda
resultat:

Appendix 4: Underlag för verksamhetsmodellering

Insikt och
medvetengörande
av behov

Finansiering

Val av
vårdinstans

Sökande
www, 117, ...

Väntrum
mottagning

Kontakt och
bokning

Registrering
och betalning

Vänta på
diagnos,
diskutera

Undersökning

Transport,
parkering

Hämta ut
recept

Egenvård

Transport,
parkering

Uppföljning,
återbesök,
behandling

Få behandling

Behandlad,
lindrad,
botad

Relation &
kommunikation

Leverans &
service

Vårdens erbjudande

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Kostnader

Appendix 4 Underlag för verksamhetsmodellering

23

|patientprocessorienter ad vård – din vägledning till mer välmående och nöjdare patienter

Nyckelpartners

Intäkter

Utvecklingscentrum
Region Skåne
291 89 Kristianstad
044-309 30 00
www.skane.se/utvecklingscentrum

