
ii 
 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 20 veckor (30 ECTS) som utförts på halvfart under 
höstterminen 2009 samt vårterminen 2010 på psykiatriska länsakuten i Stockholm. Examensarbetet 
ingår som avslutande moment i våra civilingenjörsstudier vid Lunds Tekniska Högskola. 
 
Ett stort tack vill vi först och främst rikta till personal på psykiatriska länsakuten i Stockholm. Då främst 
verksamhetschef Deanne Mannelid för handledning och stor hjälp under projektets gång. 
Även ett stort tack till all övrig personal som tagit sig tid att hjälpa oss kartlägga processerna på akuten 
samt besvarat alla våra frågor. Stort tack för att vi fått genomföra denna mycket intressanta och lärorika 
studie på psykiatriska länsakuten och för all hjälp och stöd under arbetets gång. 
 
Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare på LTH, Fredrik Olsson för hans stöd och 
engagemang i detta examensarbete samt för god vägledning under arbetets utveckling. 
 
Lund den 2 maj 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ariel Mannelid Okret      Andreas Vestergaard Mikkelsen 



iii 
 

Abstract 

Title  A Simulation Study of Swedish Emergency Care. 

Authors  Ariel Mannelid Okret, e-mail:  ie06am0@student.lth.se 

Andreas Vestergaard Mikkelsen, e-mail: ie06av4@student.lth.se 

Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering, Lund University 

Supervisors  Assistant Professor Fredrik Olsson, e-mail: fredrik.olsson@iml.lth.se  

  Department of Industrial Management and Logistics 

  Production Management 

  Chief Physician Deanne Mannelid, e-mail: deanne.mannelid@sll.se 

  County Emergency Room, Psychiatry of Northern Stockholm 

  Stockholm County Council 

Purpose  The master thesis highlights improvements potentials that exist in the 

Psychiatric ER in Stockholm County and the resource-saving measures that can 

be realized in the medical logistics through by producing a simulation model of 

the system.  
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interviews has been used successfully. To make the simulation model used 

Law’s seven step model has been. The results of the simulation model was then 

interpreted and analyzed. 

Theoretical framework Required theoretical framework on relevant areas such as statistical 

distributions, statistical modeling of data, processes and models that are 

applicable in the area and supports the simulation model and the analysis has 

been obtained and presented. 

Empirical findings  The chapter with empirical findings aims to provide a basic visualization of the 

Stockholm County Psychiatric ER from a process perspective. The medical 

aspects are omitted to the extent possible. Empirical data were the collected to 

obtain a clear picture of how the simulation model was developed and can be 

used. 

Conclusion  Simulation is a powerful tool for studying the processes of the Psychiatric ER. 
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ER to highlight relevant indicators.  Process efficiency can be reached on the 

basis of an ABC/XYZ classification. 
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Syfte Examensarbete belyser förbättringspotential som finns på Psykiatriska 

Länsakuten i Stockholm och vilka resursbesparande åtgärder som kan realiseras 

inom sjukvårdslogistiken genom att framställa en simuleringsmodell av 

systemet. 

Metod  För att uppfylla syftet med arbetet har kvalitativa metoder såsom intervjuer 

använts framgångsrikt. För att framställa simuleringsmodellen har Laws 

sjustegsmodell använts. Resultaten från simuleringsmodellen har sedan tolkats 

och analyserats. 

Teori  Nödvändig teori kring relevanta områden som exempelvis statistiska 

fördelningar, statistisk modellering av data, processförklaringar och modeller 

som är applicerbara inom område och underbygger simuleringsmodellen samt 

analysen har inhämtats och presenterats. 

Empiri  Empirikapitlet syftar till att ge en grundläggande bild av Psykiatriska Länsakuten 

i Stockholm ur ett processperspektiv. De medicinska aspekterna utelämnas i 

största möjliga mån. Empirin har sedan insamlats för att få en klar och tydlig bild 

över hur simuleringsmodellen togs fram och kan användas. 

Slutsatser  Simulering är ett kraftfullt verktyg för att studera processer på Psykiatriska 

Länsakuten. Befintlig data kan med fördel modelleras. Genom detta kan 

Länsakuten enklare belysa relevanta nyckeltal. Processeffektiviseringar kan 

göras med utgångspunkt i en ABC/XYZ-klassificering. 

Nyckelord  Psykiatri, Akutmottagning, Simulering, Statistisk modellering, 
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1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion genom att beskriva bakgrunden, syftet med projektet, 

frågeställningar och vidare även vilka avgränsningar som gjorts samt projektets målgrupp och 

disposition.  

1.1 Bakgrund 

Inom den svenska sjukvården och framförallt akutsjukvården är det just vården som självfallet står i 
centrum. Det viktiga är att patienter får den vård de behöver precis när de behöver den, ofta oavsett 
kostnad och resursåtgång. På senare år har både tankar på effektivitets- och resursutnyttjande spridit 
sig till sjukvården, man talar även om vård på rätt nivå. Oavsett vårdnivå kan man genom att kartlägga 
organisationen och få en översiktsbild upptäcka svagheter och brister i de dagliga rutinerna som 
därigenom kan förbättras. Genom att göra detta kan vården på sikt göras både mer effektiv samt 
säkrare för patienten. Flertalet undersökningar och studier har gjorts inom vården med avseende på 
bland annat kvalitet och resursutnyttjande. 
 
På psykiatriska länsakuten i Stockholm är ämnet kring effektivisering och visualisering av verksamheten 
speciellt aktuellt och intressant. Bland annat finns det i dagsläget ett begränsat antal sängplatser som 
ses som en kritisk faktor i systemet.1 Kritik har även framförts om att alla sökande inte får den hjälp de 
behöver vilket i vissa fall fått katastrofala följder. Patienter kan i vissa fall skickas hem på grund av 
platsbrist, man anser att andra sökande har större behov av vården och ett urval måste göras.23 Att 
ämnet är aktuellt kan också ses av följande artikel där rapporteringen inom den slutna psykiatriska 
vården lämnar mer att önska.4 Det kan hänföras till att organisatoriska faktorer i verksamheten inte 
klargörs på korrekt vis. Vidare identifieras ett visst problem kring bemanning och personalkostnader vid 
jourer där jourersättningar många gånger kan uppgå till mycket höga belopp.5  
 
Begreppet LEAN med resurssnåla utföranden samt mål att effektivisera processer är ett populärt 
begrepp inom sjukvården idag och flera framgångsrika arbeten har gjorts på detta område. Ng et al6 har 
till exempel använt sig av LEAN på akutmottagningen vid Hôtel-Dieu Grace Hospital i Frankrike. Detta för 
att studera förbättringspotential i akutmottagningens väntetider samt vårdkvalitet. Resultaten visar att 
medelväntetider har sänkts från 111 minuter till 78 minuter för väntan på psykiatriker. Patienter som 
lämnat vårdinrättningen utan vård sjönk från 7.1% till 4.3%. Även medelvårdtiden på inrättningen har 
även den minskat efter utförda åtgärder. Ng et al7 8 9 10 menar också att LEAN är ett mycket 
framgångsrikt tankesätt för att förbättra och effektivisera sjukvården. 
 

                                                           
1 http://www.dn.se/ 
2 http://svt.se/ 
3 http://www.expressen.se/ 
4 http://www.dn.se/ 
5 Ibid 
6 Ng, D. et al. (2010) 
7 Ibid 
8 Panchak, P. (2003) 
9 King, D. L. (2006) 
10 Persson, A. (2008) 



2 
 

Tidigare studier har även haft som avsikt att simulera processer och se på effektiviseringspotential inom 
sjukvården på likartat vis. Brailsford11 utvecklade en simuleringsmodell som en del av ett 
forskningsprojekt som i sig ingick i ett större projekt; Emergency Care – On Demand (ECOD). 
Akutintagningarna på sjukhuset i Nottingham hade ökat dramatiskt på senare år och 
simuleringsmodellen skapades för att klargöra hur detta söktryck kunde minskas och eventuellt 
omfördelas. Syftet med hela ECOD-projektet var att se över hela sjukvårdssystemet för att undersöka 
varför vårdefterfrågan var så hög och hur man kunde gå till väga för att lätta på söktrycket. Resultat 
kunde påvisa att om man förhindrade en viss grupp av äldre akutpatienter kunde sängplatsbeläggningen 
sänkas med en procent per år över fem år. Vidare visade resultaten på såväl stor förbättringspotential i 
systemet som oönskade konsekvenser vid en eventuell ökning av ankomster med tiden. Brailsford12 med 
flera13 14 har även använt sig av simuleringsverktyg inom sjukvården och dess processer. 
 
En annan intressant aspekt behandlas av Lincoln et al15 som gör en undersökning inom psykiatriska 
akutvården. Artikeln undersöker personalens dagliga aktiviteter och rutiner och hur väl dessa kan 
kartläggas och organiseras. Slutsatser gör gällande att dagliga aktiviteter inom den psykiatriska 
akutvården är mycket komplexa och många gånger svårgenomförliga samtidigt som knappt en tredjedel 
av omvårdnadspersonalens arbetstid används till just kliniskt vårdarbete. 
 
Detta examensarbete kommer inte att behandla ämnet LEAN och dess grundidéer utan fokuserar på att 
framställa en simuleringsmodell av Psykiatriska Länsakuten i Stockholm. Genom detta kan man med 
framgång visualisera länsakutens uppbyggnad samt se hur väl resurser utnyttjas i systemet.  
Dock kan resultatet med all säkerhet användas framgångsrikt som visualiseringsverktyg inför större 
LEAN-projekt och andra förbättringsarbeten inom sjukvården. Detta då examensarbetet tydliggör vilka 
resurser som är kritiska i systemet samt vilka direkta flaskhalsar och svagheter som finns. 
Vidare ger detta examensarbete även en god grund för vidareutveckling av simuleringsmodellen då 
denna är konstruerad för allmänna fall och med enkelhet kan byggas ut eller byggas om och förändras 
ytterligare beroende på beställarens önskemål. 
 
Förhoppningen är att personer med insikt i LEAN-konceptet och med behov av att kartlägga och 
visualisera processer inom sjukvården ska kunna ha stor användning av resultaten av examensarbetet. 
Det kan även användas som en förstudie och klargörande över var LEAN-verktyg och metoder kan vara 
tillämpligt att införas och implementeras. 
 

1.2 Syfte 

 Syftet med detta examensarbete är se över förbättringspotential som finns på psykiatriska länsakuten i 

Stockholm och vilka resursbesparande åtgärder som kan realiseras inom sjukvårdslogistiken, vilket i sin 

tur kan leda till både öka effektivitet och patientsäkerhet. För att visualisera länsakuten och för att 

lokalisera förbättringspotential byggs en simuleringsmodell av Länsakuten samt avdelning 1. 

Målsättningen med modellen, efter avslutat examensarbete, är även att den ska kunna användas av 

                                                           
11 Brailsford, S. C. et al. (2010) 
12 Ibid 
13 Barton, M. et al. (2010) 
14 Mazier, A. et al. (2010) 
15 Lincoln, A. K. et al. (2010) 
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Länsakuten och avdelning 1 för visualisering och som verktyg vid eventuella framtida planer på 

förändringar i systemet.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att specificera på vilket sätt vårt syfte kan uppfyllas anges nedan mer specifika frågor som detta 

projekt i slutändan ska besvara: 

• Vilket är det optimala antalet sängplatser som skall tillhandahållas av Länsakuten.  
  

• Analysera data över patientankomstintensiteten och se om mönster kan urskiljas och därifrån 
optimera vården och beläggningen på Länsakutens intagningsplatser.  

 
• Utveckla ett klassificeringssystem på en icke-medicinsk basis som i samarbete med den 

medicinska bedömningen delar in patienterna i olika kategorier för att underlätta vårdtrycket 
och logistiken på Länsakuten.  

 
• Ta fram relevanta nyckeltal för jämförelse med nuvarande och även som underlag för fortsatta 

förbättringsåtgärder.  
 

1.4 Avgränsningar 

Det ligger inte inom ramen för detta arbete att bedöma huruvida patienterna söker på rätt vårdnivå 

varför vi förutsätter att alla patienter som söker också tas omhand på rätt vårdnivå. 

Då S:t Görans sjukhus är mycket stort och har ett stort antal avdelningar väljer vi att endast fokusera på 

Länsakuten och på avdelning 1. I simuleringsmodellen benämns inga övriga avdelningar då dessa inte är 

relevanta för studien. Vidare görs flertalet avgränsningar i uppbyggd simuleringsmodell. Dessa 

presenteras närmare i kapitel 5.2. 

 

1.5 Målgrupp 

Den primära målgruppen för detta examensarbete är anställda vid Psykiatriska Länsakuten i Stockholm 

samt handledare. En sekundär målgrupp är anställda och intressenter inom den svenska psykiatrin samt 

personer med intresse av effektiviseringar inom den svenska sjukvården. 
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1.6 Disposition 

Rapporten delas in i följande disposition: 

Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till examensarbetet samt syfte och 

frågeställningar. Här specificeras även vilka avgränsningar som rapporten 

gör samt vilka den riktar sig mot. 

Kapitel 2: Metod 

Det andra avsnittet behandlar metoddelen för rapporten. Här beskrivs hur 

studien är gjord och vilka angreppssätt som har använts. Validitet, 

reliabilitet samt objektiviteten diskuteras även här. 

Kapitel 3: Teori 

Teorikapitel syftar till att till att ge läsaren den teoretiska bakgrunden som 

är relevant för rapporten. 

Kapitel 4: Empiri 

I empirin presenteras Stockholms Läns Lansting och Psykiatriska Länsakuten 

närmare. Vidare redogörs också för insamlade fakta samt hur verksamheten 

ser ut idag med fokus på patientflöde. 

Kapitel 5: Modellbeskrivning och presentation av data 

I detta kapitel redogörs för uppbyggnaden av simuleringsmodellen och dess 

begränsningar. Vidare behandlas data och anpassas till modellen 

Kapitel 6: Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten från simuleringsmodellen och studien. 

Kapitel 7: Analys 

Här analyseras och diskuteras resultaten. Vidare kommenteras även 

kopplingen teorin, empirin, simuleringsmodellen och övriga grunder i 

rapporten. 

Kapitel 8: Slutsatser 

I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser och besvarar dess 

frågeställning. Rekommendationer ges även till fortsatta studier inom 

området.  

Inledning

Metod

Teori

Empiri

Modellbeskrivning 
och presentation 

av data

Resultat

Analys

Slutsatser
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2 Metod 

Kapitlet avser att klargöra vilka metoder som använts för att syftet ska kunna uppnås. De sätt som data 

har insamlats på presenteras och dess trovärdighet diskuteras. Avslutningsvis diskuteras källornas 

tillförlitlighet. 

2.1 Metodval 

I utvecklandet och framställningen av detta examensarbete har ett metodval gjorts. Alternativen var att 

följa en kvalitativ metod gentemot en kvantitativ metod. 

Kvantitativa studier behandlar information som kan mätas eller värderas numeriskt. Kvalitativa studier 

syftar till att skapa en djupare förståelse för en specifik händelse, situation eller ett specifikt ämne.16 

Vilken av typerna som används avgörs ofta av studiens syfte. Utifrån definierat syfte där vi har ett 

specifikt system som är det centrala samt med viljan att skapa ett djup i arbetet har kvalitativa studier, 

såsom intervjuer, använts. 

 

2.2 Datainsamling 

Information som presenteras i rapporten har insamlats på ett flertal olika sätt och över en längre 

tidsperiod. Teorin har till stor del hämtats från relevant litteratur samt en stor mängd vetenskapliga 

artiklar. Empirisk data har sammanställts dels från landstingets hemsida men en betydande del av 

informationen har framkommit genom intervjuer och diskussioner med personal på psykiatriska 

länsakuten. Information har även inkommit via svar på utlämnade enkäter. 

 

2.2.1 Insamling av primärdata 

Primärdata är data som tagits fram i syfte för den aktuella studien.17 Flera olika personer har intervjuats 

och primärdata utgör information som kommit fram genom dessa diskussioner. Information har även 

erhållits genom dialoger och kompletterande frågor. Semi-strukturerade intervjuer med kompletterande 

frågor, valdes då personal gett varierande grad av uttömmande svar och i vissa fall även kan ha tolkat 

frågorna olika, alternativt även ha olika uppfattning om svaret på frågorna. Personlig kontakt vid 

intervjuer medför bättre förståelse för svaren då möjligheten ges att tolka exempelvis kroppsspråk.18 

Tidsplaneringen har varit god under arbetets gång och de intervjuer och diskussioner som hållits har 

varit mycket givande och informativa. 

 

                                                           
16 Björklund, M. et al. (2003) s. 63 
17 Björklund, M. et al. (2003) s. 68 
18 Björklund, M. et al. (2003) s. 70 
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2.2.2 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata är data som tagits fram i annat syfte än den specifika studiens.19 En bred mängd 

sekundärdata har insamlats och analyserats under arbetets gång. Sekundärdata från facklitteratur, 

webbsidor, interna dokument och psykiatriska länsakutens intranät har studerats. De litteraturstudier 

som gjorts har till stor del tagits fram mer för att skapa en helhetsbild av svensk psykiatrivård men också 

information kring LEAN management och effektiviseringsmetoder inom sjukvården har behandlats. 

 

2.3 Angreppssätt 

Inom forskningen talas det om tre metodansatser: de induktiva, deduktiva samt abduktiva  metoderna. 

Induktion innebär att utgångspunkten är empirin och att man försöker finna mönster som man senare 

kan förklara med teoretiska modeller och fakta. Kort sagt utgår man från empirin och söker sedan 

passande teorier. Det deduktiva angreppssättet utgår från teoridelen av arbetet då problemet 

undersöks och utvecklas och sedan verifieras teorin av den insamlade data, empirin, baserat på denna 

teori. Slutligen dras slutsatser utifrån den befintliga teorin. Den abduktiva metodansatsen är en 

blandning av de båda andra ansatserna där man utgår både från teorin och den insamlade empirin och 

utbytet där emellan.20 

Under utvecklandet av detta arbete användes ett abduktivt angreppssätt då utgångspunkten inom vissa 

områden redan fanns, utifrån redan tillgänglig forskning och teori. Dock förekommer avsnitt där 

kompletterande teorier har insamlats efter att ny empiri uppkommit. Dessa teorier och empiriska fakta 

har därefter använts för att analysera psykiatriska länsakuten. 

 

2.4 Trovärdighet 

För att visa studiens trovärdighet analyseras tre mått; validitet, reliabilitet och objektivitet. 

 

2.4.1 Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl det som avses mätas verkligen mäts.21 Då intervjuer har genomförts 

handlar det om att ställda frågor och givna svar uppfattas lika av båda parter. I denna studie anses 

validiteten ha varit god. Efter intervjuerna har ytterligare kontakt tagits med psykiatriska länsakuten för 

komplettering och diskussion kring tidigare givna svar. Genom att välja intervjupersoner med god insikt 

inom det aktuella området har intervjuerna även skapat en bra bild av vad som är av betydelse. 

 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet utgör graden av tillförlitlighet i mätningen, det vill säga om samma resultat hade erhållits vid 

upprepade undersökningar. För att kunna fatta korrekta beslut och dra riktiga slutsatser från mätningen 

                                                           
19 Björklund, M. et al. (2003) s. 67 
20 Björklund, M. et al. (2003) s. 62 
21 Björklund, M. et al. (2003) s. 59 
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måste denna ha en hög reliabilitet.22  Eftersom flertalet personer med olika befattningar har intervjuats 

har en hög tillförlitlighet uppnåtts. 

 

2.4.3 Objektivitet 

Objektiviteten i en rapport avser i vilken utsträckning som värderingar och enskilda personer kan ha 

påverkat studiens resultat.23. Då intervjuer genomförts med anställda på länsakuten kan något 

subjektiva svar erhållas. Svaren i intervjuerna har dock utvärderats utifrån denna vetskap. 

 

2.5 Källkritik 

Studien bygger både på en litteraturstudie och intervjuer. Litteraturstudien består främst av 

facklitteratur och vetenskapliga artiklar men har kompletterats med flertalet andra böcker och 

internetsidor. Att olika källor använts och värderats mot varandra gör att teorikapitlet ger en bra bild av 

ämnet och utgör en god grund för analys. På en arbetsplats kan det vara svårt att få en person att svara 

för hela företagets åsikter och värderingar. Kritisk analys av inhämtad information ger dock hög 

tillförlitlighet åt empirin. 

                                                           
22 http://www.infovoice.se/ 
23 Björklund, M. et al. (2003) s. 59 
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3 Teori 

I detta kapitel ges en bakgrund till relevanta teorier som bas för god förståelse för modellbeskrivning och 

analys. Här presenteras teori kring modellbyggnad, statistik, logistik samt processer. 

3.1 Simulering 

Det är ofta önskvärt att återskapa egenskaper och karaktäristika hos ett system, som vanligtvis består av 

en mängd processer och händelseförlopp. Detta kan göras genom experiment och tester i det befintliga 

systemet men även genom experiment i en uppbyggd modell av systemet. Modellen kan vara av två 

slag. Dels kan den röra sig om en fysiskt uppbyggd modell av systemet, men kan även avse en 

matematisk modell av samma system. I vissa fall av enklare system kan matematiska metoder såsom 

sannolikhetsteori och optimeringslära användas för att få fram exakt information som efterfrågas. 

Denna gren av en matematisk modell kallas för en analytisk lösning, eller ett analytiskt tillvägagångssätt. 

Vid andra fall då systemet är uppbyggd av ett flertal komplicerade delar kan specifika beräkningar 

svårligen brukas. Det är i dessa fall man med fördel istället kan använda sig av den andra formen av 

matematisk modell; simulering . Vid simulering används ofta datorer för att utvärdera en modell 

numeriskt och data som insamlas för att uppskatta den efterfrågade informationen ur modellen.  

Fördelarna med simulering är många. Hela tillverknings- och bearbetningsprocesser kan byggas upp och 

analyseras utan att det kostar en förmögenhet till skillnad från när en fysisk modell byggs upp. Vidare 

kan det även vara praktiskt för att se hur en förändring kan påverka diverse system och se på potential 

innan förändringar görs i praktiken. 24 Facchin et al pekar på ytterligare fördelar genom att använda sig 

av simulering vid studier av akutmottagningar. De menar att analytiska modeller ofta är grundade på 

grova förenklingar och antaganden vilket kan rendera felaktiga resultat och slutsatser. 25 

 En av farorna vid simulering är att modellen inte avbildar verkligheten på ett korrekt sätt. Andra 

nackdelar kan vara att studierna blir mycket tidsödande på grund av exempelvis stora datamängder, 

samt att det är svårt att bevisa riktigheten i resultaten. Utöver detta ger simulering endast ett stickprov 

av resultaten. Dessutom är ofta den begränsade datakapaciteten en begränsande faktor även om stora 

framsteg skett inom detta område den senaste tiden. En ytterligare stor nackdel jämfört med analytiska 

lösningar är att det är svårt att förutspå modellens egenskaper.26 

Simuleringsmodeller kan sedan vara antingen statiska eller dynamiska. Den konstrueras utifrån 

önskemål om att modellen ska representera systemet vid en specifik tidpunkt, statiskt, eller om önskan 

är att återskapa systemet och hur det förändras över tid, dynamiskt. Vidare kan systemen vara antingen 

deterministiska, vilket innebär att systemet inte innehåller någon form av slumpmässighet utan alla 

parametrar är fasta. Då parametrar varierar slumpmässigt över tiden kallas systemet istället för 

stokastiskt. Systemen kan slutligen kategoriseras på ytterligare ett sätt då de kan vara antingen diskreta 

                                                           
24 Law, A. M. et al. (2000) s. 1-4 
25 Facchin, P. et al. (2010) 
26 http://projects.edte.utwente.nl 
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eller kontinuerliga. Vid diskreta system skiftar variabler direkt vid specifika tidpunkter, vilket skiljer sig 

från kontinuerliga system där variabler skiftar kontinuerligt och är således beroende av tiden.27 

 

Figur 1, Olika sätt att studera ett system
28

 

 

3.1.1 Val av simuleringsdata 

En lyckad simulering kräver bra indata och att simuleringen kan köras över en lång tidshorisont, om 

möjlighet finns, för att ge rättvisande resultat och utdata. När slumpvariabler, såsom ankomsttider och 

behandlingstid, analyseras försöker man ofta anpassa dessa till någon form av slumpfördelning . 

Alternativet om detta ej fungerar är att simuleringen genomförs med värden direkt från data så kallad 

trace driven simulation. 

Att simulera direkt från data har två stora nackdelar. Dels kan endast data som historien har givit oss 

reproduceras. Således kan det finnas ett extremvärde som kan förekomma men är relativt sällsynt och ej 

har skett inom datainsamlingens tidsram. För det andra har man sällan tillgång till så stora kvantiteter 

data som behövs för att simulera över en längre tid. Denna infallsvinkel kan dock med fördel användas 

                                                           
27 Law, A. M. et al. (2000) s. 1-4 
28 Law, A. M. et al. (2000) s. 4 
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för att eventuellt validera den simulerade modellen. Genom att anpassa empiriska data till en generell 

och teoretisk slumpfördelning så minimerar vi dessa tillkortakommanden.29 

 

3.2 Extend 

Extend är ett av många simuleringsprogram som används för att skapa olika sorters simuleringsmodeller 

av olika system genom grafisk programmering. Programmet är uppbyggt kring ”block” som innehar 

förprogrammerade egenskaper och dessa sammanlänkas för att efterlikna ett givet system i en grafisk 

modell. Blocken som används i programmet symboliserar någon del av processen och kan exempelvis 

vara ett samtal som tar en viss tid eller föreställa ett väntrum där patienter måste vistas i väntan på 

vård. Blocken kopplas sedan samman av kopplingslinjer som sammanbinder modellen. I de flesta block 

går det att förändra data och parametrar efter behov och systemets egenskaper och det går även att 

bestämma över vilken tidsperiod som simuleringen ska pågå30.  

 

Figur 2, Exempel på Extend-block
31

 

 

3.3 Stokastiska processer 

Stokastiska processer återfinns inom de flesta verksamheter i högre eller lägre grad. För att kunna 

anpassa en mer generell fördelning till dessa har man utvecklat ett antal analytiska och grafiska metoder 

för att bestämma vilken slumpfördelning som anpassar data bäst. I dagsläget finns det även en del 

datoriserade mjukvaruprogram att tillgå. Valet av fördelning är en kritisk faktor i varje simuleringsmodell 

då ett felaktigt val ger missvisande resultat och kan i värsta fall leda till felaktigt dragna slutsatser.  

Den formella definitionen av en stokastisk process är �����, � ∈ �	 där � är en familj av stokastiska 

variabler definierade på ett och samma utfallsrum 
. Om � är ett intervall av reella tal, så sägs 

processen ha kontinuerlig tid, om � är en följd av (hel)tal sägs den ha diskret tid32. 

  

                                                           
29 Law, A. M. et al. (2000) s. 283-287 
30 http://www.extendsim.com/ 
31 Skärmklipp från simuleringsmodell 
32 Lindgren, G. et al. (2005) s. 12 
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3.3.1 Poissonprocess 

En Poissonprocess är en stokastisk process där händelser sker kontinuerligt och oberoende av varandra. 

Poissonprocessen �����, � ≥ 0	 är en samling stokastiska variabler där ���� är antalet händelser upp 

till tiden � från tiden 0. Den homogena Poissonprocessen med intensiteten �, så att antalet händelser i 

intervallet ��, � + ∆� är Poissonfördelat med parameter �∆. Detta kan utryckas som 

����� + ∆� − ���� = �� = ��∆��
�! ���∆ 

Om tiderna mellan olika händelser är exponentialfördelade med medelvärde 
�
�  så är den stokastiska 

processen en Poissonprocess med intensitet � . 33 Ankomstprocesser är en av flera stokastiska processer 

som ofta modelleras väl med en Poissonprocess bland annat eftersom ankomsterna vanligtvis är 

oberoende av varandra. 34 

 

3.4 Fördelningsfunktioner 

Inom sannolikhetsteorin och statistik beskriver en fördelningsfunktion sannolikheten att en slumpmässig 

variabel skall anta ett specifikt värde (om variabeln är diskret) eller att den skall anta ett värde inom ett 

intervall (om variabeln är kontinuerlig). Fördelningsfunktionen beskriver även vilka värden som 

slumpvariabeln kan anta samt med vilken sannolikhet detta sker. 

Fördelningsfunktioner kan se ut på oändligt antal sätt. Generellt kan man säga att det existerar två typer 

av klasser, diskreta och kontinuerliga. Utseendet på dessa fördelningsfunktioner styrs av olika många 

parametrar, såsom, skalparametrar, lokaliseringsparametrar och formparametrar för att nämna några. 

Vissa fördelningsfunktioner är definierade över hela reella axeln medan andra bara är definierade inom 

vissa intervall. Fördelningsfunktionen för den endimensionella stokastiska processen ���� brukar 

betecknas som ��� ��!� och dess täthetsfunktion ges då som dess derivata med avseende på �, 

"�� ��!� = #$%�&��'�
#' . Nedan kommer de fördelningar som använts i detta projekt att presenteras, även 

om det finns betydligt fler35. 

  

                                                           
33 Se avsnitt 3.4.4 Exponentialfördelning, Egenskap 3 
34 Lindgren, G. et al. (2005) s. 19 
35 Blom, G. et al. (2005) s.45-76 
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3.4.1 Rektangelfördelning (Likformig fördelning) 

En rektangelfördelning, ofta även kallad likformig fördelning är en enkel kontinuerlig fördelning. En 

variabel som följer en rektangelfördelning kommer att ha lika stor sannolikhet att anta alla värden inom 

intervallet �(, )� och dess täthetsfunktion ges då av 

"��!� = * 1) − (    -å ( ≤ ! ≤ )
0         (��(01

2 
och brukar kort betecknas � ∈ 3�(, )�. 

 

Figur 3, Täthetsfunktion för likformig fördelning med olika parametrar
36

 

Rektangelfördelningen är en mycket generell fördelningsfunktion som ej förekommer speciellt ofta 

naturligt. Däremot så används den ofta för att generera andra slumptal genom exempelvis 

inversmetoden37. Vidare kan rektangelfördelningen användas då man ej har kunskaper om hur 

slumptalen beter sig inom ett visst intervall. Genom denna generalisering kan approximativa resultat 

erhållas38. 

 

  

                                                           
36 http://www.wikipedia.org/ 
37 Sköld, M. (2006) s. 15-17 
38 Blom, G. et al. (2005) s.59 
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3.4.2 Normalfördelning (Gauss-fördelning) 

En kontinuerlig stokastisk variabel � sägs vara normalfördelad eller Gaussfördelad med väntevärde 4 

och varians 56 om den följer följande täthetsfunktion 

"��!� = 1
√2956 ���'�:�;

<;  

och brukar kort betecknas � ∈ =�4, 5�. 

 

Figur 4, Täthetsfunktion för normalfördelning med olika parametrar
39

 

Normalfördelningen är en mycket vanlig fördelning då den ofta uppträder naturligt i vardagliga 

processer. Dessutom konvergerar en summa av likafördelade stokastiska variabler mot en asymptotisk 

normalfördelning (se centrala gränsvärdessatsen kapitel 3.11). Inom ett stort antal områden byggs 

modeller utifrån en normalfördelning då denna ofta ger en god beskrivning av data kring dess 

medelvärde. Den ofta förekommande användningen i kombination med goda egenskaper samt dess 

nära koppling till centrala gränsvärdessatsen40 gör den lätt att arbeta med och bra för modellering41. 

Eftersom normalfördelningen är så pass utbredd så antar många att den passar inom vilket område som 

helst. Studier har dock visat att normalfördelningen exempelvis modellerar extremvärden illa. Dessutom 

kan den anta negativa värden vilket kan vara praktiskt omöjligt i vissa fall42. 

  

                                                           
39 http://www.wikipedia.org/ 
40 Se kapitel 3.11 
41 Blom, G. et al. (2005) s.62 
42 Coles, S. (2001) s. 223 



14 
 

3.4.3 Gammafördelning 

En kontinuerlig stokastisk variabel � sägs vara gammafördelad med formparameter > och skalparameter ? om den följer följande täthetsfunktion och antar värden på det positiva reella talplanet 

"��!� = !@�� �A�'B C
D�>�?@  , ! > 0 1(F� >, ? > 0 

där D är gammafunktionen och brukar betecknas � ∈ G(F�>, ?�. 

 

Figur 5, Täthetsfunktion för gammafördelning med olika parametrar
43

 

Gammafördelningen används ofta för att modellera väntetider och till skillnad från exempelvis 

normalfördelningen antar den ej negativa värden44. 

 

  

                                                           
43 http://www.wikipedia.org/ 
44 Blom, G. et al. (2005) s.64 
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3.4.4 Exponentialfördelning 

En mycket vanlig fördelning som uppkommer ofta inom köteori och dess tillämpningar är 

exponentialfördelningen. En kontinuerlig stokastisk variabel � sägs vara exponentialfördelad med 

medelvärde 
�
� om den följer följande täthetsfunktion 

"��!� = H����'   ! ≥ 00         (��(012 
där medelvärdet 

�
� > 0 och brukar betecknas � ∈ I!J���. 

 

Figur 6, Täthetsfunktion för exponentialfördelning med olika parametrar
45

 

Exponentialfördelningen har ett antal egenskaper som är lämpade för simulering och 

köteorisammanhang. Några av dess egenskaper presenteras nedan46. 

Egenskap 1, Avtagande täthetsfunktion 

Exponentialfördelningens täthetsfunktion "��!� är strikt avtagande. Detta renderar i att värden nära 

noll är vanligt förekommande och att stora värden på � är mer sällsynta. Matematiskt kan detta 

uttryckas som ��0 ≤ � ≤ ∆� > ��! ≤ � ≤ ! + ∆�. 

Egenskap 2, Minneslöshet 

Exponentialfördelningen är minneslös så att tiden till när nästa händelse inträffar är oberoende av hur 

lång tid, ∆, det har gått sedan den föregående händelsen.  Detta kan matematisk utryckas som ��� ≤ ! + ∆|� > ∆� = ��� ≤ !�. Denna egenskap är önskvärd och naturlig då � beskriver tider mellan 

ankomster i det fall ankomsterna sker oberoende av varandra. Praktiskt ger detta att tiden till nästa 

ankomst ej är beroende av föregående ankomst. 

                                                           
45 http://www.wikipedia.org/ 
46 Blom, G et al. (2005) s.60-61 
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Egenskap 3,Samband med Poissonprocess 

Om ���� är ett antal händelser under intervallet �0, 2�� och tiderna mellan konsekutiva händelser är 

exponentialfördelad med väntevärde  
�
� är 

������ = �� = �����
�! ��� , � = 0,1,2,3 … 

eller kortare ���� ∈ ����� vilket medför att �����, � ≥ 0	 är en Poissonprocess. 

Egenskap 4, Maximalt en händelse kan ske i ett kort tidsintervall 

Under förutsättning av exponentialfördelning kan det visas att maximalt en händelse kan inträffa i ett 

litet tidsintervall, ℎ. Beviset ges i form av Taylorutvecklingen av exponentialfördelningen men återges ej 

här. För Egenskap 4 gäller dock följande matematiska samband 

��O�P�� ℎä�-�R1� O ��, 2� + ℎ�� = 1 − �ℎ + �ℎ�, ℎ S 0 

���!(>� �� ℎä�-�R1� O ��, 2� + ℎ�� = �ℎ + �ℎ�, ℎ S 0 

��"R�0 ä� �� ℎä�-�R1� O ��, 2� + ℎ�� = 1 − T1 − �ℎ + �ℎ�U − �ℎ + �ℎ� = �ℎ�, ℎ S 0 

Dessa egenskaper lämpar sig ofta bra inom modelleringssammanhang. Egenskap 1 ger att givet en viss 

tidpunkt, att desto längre fram i tiden en händelse kommer ske desto mer osannolikt är det. Egenskap 2 

beskriver hur tiden till en kommande händelse ej beror av hur lång tid det gått sedan senaste händelsen. 

Egenskap 3 visar på kopplingen till en Poissonprocess och dess egenskaper medan Egenskap 4 visar att 

inga händelser kommer ske exakt samtidigt, samt sannolikheten för att exakt en eller ingen händelse 

kommer ske vid exakt en tidpunkt. 

 

3.5 Oberoende data 

En vanlig ansats vid statistiska metoder är att man förutsätter att data är oberoende av varandra. Är ej 

detta antagande uppfyllt är det svårare att dra slutsatser kring simuleringen och att utnyttja statistisk 

inferens. 

Den generella definitionen för att två händelser V och W är oberoende om ��V X W� = ��V� ∗ ��W�. 

Detta kan även tolkas enkelt intuitivt, om händelser är oberoende kommer förekomsten av den ena inte 

påverka utfallet för den andra åt någotdera håll47. 

 Det finns ett antal test som man kan genomföra för att försöka att säkerställa att antagandet om 

oberoende data är korrekt. Dessa test kan både vara analytiska och grafiska. 

 

                                                           
47 Blom, G et al. (2005) s.32-37 



17 
 

3.5.1 Analytiska test 

Ett analytiskt test för oberoende genomförs strukturerat med flera olika steg för att nå en slutsats. Det 

finns ett antal analytiska test, mer eller mindre komplicerade för att testa om data är oberoende48. 

 

3.5.1.1 Runs test 

Runs test används för att upptäcka beroende i data. Om antalet datapunkter överstiger ungefär 20 kan 

data approximeras till att vara normalfördelat och således utföra ett hypotestest med given 

signifikansnivå där nollhypotesen är att data är oberoende mot alternativhypotesen att de ej är 

oberoende49.  

Z[: ](�(1�>^��1�� ä0 )�0��-� 

Z�: ](�(1�>^��1�� ä0 O��� )�0��-� 

Vid ett runs test studeras sekvenser i data och antalet sekvenser R beräknas. Sedan skattas ett 

väntevärde och varians genom µ` = 6���
a  samt 5` = �b��6c

c[  och använder följande teststatistika 

d = `�ef<f . Nollhypotesen förkastas ej om på signifikansnivån α om −dg/6 ≤ d ≤ dg/6 

Fördelen med Runs test är att det är en enkel icke-parametrisk metod som kan användas för att 

upptäcka beroende. Dessutom behövs det ej antas att data kommer från en specifik fördelningsfunktion 

(icke-parametrisk) mer än att den är samma och slumpmässig för alla data. Nackdelarna är exempelvis 

att testen ej tar hänsyn till variationer över tiden men den ger ändå en god initial bild över oberoende 

och en grund för vidare tester50. 

 

3.5.2 Grafiska tester 

Grafiska tester ger ofta en enkel och tydlig bild av data. Det kan med fördel användas som en 

utgångspunkt för vidare analys. Två grafiska test som kan genomföras är korrelationsplot respektive 

punktdiagram.   

 

3.5.2.1 Korrelationsplot 

Korrelationsploten bygger på att korrelationen ijk   i dataset [X1,X2…Xn] mellan givna data undersöks. Om 

data är oberoende av varandra bör ijk = 0 då O ≠ m. Korrelationen kommer dock inte alltid vara noll för 

dessa variabler då det finns en stokastisitet i dessa men att korrelationskoefficienten nijkn är signifikant 

skild från noll indikerar att data antagligen ej är oberoende. Korrelationsploten, eller korreIogrammet, 

plottar autokorrelationenkoefficienterna på den vertikala axeln och tidsstegen på den horisontella.   

                                                           
48 Law A. M. et al. (2000) s. 329-335 
49 Se kapitel 3.9 för mer om hypotestest 
50 Laguna, M. et al. (2005) s.345-346 
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För att beräkna autokorrelationskoefficienten 0 vid tidsförskjutningen ℎ och = antal datapunkter, 

används sambandet nedan vars kvot kommer anta ett värde i intervallet −1 ≤ 0o ≤ 1. 

0o = pop[ 

där po är autokovariansfunktionen och p[ är variansfunktionen och beskrivs på följande sätt51. 

po = 1= q �r − rs��r to − rs�
u�o

 v�
 

p[ = 1= q�r − rs�6
u

 v�
 

3.5.2.2 Punktdiagram 

I ett punktdiagram plottas observationerna i par ��j , �jt�� för att sedan studeras hur de sprids i 

diagrammet. Skulle de parvisa variablerna vara oberoende bör dessa vara slumpvist utspridda över 

diagrammet medan någon form av mönster, kan indikera att de följer en trend eller liknande och 

följaktligen troligen ej är oberoende52. 

 

3.6 Val av fördelningsfunktion 

Det finns ett antal familjer av fördelningsfunktioner som bör ses över då man skall anpassa data till 

dessa. Vid en första ansats behandlas ej dessa fördelningsfunktioners parametrar utan ser enbart till 

deras form och uppträdande. Många av fördelningsfunktionerna är härledda direkt från naturliga 

situationer och kan antas ge en bra uppskattning medan man på teoretiska grunder kan utesluta andra. 

För att enklare undersöka vilken familj finns det några vanliga heuristiska metoder53. 

 

3.6.1 Histogram 

Vid större datamängder kan med fördel ett histogram skapas som en grafisk jämförelse. Genom att 

jämföra histogrammet och en sökt fördelningsfunktion kan man genom eventuella mönster ges en 

överblick för att finna en ansats till en lämplig fördelningsfunktion. Histogrammet skapas genom att dela 

upp data i ett jämnt antal disjunkta fack och inom varje fack beräknas frekvensen av förekomster. Sedan 

normaliseras frekvensen för att lättare undersöka sannolikheter mot en fördelningsfunktion. På detta vis 

estimeras en fördelningsfamilj. Denna metod är effektiv för att få en övergripande och enkel bild över 

data men påverkas mycket av valet av fack, både till storlek och plats54. 

                                                           
51 Lindgren G. et al. (2005) s.29-34 
52 Law A. M. et al. (2000) s. 329-332 
53 Law A. M. et al. (2000) s. 347 
54 Law A. M. et al. (2000) s. 335-337 
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3.6.2 Sannolikhetsplot 

En sannolikhetsplot kan ses som en grafisk jämförelse mellan den skattade sanna fördelningen av data 

gentemot den fördelningen för den anpassade teoretiska fördelningen. Det finns en hel klass av olika 

sannolikhetsplottar som har olika styrkor och svagheter. Generellt är sannolikhetsplottarna enkla att 

tolka vilket gör dem till ett bra verktyg för att verifiera att en anpassad fördelning är korrekt55. 

 

3.6.2.1 P-P plot (Probability-Probability plot) 

I en P-P plot jämförs två fördelningars kumulativa fördelningar. Givet två kumulativa fördelningar � och G plottar vi funktionerna T��w�, G�w�U över hela det reella talplanet, alltså då −∞ ≤ w ≤ ∞. Då de 

kumulativa fördelningarna antar värden inom intervallet �0,1�då hela det reella talplanet används 

kommer resultatet att vara en jämförelse inom kvadraten �0,1� × �0,1�. Resultatet ges då vid jämförelse 

med den så kallade jämförelselinjen på 45| som går från origo �0,0� till �1,1�. Avvikelse från denna linje 

visar på skillnaderna mellan fördelningarna56. 

 

3.6.2.2 Q-Q plot (Quantile-Quantile plot) 

En Q-Q plot är även det en grafisk jämförelse mellan fördelningar men till skillnad från P-P ploten har 

denna fokus på skillnader i fördelningens svansar. Vill man studera extremvärden är Q-Q ploten ett 

bättre val medan P-P ploten ger bättre värden för ”mittdelen” av fördelningarna. 

I Q-Q ploten jämförs fördelningens kvantiler. Om dessa kvantiler överensstämmer kommer de ligga på 

den räta linjen } = !. Är fördelningen linjärt relaterade kommer Q-Q ploten visa på ett linjärt samband 

mellan datapunkterna men dessa kommer då inte nödvändigtvis ligga på den räta linjen genom origo57. 

 

3.7 Parameterskattning 

Efter att ha anpassat en lämplig fördelning bör man även för gott resultat anpassa fördelningens 

parameter/parametrar. Det finns olika metoder för att välja dessa parametrar och hur man bör gå till 

väga för att skatta dessa. Till skillnad från vid bayesiska metoder antas parametrarna här vara fixa 

värden. 

 

3.7.1 ML-skattning 

Det finns ett antal estimatorer för parametrar att välja mellan. En av de vanligare använda vid 

oberoende data är ML-skattning (Maximum-Likelihood). Man antar att data �!�, !6 … !�	 är utfall av 

stokastiska variabler ���, �6 … ��	 som kommer från samma fördelningsfunktion och beror på den 

                                                           
55 Law A. M. et al. (2000) s. 350 
56 Law A. M. et al. (2000) s. 352-336 
57 Law A. M. et al. (2000) s. 352-356 
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okända parametern ?. Man antar vidare att �j  har täthetsfunktionen "'�!, ?�där ? är okänd. Då är 

likelihoodfunktionen definierad som 

~�?� = "'��!�, ?� … "'��!�, ?� 

Det värde ?� för vilket ~�?� antar sitt största värde kallas ML-skattningen av ?. 

Fördelarna med ML-skattningarna är flera men framförallt är den konsistent, alltså, lim�S� ?� = ? 58 

 

3.7.2 Punktskattning 

Punktskattning genomförs så att man samlar all sina data och utifrån dessa skattar ett bästa värde som 

man sedan uppskattar sin parameter som. En väntevärdesriktig skattning av väntevärdet 4 och 

variansen 56 då vi har en normalfördelning eller en helt okänd fördelning ges nedan59. 

4∗ = 1� q �j = �s
�

jv�
 

�56�∗ = 1� − 1 q��j − �s�6
�

jv�
 

 

3.8 Intervallskattning 

Ofta är det inte helt tillfredställande att enbart skatta en variabel eller ett annat utfall genom en 

punktskattning. Då är det lämpligare att använda en intervallskattning eller ett så kallat 

konfidensintervall som anger sannolikheten för att utfallet ligger inom det givna konfidensintervallet. 

Konfidensintervall kan således beskrivas som ett mått som anger den osäkerhet som slumpen bidrar 

med då vi försöker skatta den bakomliggande populationens medelvärde. Definitionen blir då följande. 

Antag att vi har ett slumpmässigt stickprov � = �!�, !6 … !�� från en fördelnings som beror på 

parametern ?. Då kan vi skapa ett konfidensintervall, �B, som med sannolikheten 1 − � täcker denna 

okända parameter. Kallar vi intervallets gränser (� respektive (6 så kan vi utrycka det som 

sannolikheten nedan60. 

��(� ≤ ? ≤ (6� = 1 − � 

 

3.9 Hypotesprövning (Hypotestest) 

Vid en hypotesprövning ställer man upp en så kallad nollhypotes, Z[ samt alternativhypotes, Z�. Det är 

viktigt att rätt hypotes ställs upp då ett felaktigt val kan leda til felaktiga slutsatser. Vidare bestämmes 

vilket slags hypotestest som skall utföras och beräknas en given teststatistika under antagandet att 
                                                           
58 Blom, G et al. (2005) s.255 
59 Blom, G et al. (2005) s.244-248 
60 Blom, G et al. (2005) s.287-212 
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nollhypotesen gäller samt dess kritiska gränser. Detta värde jämförs sedan med det observerade och 

därefter dras slutsatsen om man vill förkasta eller om man inte kan förkasta nollhypotesen. Således kan 

ett hypotestest ej säga att nollhypotesen är sann på en given signifikansnivå utan enbart att den ej går 

att förkasta. 

 

3.10 Tester för anpassade fördelningar 

Efter att ha anpassat en fördelning och skattat dess parametrar med data bör man fortfarande 

undersöka om slutsatserna är rimliga. För att åstadkomma detta kan man återigen använda några av de 

grafiska test som beskrivits ovan eller något mer analytiskt test. Två analytiska test för att verifiera hur 

väl den anpassade fördelningen och dess parametrar passar med data beskrivs nedan. Dessa analytiska 

test ger dock oftast inte någon bekräftelse på att antagande om fördelning och parametrar stämmer 

med data, utan snarare tvärtom, att de inte stämmer. Dessutom är dessa analytiska test ofta känsliga för 

små skillnader i datamängden och andra antaganden. 

 

3.10.1 �2-test, (Chi-2 test), Goodness of Fit 

Chi-2 testet är ett mycket vanligt test för att undersöka hur väl den anpassade fördelningen passar data. 

Det bygger på att en summa av oberoende stokastiska variabler följer ofta en χ2-fördelning om antalet 

mätdata är stort. Vidare ansättes nollhypotesen: 

Z�: ](�( "öRm�0 -�� PO^�( "ö0-�R�O�P�� 

Alternativhypotesen är självklart att den inte följer detta. Vidare skapas ett histogram med = antal 

disjunkta fack. För varje fack beräknas sedan sannolikheten, givet den anpassade fördelningsfunktionen, 

för att mätpunkter skall falla inom detta fack och jämför det med den faktiska frekvensen given av data. 

Sedan beräknas teststatistikan genom, 

�6 =  q ��j − �Jj�6
�Jj

u

jv�
 

där � är totalt antal observationer, �j antalet observationer i fack O, och = antalet fack. Därefter jämförs 

teststatistikan med värdet för �g6-fördelningen för � − > − 1 frihetsgrader, där > är antalet skattade 

parametrar och � signifikansnivån. Om teststatistikan är mindre än detta tabellvärde kan nollhypotesen 

ej förkastas på den givna signifikansnivån. En självklar nackdel med denna form av test är att den är 

beroende av vårt val av fack i histogrammet. Utöver detta kräver testet även större datamängder för att 

vara tillförlitligt. Därför kompletteras ofta detta test av ytterligare test61. 

 

                                                           
61 Laguna, M. et al. (2005) s.332-337 
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3.10.2 Kolmogorov-Smirnov testet 

Ett annat vanligt test för att se hur väl en anpassad fördelning följer ens data är Kolmogorov-Smirnov 

testet (KS-testet). Detta test eliminerar en av de svagheter som det tidigare beskrivna χ2-testet har, 

nämligen behovet av att dela in testet i ett antal disjunkta fack. Dessutom ger det någorlunda tillförlitligt 

resultat även om datamängden skulle vara mindre. Nackdelarna är att det bara är applicerbart på 

kontinuerliga fördelningar. KS-testet har ytterligare en nackdel i att det egentligen kräver indata i form 

av kända parametrar. För att kringgå detta utförs en modifierad version av KS-testet, som dock enbart 

fungerar för normal- exponential- samt Weibullfördelningen. KS-testet bygger på att vi jämför den 

empiriska kumulativa fördelningsfunktionen mot data62. Återigen presenteras nollhypotesen: 

 Z�: ](�( "öRm�0 -�� PO^�( "ö0-�R�O�P�� 

Testet genomförs i fem steg. 

i) Sortera data i stigande ordning, från minsta värde till största 

ii) Beräkna ]t och ]� genom den teoretiska kumulativa fördelningen, ���!� 

]t = max��j�� � O� − ���!j�� 

]� = max��j�� ����!j� − O − 1� � 

iii) Beräkna ] genom max  �]�, ]t� 

iv) Hitta det tabellerade kritiska värdet för antalet frihetsgrader och den önskade 

signifikansnivån. 

v) Om det kritiska KS-värdet överstiger D förkastas nollhypotesen. 

 

3.11 Centrala gränsvärdessatsen 

Centrala gränsvärdessatsen (CGS) visar att en summa av oberoende likafördelade stokastiska variabler 

med godtycklig fördelning i regel är ungefär normalfördelad om antalet komponenter i summan är 

tillräckligt stort. Matematiskt kan det uttryckas som att vi har en oändlig följd av stokastiska variabler ���, �6 … ��	 som är oberoende och likafördelade med väntevärde 4 samt standardavvikelsen 5 > 0 

gäller att r� = ��� + ⋯ ����V1=�I�r��, ]�r���63 

  

                                                           
62 Laguna, M. et al. (2005) s.332-337 
63 Blom, G et al. (2005) s.158 
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3.12 Linjär regression 

Vid en regressionsanalys studeras förhållandet mellan en variabel, kallad den förklarade eller beroende 
och en eller flera andra variabler, de oberoende eller förklarande variablerna. Regressionsanalysen finns 
i flera olika områden och är ett verktyg som används inom många olika fält och under olika 
förutsättningar. En av de mest välkända metoderna är den linjära regressionsanalysen som bygger på en 
optimeringsmetod kallad minsta kvadratmetoden. 

I den linjära regressionsmodellen baserad på minsta kvadratmetoden, söker man det bästa linjära 
samband mellan den beroende och oberoende variabeln. 

Vid utförande av en linjär regressionsanalys ansätter man en teoretisk linjär modell till den insamlade 
data. Således samlas datapunkter �!��, !6� … }�� … �!��, !6� … }�� och sedan ansätts en linjär modell till 
som försöker förklara den beroende variabeln }� utifrån de oberoende variablerna �!�, !6 … !��. Ett 
exempel på en sådan modell kan vara den linjära modellen nedan:

  
 

}� = � + ��!�� + �6!6� … ��!�� + �� 

Där �� är en slumpterm, residual, som kan förklara skillnaden mellan datapunkterna och den estimerade 

linjen. Skrivs ekvationen om syns det att residualen kan skrivas som 

�� = }� − � − ��!�� − �6!6� … ��!�� 

Denna ekvation kan tolkas som det vertikala avståndet från datapunkten till den estimerade 

regressionslinjen. Om data är oberoende kommer dessa slumptermer att komma från en =�0, 5�   

fördelning. Desto mindre 5 är desto bättre kommer vår estimerade linje att anpassa sig till 

datapunkterna. Vid en linjär regression baserad på minsta kvadratmetoden skattas parametrarna � och �j, där �  kan tolkas som ett intercept och som lutningsparameter. 

Minsta kvadratmetoden löser detta optimeringsproblem genom att minimera det kvadrerade beloppet 

av residualerna. Således är den ekvationen som löses för att skatta parametrarna följande: 

FO� q�}� − � − ��!�� − �6!6� … ��!���6 = min q ��6  
När dessa är skattade kan vi utföra olika statistiska test på dem och inferens för att se hur de 

parametrarna påverkar resultatet64. Idag finns det flera mjukvaror som enkelt kan utföra en 

regressionsanalys såsom Microsoft Excel och beräkningsprogrammet MATLAB.   

  

                                                           
64 Westerlund, J. (2005) s. 74-80 
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3.13 Modellbygge 

Uppbyggnad av en simuleringsmodell är ett komplement eller substitut för experiment på det 

undersökta systemet. Att simulera system är ofta enklare, snabbare och billigare än att utföra dessa 

förändringar i realtid. Det är dock viktigt att modellbygget sker på ett strukturerat sätt så att 

simuleringsmodell blir både valid och korrekt. A. M. Law65 föreslår i en artikel en sjustegsmodell för att 

bygga och validera simuleringsmodeller som presenteras nedan: 

Steg 1: Problemformulering 

För att lyckas lösa ett problem måste det självklart vara välformulerat och tydligt. Denna process är ofta 

en iterativ process som inte nödvändigtvis tar sig form i kvantitativa termer. Problemformuleringen bör 

bland annat innehålla en övergripande målbild av problemet samt enskilda frågor som skall besvaras. 

Steg 2: Datainsamling 

Data och information insamlas för att specificera modellens parametrar och utseende. Under processen 

bör man dokumentera antagande och slutsatser som man kommer fram till. Självklart är det av yttersta 

vikt att data och informationen är korrekt och tillförlitlig. Finns utdata att tillgå bör även denna samlas in 

och användas i senare steg för modellvalidering. 

Steg 3: Stämmer antagandena? 

I detta steg gås det igenom antaganden och slutsatser från tidigare steg och dessa valideras. Upptäcks 

några felaktigheter från tidigare steg skall dessa åtgärdas innan man går vidare. 

Steg 4: Programmera/bygga modellen 

Är tidigare steg på plats kan man nu börja programmera sin modell i lämpligt program. 

Programmeringen bör ske systematiskt och stegvis för att underlätta felsökning. 

Steg 5: Validering av modell 

När modellen har körts ska den valideras. Detta kan ske genom jämförelse mellan simulerade utdata och 

existerande utdata som insamlats i steg två om det finns. Detta förfarande kallas för resultatvalidering. 

Andra sätt att validera modellen bör vara att någon expert inom simulering kontrollerar densamma och 

att de som är insatta i problemformuleringen får inspektera den. Är resultatet av modellen konsistent 

med hur de uppfattar verkligheten kallas denna form av validering för visuell validering. Utöver detta 

kan man utföra känslighetsanalyser, för att se vilka faktorer i modellen som har stort inflytande på 

resultatet. 

Steg 6: Designa, utföra och analysera experiment 

I detta steg experimenterar man med olika parametrar i systemet och modellen för att se vilket resultat 

detta för med sig. Dessa resultat analyseras och om så behövs utförs ytterligare experiment. 

                                                           
65 Law A. M. (2008) 
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Steg 7: Dokumentation och presentation av simuleringsresultaten 

I det avslutande steget presenterar man modellen och resultaten av experimenten som utförts. 

Modellen bör även dokumenteras tillsammans med vilka antaganden som har gjorts. Den avslutande 

presentationen bör gärna ha en grafisk bild eller animation över modellen och validering för att stärka 

dess trovärdighet. 

 

Figur 7, Laws struktur för modellbygge
66

 

 

                                                           
66 Law A. M. (2008) 
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3.14 Analysmetoder för utdata 

Vid många simuleringsstudier läggs en stor del av resurserna på att bygga en tillförlitlig modell över det 

studerade systemet. Denna modell kan i sin tur visa på resultat från de data som använts som 

inparametrar. Dessa är dock bara realiseringar av slumpvariabler som använts under simuleringen och 

dessa kan ha stora varianser. Således finns det skäl att misstänka att estimaten från modellen skiljer sig 

från det verkliga systemet. För att säkerställa att man drar korrekta slutsatser från simuleringen krävs 

det att utdata analyseras på ett korrekt sätt67. 

 

3.14.1 Avslutande och icke-avslutande system 

Simuleringar kan delas in i två olika typer av system, avslutande respektive icke-avslutande system68. 

Avslutande system simuleras till ett förutbestämt avbrottskriterium nås. Detta stoppkriterium kan 

exempelvis vara att en affär stänger vid en viss tidpunkt eller vara en del av analysens syfte. Andra 

system, såsom tillverkningsindustrier eller en akutmottagning kan drivas konstant, i all oändlighet rent 

teoretiskt. Dessa system är ofta balanserade så att de efter ett tag går in i det som kallas stationärt 

tillstånd. 

 

3.14.2 Stationärt tillstånd 

Efter simulering erhålls en stokastisk process �r���	. Täthetsfördelningarna för de stokastiska 

variablerna beror av de stokastiska variablerna. Innan det stationära tillståndet uppnås så kommer dessa 

att bero av de initiala tillståndsvariablerna �. Då det stationära tillståndet infinner sig beror systemet ej 

av dessa initiala värden. Detta medför att det stationära tillståndet kan uttryckas som följande: 

" �r|�� = " �r� 

Enklare kan detta uttryckas som att de observerade stokastiska variablerna �rj , rjt�, rjt6� har samma 

fördelning som �rjto , rjtot�, rjtot6� där ℎ är ett givet tidssteg69. Motsvarande förklaring av det 

stationära tillståndet ges av den fria encyklopedin Wikipedia, som då ett systems egenskap J ej beror av 

tiden � är ekvivalent med70: 

�J�� = 0 

När och hur detta stationära tillstånd infinner sig beror på respektive system och hur lång tid det körs. 

Tiden innan det stationära tillståndet infinner sig brukar kallas ”burn in”. Skulle ”burn in” vara under en 

längre tid bör man bortse från data genererad under denna tid för att få en rättvisande analys och 

skattning av systemet och dess parametrar. 

                                                           
67 Law, A. M. et al. (2000) s.496 
68 Law A. M. (1983) 
69 Seila, A. F. (1991) 
70 www.wikipedia.org/ 
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Figur 8, Exempel på en process med radiovågor med burn in på 500 ms och som sedan går in i stationärt tillstånd.
 71

 

3.14.3 Skattning av parametrar och fördelningar för utdata 

Hittills har inget antagande gjort om de stokastiska variablernas r  fördelning. Det kan visas att dessa i 

ett stationärt tillstånd konvergerar mot en gemensam fördelning då tiden går mot oändligheten72. 

" �r|�� = "�r� då � S  ∞ 

Det har skrivits många artiklar om hur denna fördelning kan skattas. Det finns även väldokumenterade 

teorier för hur medelvärde och varians kan skattas ur system i stationära tillstånd73. Inom de flesta 

simuleringsstudier antas dock att denna fördelning följer en normalfördelning baserat på CGS. Utifrån 

detta antagande görs sedan inferens på utdata. Många simuleringsprogram såsom Extend har inbyggda 

funktioner som bygger på antagandet om normalfördelning. 

  

                                                           
71 http://www-mrsrl.stanford.edu/ 
72 Law, A. M. et al. (2000) s. 500 
73 Seila, A. F. (1991) 
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3.15 Logistik och Processer 

Inom logistik, läran om flöden, talar man ofta om processer och processdesign. I takt med att logistiken 

utvecklades under 1980-talet blev detta begreppet processer som baseras på tydlig helhetssyn aktuellt 

och lyftes fram ännu tydligare. Sedan dess har begreppet och metoderna kring arbetet med processer 

och processdesign förfinats och utvecklats och idag är arbetet med processer eller supply chain 

management ett tydligt område inom logistik. Det finns ett antal välkända modeller och teorier finns 

idag inom området varav endast en bråkdel kommer att beaktas inom detta arbete. 

 

3.15.1 Processer 

Vid studiet av processer så finns det några grundläggande antaganden som gäller som förutsättningar 

för teorin som finns inom området. Den första av dessa är att alla affärsområden eller delar av 

affärsområden kan delas in i processer74. En process definieras som en transformering av en given input 

till en given output. Detta utbyte kan ske mellan två interna divisioner liksom mellan två affärspartners. 

Det andra antagande är att utbyte kan variera i fråga om vad som transformeras. De tre mest självklara 

transformationerna sker inom, tjänster, information samt varor. Det tredje antagande om processer är 

att man kan se dem som en återkopplingscykel mellan parterna involverade i transformeringen75. Denna 

återkopplingscykel kan beskrivas med ett antal karakteristika såsom mottaglighet, kvalitet och 

produktivitet. Ett fjärde antagande som till hög grad demonstrerats är att ett företag som möter sina 

kunders förväntningar på ett överlägset sätt skapar sig en bra position76. Denna position kan sedan 

utnyttjas till att exempelvis öka lönsamheten, kvaliteten. Det femte antagandet om processer är att i 

den största delen av tiden inom processer ej är värdeskapande. Studier har visat att normalt är så 

mycket som 95 % av tiden inom processen ej värdeskapande. Detta ger utrymme till enorma möjligheter 

för förbättringar och effektiviseringar. Det sjätte antagandet är att små förbättringar inom cykeltiden 

ofta leder till ett antal negativa effekter såsom övertid, bristande kvalité och ökade kostnader. Detta då 

små förbättringar ofta uppnås genom att genomföra processerna likadant som tidigare och bara öka 

pressen på tiden ytterligare. Således bör organisationen ställa målen högt så att den verkligen uppnår 

signifikanta och långsiktigt hållbara resultat.  

 

3.15.2 Koncept och begrepp inom  processer 

Enligt Persson77 återkommer ofta ett antal grundläggande begrepp och koncept inom logistik och 

processer. Dessa begrepp och koncept karaktäriserar i mångt och mycket processen och för tydlighetens 

skull definieras dessa här.  

Det första konceptet inom denna kategori är ledtid eller cykeltid. Ledtiden brukar definieras som den tid 

det tar från att ett behov identifieras till att samma behov tillfredställs. Ledtids eller cykeltidskonceptet 

                                                           
74 Persson, G. et al. (1992) 
75 Walleck, A. S. et al. (1991) 
76 Stalk, G. (1991) 
77 Persson, G. (1995) 
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kan användas inom alla återkopplingscykler på alla nivåer. Fördelen med detta koncept är att det är en 

enkel kvantifiering av flödet och relativt enkelt att mäta. Längre ledtider leder generellt till mer icke 

värdeskapande aktivitet. Inom traditionell produktion ses detta ofta i högra lagernivåer och inom 

tjänstesektorn skulle detta kunna ses i outnyttjade personalresurser. Även motsatsen gäller ofta, kortare 

ledtid leder till en mer effektiv process. Bakgrunden till dessa resultat ligger bland annat i att 

osäkerheten växer med tiden. 

Osäkerhet och variation är ett begrepp som påverkar alla processer. Osäkerheten kan påverkas av 

fluktuationer i efterfrågan, osäkra cykeltider, processvariationer men även datas noggrannhet. Inom 

många verksamheter är osäkerheten i efterfrågan en försvårande omständighet vilket leder till ett mer 

komplext och icke prediktivt flöde. Det finns en tydlig koppling mellan osäkerheten och variationen och 

de icke värdeskapande aktiviteterna. 

I processorienterade organisationer talas det ofta om frekvenser som ett begrepp. Frekvensen mäts i 

antal per tidsperiod och kan appliceras på flera delar inom processen. Inom sjukvården skulle detta 

kunna vara antal behandlade per dygn, eller sökande per timme. Dessa kvantitativa mått ger en 

grundläggande uppfattning om processen och inom vilka områden åtgärder kan appliceras. 

Det fjärde och sista konceptet är förväntat efterfrågemönster. Det finns stora anledningar att skatta 

detta mönster och även analysera hur processerna kan möta en förändring inom mönstret. Osäkerhet 

inom detta område leder ofta till en överkapacitet liksom icke värdeskapande processer. 

Efterfrågemönster kan exempelvis variera över säsonger eller andra cykliska perioder. Det finns ett antal 

modeller för att skatta efterfrågemönster. Axsäter presenterar några av dessa såsom Winters 

säsongsmodell och vid en deterministisk efterfrågan, Silver-Meal algoritmen78. Inom statistik finns det 

ytterligare ett antal modeller som kan testas att appliceras på både efterfrågemönstret, såsom ARMA-

modeller79 och för att modellera extremvärden inom detta80. Persson pekar även på att man i vissa fall 

kan styra eller påverka efterfrågan81. Detta område ligger dock lite utanför detta examensarbetes 

avgränsningar. 

 

3.15.3 Processdesign 

Persson menar att processen prestanda direkt eller indirekt, bygger på operationella, strukturella eller 

administrativa attribut82. Förändringar inom dessa kommer att påverka processen. Författaren har 

sammanfattat nio grundläggande principer och strategier för att omdesigna en process.  

Den första principen är en reduktion av ledtider. En återkopplingscykel består ofta av ett flertal 

aktiviteter som skall genomföras inom olika områden inom processen. Inte alla dessa aktiviteter förädlar 

processen. De aktiviteter som ej gör det bör i största mån reduceras. Det finns grundläggande arbetssätt 

                                                           
78 Axsäter, S. (1991) s.14-36 & 44-58 
79 Lindgren, G. et al. (2005) s.133-134 
80 Coles, S. (2001) s.147-150 
81 Persson, G. (1995) 
82 Persson, G. (1995) 
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för att reducera cykeltiderna. Det första är att undersöka om någon av processerna som utförs i en 

bestämd sekvens kan utföras parallellt.  

En andra ansats som kan förminska cykeltiden är att försöka synkronisera processen bättre. Det tredje 

angreppssättet som kan underlätta är att förenkla och förbättra de enskilda aktiviteterna eller helt 

eliminera dessa. Författaren pekar även på att återkopplingscykeln måste organiseras på nytt då en 

reduktion av cykeltiden kräver att arbetet utförs på annat sätt. Det bör även påpekas att inte alla 

återkopplingscykler är lika viktiga att reducera cykeltiden inom. Bergman och Klefsjö presenterar sju 

lednings och förbättringsverktyg, som primärt är till för att garantera kvalitet, men som även skulle 

kunna appliceras vid processförändringar för att underlätta omorganisationen bland ledning och 

personal83. 

Bättre resultat kan åstadkommas genom en reducering av osäkerheten eller att processen anpassas till 

variationen. Inom en process finns ett antal källor till variation och osäkerhet. Denna osäkerhet kan 

kopplas till tid och kvantiteter för att nämna några. Osäkerheten leder till en större del av icke 

värdeskapande aktiviteter och bör i största mån elimineras. Eftersom osäkerheten härrör från flera olika 

källor bör det appliceras olika metoder för att reducera denna. 

Förändringar av frekvenser kan hjälpa till att styra processen på ett bättre sätt. Frekvenserna är ofta 

kopplade till cykeltider och en bättre styrning av frekvensen kan hjälpa till att minska dessa och 

synkronisera flödet. 

Persson menar i sin fjärde punkt att bättre resultat kan uppnås om processen anpassas till 

efterfrågemönstret. Han pekar på att efterfrågemönster ofta kan styras eller åtminstone påverkas. 

Annars bör man hitta modeller som gör att processen bättre kan prediktera efterfrågan. Denna del 

ställer även höga krav på en korrekt datainsamling och analys. 

Även en förenkling av systemet och processen kan förbättra prestandan. En förenkling kan bestå av 

exempelvis högre grad av standardisering eller minskning av antalet vägar inom processen. Genom att 

minska komplexiteten i systemet är det enklare att kontrollera den och vidta eventuella åtgärder. 

Differentiering kan även förbättra processens prestanda. Differentiering kan bestå av att dela in olika 

produkter i olika kategorier som styrs på olika sätt eller genom olika processer. Detta skall tydliggöras 

och står ej i kontrast med den tidigare punkten om en förenkling utan skall endast ske om sådan ej är 

möjlig. En enkel differentieringsmetod som kan appliceras är någon form av ABC- eller ABC/XYZ-analys84, 

se även kapitel 3.15.4. 

Den sjunde principen som Persson lyfter fram är att senarelägga aktiveter som ej direkt behöver utföras 

om det finns en osäkerhet kring dem. Senareläggning kan ses som en motsats till spekulering. Således 

bör organisationen ej utföra aktiviteter som eventuellt ej är värdeskapande. 

                                                           
83 Bergman, B. et al. (2005) s. 38-39 
84 Oskarsson et al. (2006) s. 249-262 
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Den åttonde principen är att förbättra informationssystemet och supportsystem. Ett välfungerande och 

utvecklat informationssystem underlättar beslutsprocesserna inom organisationen. 

Informationssystemet skall samla data och tillgängliggöra den så att underlag för beslut kan förenklas. 

Fokus bör ligga på att systemet skall underlätta vid beslut och det räcker således ej med att bara ha en 

stor databas. 

Den sista och nionde principen är en förbättring av den interna och externa integrationen. Som tidigare 

nämnts kan både stora och små system ses som en process. Om integrationen mellan olika processer 

både inom den interna och externa organisationen kan underlättas så finns det stora 

prestandaförbättringar. Inom produktion har företagen allt mer övergått till exempelvis 

leverantörsstyrda lager, VMI85, som exempel på i vilken utsträckning ett samarbete kan ske externt till 

båda parters vinning. 

 

3.15.4 ABC/XYZ-analys 

ABC-analys är en klassificeringsmetod för att segmentera artiklar. Inom denna metod delar man in 

artiklarna eller olika kategorier i tre olika klasser, A-klass, B-klass respektive C-klass. Denna analys kan 

lätt utvidgas till ytterligare kategorier och klasser. Klassificeringen kan göras utifrån olika kriterium. 

Exempel på dessa kan vara täckningsbidrag, cykeltid eller volymvärde. Om man utökar segmentering och 

tar hänsyn till två kriterier erhåller man en ABC/XYZ-analys. Genom denna enkla segmenteringsmetod så 

kan man styra olika produkter på ett strukturerat och enkelt sätt. Ofta delas kategorierna inom ABC-

kategorin in efter storlek och XYZ-kategorin efter osäkerhet. Figur 9, Flerkriterieanalys, volym vs 

lönsamhet, visar ett exempel hur man kan segmentera olika kunder. ABC-kategorin är indelad efter 

volym och XYZ-kategorin visar på lönsamhet. 

 

Figur 9, Flerkriterieanalys, volym vs lönsamhet
86

 

  

                                                           
85 van Weele, A. (2005) s. 308-309 
86 Oskarsson, G. et al. (2006) s. 255 
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4 Empiri 

Här presenteras den empiri i form av information om länsakuten samt hur tillvägagångssättet varit vid 

skapandet av simulationsmodell  

4.1 Stockholms läns landsting (SLL) 

Stockholms län består av 26 kommuner av varierande storlek och täcker en yta av 6 519 

kvadratkilometer och en femtedel av Sveriges befolkning, cirka 2 miljoner personer, bor här. Landstinget 

ansvarar för att invånarna i Stockholms län får den vård de behöver enligt de grundläggande regler som 

anges i Hälso- och sjukvårdslagen. Landstinget är de som ansvarar för hälso- och sjukvården men det 

betyder inte nödvändigtvis att det är deras egna anställda personal som utför den. I dagsläget, köps en 

tredjedel av vården in av privata vårdgivare, som kan vara exempelvis privata husläkare, 

mödravårdscentraler eller ett helt sjukhus. 

 

4.2 S:t Görans sjukhus 

S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter och är beläget på Kungsholmen, Stockholm. 2008 togs 

över 67000 akutpatienter emot, vilket gör sjukhuset till ett av landets största akutsjukhus. Dessutom är 

det ett av Stockholms mest centralt belägna. S:t Göran erbjuder verksamhet inom 31 olika medicinska 

specialiteter samt är landets första sjukhus att drivas som aktiebolag, med start 1994. S:t Göran ingår 

sedan år 2000 i en av Europas ledande privata vårdkoncerner och är det första och hittills enda 

akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. 

 

4.3 Psykiatriska Länsakuten 

Psykiatriska länsakutmottagningen ligger på S:t Görans sjukhusområde. Mottagningen drivs av SLL och 

har öppet dygnet runt. Som Stockholms enda psykiatriska akutmottagning är den främst tänkt för 

patienter som är alltför akut sjuka för att kunna tas omhand av sin vanliga psykiatriska kliniks mobila 

jourteam. Mellan klockan 22.00 -08.00 är dock psykiatriska länsakuten den enda akuta psykiatriska 

instans för alla som vistas i Stockholmsområdet. För turister och andra personer som inte är 

folkbokförda eller registrerade (asylsökande)i Stockholms län är Länsakuten den naturliga akutinstansen 

dygnet runt.  Även om grundtanken är att behandla ovan nämnda patienter tar man emot alla patienter 

som söker dygnet runt.  

 

4.3.1 Akutens fysiska uppbyggnad 

Den yttre akuten består av en reception, ett stort väntrum och samt ett intervjurum. Innanför reception 

och stora väntrummet finns den inre mottagningen på bottenplanet samt intagningsavdelningen på plan 

1, (Ettan). På bottenplanet finns det olika intervjurum där samtal kan hållas med patienter.  Vidare finns 

en expedition för omvårdnadspersonalen. Arbetet på expeditionen utgår från den koordinerande 

sjuksköterska som har till uppgift att samordna det dagliga arbetet kring patienterna och fördela 
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arbetsuppgifter till övrig omvårdnadspersonal. Det finns två sekreterarexpeditioner inne på 

mottagningen, ett stor gemensamt skrivrum för underläkarna, två separata skrivrum för de fasta 

överläkarna samt en läkarexpedition som även fungerar som akutrum med syrgas, EKG-apparat med 

mera. På mottagningen finns sju så kallade vårdväntrum där patienter kan vänta lite mer avskilt på 

läkarsamtal eller efter läkarsamtal på vidare planering. Vårdväntrummen kan även användas som 

reserv-vårdrum för patienter som måste vårdas över natt när det inte finns någon ledig sängplats på 

Ettan. I varje vårdväntrum finns en säng, samt bord och några stolar. Fyra av vårdväntrummen har även 

egen toalett och dusch.  Till den inre akuten finns även en akutingång som leder direkt in till ett 

vårdväntrum som nyttjas då patienter ankommer med akuttransport. 

På plan 1 finns intagningsavdelning 1, Ettan med 14 sängplatser fördelade på åtta rum och här kan 

patienter vårdas under en kortare eller längre tid. Även denna våning har en expedition med en 

koordinerande sjuksköterska, rondrum samt intilliggande läkemedelsrum. Det finns två samtalsrum på 

intagningsavdelningen, en separat läkarexpedition, ett större underläkarrum, samt ett separat skrivrum 

för den fasta överläkaren. Den så kallade inre Akuten och Ettan är båda låsta avdelningar med dörrsluss 

vid varje utgång för ökad säkerhet. I fortsättningen kommer mottagningen på psykiatriska länsakuten 

benämnas Akuten och intagningsavdelning 1 benämnas Ettan. 

 

4.3.2 Akutens personal och arbetsuppgifter 

Akuten bemannas dagligen av mentalskötare, sjuksköterskor, läkare samt sekreterare och annan 

administrativ personal. Denna personalstyrka utför de dagliga vårdrutinerna och de stödjande 

aktiviteter som finns kring denna verksamhet. 

 

4.3.2.1  Mentalskötare 

Mentalskötare tillhör omvårdnadspersonalen och har till uppgift att sköta den allmänna omvårdnaden 

av patienterna. Det kan innebära att de utför den initiala intervjun med patienten efter ankomsten samt 

i samråd med ansvarig sjuksköterska göra en preliminär bedömning av det akuta vårdbehovet samt var 

patienten skall vänta. Det är även viktigt att intervjun dokumenteras och att överrapportering sker till 

koordinator och läkare samt att tillgodose patienternas vårdbehov på avdelningen. Mentalskötarna kan 

även, om de är vana ge enklare telefonrådgivning och stöd till patienter, anhöriga, vårdgrannar samt 

samarbeta med andra vårdinstanser, sociala myndigheter, polis etcetera i samråd med ansvarig 

sjuksköterska. Mentalskötaren sitter extravak och ska även, då det behövs, medverka vid transporter 

både inom egen klinik, utanför klinik i Stockholm samt vid längre transporter. 

 

4.3.2.2 Sjuksköterska 

Sjuksköterskorna har i mångt och mycket samma arbetsuppgifter som mentalskötarna men de har även 

ett medicinskt ansvar. De är ansvariga för läkemedelsadministreringen, såväl att dela mediciner till 

inneliggande patienter som att dela i påse till patienter som går hem. I deras ansvar ingår även att packa 
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upp läkemedel som kommit från apoteket och föra narkotikajournal på rätt sätt. Beställning av 

läkemedel åligger speciell personal. Alla sjuksköterskor måste även ta del av den generella delegationen 

som gäller på enheten. Tillsammans med mentalskötarna utgör sjuksköterskorna 

omvårdnadspersonalen på Akuten och Ettan. 

Tabell 1, Bemanning under dygnet för omvårdnadspersonal för veckans alla dagar 

Tid/Personalkategori Sjuksköterska Mentalskötare 

07.00-15.00 4 stycken 6 stycken 
15.00-21.00 4 stycken 6 stycken 
20.30-07.30 4 stycken 6 stycken 

 

4.3.2.3 Koordinator 

I sjuksköterskornas arbetsuppgifter ingår att vissa pass, enligt schema, vara koordinator. Det innebär att 

man är stationerad på vårdexpeditionen och fördelar arbetet, är den som i första hand tar emot 

telefonsamtal, koordinerar transporterna av patienterna, sköter överrapporteringen till vårdgrannar, 

samt ser över prioriteringen av patienterna. Koordinatorn deltar inte i det patientnära 

omvårdnadsarbetet. Koordinator finns enbart nere på akutmottagningen, på Ettan arbetar man i stället i 

parvård tillsammans med en mentalskötare eller annan sjuksköterska med totalansvar kring ett bestämt 

antal patienter. 

 

4.3.2.4 Läkare 

Läkarna är de som utför samtalet med patienterna efter den initiala intervjun, de gör en bedömning av 

vårdbehovet, ställer diagnos och beslutar om lämplig vårdnivå samt behov av övriga insatser. De 

beslutar även om inskrivningar och medicinering av patienter. 

 

4.3.2.4.1 AT-läkare 

AT-läkaren har läkarexamen men ingen legitimation.  AT-läkaren arbetar med begränsad självständighet 

och alltid under handledning. AT-läkare kan ej skriva vårdintyg eller besluta om tvångsvårdsinsatser. 

(Utöver AT-läkaren kan även en olegitimerad läkare, vara en person som ej har erhållit någon 

legitimation men ej har en AT-tjänst.) 

 

4.3.2.4.2 ST-läkare 

ST-läkaren har fullgjort sin AT-tjänst, har legitimation som läkare och får göra självständiga bedömningar 

med viss handledning. ST-läkaren får utfärda vårdintyg, begära polishandräckning och kan i särskilda fall 

ordinera tvångsåtgärder i samråd med specialist även innan ett intagningsbeslut är fattat. 
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4.3.2.4.3 Specialistläkare 

Specialistläkarna har fullgjort sin specialistutbildning. Specialisten gör helt självständiga bedömningar 

och har rätt att på delegation från chefsöverläkaren på kliniken fatta intagningsbeslut enlig LPT samt 

fatta andra tvångsbeslut kring patienterna. 

 

4.3.2.4.4 Överläkare 

Är alltid specialister och har ett övergripande ansvar för Akuten respektive Ettan. Överläkaren har ett 

ansvar att vården utförs enligt de riktlinjer och anvisningar som finns på enheten. Under kontorstid skall 

det alltid finna minst en överläkare på Akuten och en på Ettan. Under jourtid finns det alltid en 

överläkare som är bakjour. Bakjouren har ett övergripande ansvar för hela kliniken.  

Tabell 2, Bemanning under dygnet för läkare 

 Underläkare Överläkare 

Tid/Personalkat. AT-läkare St-läkare Oleg. läkare Specialistläkare Bakjour 

Vardagar 08.00-16.30 2-3 2 0-1 1 287 
Vardagar 16.00-22.00 1 2   1 
Vardagar 22.00-08.00 1 1   1 
      
Helger 09.00-14.00 1 1  1 1 
Helger 14.00-19.00 1 2  1 1 
Helger 19.00-22.00 1 2   1 
Helger 22.00-09.00 1 1   1 

 

4.3.2.5 Administrativ och övrig personal 

Förutom de nämnda vårdgivarna ovan finns annan anställd personal som hjälper till med det rent 

administrativa arbetet och även andra kringtjänster. Dessa är framförallt läkarsekreterare som bl.a. 

arbetar i receptionen och registrerar besökare, för andra administrativa listor, för viss statistik och inte 

minst skriver ut patientjournalerna. Vid behov så anlitas även tolkar som kallas in när patienten behöver 

hjälp med kommunikation och översättning. Länsakuten har även en kurator anställd som fördelar sin 

arbetstid mellan Akuten och Ettan. 

 

4.3.3 Akutens intäkter 

Akutens intäkter kan delas upp i ”anslag” från Beställarenheten inom Stockholms Läns Landsting i form 

av en summa per patientbesök upp till ett visst tak. Beställarna står även för en specificerad summa av 

transportkostnader samt även en s.k. bompeng för kostnader som inte täcks på annat sätt. I bompengen 

ingår till exempel kostnader för utlandspatienter och papperslösa. 

Migrationsverket ersätter kostnaderna för asylsökande patienter. 

Direkta patientintäkter är en något osäker summa eftersom det alltid finns en viss andel patienter som 

                                                           
87 Dessa läkare är ej tillgängliga för löpande arbetsuppgifter då de handleder eller har andra uppgifter 
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ej betalar för sina besök av en eller annan anledning. 

Övriga landsting i Sverige betalar för sina patienters besök och vårdtid enligt fastställd prislista, samt 

betalar även för hemtransport av patienterna under förutsättning att de vårdas enligt LPT. 

Förutom dessa intäkter har man även ett särskilt avtal för vård av asylsökande föräldrar till apatiska 

barn. Detta är en del av den vårdkedja för vård av apatiska barn där även barnpsykiatrin, ASIH samt 

barnmedicin på Sachsska barnsjukhuset ingår. 

 

4.3.4 Akutens kostnader 

De stora kostnaderna är givetvis personalkostnader uppdelade på den fasta personalen (läkare, 

sjuksköterskor, mentalskötare, administrativ personal och ledning) och rena jourkostnader, 

Förutom denna stora utgiftspost är patienttransporterna en mycket stor post. 

Därutöver består de löpande kostnaderna av mediciner, sängkläder, städning, labbprover, 

telefonkostnader med mera. 

 

4.3.5 Akutens patienter 

De patienter som ankommer till Akuten delas ofta in i fyra olika patientkategorier baserat på geografisk 

hemort. Beroende på var patienten är folkbokförd kan detta leda till olika tidsåtgång i vårdprocessen. 

Detta då exempelvis information om patienten ska tas fram, tolk kan behövas om patienten är från ett 

främmande land, asylsökande eller inte kan tala det svenska språket. Dessutom ställer även de olika 

patientgrupperna olika krav på transportlösningar efter avslutad behandling på Akuten och Ettan.  

 

4.3.5.1 Stockholmspatienter (S-patienter) 

Den första av dessa fyra patienttyper är stockholmare. Dessa personer tillhör någon av Stockholms läns 

landstings sektorer utöver Norra Stockholms Psykiatriska upptagningsområde (se nedan). Dessa 

patienter är således mantalsskrivna i någon av Stockholms andra sektorer. Alla sektorer i princip, med 

undantag av öppenvården Järva använder samma informationssystem för journaler och patientuppgifter 

som Akuten, vilket gör det relativt lätt att hämta fram dessa uppgifter. Vid transport från akuten 

behöver denna patientkategori transporteras en förhållandevis kort sträcka och enkel 

transportplanering. 

 

4.3.5.2 Norra Stockholms Psykiatri patienter (NSP-patienter) 

Denna patientkategori är en subkategori av Stockholmspatienterna. Dessa patienter är folkbokförda 

inom Norra Stockholms Psykiatriska upptagningsområde och har sin slutenvård bredvid Akuten på S:t 

Göran. Även dessa patienters journaler och patientuppgifter finns att tillgå i informationssystemet. 

Transport till vidare slutenvård för NSP-patienter efter avslutad behandling på Akuten och Ettan kan 

med enkelhet utföras genom sammanlänkande kulvertar mellan Akuten och övriga S:t Göran. 
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4.3.5.3 Utomlänspatienter (UL-patienter) 

Den tredje kategorin är utomlänspatienter. Denna patientkategori avser i Sverige boende som ej är 

folkbokförda inom Stockholms län. Dessa patienter har rätt till akutvård men hemlänet är ansvarigt för 

att ta emot ej färdigbehandlad patient inom fem arbetsdagar. Patientuppgifter är svårare att tillgås 

jämfört med ovan beskrivna patientgrupper men kan frambringas vid behov. Vid vidare 

slutenvårdsbehandling av UL-patienter i hemlänet måste hemlänet godkänna en transport innan akuten 

kan få tillstånd att transportera vidare patienten. Hemlänet kan även välja att själva hämta patienten 

vilket i sådana fall kan ta ytterligare tid och vårdplatser på Akuten och Ettan i anspråk. 

 

4.3.5.4 Utlandspatienter (U-patienter) 

Den fjärde och sista patientkategorin är utlandspatienter. Dessa personer har andra nationaliteter och 

kan vara den kategori som logistiskt sett ställer högst krav. Skillnaden då patienter i denna kategori 

vårdas och inte kan eller vill legitimera sig är att det kan bli svårt att ta kontakt med hemlandet och få 

information om patientens identitet. På samma sätt är det besvärligt att erhålla journaler med 

patientinformation och vårdhistorik. En ytterligare komplicerande faktor är om patienten talar ett 

främmande språk som ingen anställd på akuten behärskar (även om detta inte är unikt för denna 

kategori). Efter slutförd vård på Akuten och Ettan kan det bli långa och besvärliga transporter till 

hemlandet och då patienten bedöms som stökig eller farlig måste två omvårdnadspersonal följa med 

transporten hela vägen från Akuten till patientens hemland och överlämnande för vidare handläggning 

där. På grund av detta samt av ekonomiska skäl, försöker man i största möjliga mån slutbehandla 

patienten på Ettan.  

Tabell 3, Fördelning inlagda per patientkategori 

Patientkategori Andel inlagda på 
Akuten och Ettan 

S-patienter 23 % 
NSP-patienter 46 % 
UL-patienter 21 % 
U-patienter 10 % 

 

 

4.3.5.5 Övriga patienter 

Utöver dessa patienter finns även ett mörkertal av patienter som av olika anledningar inte har någon 

legitimation. Detta kan bero på att patienterna är illegala flyktingar, har skyddad identitet eller är 

asylsökande. Självklart erhåller även dessa patienter vård, men omständigheterna kring deras identitet 

kan många gånger vara en försvårande omständighet, både logistiskt och ekonomiskt. 
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4.3.6 Begrepp, rutiner och lagar 

I Akutens och Ettans vardagliga rutiner finns många vanliga begrepp, lagar och händelser som ofta 

inträffar.  Ett utdrag av dessa presenteras nedan och bedöms vara relevanta för att få en helhetsbild av 

Akutens och Ettans verksamhet samt för att kunna bygga en korrekt modell och dra rättvisande 

slutsatser senare i arbetet. Till exempel avsnitt om HSL och LPT för att ge en djupare insikt i 

verksamheten och kan läsas kursivt i detta examensarbete. 

 

4.3.6.1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

HSL står för hälso- och sjukvårdslagen och det är vanligtvis enligt denna lag som patienter blir intagna för 

vård. HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård och är utformad som en 

ramlag. Det ingår även fastställda mål som måste uppfyllas av vårdgivaren, samt visar landstingens och 

kommunernas ansvar för sjukvårdens olika delar. Vidare innehåller den föreskrifter för vårdens kvalitet 

och fortsatta utveckling. En annan viktig del är att respekt för patientens självbestämmande och 

integritet ska beaktas för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Av de 

patienter som bedöms vara i behov av slutenvård på Akuten och Ettan sker det i cirka 80 % av fallen 

enligt HSL. 

 

4.3.6.2 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

LPT är förkortning av lagen om psykiatrisk tvångsvård och innefattar bestämmelser och regleringar för 

psykiatrisk tvångsvård då detta bedöms som nödvändigt för patienten. Målet är alltid att ingen ska 

vårdas mot sin vilja eller behandlas utan samtycke, men i vissa fall måste undantag göras från detta. För 

att tvångsvård enligt LPT ska bli aktuellt krävs att personen i fråga: 

- lider av en allvarlig psykisk störning 

- har ett oundgängligt behov av sluten psykiatrisk vård (vården kan ej tillgodoses på annat sätt än 

genom inläggning) 

- motsätter sig  alternativt kan ej ta grundad ställning till erbjuden vård. 

När dessa kriterier är uppfyllda kan legitimerad läkare utfärda ett vårdintyg enligt LPT § 4. Då tvångsvård 

utövas är alltid målet att patienten ska inse sitt vårdbehov och inom en tid självmant gå med på given 

vård. Tvångsvården ska i möjligaste mån vara öppen och tydlig men samtidigt ska patientens personliga 

integritet beaktas och respekteras. Beslut om LPT kan komma att prövas i förvaltningsrätten. Av de 

patienter som bedöms vara i behov av slutenvård på Akuten och Ettan sker det i cirka 20 % av fallen 

enligt LPT. 

 

4.3.6.3 Handräckning 

Om man måste få in en patient med polishjälp, för att göra en bedömning för att utfärda vårdintyg eller 

efter det att vårdintyg utfärdats på annan plats, utfärdas en handräckningsbegäran vilket innebär att 
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polisen hjälper till att få patienten till akuten. På handräckningsbegäran ska alltid skäl för 

handräckningen anges. 

4.3.6.4 Sluten- Öppenvård 

Inom psykiatrin finns det både öppen- och slutenvård. Vid slutenvård behandlas patienten dygnet runt 

på en avdelning jämfört med öppenvården där patienten bokar in besök för behandling. Akuten är 

egentligen en öppenvårdsmottagning, men har även viss slutenvårdskapacitet för högst fyra patienter 

under en mycket begränsad tid. Ettan är en ren slutenvårdsavdelning. Av de sökande till Akuten under 

2008 och 2009 har 50 % bedömts vara i behov av omedelbar slutenvård medan 50 % bedömts vara i 

behov av öppenvårdsinsatser inom antingen första linjens psykiatri (primärvård) eller 

öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin. 

 

4.3.6.5 Direktinläggning 

I de fall då patienten ska läggas in direkt på annan avdelning än Ettan sker en direktinläggning. Detta är 

det eftersträvade patient flödet. Direktinläggning är i stort sett endast möjlig för NSP-patienter och S-

patienter av geografiska skäl. Från det att beslut har tagits om direktinläggning väntar patienten i ett av 

vårdväntrummen på Akuten tills mottagande avdelning/hemsektor hämtar patienten eller denna på 

annat sätt kan transporteras till avdelningen med hjälp av personal från akutsektionen. Det är bara 

möjligt att genomföra direktinläggningar under de tider på dygnet som hemsektorn eller 

vårdavdelningen tar emot det vill säga mellan 08.00-22.00. 

Tabell 4, Direktinläggningsandel för olika patientkategorier 

Patientkategori Andel 
direktinläggningar 
inom patientgrupp 

Väntetid till 
direktinläggning 

S-patienter 40 % 2-3 h 
NSP-patienter 75 % --- 
UL-patienter --- --- 
U-patienter --- --- 

 

4.3.6.6 Vård över natten (VÖN) 

Om patienter ankommer till Akuten under natten eller efter den tidpunkt då vårdavdelningarna inte 

längre tar emot patienter, eller om det är fullt på avdelningarna, kan läkare besluta om VÖN, vård över 

natten.  I praktiken så förflyttas få patienter från Länsakuten efter 21.00 bortsett från enstaka NSP-

patienter samt patienter tillhörande Södra Stockholms sektor som hämtar alla sina patienter själva. Om 

VÖN-beslut tagits under natten görs en ny bedömning av patienten morgonen därpå efter utförd rond. 

Som tidigare noterats kan högst fyra av vårdväntrummen på Akuten användas till patienter för VÖN. 

Efter morgonens rond så tar läkarna ett beslut om huruvida patienter på VÖN skall vårdas vidare eller bli 

hänvisade till öppenvården. Dessa beslut tar i regel en timma per patient. Efter dessa läkarsamtal så 

beslutas det om inläggning på Ettan eller vidare vård någon annanstans. Erfarenhet från personal och 
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handledare på Akuten visar att cirka 20 % av dessa går till vidare öppenvård eller hem efter denna 

bedömning. 

4.3.6.7 Rond 

Varje morgon hålls en rond på Ettan av läkarna där man bedömer och utvärderar patientens tillstånd. 

Dessa ronder sker varje dag 08.00-09.00 och tar 60 minuter att utföra för de tre läkare och bakjour som 

utför ronden. 

4.3.6.8 Extraobservation (X-obs) 

Extraobservation eller X-obs, är en stående rutin på Akuten och Ettan. Med detta menar man att alla 

inlagda patienter skall observeras med intervall av högst 15 minuter dagtid (07.00-22.00) och 30 minuter 

nattetid (22.00-07.00). Denna observation utförs primärt av mentalskötare men även sjuksköterskor kan 

assistera i denna arbetsuppgift. 

4.3.6.9 Extrabevakning (X-vak) 

Vid de fall då intagna patienter av olika anledningar inte kan lämnas ensamma, av rädsla för att de ska 

skada sig själva eller personer i sin närhet kan extraövervakning, X-vak, ordineras av läkare. Detta 

innebär att en omvårdnadspersonal följer patienten varthän den befinner sig och går, utan undantag. X-

vak pågår i genomsnitt cirka 4 timmar efter att läkare har föreskrivit detta innan en omprövning sker. X-

vak kan även ordineras på annan plats än Akuten och Ettan om läkare på konsultation (se nedan) 

bedömer att det är nödvändigt. Under 2008 och 2009 har antalet timmar som X-vak ordinerats 

motsvarat ungefär 2-3 heltidstjänster. Intern statistik från Akuten och Ettan visar även att X-vak 

föreskrivs cirka en gång per dygn. 

4.3.6.10 Färdigbehandling 

Ungefär en fjärdedel av patienterna som är inlagda på Akuten och Ettan färdigbehandlas. Denna siffra 

skiljer sig något åt mellan de olika patientkategorierna. 

Tabell 5, Färdigbehandling för olika patientkategorier 

Patientkategori Andel 
färdigbehandlade 
inom patientgrupp 

Total behandlingstid 
till färdigbehandling 
är slutförd 

S-patienter 20 % 2-3 dygn 
NSP-patienter 49 % 2-3 dygn 
UL-patienter 28 % 3-4 dygn 
U-patienter 52 % 4-5 dygn 

 

 Efter färdigbehandling bedöms ej patienten längre vara i behov av sluten vård utan hänvisas till sin 

öppenvårdsmottagning. När patienten bedöms vara färdigbehandlad ansvarar ej Akuten och Ettan för 

hemtransport av patienten. Begreppet färdigbehandling är inte alltid kopplat till Akutens och Ettans 

egentliga möjligheter, kompetens eller kunskapsnivå utan regleras mer på de avtal kring vården som 

finns mellan vårdgivaren och beställarorganisationen. 
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4.3.6.11 Transporterbar 

Då patienterna inte skall långtidsbehandlas på Ettan är det önskvärt att de snarast möjligt förflyttas 

vidare i systemet till rätt vårdnivå och vårdinrättning för behandling. När patienten ska förflyttas från 

Akuten eller Ettan är det inte alltid garanterat att patienten kan transporteras i befintligt skick. Detta gör 

att transporten vid flera tillfällen får skjutas upp i väntan på att patientens hälsotillstånd förbättras. 

Transporterbarheten kan bero på patientens hälsosituation, inställning till förflyttning samt bedömning 

om patienten kan allvarligt försämras under förflyttning. Transportens längd är givetvis en viktig faktor 

att ta hänsyn till i dessa sammanhang, då det exempelvis alltid går att transportera NSP-patienter och 

nästan alltid S-patienter medan det är vanskligare att transportera hem en U-patient. 

Tabell 6, Transporterbarhet för olika patientkategorier 

Patientkategori Andel transporterbara Tid till transporterbart 
skick 

Väntan på ledig plats 

S-patienter 93 % 12-18 h 12-24 h 
NSP-patienter 100 % --- 0-4 h 
UL-patienter 80 % 2-3 dygn 1 dygn 
U-patienter 50 % 3-6 dygn 1 dygn 

 

 

4.3.6.12 Larm 

Alla anställda som arbetar på någon av de psykiatriska avdelningarna på sjukhuset har ett personligt 

bärbart överfallslarm på sig, som kan användas då de hamnar i direkt fara eller känner sig hotade. Då 

dessa larm utnyttjas går ett så kallat överfallslarm ut till alla avdelningar via displayer i taket. På 

displayerna ser man vilken avdelning som larmar och pipsignaler hörs över hela avdelningen. När larmet 

går förväntas personal från alla ingående avdelningar i larmkedjan hjälpa till så att ett fastställt antal 

från varje avdelning tar sig så fort som möjligt till den larmande enheten. Maximalt två personer kan 

springa från varje avdelning för att komma till undsättning. Dessa utryckningar tar i genomsnitt omkring 

5 min att utföra och förekommer cirka en gång per dygn. 

 

4.3.6.13 Konsultationer 

Läkare kan bli kallade till konsultationer på andra avdelningar på sjukhuset. Det innebär att läkaren gör 

bedömningar och ordinerar insatser för patienter som inte vårdas på Akuten eller Ettan utan kanske 

endast behöver vård inom den somatiska vården. Ibland resulterar dessa konsultationer i bedömningen 

att patienten på andra avdelningar behöver hjälp med X-vak, administrering av medicin eller dylikt. 

Under 2009 utförde läkarna kopplade till Akuten och Ettan cirka 2400 stycken konsultationer, dessa 

varade i snitt en timme, och med en minimitid på 15 minuter och maximitid på 1,5 timmar. 
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4.3.6.14 Jourer och personalbemanning  

På Akuten och Ettan arbetar ett flertal personer dagligen enligt utarbetade scheman. De båda 

avdelningarna har gemensam bemanning och minimibemanningen för omvårdnadspersonal är totalt 10 

personer under dagtid. Av dessa ska minst tre stycken vara sjuksköterskor och helst tre stycken vara 

män. Då det arbetar tre sjuksköterskor på avdelningarna ska de fördelas två stycken på Ettan under 

förmiddagen och två på Akuten på eftermiddagen. Den vanligaste uppdelningen mellan 

omvårdnadspersonalen är fyra sjuksköterskor samt sex mentalskötare. Arbetet för 

omvårdnadspersonalen utförs i överlappande treskift vilket medför att det finns ett dagsskift som pågår 

från 07.00-15.00, ett kvällsskift från 13.00–21.00 och ett nattskift mellan 20.30–07.30. 

Omvårdnadspersonal går aldrig jourer. 

Läkarbemanningen skiljer sig åt något mer. Vardagar mellan 08.00–16.30 arbetar två till tre specialister 

på båda enheterna, en ansvarig överläkare på Ettan och en eller två ansvariga överläkare på Akuten . De 

ansvarar för handledning av underläkarna, gör en del egna bedömningar av svårare patientärenden 

samt bedömer även merparten av den konsultbegäran som inkommer från andra enheter på sjukhuset. 

Förutom specialisterna som är permanenta inom verksamheten är varje dag minst fem underläkare 

placerade på Länsakuten. De fördelas mellan Ettan och Akuten utifrån arbetsbörda. Vid extrema 

förhållanden finns det möjlighet att be om hjälp från någon av de övriga psykiatriska avdelningarnas 

underläkare för kortare tids bedömningar. 

Mellan 16.30–22.00 finns det tre framjourer på Akuten varav två är legitimerade. Det finns även tillgång 

till en specialist som är bakjour. Bakjouren stannar kvar på enheten så länge det behövs och finns sedan 

tillgänglig för framjourerna under resten av dygnet. 

Mellan 22.00–08.00 finns det alltid två framjourer i tjänst på akuten varav åtminstone en är legitimerad 

läkare i ST-tjänst. 

 

4.3.6.15 Transporter med Samtrans 

Akuten och Ettan har knutit ett avtal med transportbolaget Samtrans. Då patienter ska transporteras 

vidare för fortsatt slutenvård och inte kan göra det på egen hand eller om de bor i annat län eller land 

används företaget Samtrans. Detta oavsett vilket transportmedel förflyttningen avser. Företaget är 

specialiserat på att koordinera och genomföra resor för personer med särskilda behov och har ett nära 

samarbete med Akuten och Ettan. Förutom att tillhandahålla bilar och chaufförer för kortare körningar 

så bokar även Samtrans flyg eller annan transport för UL- och U-patienter. Således följer inte Samtrans 

och dess bilar och personal med på hela dessa resor utan kör endast omvårdnadspersonal och patient 

till flygplats eller liknande. 

Vanligtvis medföljer en omvårdnadspersonal vid transporten men om det anses nödvändigt utifrån 

patientens allvarliga tillstånd ska alltid två omvårdnadspersonal medfölja. Om det fortfarande inte är 

möjligt med två vårdanställda måste man antingen vända sig till polisen för hjälp alternativt 
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kriminalvårdens Transporttjänst för att möjliggöra att patienten kommer till rätt vårdinstans. 

Transporttiderna, tur och retur, för de olika patientgrupperna anges nedan i tabellen. 

Tabell 7, Transporttider från Akuten och Ettan med Samtrans 

Patientkategori Transporttid  

 min medel max 
S-patienter 2 3 4 
NSP-patienter --- --- --- 
UL-patienter 2,5 4,5 12 
U-patienter 7 8 80 

 

Samtrans tillhandahåller tjänster till Akuten och Ettan mellan kl 08.00-22.00 alla dagar i veckan. Mellan 

klockan 08.00-16.00 på vardagar så är tre stycken bilar tillgängliga för vidare transport av patienter, 

medan övrig tid på vardagar (16.00-22.00) och helger så finns en bil tillgänglig för att transportera 

patienter. Vid längre körningar finns det möjlighet att beställa en extrabil. I dagsläget transporteras 

patienterna vidare från Akuten och Ettan en och en med Samtrans. Det har påbörjats diskussioner om 

att samköra patienter om destinationerna är nära varandra och deras medicinska tillstånd tillåter. Detta 

är dock enbart på ett planeringsstadium. 

 

4.4 Flödesbeskrivning 

Som nämnts tidigare ankommer patienterna till akuten under dygnets alla timmar. Vid patienternas 

ankomst till akuten anmäler de sig i receptionen där inskrivning sker. Detta sker precis innanför Akutens 

huvudentré. Efter anmälan väntar patienterna i ett väntrum, alternativt i ett vårdväntrum som används 

för patienter som av olika anledningar inte klarar av att vänta i det allmänna väntrummet, innan en 

mentalskötare eller sjuksköterska genomför en initial intervju med patienten.  

Denna intervju tar cirka 20 minuter att genomföra oavsett patienttyp. Det som kan försvåra en 

intervjuprocess är om den sökande patienten inte kan tala svenska eller något annat språk som 

personalen behärskar. I dessa fall måste en tolk tillkallas via en tolkfirma. Väntetiden för tolken att 

infinna sig i Akutens lokaler är i det närmaste konstant två timmar.  

Uppskattningsvis efter enklare mätning och intervju med omvårdnadspersonal är cirka 10 % av de 

sökande i behov av tolk. Denna siffra skiljer sig ej mellan de olika patientkategorierna.  

Efter intervjun ombedes patienten att vänta ytterligare en tid i vårdväntrummet alternativt det yttre 

väntrummet på att läkaren kan ta emot patienten för ett bedömningssamtal. Om intervjuande 

sjuksköterska eller mentalskötare anser det nödvändigt finns det möjlighet att stanna kvar hos patienten 

till dess att läkaren anländer. Detta inträffar oftast då intervjuaren uppfattar att det kan finns en 

överhängande risk för att patienten, om den lämnas ensam, kan skada sig själv eller personer i 

omgivningen. Detta sker dock relativt sällan.  

Det är mycket viktigt att intervjuaren dokumenterar samtalen med bedömningar och rapporterar detta 

till koordinator och ansvarig läkare som grundförutsättning för att läkaren ska kunna gå vidare med sin 
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bedömning och diagnossättning.  

Efter läkarsamtalet då läkaren gjort sin bedömning, ställt en preliminärdiagnos och beslutat om 

eventuell fortsatt observation/slutenvård kan patienten antingen bli direktinlagd på vårdavdelning eller 

på Ettan. Efter läkarsamtal under 2008-2009 hade läkarna bedömt att hälften av de sökande till Akuten 

var i behov av fortsatt slutenvård. 

I det dagliga flödet tillkommer även inläggningar av patienter som anländer med polis- och 

ambulanstransporter. Dessa patienter anländer till Akuten via en speciell akutingång och anmäler sig 

inte i reception och har inte alltid någon initial intervju med omvårdnadspersonal utan går direkt till ett 

vårdväntrum efter eventuell visitering. Polisen eller ambulanspersonalen överrapporterar patienten till 

akutpersonalen på expeditionen och koordinatorn skriver in patienten i journalerna. Om det rör sig om 

en polistransport enligt LPT § 47 (antingen begärd handräckning eller beslut från polisbefäl), måste 

polisen rapportera över till en läkare som då får ett underlag för att fatta ett s.k. kvarhållningsbeslut. Ett 

kvarhållningsbeslut som är ett av leden i tvångslagstiftningen innebär att omvårdnadspersonalen då har 

rätt att vägra släppa ut patienten från mottagningen utan har rätt att hålla kvar patienten till dess att 

läkarbedömning skett. 

Därefter följer ett läkarsamtal med patienten innan beslut om inläggning tas precis som med övriga 

patienter. En uppskattning av omvårdnadspersonal och läkare på Akuten är att cirka 20-25 % av de 

sökande ankommer med polis eller ambulans. Majoriteten av dessa rör sig dock om så kallade frivilliga 

transporter. 

Patienterna befinner sig inom Akutens och Ettans flöde tills utskrivning sker. Efter utskrivning hänvisas 

patienterna till öppenvården om de inte läggs in på annan avdelning i Stockholm eller i sitt hem-

landsting/land. Patienter som ej är intagna enligt LPT kan närsomhelst lämna akuten. Skulle dessa lämna 

innan ett läkarsamtal har skett så ”gular” dem (går utan läkarsamtal). Antalet patienter som ”gular” 

bedöms vara försumbar då det rör sig om maximalt 200 per år (≈ 1 %).   

Då beslut om inläggning tas följer en vidare beslutsgång innan patienten kan transporteras vidare till sin 

vårdavdelning eller öppen vård. Först undersöker man inom vilken patientkategori den sökande är. 

Tillhör den S-patienter eller NSP-patienter ses möjligheterna för en direktinläggning över. Då kommer 

personal från S:t Göran ner till akuten och hämtar NSP-patienter, för S-patienter beställs oftast transport 

från akuten med undantag för en av sektorerna som oftast hämtar sina patienter med eget mobilt team. 

I annat fall, och alltid då det gäller UL- samt U-patienter, sker en inläggning på Ettan.  

Då NSP-patienter alltid är transportbara så väljer man i första hand en NSP-avdelning att lägga in dem 

på, men om det är ont om platser undersöker man först om de kan färdigbehandlas på Ettan. Om de 

bedöms kunna färdigbehandlas på Ettan läggs de in där för en kortare tid innan de blir hänvisade hem 

eller till öppenvården. 

För övriga patienttyper behöver personalen på Ettan ta ytterligare ett beslut innan man ser om 

patienten kan färdigbehandlas där. Då är det första som undersöks huruvida patienten är 

transporterbar. Vid negativt utfall stannar patienten på Ettan ytterligare en tid innan man åter bedömer 

transporterbarhet alternativt att färdigbehandla patienten slutenvårdsmässigt. 
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Finner man att en UL- samt U-patient är transporterbar men ej möjlig att färdigbehandla undersöker 

man möjligheten till transport via Samtrans. Om transport är ledig tillräckligt lång tid förflyttas patienten 

till sitt hemlän eller hemland. Hemlänet och hemlandet tar alltid emot patienter från Ettan och de 

behöver således inte vänta på att det skall finnas en ledig plats eller dylikt. 

Gällande S-patienter så behöver Ettan dock undersöka om det finns en ledig plats i hemsektorn innan 

man börjar undersöka om det finns en transport ledig. Har hemsektorn ej möjlighet att ta emot sin S-

patient får denna fortsätta vårdas på Ettan tills vårdplats finns inom den egna sektorn. 

Hela denna beslutsprocess upprepas konstant och målet är att behandla alla patienter på ett så bra sätt 

som möjligt innan de transporteras hem eller hänvisas till öppenvården. Denna iterativa process är den 

huvudsakliga beslutsgången men under väntetiderna ges patienten kontinuerlig vård. 

På kommande sidor i Figur 10 och Figur 11 presenteras denna beslutsgång närmare i ett beslutsschema 

och på sidan därefter en enkel skiss över flödesschemat på Akuten och Ettan. 
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Figur 10, Beslutschema för Akuten och Ettan 
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Figur 11, Flödesschema över Akuten och Ettan 

 

4.5 Aktiviteter 

På akuten finns det mängder av aktiviteter som utförs. Vissa utförs dagligen och mer regelbundet än 

andra aktiviteter som utförs väldigt sällan och andra som endast utförs vid undantagsfall. För att få en 

bild av dessa aktiviteter har vi listat dem i tabellen nedan. Förutom vilka aktiviteterna är har vi även 

listat vem som möjligen kan utföra aktiviteten tillsammans med var den utförs. 
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4.5.1 Aktiviteter på Akuten 

 

Tabell 8, Aktivitetslista för personalen på Akuten 

Aktivitetsnummer Vad  Vem Var 

1 Inskrivning Receptionist Reception 

2 Väntan - Väntrum 

3 Väntan - Vårdväntrum 

4 Väntan Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

5 Intervju Mentalskötare/Sjuksköterska Intervjurum 

6 Intervju Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

7 Väntan - Väntrum 

8 Väntan - Vårdväntrum 

9 Väntan Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

10 Visitering Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

11 
Ankomst  

polis/ambulans Mentalskötare/Sjuksköterska Polisentré 

12 Väntan - Vårdväntrum 

13 Väntan Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

14 Polisrapport Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdexpedition 

15 Polisrapport LPT§47 Läkare Vårdexpedition 

16 Samtal Läkare Vårdväntrum 

17 Samtal Läkare Läkarexpedition 

18 Administrativt arbete  Läkare Läkarexpedition 

19 Rökning Mentalskötare/Sjuksköterska 
Utomhus efter 

klädombyte 

20 Beställning av mat Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdexpedition 

21 Lunchutdelning Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

22 Hålla rent i köket Mentalskötare/Sjuksköterska Personalkök 

23 Larm Mentalskötare/Sjuksköterska 
Vårdväntrum +  

korridor 

24 X-vak Mentalskötare/Sjuksköterska 
Vårdväntrum +  

korridor 

25 X-vak annan avdelning Mentalskötare/sjuksköterska 
Avdelning inom 

somatiken  

26 X-obs Mentalskötare/Sjuksköterska 
Vårdväntrum +  

korridor 

27 Huslarm Mentalskötare/Sjuksköterska 
Avdelning i 

huset 

28 Samtal SS/S/L Vårdväntrum 

29 Transport till sektor Mentalskötare/Sjuksköterska Samtrans 

30 Transport till län Mentalskötare/Sjuksköterska Samtrans 

31 Transport till land Mentalskötare/Sjuksköterska Samtrans 

32 Konsult Läkare 
Annan 

avdelning 

33 Koordinerande arbete Sjuksköterska Vårdexpedition 

34 Medicinering Sjuksköterska Vårdväntrum 
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4.5.2 Aktiviteter på Ettan 

 

Tabell 9, Aktivitetslista för personalen på Ettan 

Aktivitetsnummer Vad  Vem Var 

1 Rond Läkare + koordinator Vårdexpedition 

2 Samtal Läkare, kurator Vårdrum 

3 Samtal Läkare, kurator Läkarexpedition/samtalsrum 

4 
Administrativt 

arbete Läkare, kurator  läkarexpeditionen 

5 Beställning av mat Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdexpedition 

6 Lunchutdelning Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdväntrum 

7 Hålla rent i köket Mentalskötare/Sjuksköterska Personalkök 

8 Larm Mentalskötare/Sjuksköterska 
Vårdrum +  

korridor 

9 X-vak Mentalskötare/Sjuksköterska 
Vårdrum +  

korridor 

10 
X-vak annan 

avdelning Mentalskötare/sjuksköterska 
Annan avdelning inom 

somatiken 

11 X-obs Mentalskötare/Sjuksköterska 
Vårdrum +  

korridor 

12 Huslarm Mentalskötare/Sjuksköterska Avdelning i huset 

13 Konsult Läkare Annan avdelning 

14 Transport till sektor Mentalskötare/Sjuksköterska Samtrans 

15 Transport till län Mentalskötare/Sjuksköterska Samtrans 

16 Transport till land Mentalskötare/Sjuksköterska Samtrans 

17 
Koordinerande 

arbete Sjuksköterska Vårdexpedition 

18 Rökning Mentalskötare/Sjuksköterska Utomhus efter klädombyte 

19 Medicinering Sjuksköterska Vårdrum 

20 
Hämtning på 

akuten Mentalskötare/Sjuksköterska Vårdrum 
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5 Modellbeskrivning och presentation av data 

Kapitlet beskriver hur simuleringsmodellen byggts upp och hur data tagits fram. Vidare beskrivs vilka 

begränsningar och förenklingar som gjorts i modellen 

5.1 Modellbygge 

Vid skapandet av modellen har Laws struktur för modellbyggande använts för att på ett överskådligt och 

strukturerat sätt kunna återskapa verkligheten i simuleringsmodellen. 

Steg 1: Problemformulering 

Önskan är att skapa en simuleringsmodell av Länsakuten i Stockholm på ett så realistiskt och detaljrikt 

sätt som möjligt. Länsakuten består dels av Akuten samt Ettan. 

Steg 2: Datainsamling 

Då det finns en önskan om en så detaljrik modell som möjligt krävs en stor mängd data kring processer 

och rutiner i systemet samt identifiera parametrar och utseende för att på bästa sätt återskapa 

Länsakuten i simuleringsmodellen. Insamlingen av data har skett genom diskussioner och samtal med 

anställda på Länsakuten. De data som inte funnits att tillgå ur framtagen statistik eller utifrån 

personalens kunskap kring processerna har framtagits med hjälp av manuella mätningar av processer. I 

de fall det har krävts har fördelningsfunktioner tagits fram från nämnda mätdata för att få en rättvis bild 

av verkligheten. 

Steg 3: Stämmer antagandena? 

Innan byggandet av modellen påbörjas kontrolleras antaganden och mätdata för att se om de 

överensstämmer med verkligheten. Detta har gjorts i samråd med personal på Länsakuten samt genom 

diskussioner mellan författarna. 

Steg 4: Programmera/bygga modellen 

Med alla föregående steg i sin ordning börjar modellen byggas. I ett första steg görs modellen mycket 

enkel utan många avancerade detaljer för att se att modellen verkligen fungerar. Efter att det tydligt 

framgår att den grundläggande modellen fungerar byggs modellen stegvis på med fler processer och 

parametrar. Detta för att med enkelhet kunna följa modellen systematiskt för att underlätta felsökning 

tills en fullständig och funktionell modell är framtagen. 

Steg 5: Validering av modell 

Efter att modellen byggts upp har validering gjorts. Modellen har i ett första läge med framgång 

validerats av personal på Akuten och Ettan och uppmätta värden ur modellen har jämförts med befintlig 
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data från Akuten och Ettan under givna antaganden88. I ett andra skede har den tekniska uppbyggnaden 

validerats av handledare från LTH, Fredrik Olsson. 

Steg 6: Designa, utföra och analysera experiment 

Vid simulering erhålls som utparametrar ett antal stokastiska variabler. Dessa variabler har simulerats 

fram genom att köra modellen över ett års tid. Det bedömdes räcka att köra modellen över ett år för att 

alla signifikanta händelse ska ha möjlighet att ske samtidigt som ett års data har använts för 

bakgrundsanalysen. Modellen körs sedan 100 gånger över denna tid. Antalet körningar bör vara 

tillräckligt stort så att man med säkerhet kan göra en statistisk analys över de utdata som erhålls. 

Simuleringsmodellen förändrades därefter för att undersöka hur förändringar i processerna och 

exempelvis personalbemanning påverkar dessa variabler. Tiden och antalet körningar hölls dock 

konstanta genom alla simuleringar så att en rättvisande jämförelse kan göras. 

Steg 7: Dokumentation och presentation av simuleringsresultaten 

Dokumentation och presentation av resultat presenteras senare i kapitel 6. 

 

5.2 Modellbegränsningar 

Då modellen nu skapas utifrån information som erhållits av systemet krävs vissa begränsningar. De flesta 

av dessa begränsningar görs på grund av att antaganden har gjorts att vissa aktiviteter inte påverkar 

modellen antingen genom att vara irrelevant eller genom att aktiviteterna inträffar alltför sällan eller 

under en mycket kort tidsperiod då den inträffar. Andra begränsningar har gjorts i form av förenklingar 

av verkligheten för att kunna skapa modellen på ett korrekt sätt. 

 

5.2.1 Försummade aktiviteter 

Det finns tillfällen då patienter lämnar akuten innan de har genomfört ett läkarsamtal, vilket vi tidigare 

omnämnt som ”gulningar”. Eftersom dessa bedöms inträffa mycket sällan har de försummats i 

simuleringsmodellen. Det samma gäller för raster i form av kaffe-, fika-, lunch- och rökpauser. Utdelning 

av medicin och läkemedel och annan medicinsk behandling beaktas inte heller i modellen. 

Simuleringsmodellen har som ovan skrivit följt Laws struktur och anpassats till den befintliga empirin i så 

hög grad som möjligt. Under examensarbetet har vi upprättat en aktivitetslista som återfinns i kapitel 

4.5.1 och 4.5.2. Denna lista har samlats in genom, visuella observationer, muntliga redogörelser och en 

enkätundersökning. Enkätundersökningen finns även den bifogad i Appendix A. Efter att denna lista 

upprättats försummades flertalet av aktiviteterna i simuleringsmodellen. Detta då de ansågs utgöra en 

obetydlig påverkan på flödet. Begränsningar av aktiviteter gjordes även då tidsaspekten och 

examensarbetets omfång krävde det. 

                                                           
88 Se kapitel 5.2 Modellbegränsingar 
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5.2.2 Ytterligare arbetsuppgifter 

Då personalen inte har kontakt med patienter antas det att de sysslar med administrativt och annat 

dagligt arbete som finns i deras tjänstebeskrivning men som vi inte simulerar, då dessa arbetsuppgifter 

är mycket diversifierade och inte innefattar patientkontakt som är det väsentliga i modellen. 

5.2.3 Befattningar 

Läkarna har flertalet olika befattningar. I modellen antas att den läkare som har befogenheter att utföra 

vårdmomentet är just den som utför det. Exempelvis får inte AT-läkare gå på konsultation, men 

samtidigt finns alltid ST-läkare i tjänst vilket gör att vi antar att det är en av dessa som utför 

konsultationen. På samma sätt har vi jämställt skötare och sjuksköterskor i modellen eftersom de 

operationer som utförs av dessa personalkategorier kan utan problem utföras av dem båda, eftersom vi 

inte tar hänsyn till medicinsk behandling som tidigare omnämnts. 

 

5.2.4 Administrativ och annan personal 

Vid byggandet av modellen tas inte hänsyn till administrativ och annan personal då dessa inte direkt 

påverkar patienternas vistelse på Akuten och Ettan. 

 

5.2.5 X-obs 

X-obs simuleras genom att två ur omvårdnadspersonalen går runt på Akuten respektive Ettan, en på 

vardera. Under nattetid sker detta var 30:e minut och under dagtid varje kvart. Tiden det tar för 

omvårdnadspersonalen att utföra X-obs, anses vara konstant 5 minuter. Detta antagande är en grov 

uppskattning utifrån erfarenheter från Akuten och Ettan. I verkligheten beror antagligen tiden för X-obs 

av antalet patienter som är inlagda på respektive avdelning, omvårdnadspersonalens erfarenhet med 

mera. Eftersom det är svårt att finna sambandet mellan antalet patienter och de andra faktorerna antar 

vi denna tid vara konstant. 

 

5.2.6 Samtrans 

I simuleringen antas att det konstant finns tre bilar tillgängliga under dagtid (08.00- 16.00) på vardagar 

och en bil tillgänglig under övrig tid och helger. I varje körning med Samtrans följer en av 

omvårdnadspersonalen med chauffören och patienten till deras hemsektor eller län. Körningar som 

simuleras att ta längre tid än 8 timmar antas enbart kräva transport av Samtrans i en timme (till flygplats 

eller dylikt, tur och retur) medan omvårdnadspersonalen fortfarande är uppbunden under hela den 

ursprungliga transporttiden, tur och retur. Denna tid baseras på att körningar som tar längre än en dag 

sällan utförs på grund av arbetsmiljöskäl för både omvårdnadspersonal och Samtrans. I dessa fall bokar 

man alltså vidare transport med flyg eller annat färdmedel. I simuleringsmodellen bortses även från 

möjligheten att kunna beställa en extrabil vid längre transporter. 
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5.2.7 Konsultationer & Polisankomster 

Konsultationer antas ske med konstant mellanrum då detta förenklar modellbyggandet och vi inte har 

tillgång till tidpunkter då dessa inträffar. Polisankomsterna antas vara 20 % av de sökande till Akuten 

som fördelas över hela dygnet. 

 

5.2.8 Transporttider 

Då patienter ska transporteras hem från Akuten eller Ettan och transporttiden är längre än åtta timmar 

antas att gällande transportmedel är flyg. Detta innebär att Samtrans endast behöver köra patienten till 

flygplatsen och efter detta kan återvända för att utföra nya transporter. I modellen har detta simulerats 

genom att Samtrans är upptagna i en timme med transporten medan patient och medföljande vårdare 

upplever en längre transporttid i modellen, till slutdestination. Sektorer och andra län som eventuellt 

hämtar sina patienter på egen hand har inte tagits i beaktande i modellen. 

 

5.2.9 Sängplatser och fysisk uppbyggnad 

I grundmodellen antas att Ettan har 14 sängplatser samt att Akuten har obegränsat med sängplatser, då 

Akuten måste behandla alla sökande. (I senare modeller införs en begränsning på denna faktor hos 

Akuten i hopp om att hitta en bättre lösning.) I verkligheten kan det dock vara så att intagningsbeslut 

influeras av söktrycket och beläggningen på Akuten och Ettan vid söktillfället. Bland annat kan större 

resurser läggas på att förflytta patienter till andra avdelningar. Simuleringsmodellen tar heller inte i 

beaktande att vissa patienter inte kan dela rum med varandra av olika orsaker. Dessa kan vara 

exempelvis sjukdomstillstånd och kön.  

Alla intagna patienter läggs i största möjliga mån in på Ettan i modellen. Patienter som ej fått plats på 

Ettan, kan först förflyttas efter utförd behandling.  

En annan detalj som försummas i modellen är tiden för förflyttning av personal. Bland annat tar det i 

modellen ingen tid för läkare och vårdare att ta sig till platsen för intervju, samtal eller konsultation.  

För att underlätta modelluppbyggnaden har vänteplatser som väntrum, vårdväntrum samt vårdrum 

delats upp i flera block beroende på vilka operationer och händelser som sker.  Detta påverkar inte 

mätdata utan är enbart en simuleringsteknisk åtgärd. 

 

5.3 Databehandling 

Vi har under tiden för examensarbetet insamlat mängder av data. Dessa data har samlats in genom 

mätningar och intervjuer för att nämna några former men även erhållits ur Akutens och Ettans 

rapportsystem. I detta avsnitt går vi igenom hur vi har behandlat dessa data. 
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5.3.1 Grundläggande databehandling 

Akuten för en detaljerad statistik över ankomstdata för patienter där de antecknar alla sökandes 

ankomsttider med diskreta tidsperioder på tio minuter. Dessa data har sedan behandlats för att 

kontrollera att tiden mellan data är oberoende och ej korrelerad. Den första ansatsen var att plocka bort 

ofullständig data som smugit sig in i statistiken. Sedan gjordes en grundläggande undersökning genom 

linjärregression och studier av histogram för att hitta eventuella samband mellan data. 

 

Figur 12, Sökande patienter per dag under 2009 till Akuten 

 

Figur 13, Sökande patienter per vecka under 2009 till Akuten 
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Figurerna är vanliga punktdiagram genererade från data av de sökande till Akuten. Som visuellt kan ses 

verkar det inte finnas några tydliga säsongsvariationer eller något samband mellan antal sökande och 

dagar. För att styrka denna slutsats gjordes en enkel linjärregression på data. Resultaten av dessa 

undersökningar visar att det även kan förkastas att det finns ett signifikant samband mellan vilken 

vecka/dag det är och antalet sökande89. Baserat på detta resultat kommer det i modellen ej tas hänsyn 

till vilken veckodag eller vecka det är. 

 

 

Figur 14, Histogram över hur patientankomsterna fördelar sig över dygnet 

Från Figur 14, Histogram över hur patientankomsterna fördelar sig över dygnet indelades data i tre olika 

intervall som vi har undersökt ankomstintensitet under. Alltså behandlades ankomstdata i tre olika 

serier där serie ett vara ankomster under dagtid (09.00-16.00), serie två ankomster under 

eftermiddag/kväll (16.00–22.00) och serie tre ankomster under nätterna (22.00–09.00). Detta då det 

verkar vara olika intensitet under dessa tider under dygnet.  

  

                                                           
89 Se Appendix B för hela resultattabellen 
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5.3.2 Anpassning av fördelning till data 

Ankomstdata indelades i tre olika serier och sedan gjordes olika tester för att anpassa en fördelning till 

dessa enligt nämnd teori i kapitel 3.6. Utöver dessa tester undersöktes även om data var oberoende 

med både analytiska och grafiska metoder. Nedan presenteras resultaten och graferna av dessa data för 

serie två. De övriga serierna behandlades likadant men endast resultatet av dessa presenteras sist i 

detta avsnitt. 

 
Figur 15, Korrelationsplot för patientankomster 2009 
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Figur 16, Punktdiagram för patientankomster 2009 

Båda grafiska testerna visar på att data förfaller vara okorrelerade. I punktdiagrammet i Figur 16 syns 

inget tydligt samband mellan de olika besöken. Det framgår även från korrelationsplotten i Figur 15, att 

absolutbeloppet för autokorrelationskoefficienten |i| < 0.1 vilket återigen tyder på att ingen 

korrelation förekommer mellan patientankomster. Det analytiska testet, Runs test, ger oss en 

teststatistika d = −0.063 vilket gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen, Z[, att data är oberoende ens 

på 99 % konfidensnivå. Detta stämmer väl med vår utgångshypotes och det intuitiva resonemanget om 

att patientankomsterna är oberoende90.  

Vidare undersöktes hur väl den anpassade fördelningen utifrån data stämde med en empirisk 

fördelning. Även här gjordes en grundläggande grafisk undersökning för att hitta en fördelning att utgå 

ifrån. Vi gjorde en enkel ansats och gjorde ett histogram som visade att exponentialfördelningen 

verkade vara en bra utgångspunkt. Detta tillsammans med teori och erfarenhet från tidigare studier 

visar att det kan vara en rimlig ansats att anta exponentialfördelning. Den grafiska undersökningen i 

Figur 17 stödjer ansatsen. För att säkerställa denna ursprungliga ansats gjorden en P-P plot, Q-Q plot och 

andra grafiska undersökning liksom de analytiska testen �6-test och Kolmogorov-Smirnov test.  

                                                           
90 Vid beräkningar i MATLAB erhåller vi teststatistikan d = −0,08 vilket gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen 
på 95 % konfidensnivå. 
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Figur 17, Histogram över data och Exponentialfördelning med lambda = 1 

De grafiska resultaten visas i Figur 18 till Figur 20. Dessa tyder på att exponentialfördelningen med 

intensiteten � = 1,98 förfaller stämma mycket bra överens med data. Både hur kvantilerna är fördelade 

och hur de kumulativa fördelningarna överensstämmer i P-P ploten i Figur 19. Anledningen till att den 

kumulativa fördelningen av data antar detta trappstegsliknande utseende är att Akuten enbart mäter 

data i diskreta intervall om tio minuter medan exponentialfördelningen är en kontinuerlig funktion. 

Samma mönster upprepar sig i Figur 20. Att patienter enbart kommer i diskreta intervall till Akuten ej är 

sannolikt och beror mer på deras datasystem och datainsamlingsintervall. 

Vidare beräknades de analytiska testen. I �6-testet så beräknas en teststatistika på 386,1 vilket är 

mycket större än vårt beräknade kritiska värde på 31,4. Således bör vi förkasta nollhypotesen Z|: att 

data följer exponentialfördelningen med den ML-skattade parametern för medelvärdet. Resultatet 

stämmer ej överens med de grafiska resultaten som har påvisats som visar ett nära samband mellan 

data och exponentialfördelningen. Anledningarna till detta kan vara flera. Dels bygger �6-testet på ett 

antal antaganden, såsom att vi har mycket data och att de är oberoende, men även på hur man väljer 

att dela in de disjunkta facken och hur många värden som hamnar i varje fack. De två första 

antagandena förfaller vara uppfyllda däremot är testet som sagt känsligt för val av antal fack vilket kan 

påverka resultatet. 

I Kolmogorov-Smirnov testet krävs inte att vi har en stor datamängd. Beräkningar visar på att vi får 

teststatistikan ] = 419,5 och det tabellerade kritiska värdet är 0,02 Detta gör att vi förkastar 

nollhypotesen att data följer en exponentialfördelning med medelvärde 
�
� = 0,51.  

Till skillnad från �6-testet betraktas datapunkter individuellt istället för grupperat. Detta test är däremot 

utvecklat för kontinuerliga fördelningar och kan visa på att man skall förkasta nollhypotesen om man 

applicerar den på diskreta fördelningar. Detta kan vara en av anledningarna till att vårt resultat blir 

missvisade då vi enbart har diskreta datapunkter. 
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Figur 18, Q-Q plot för patientankomster 2009 
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Figur 19, P-P plot över patientankomster 2009 

 

Figur 20, Jämförelse mellan den empiriska kumulativa fördelningen och exponentialfördelningen för patientankomster 

Slutsatsen blir dock att även om de analytiska resultaten visar att vi ej bör välja en exponentialfördelning 

med intensitet � = 1,98 så visar de grafiska testerna på en bra överensstämmelse. De analytiska 

modellerna är känsliga för olika antaganden. Därför väljer vi baserat på tidigare teori, erfarenhet av 
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ankomstintensiteter samt exponentialfördelningens goda egenskaper men primärt med stöd i de 

grafiska undersökningarna att anta att data i serie två följer ovan nämnda fördelning. Analoga tester 

ovan har utförts på de andra serierna men även på övriga anpassade data till fördelningar. Detta ger oss 

resultatet som presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 10, Anpassade fördelningar för patientankomster 

Ankomstintensitet Serie 1  
(09.00-16.00) 

Serie 2 
(16.00-22.00) 

Serie 3 
(22.00-09.00) 

Fördelning Exp(1,86) Exp(1,98) Exp(1,01) 
 

 

5.4 Anpassade tider 

Väntetiderna för respektive patientkategori, har anpassats till fördelningarna i Tabell 11, Anpassade 

fördelningar för de olika väntetiderna för olika patientgrupper. Detta har gjorts på samma sätt som för 

ankomstdata. De estimerade fördelningarna är en approximation på uppmätt data och personalens 

beskrivningar som återgetts i empirin, kapitel 4. Antalet datapunkter som har uppmäts av oss varierar 

mellan 29-110 stycken per patientkategori och väntetid. 

Tabell 11, Anpassade fördelningar för de olika väntetiderna för olika patientgrupper 

Patientkategori S NSP UL U 

Väntan på 
direktinläggning 

N(2.41,0.97) --- --- --- 

Tid till 
transporterbar 

N(14.80,2.62) --- N(59.66,8.64) N(119.36,13.99) 

Väntan på ledig 
plats 

N(17.60,2.96) N(2,0.5) N(23.43,4.17) Gam(23.91,1.09) 

Transporttider N(2.96,0.77) --- Gam(1.02,1.71) Gam(1.62,14.64) 
 

Dessa data är insamlade under dygnets alla timmar och då empirin visat att dessa tider inte skiljer sig 

markant åt mellan dygnets olika tidpunkter (om de är möjliga att genomföra) antar vi i modellen att 

dessa är desamma dygnet runt. Detta är självklart en förenkling av det verkliga systemet och flödet men 

bör ej påverka utfallet nämnvärt. Antalet datapunkter kan i vissa fall vara ytterst få, men då 

tidsbegränsningar inte ger möjlighet till att samla in mer data, samt att data överensstämmer med 

insamlad empiri anser vi att dessa fördelningar utgör fullgoda approximationer för modellen.  

(Normalfördelningen kan anta negativa väntetider, i simuleringsmodellen kommer dock alla väntetider �� < 0� antas vara noll. Att vi får en negativ väntetid kommer dessutom enbart att hända i färre än 1 % 

av fallen för den mest kritiska fördelningen. Den verkliga parameterna kommer ligga inom 

konfidensintervallet i 99 % av fallen.) I de fall det har varit möjligt har även data undersökts såsom den 

anpassade exponentialfördelningen som har beskrivits i avsnitt 5.3 med bakomliggande teori. 
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Tiderna för att färdigbehandla patienterna uppskattas vara likformigt fördelade inom de intervall som 

personalen på Akuten och Ettan har angivit oss. Dessa tider skulle vara ytterst krävande att mäta och ett 

antagande i samråd med handledare på Akuten har gjorts om en likformig fördelning. 

Tabell 12, Uppskattade fördelningar för de olika tiderna till färdigbehandling för olika patientgrupper 

Patientkategori S NSP UL U 

Behandlingstid till 
färdigbehandling 

U(48,72) U(48,72) U(72,96) U(96,120) 

 

Huslarmen simuleras så att det infaller mellan 0-2 huslarm per dygn. Detta ger modellen en tydligare 

koppling till stokastisiteten i systemet samtidigt som medelantalet utryckningar för 

omvårdnadspersonalen ligger kring en utryckning per dygn vilket är i linje med deras interna statistik på 

Akuten och Ettan. Denna idé verifieras av handledare på Akuten. 
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6 Resultat 
Kapitlet syftar till att belysa de resultat som framkommit ur simuleringsmodellen. Resultaten inleds med 

resultat ur grundmodellen för att sedan skapa nya varianter av modellen för att se på skillnader i resultat 

och parametrar. 

6.1 Inledning 

Studier av modellen visar att ett stationärt tillstånd inträffar relativt snabbt för alla processer. Detta 

medför att vi inte kommer att ta bort data under burn in-perioden då den ej kommer att påverka 

medelvärdet nämnvärt. I vissa processer kan denna burn in påverka variansen något vilket i sin tur kan 

ge utslag i felaktig inferens och konfidensintervall. Den påverkan som burn in-perioden kan ha är dock 

försumbar och i resultaten nedan tar vi ingen hänsyn till denna tidsperiod. Slutsatsen kan bekräftas av 

Figur 21 och Figur 22 nedan där vi har studerat när det stationära tillståndet inträffar för väntetiden till 

läkarsamtal samt för antal lediga platser på Ettan. Båda figurerna visar på liknande resultat. Efter cirka 

600 h (25 dagar) visar modellen på ett stationärt tillstånd med en medelväntetid till läkarsamtal på 

ungefär 0,6 h samt ett medelantal av 2 lediga platser på Ettan. 25 dagar är mindre än 7 % på ett år och 

denna inverkan antas således vara försumbar. 

 

Figur 21, Stationärt tillstånd för väntetiden till läkarsamtal 

 

0 547,5 1095 1642,5 2190 2737,5 3285 3832,5 4380 4927,5 5475 6022,5 6570 7117,5 7665 8212,5 8760
0,1658386

0,1901475

0,2144563

0,2387651

0,2630739

0,2873828

0,3116916

0,3360004

0,3603093

0,3846181

0,4089269

0,4332357

0,4575446

0,4818534

0,5061622

0,530471

0,5547799

0,5790887

0,6033975

0,6277063

0,6520152

0,676324

0,7006328

0,7249416

0,7492505

0,7735593

0,7978681

0,822177

0,8464858

0,8707946

0,8951034

0,9194123

0,9437211

0,9680299

0,9923387

1,016648

1,040956

Time

Value
Plotter, Discrete Event

Mean Red Green Black



64 
 

 

 

Figur 22, Stationärt tillstånd för antal lediga platser på Ettan 

Simuleringsmodellen testades även att köras under en längre tid (10 år) för ökad säkerhet så att ingen 

händelse ska medföra att modellen blir instabil mot extremvärden och andra oförutsedda händelser.  I 

resultatpresentation nedan kommer vi även att utgå från att utdata är normalfördelad och basera 

inferensen på detta antagande. Vidare utgår resultaten från en grundmodell som speglar dagens 

situation på Akuten och Ettan och denna modifieras sedan, processer och parametrar ändras för att 

studera hur dessa påverkar viktiga nyckeltal.  

Det bör återigen påpekas att modellen utgår från vissa antaganden och begränsningar. Dessutom är ett 

antal aktiviteter utelämnade ur modellen. Detta medför att alla siffror inte helt överensstämmer med 

verkliga data men den relativa förändringen mellan olika processer belyser dock viktiga samband.  Alla 

tider nedan redovisas i timmar om ej annat anges. Vidare bör det noteras att konfidensintervallen anges 

som ett medelvärde mellan alla simuleringar, det vill säga som ett ”medelvärde av medelvärde”. Skulle 

detta ej vara fallet och resultaten är tagna från en enstaka simulering framgår det av texten. 
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6.2 Resultat av grundmodell 

Grundmodellen som har legat till grund för simuleringen visar hur det ser ut på Akuten och Ettan under 

givna antaganden. Resultaten sammanfattas i Tabell 13 till Tabell 18 nedan. Dessa siffror kommer att 

ligga till grund för jämförelse och benchmarking av olika processjämförelser och scenarion. 

Tabell 13, Utnyttjandegrad av personalen i grundmodellen 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 34,39±0,01 

Samtrans 55,75±0,49 

Omvårdnadspersonal 30,46±0,20 

 

Utnyttjandegraden visar på hur stor del av respektive personalkategoris resurser vi utnyttjar. 

Utnyttjandegraden visar på relativt låga siffror för både läkare och omvårdnadspersonalen i det dagliga 

arbetet. Den självklara förklaringen till detta är att en stor del av deras arbetsuppgifter inte ingår i 

simuleringsmodellen. Motsvarande siffror för det inhyrda transportbolaget Samtrans är högre. 

Konsekvenserna av denna höga beläggningsgrad blir delvis att patienterna och Akuten/Ettan ibland 

behöver vänta på att Samtrans kan bistå med transportmedel. Detta illustreras i Tabell 14 som påvisar 

att väntetiden för vidare transport kan bli lång. Dessa kötider är den tid patienter behöver vänta trots 

att de ej längre är i behov av Akutens/Ettans vård och att det finns en mottagande avdelning för dem. 

Dessa tider påverkas mycket av helgernas och nätternas begränsade kapacitet. Det bör även påpekas att 

ungefär 20 % av patienterna som begagnar Samtrans gör detta via Akuten och för direktinläggning 

medan övriga två står för omkring 40 % vardera. Ettan får en kortare väntetid än Akuten då Samtrans i 

grundmodellen prioriterar körningar från Ettan. 

Tabell 14, Kötider på Samtrans 

Kötid på Samtrans 

Från Ettan 3,19±0,04 

Från Akuten 4,24±0,08 

 

Ytterligare intressanta nyckeltal är cykeltiden för de olika patienterna. Cykeltiden är den bestämda tid 

det tar för en patient att förflytta sig från en given punkt till en annan given punkt. Tabell 15 och  

Tabell 16 visar på dessa tider för patienter inom de olika kategorierna. Skillnaden tabellerna emellan är 

att Tabell 15 bortser från VÖN-patienter och patienter som skall direktinläggas. Cykeltiden är ett vanligt 

använt mått som ofta går att optimera genom olika processinnovationer eller förändringar. Det bör dock 

påpekas att detta självklart inte får gå ut över någon form av vårdkvalitet. Ofta går det dock att hitta 

processlösningar som både minimerar cykeltider och bidrar till ökad kvalitet. 
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Tabell 15, Cykeltid för patienter inlagda längre tid på Akuten och Ettan 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten och Ettan       
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 31,30±0,12 

NSP 30,20±0,24 

UL 55,17±0,22 

U 129,85±0,57 

 

Tabell 16, Cykeltider för alla inlagda patienter 

Cykeltider för alla inlagda patienter 

Totalt 34,37±0,10 

S 22,87±0,10 

NSP 10,16±0,07 

UL 53,45±0,22 

U 121,12±0,59 

 

Cykeltider för patienterna faller väl ut med uppmätta värden. För NSP- och S-patienter är den 

genomsnittliga cykeltiden från att läkaren tar ett beslut om inskrivning tills de lämnar Akuten och Ettans 

lokal, cirka 1,5 dygn och något längre för S-patienterna. För UL-patienter ligger medelvårdtiden på cirka 

2,5 dygn och U-patienterna strax över 5 dygn. Dessa cykeltider inkluderar inte transporttiderna till 

respektive vårdinstans om de ej blir färdigbehandlade. Mäter man cykeltiden för alla intagna patienter 

(inklusive VÖN och direktinläggningar) sjunker cykeltiden då dessa drar ner medeltiden.   

Tabell 17 visar på tider och kölängder för intagningsprocessen. I genomsnitt tar intagningsprocessen 

cirka lite mer än en timme. Denna cykeltid inkluderar då både en 20 minuters intervju och ett 40 

minuter långt samtal med läkare. Dessa tider är mer eller mindre konstanta då inga egentliga 

begränsningar finns i denna delprocess då läkare och omvårdnadspersonal nästan alltid är tillgängliga. 

Att cykeltiden ligger något högre än enbart processtiderna beror istället på att en del av patienterna (10 

%) behöver vänta på en tolk.  

Tabell 17, Nyckeltal för intagningsprocessen 

Intagningsprocessen 

Cykeltid intagningsprocessen 1,23±0,01 

Cykeltid till intervju 0,20±0,01 

Cykeltid till läkarsamtal 0,64±0,01 

Kötid väntrum 2,10±0,01 

Kölängd väntrum 0,89±0,01 

Kötid polisintag 0,22±0,01 

Kölängd polisintag 0,56±0,01 
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Tabell 18 visar på beläggningen på Akuten respektive Ettan under grundförhållandena. 

Tabell 18, Belagda sängplatser 

Utnyttjade Platser 

Akuten 11,90±0,10 

Ettan 12,28±0,01 

6.3 Resultat av modell utan Samtrans 

En av de faktorer som kan påverka flödet mycket är den högre beläggningsgraden på Samtrans. Således 

blev ett naturligt angreppssätt för att studera en enkel processförändring att simulera flödet utan att 

använda Samtrans. Detta medför att vi inte direktinlägger några S-patienter då ingen transport finns 

tillgänglig för dessa. Utöver detta så medför begränsningen att inte använda Samtrans att man 

färdigbehandlar alla patienter på Akuten eller Ettan. 

Tabell 19, Utnyttjandegran av personal utan Samtrans 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 34,40±0,01 

Samtrans 00,00±0,00 

Omvårdnadspersonal 15,92±0,02 

 

Tabell 20, Cykeltider för patienter utan Samtrans 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten        
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 61,03±0,04 

NSP 59,97±0,06 

UL 95,61±0,15 

U 166,95±0,51 

 

Tabell 21,Belagda sängplatser utan Samtrans 

Utnyttjade Platser 

Akuten 28,10±0,16 

Ettan 12,78±0,06 

 

Som Tabell 19 visar ökar utnyttjandegraden ytterst lite för läkarna. Däremot så sjunker den markant för 

omvårdnadspersonalen då deras mest tidskrävande uppgifter är att tillsammans med Samtrans åka med 

patienterna till deras destinationer. Dessa skillnader är signifikant skilda från resultaten i 

grundmodellen. Även cykeltiderna ökar enligt Tabell 19. I genomsnitt rör det sig om nästan 2 dygn för 

varje vårdgrupp. Även beläggningen på Akuten ökar med nästan 20 sängplatser. Detta då vi måste 

behandla patienterna under en längre tid då alla färdigbehandlas. 
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6.4 Resultat av modell med 10 % ökad ankomstintensitet 

De två senaste årens data visar inte på någon större trend då det gäller en ökad ankomstintensitet till 

Akuten. Dessa iakttagelser bekräftas även av en enkel linjär regressionsmodell där lutningen på den 

skattade linjen ej är signifikant skild från noll. Det är dock inte osannolikt att patientankomsterna till 

Akuten ökar med 10 % under ett år, i ett extremfall. Under dessa förutsättningar kan det vara intressant 

att se hur arbetsbelastningen och flödet i processerna påverkas vilket påvisats i denna simulering. Under 

förutsättningar att allt annat är i enlighet med grundmodellen har vi simulerat vad som skulle hända om 

patientankomsterna ökar med 10 % under ett år. Resultatet från denna simulering visas i tabellerna 

nedan. 

Tabell 22, Utnyttjandegrad av personal givet 10 % ökad ankomstintensitet 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 36,85±0,01 

Samtrans 60,64±0,01 

Omvårdnadspersonal 32,48±0,02 

 

Utnyttjande graden av personalen ökar i samband med en ökad ankomstintensitet. En jämförelse med 

simuleringen av grundmodellen visar på att läkarnas utnyttjandegrad har ökad med cirka 7 % medan 

motsvarande siffra för Samtrans och omvårdnadspersonalen är ungefär 9 % respektive 7 %. Resultat 

med 10 % ökning av ankomstintensiteten för cykeltiderna för inlagda patienter, kötider för Samtrans 

samt beläggningsgrad på Akuten och Ettan redovisas i Tabell 23 till Tabell 25. 

Tabell 23, Cykeltider för patienter givet 10 % ökad ankomstintensitet 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten        
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 31,99±0,16 

NSP 30,29±0,26 

UL 55,85±0,29 

U 130,25±0,84 

 

Tabell 24, Kötider till Samtrans givet 10 % ökad ankomstintensitet 

Väntetid på Samtrans 

Från Ettan 4,13±0,07 

Från Akuten 4,52±0,11 

 

Tabell 25, Belagda sängplatser givet 10 % ökad ankomstintensitet 

Utnyttjade Platser 

Akuten 14,5±0,14 

Ettan 12,41±0,02 
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6.5 Resultat av modell utan Ettan 

Denna modell simuleras så att Ettan ej finns med i flödet. Vi antar att Ettan ej längre fungerar som en 

intagningsavdelning utan som en vanlig NSP-avdelning. Detta medför att alla NSP-patienter kan 

direktinläggas, då det utgås från att denna ökning av patientplatser som Ettan utgjorde tillfaller en NSP-

avdelning och kan tillgodose de krav som finns från Akuten rörande NSP-patienter. Resultaten visas i 

tabellerna nedan. 

Tabell 26, Utnyttjandegrad av personal utan Ettan 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 34,52±0,01 

Samtrans 55,94±0,03 

Omvårdnadspersonal 30,32±0,02 

 

Tabell 27, Cykeltider för patienter utan Ettan 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten        
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 31,468±0,17 

NSP 0,0000±0,00 

UL 55,60±0,27 

U 129,87±0,93 

 

Tabell 28, Kötider till Samtrans utan Ettan 

Väntetid på Samtrans 

Från Ettan 0,00±0,00 

Från Akuten 4,11±0,10 

 

Tabell 29, Belagda sängplatser utan Ettan 

Utnyttjade Platser 

Akuten 22,4±0,10 

Ettan 0,00±0,00 

 

Tabellerna ovan visar på föga förvånande resultat. Självklart visar de aktiviteter som hör ihop med Ettan 

noll. Däremot ser vi att antalet belagda sängplatser på Akuten nu är cirka 22 stycken. Jämför man med 

grundmodellens beläggning för Akuten och Ettan är detta en minskning med cirka 2 sängplatser i 

genomsnitt. Genomloppstiderna är ungefär desamma även de, vilket även gäller för övriga resultat. 
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6.6 Resultat av modell med deterministiska tider 

Ett angreppssätt för att förbättra och lättare styra processer är att minska deras varians. Under denna 

simulering gäller antagandet om att inga tider varierar. Tiderna är simulerade så att de är fixerade till 

deras medelvärde. Resultaten presenteras nedan. 

Tabell 30, Utnyttjandegrad av personal med deterministiska tider 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 34,38±0,01 

Samtrans 56,96±0,05 

Omvårdnadspersonal 30,36±0,02 

 

Tabell 31, Cykeltider för patienter med deterministiska tider 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten        
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 31,51±0,16 

NSP 30,43±0,34 

UL 54,91±0,29 

U 129,63±0,97 

 

Tabell 32, Kötider till Samtrans med deterministiska tider 

Väntetid på Samtrans 

Från Ettan 3,46±0,07 

Från Akuten 3,59±0,11 

 

Tabell 33, Belagda sängplatser med deterministiska tider 

Utnyttjade Platser 

Akuten 12,2±0,18 

Ettan 12,2±0,03 

 

6.7 Resultat av analytiskt modell 

En fördel med simulering är då det är svårt eller omöjligt att beräkna resultaten analytiskt via en 

matematisk modell. Generellt är det ofta svårt att beräkna processer med komplexa flöden, hög varians 

och slumpmässighet. Ofta måste man göra ett flertal förenklingar och antaganden för att kunna få ut 

något resultat. Nedan presenteras resultatet för en analytisk lösning där alla tider antas vara konstanta 
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och i enlighet med erhållna siffror från akuten. Vidare bortses från ankomster och modellen utgår från 

att det behandlas 13 000 patienter per år. Fullständigt resultatet presenteras i Appendix C91. 

 

Figur 23, Procentuell andel av medelgenomloppstiden för de olika momenten per patientkategori 

Figur 23 visar vilket moment som tar upp längst tid per patientkategori. Det syns tydligt att 

färdigbehandlingstiden är en bidragande faktor till den totala cykeltiden för alla patientgrupper. För S- 

och UL-patienter är även väntetiden på en ledig plats en påverkande omständighet medan tiden till 

transporterbarhet påverkar mycket för U-patienter. Figuren tar ej hänsyn till intagningsprocessen eller 

väntetiden på en ledig Samtrans-bil. Intagningsprocessen bortses från då både den analytiska och 

simuleringslösningen visar på att denna del av processen inte bidrar nämnvärt till den totala cykeltiden 

och är konstant mellan de olika kategorierna. 

Den totala kategorin är en viktad sammanslagning av alla fyra olika patientkategorier. Tiderna visas i 

Tabell 34 nedan. Resultaten från den analytiska lösningen ligger nära simuleringslösningen92. Således 

kan den ge en indikation på vilka moment som påverkar cykeltiden mest, trots grova förenklingar. 

Tabell 34, Analytisk tidsåtgång per moment för de olika patientkategorierna 

 S NSP UL U Totalt 

VÖN 3 737,50  7 475,00  3 412,50  1 625,00  16 250,00  

Direktinläggning 1 196,00  ---  ---  ---  1 196,00  

Transporterbarhet 753,48  ---  13 104,00  28 080,00  41 937,48  

Färdigbehandling 8 611,20  17 581,20  25 683,84  29 203,20  81 079,44  

Ledigplats 10 333,44  609,96  18 869,76  5 990,40  35 803,56  

Total tid 24 631,62  25 666,16  61 070,10  64 898,60  176 266,48  

Snitt tid/person 16,48 8,58 44,74 99,84 27,12 

                                                           
91 Beräkningarna är gjorda i Microsoft Excel och kan erhållas från författarna vid förfrågan 
92 Jämför med Tabell 16, Cykeltider för alla inlagda patienter 
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6.8 Resultat av modell med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

Både den analytiska lösningen samt simuleringsresultaten visar på att merparten av tiden inom Akuten 

och Ettans väggar går åt till att färdigbehandla patienter. En tänkbar åtgärd för att reducera tiden för 

denna grupp är att omvandla intagningsavdelningen Ettan till en avdelning specialiserad på att 

färdigbehandla patienter. 

För att kunna tillgodose alla patienters behov av vård, måste Akuten ta emot och behandla alla patienter 

som ej färdigbehandlas. Således utförs en simulering där man utgår från att Akuten behandlar alla 

patienter som ej färdigbehandlas. Alla patienter som skall färdigbehandlas läggs in på Ettan i mån av 

plats, resten behandlas på Akuten. Eftersom Ettan antas vara specialister på att färdigbehandla folk görs 

ett antagande om att färdigbehandlingstiden kan reduceras till 75 % av nuvarande tidsåtgång. 

Resultaten av denna simulering presenteras i tabellerna nedan.  

Tabell 35, Utnyttjandegrad av personal med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 34,28±0,01 

Samtrans 55,44±0,01 

Omvårdnadspersonal 30,32±0,01 

 

Tabell 36, Cykeltider för patienter med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten        
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 28,38±0,13 

NSP 23,19±0,27 

UL 49,70±0,20 

U 116,50±0,68 

 

Tabell 37. Cykeltider för alla inlagda patienter med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

Cykeltider för alla intagna patienter 

Total 31,01±0,13 

S 21,09±0,15 

NSP 8,54±0,09 

UL 48,44±0,18 

U 109,05±0,69 

 

Tabell 38, Kötider till Samtrans med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

Väntetid på Samtrans 

Från Ettan 0,00±0,00 

Från Akuten 4,04±0,07 
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Tabell 39, Belagda sängplatser med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

Utnyttjade Platser 

Akuten 14,5±0,09 

Ettan 7,97±0,06 

 

6.9 Resultat av förändrat antal sängplatser på Akuten 
Tidigare resultat ovan antyder att antalet belagda sängar på Akuten vid många tillfällen är mycket stort. 

Alla patienter tas alltid emot, som tidigare nämnts. Detta kan emellertid leda till problem då 

vårdväntrummen på Akuten är sju till antalet och vid vissa tillfällen är söktrycket mycket högt. Nedan 

visas ett diagram över hur stor andel av vårdsökande patienter som direkt kan få en sängplats på akuten 

då de önskar detta, beroende på antalet sängplatser som Akuten kan tillhandahålla. 

 

 

Figur 24, Förändring vid ökat antal sängplatser 

Då antalet tillgängliga sängplatser ökar, ökar även andelen som får direkt tillgång till en sängplats då 

behov finns. Då Akuten kan tillhandahålla cirka 23 sängplatser kan även 98 % av alla sökande 

omedelbart bli tilldelade en sängplats. Figuren visar även att när antalet sängplatser minskar under tio 

finns det nästan inga patienter som får en säng utan att behöva vänta på den. 
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6.10 Resultat av förändrat antal Samtrans-bilar 
På samma sätt som antalet tillgängliga sängplatser varieras ovan kan även antalet Samtrans-bilar 

varieras för att se hur medelväntetiden förändras med ökat antal bilar som finns tillgängliga för Akuten 

samt Ettan. I figuren nedan visas på tre olika variationer jämfört med ursprungligt bemanningsschema. 

Figuren visar hur medelväntan förändras då antalet bilar per skift varieras. Den visar även resultat om 

variationen görs i enbart dag- eller kvällsskift. Då inga bilar finns tillgängliga i ursprungligt 

bemanningsschema görs ingen ökning av antalet bilar, detta då ändå inga vårdinstanser kan möjliggöra 

ett mottagande av patienten. 

 

Figur 25, Ökat antal Samtrans-bilar per skift 

När antalet bilar ökar per skift minskar således även patienternas medelväntetid för att bli 

transporterade. Dock går inte medelväntetiden mot noll vilket beror på att Samtrans inte transporterar 

patienter nattetid vilket i sin tur innebär att patienter som exempelvis är redo för transport vid en 

tidpunkt på natten, ändå måste vänta till morgonen innan Samtrans har möjlighet att skjutsa dem till 

vidare slutenvård. 

 

6.11 Resultat av processförändring för effektivare styrning 

I dagsläget finns det ej några "direkta" väntetider, efter intagningsprocessen, för en process på Akuten 

och Ettan om det bortses från väntan på Samtrans. Både i modellen och i verkligheten så är all tid inom 

systemet annars någon form av behandlingstid där patienterna erhåller vård av något slag. Denna vård 

består i att patienter exempelvis färdigbehandlas eller behandlas för att bli transporterbara.  

En möjlighet för processförändring är att modifiera tiden för behandlingsprocessen och försöka 

eliminera ej värdeskapande aktiviteter. Då detta bör ske på medicinsk grund har utgångspunkten istället 

varit att undersöka vad som sker om vi studerar processen utifrån att patienterna kategoriseras efter 
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cykeltid samt antal. Genom att göra denna klassificering så erhålls efter några beräkningar en ABC/XYZ-

analys enligt Tabell 44. 

Den första kategorin som patienterna klassificeras efter är hur lång behandlingstid de har inom de tre 

största delprocesserna. Patienterna erhåller en gradering enligt tre steg; hög, medel och låg. Gradering 

är i detta fall gjorde enligt: 

Tabell 40, Graderingsskala för tidsåtgång 

Grad Tid 

Låg 0-24 h 
Medel 24-60 h 
Hög 60+  h 

 

Tabell 41, Gradering efter tidsåtgång 

Tid S NSP UL U 

Tid till 
transporterbar 

Låg (-) Låg  
(-) 

Låg  
(-) 

Medel 
(0) 

Tid till 
färdigbehandlad 

Låg (-) Medel 
(0) 

Medel 
(0) 

Medel 
(0) 

Tid till ledig 
plats 

Medel 
(0) 

Medel  
(0) 

Hög 
(+) 

Medel 
(0) 

 

 

Motsvarande beräkningar gjordes för antalet patienter i respektive delprocess. 

Tabell 42, Graderingsskala för antal 

Grad Antal 

Låg 0-250 st. 
Medel 250-600 st. 
Hög 600+ st. 

 

Tabell 43, Gradering efter antal patienter 

Antal S NSP UL U 

Antal ej 
transporterbara 

Låg (-) Låg  
(-) 

Medel  
(0) 

Hög 
(+) 

Antal 
färdigbehandlade 

Medel 
(0) 

Medel 
(0) 

Hög 
(+) 

Hög 
(+) 

Antal ej 
färdigbehandlade 

Låg  
(-) 

Låg  
(-) 

Låg  
(-) 

Låg  
(-) 
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Utifrån graderingen erhålls även ett plus i kategorin hög, en nolla i kategorin medel och ett minus för 

kategorin låg. Dessa värden summeras sedan till ABC/XYZ-analysen nedan. Blir den totala summan 

positiv klassificeras patienterna i kategori A, blir den noll indelas de i kategori B och är den negativ 

kategori C. 

Tabell 44, ABC/XYZ-klassificering 

ABC/XYZ-analys 

 S NSP UL U 

Transporterbarhet C C C A 

Färdigbehandling C B A A 

Ledig plats C C B C 

 

Efter denna klassificering så byggs en ny simuleringsmodell där tre parallella flöden presenteras för de 

olika kategorierna. Genom att styra patienterna i respektive flöde så antas att processerna kommer att 

kunna effektiviseras och på så sätt att patienternas behandlings tid i respektive moment kan reduceras. 

För A-patienter simuleras en reducering på 25 %, B-patienter på 10 % samt C-patienter ingen förändring. 

 

Tabell 45, Utnyttjandegrad av personal baserat på ABC-analys 

Utnyttjandegrad (%) av Personal 

Läkare 32,16±0,01 

Samtrans 55,93±0,03 

Omvårdnadspersonal 30,65±0,02 

 

 

Tabell 46, Cykeltider för patienter baserat på ABC-analys 

Cykeltider för patienter inlagda på akuten        
(Ej VÖN eller direktinläggningar) 

S 31,46±0,09 

NSP 27,51±0,21 

UL 47,91±0,18 

U 95,59±0,42 
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Tabell 47, Cykeltider för alla inlagda patienter baserat på ABC-analys 

Cykeltider för alla intagna patienter 

Total 30,16±0,10 

S 22,79±0,10 

NSP 9,57±0,07 

UL 46,87±0,19 

U 95,59±0,42 

 

Tabell 48, Kötider till Samtrans baserat på ABC-analys 

Väntetid på Samtrans 

Från Ettan 4,05±0,06 

Från Akuten 3,63±0,08 

 

Tabell 49, Belagda sängplatser baserat på ABC-analys 

Utnyttjade Platser 

Akuten 9,1±0,07 

Ettan 11,93±0,02 
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7 Analys 

I detta avsnitt analyseras den information som har presenterats i empiriavsnittet utifrån den teoretiska 

bakgrunden.  

7.1 Analys av grundmodell 

Grundmodellen ligger till grund för större delen av analysen som referens till hur olika förändringar ger 

utslag på olika parametrar. Grundmodellen är uppbyggd kring ett antal antaganden som tidigare 

presenterats. Dessa antaganden har varit nödvändiga begränsningar under studien främst på grund av 

arbetets omfattning men bidrar dock till att modellens utparametrar stämmer mindre väl överens med 

verkligheten. Många aktivitetsbegränsningar har gjorts då dessa inte påverkar resultatet i form av 

cykeltider och beläggningsgrader nämntvärt. Detta sker oftast då aktiviteterna sker med låg frekvens 

eller kort tidsåtgång. Exempel på dessa är "gulningar" samt inventering av medicinförråd.   

Vidare beaktas inte alla av personalens arbetsuppgifter i grundmodellen. Utöver detta är vissa 

aktiviteter i realiteten kopplade till en specifik personalkategori eller person. Grundmodellen likställer 

alla läkare respektive omvårdnadspersonal och bortser helt från administrativ personal. Läkarnas och 

omvårdnadspersonalens administrativa arbetsuppgifter är i många fall mycket förenklade eller i vissa fall 

fullkomligt negligerade. I förlängningen blir resultaten av utnyttjandegrader ej överensstämmande med 

verkligheten för personal anställda på Akuten och Ettan. Resultaten lämpar sig dock väl för vidare analys 

som jämförelsetal. 

För Samtrans finns ingen inställelsetid. Dessutom bortses från möjligheten att beställa ytterligare 

Samtrans-bilar. Detta påverkar inte utnyttjandegraden av Samtrans nämntvärt.  En högre 

beläggningsgrad hos Samtrans kan ses som ett större incitament för att förhandla om en fast 

transportkostnad.  

I realiteten påverkas intagningsbeslut av söktryck och beläggning. Således görs en bedömning av 

patientens tillstånd baserat på vilka intagningsmöjligheter som finns. Detta påverkar beläggningsgraden. 

Grundmodellen kan inte ta hänsyn till dessa mjuka faktorer vilket får som följd att antalet belagda 

sängar på Akuten kan bli oändligt hög. Detta eftersom grundmodellen ger alla sökande samma rätt till 

vård utan att andra patienter påverkas. Utöver detta kan patienter ej förflyttas mellan Akuten och Ettan 

under en delbehandlingscykel. Även detta bidrar något till det större antalet upptagna sängar på 

Akuten. 

Huruvida dessa antaganden är rimliga eller ej går alltid att diskutera. Flertalet av begränsningarna som 

antagits går att bygga in i modellen. Vidare studeras ej hur modellen beter sig i extremfall, exempelvis 

då söktrycket är mycket högt eller om beläggningen är mycket hög. Även dessa värden kan erhållas från 

simuleringsmodellen för vidare studier. Detta påverkar dock ej vidare analys då vi från och med nu 

jämför de olika simuleringsmodellerna mot grundmodellen. 

Tabell 13 till Tabell 18 presenterar resultaten från grundmodellen. Vi ser att utnyttjandegraderna för alla 

personalkategorier ligger inom intervallet 30-50 %. Säkerligen är dessa siffror i underkant för läkare och 

omvårdnadspersonalen då de som sagt har administrativa uppgifter kopplade till sig som ej syns i 
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modellen. Läkarnas beläggning beror i modellen till stor del på antalet konsultationer som de går på 

medan omvårdnadspersonalens siffror påverkas i hög grad av att en sjuksköterska är knuten till en 

koordinatorsroll och får en beläggning på 100 % hela tiden samt att de ofta får åka med patienter på 

transporter.  

X-obs, X-vak med flera är i dessa sammanhang relativt obetydliga för beläggningsgraden. I 

grundmodellen, Tabell 14, så ser vi även att medelkötiden för att få transport med Samtrans ligger på 3-

4 timmar. Denna siffras påverkan beror till stor del på att patienter blir klara för vidare transport under 

helger och nätter då få eller inga Samtransbilar finns tillgängliga. Cykeltiderna ligger nära de analytiska 

resultaten. De är självklart något högre vilket beror på att tiderna varierar och beror av andra faktorer i 

flödet. Annars visar grundmodellen upp resultat som överensstämmer väl med verkliga data. Det syns 

tydligt att genomloppstiderna för UL- och U-patienter är mycket högre än för S- och NSP-patienter 

primärt eftersom deras behandlingstider är mycket längre. Räknar vi även in tider för patienter som 

direktinläggs eller skrivs ut efter VÖN sjunker medelcykeltiden något då dessa patienter drar ner 

medelvärdet. I vidare analys kommer vi primärt att studera cykeltiderna utan VÖN-patienter som går 

hem och direktinläggningar för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

Studerar vi intagningsprocessen på Akuten ser vi att den fungerar effektivt och bra. De flesta patienter 

erhåller både läkarsamtal och intervju mer eller mindre direkt. Att medelkötiden i väntrummet visar på 

en väntetid på cirka 2 timmar, Tabell 17, beror till stor del på att ett antal av patienterna behöver vänta 

på att en tolk ska anlända. Skulle det finnas behov av att reducera denna tid mer är det inom detta 

område man skall fokusera sina resurser. Förslag till förbättringar kan vara att ha en mindre inställelsetid 

för tolken som i dagsläget är cirka 2 timmar, eller i högre grad intervjua folk med behov av tolk via 

tolktelefon. En annan möjlig lösning kan vara att se till att personalen på Akuten och Ettan är 

diversifierad gällande språkkunskaper så att de själva kan intervjua patienterna direkt. Dessa 

förändringar är självklart svåra att genomföra och de kommer ej heller att påverka den totala cykeltiden 

för patienterna nämnvärt. Däremot kan det ur ett vårdkvalitetsperspektiv vara av intresse att ge 

patienter möjlighet till en intervju inom 2 timmar oavsett deras språkkunskaper. Fortsättningsvis 

kommer inte intagningsprocessen studeras ingående då den befinns vara i gott skick och ej påverkar den 

totala cykeltiden anmärkningsvärt. 

Sista tabellen visar på beläggningen på Ettan respektive Akuten. Dessa resultat påverkas av 

begränsningarna nämnda ovan. Vi ser att Ettans kapacitet nästan utnyttjas maximalt vilket leder till att 

beläggningen på Akuten blir högre då patienter som ej får plats på Ettan per automatik läggs in på 

Akuten. Studerar man hur Akutens beläggning ser ut över ett års tid ser man även i Figur 26 att man i ett 

extremfall har uppemot 31 stycken belagda sängplatser på Akuten 
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Figur 26, Belagda sängplatser över ett år på Akuten 

 

7.2 Analys av modell utan Samtrans 

Modellen då Samtrans ej används varken av Akuten eller Ettan har sina naturliga resultat. 

Beläggningsgraden för Samtrans-bilarna blir självfallet obefintlig. Samtidigt blir läkarnas beläggningsgrad 

oförändrad och omvårdnadspersonalens beläggningsgrad i det närmaste halveras. Detta beror på att 

läkarna och Samtrans aldrig arbetar tillsammans medan omvårdnadspersonalen alltid medföljer då 

patienterna transporteras med Samtrans. Arbetstiden för omvårdnadspersonalen består alltså till 

närmare 50 % av transporteringstid av patienter med givna förenklingar. 

Att Samtrans inte används får till följd att alla patienter färdigbehandlas och behöver därför inte 

transporteras hem på Akutens eller Ettans bekostnad. Eftersom patienterna färdigbehandlas leder detta 

även till att cykeltiderna ökar just eftersom färdigbehandlingstiden tar längre tid än en eventuell 

transport. För patientkategorierna NSP, S och UL blir cykeltiderna i det närmaste fördubblade medan U-

patienternas tid ökar med en tredjedel. Anledningen till att denna ökning inte är lika stor beror på att 

dessa patienter har en längre transporttid och skillnaden mellan färdigbehandlingstiden blir då mindre. 

Medelbeläggningen på Akuten ökar dessutom markant. Medelantalet belagda sängplatser ökar med 

nästan 140 %, till 28,2 platser, medan de på Ettan endast ökar marginellt. Detta beror självfallet på att 

alla patienterna färdigbehandlas samt att patienterna i första hand färdigbehandlas på Akuten.  

Diskussioner kring huruvida patienter ska färdigbehandlas eller transporteras blir följaktligen 

intressanta. Beslut borde tas utifrån vad som är mest lönsamt, alltså vad som kostar minst att utföra. Är 

kostnaden för färdigbehandling högre än transportkostnaderna borde eventuellt fler patienter 

transporteras och vice versa. Dock kan hänsyn tas till antalet sängplatser på Akuten. Även om antalet 

sängplatser på Akuten är obegränsat eftersom alla sökande tas emot, kan förmodligen Akuten svårligen 

ha 28 patienter liggande i snitt, som är fallet då alla patienterna färdigbehandlas. 
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7.3 Analys av modell med 10 % ökad ankomstintensitet 

En ökning av ankomstintensiteten är som omnämnts inte osannolikt på något sätt.  Ökningen påverkar 

personalens utnyttjandegrad, men utnyttjandegraden ökar inte med 10 % utan strax under.  Det beror 

på att det inte är all arbetstid i modellen som är kopplad till ankommande patienter. 

Omvårdnadspersonal springer exempelvis på larm och gör X-obs medan läkare till exempel går på 

konsultationer. Eftersom antalet konsultationer och X-obs inte är beroende av antalet ankommande 

patienter och således inte ökar av dessa, vilket gör att arbetsbelastningen inte ökar med 10 %. 

Cykeltiderna påverkas inte av den ökade ankomstintensiteten utan hålls på samma nivå som i 

grundmodellen. Anledningen till att cykeltiderna ej förändras är att läkare och omvårdnadspersonal 

fortfarande har en låg utnyttjandegrad och lyckas hantera den ökade intensiteten. Då denna 

utnyttjandegrad är låg är det nästan aldrig någon patient som behöver vänta på läkare eller 

omvårdnadspersonal.  Eftersom det i övrigt inte finns någon direkt vänte- eller kötid i systemet påverkas 

alltså inte cykeltiden.  

Ökningen av intensiteten medför också att medelbeläggningen på Akuten ökar med drygt 20 % till 14,5 

platser, medan medelbeläggningen på Ettan hålls konstant. Detta beror på att då Ettan inte alltid kan ta 

emot patienterna på grund av platsbrist och eftersom intensiteten ökar, ökar även antalet som 

fortsätter behandlas på Akuten då Akuten är full. Vad som däremot påverkas av den ökade intensiteten 

är väntetiden för transport från Ettan, alltså hur länge patienterna på Ettan får vänta på att Samtrans 

anländer för att transportera dem.  I modellen prioriterar Samtrans att transportera patienter från 

Akuten då det finns väntande patienter även från Ettan. Detta får som följd att då Akutens beläggning 

ökar, stiger även behov av transport. Resursbehovet till dessa transporter ökar således och leder till att 

Samtrans använder en högre andel av sin utnyttjandegrad till att transportera patienter från Akuten. 

Detta sker på bekostnad av Ettans transportering. 

 

7.4 Analys av modell utan Ettan 

Under denna simulering så antogs det att Ettan skulle bli en NSP-avdelning. Detta skulle medföra att alla 

NSP-patienter som ankommer till Akuten kan behandlas på denna eller någon av de andra NSP-

avdelningarna inom S:t Göran-området. Detta medför i förlängningen att Akuten blir en 

behandlingsplats för patienter under natten och under dagtid så fokuserar den enbart på patienter 

utanför NSP:s upptagningsområde.  

Simuleringsmodellen visar att beläggningsgraden för personal och Samtrans ej påverkas signifikant av 

denna förändring. Inte heller påverkar det cykeltiden för icke NSP-patienter. Beläggningen på Akuten 

ökar då inga patienter kan läggas in på Ettan. Ökningarna är på nästan 90 % eller med mer än 10 

personer. Det totala antalet belagda sängplatser minskar något som följd av att inga NSP-patienter tas 

emot. Följaktligen blir en förändring under dessa premisser enbart att vi flyttar arbetsmängden från 

Ettan till Akuten utan att egentligen genomföra någon märkbar förändring. 
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7.5 Analys av modell med deterministiska tider 

Ett av Perssons angreppssätt för att mer effektivt styra ett flöde av processer är att minska variationen 

på processtiderna för att på så sätt erhålla ett jämnare och smidigare flöde. En simulering under dessa 

premisser visar inte på några markanta förändringar i de uppmätta resultaten för processerna. Det som 

påverkas är att väntetiden till transport med Samtrans från Akuten minskas med cirka 45 minuter eller 

15 %. 

Varför påverkar denna förändring den totala processen så lite? Då all tid inom Akuten och Ettan är 

behandlingstid och det ej finns några begränsningar på hur många patienter som kan vara i samma 

behandlingsmoment samtidigt finns det egentligen inga egentliga väntetider som kan minimeras och 

styras bättre genom mindre varians för behandlingstiderna. Dessutom visar studien att de flesta 

behandlingstider kan modelleras med en normalfördelning. 

Således påvisar inte en simulering med deterministiska tider någonting. Däremot kan det fortfarande 

vara fördelaktigt för Akuten och Ettan att sträva efter en mindre variation kring behandlingsprocesserna. 

En sådan förbättring kan underlätta vidare vårdplanering och på lång sikt göra det lättare för personalen 

att i ett tidigare stadie kontakta andra avdelningar för att planera vidare transport och med större 

framförhållning ha rätt antal Samtrans-bilar. I Tabell 11, Anpassade fördelningar för de olika 

väntetiderna för olika patientgrupper, ser vi tydligt vilka behandlingsmoment som har hög varians. Ett 

bra angreppssätt kan vara att primärt försöka att minimera variansen för tiden till transporterbarhet för 

UL- och U-patienter då dessa är klart störst. (Variansen är även mycket stor för U-patienternas 

transporttider, detta är dock någon som är svårt att påverka i praktiken.) 

 

7.6 Analys av modell med Ettan som färdigbehandlingsavdelning 

I detta fall görs all färdigbehandling på Ettan. Eftersom denna färdigbehandlingstid är en betydande del 

av total cykeltid leder det till att Ettan får en sämre genomströmning av patienter samt att patienter 

endast tas emot om det gäller färdigbehandling. Övriga patienter nekas plats på Ettan. Detta leder i sin 

tur till att patienter mer sällan får en plats på Ettan och istället får fortsatt vård på Akuten. Resultatet 

blir en ökning av medelantalet vårdade på Akuten med cirka 25 %. Följden blir även att medelantalet 

platser på Ettan minskar till under tio platser vilket motsvarar en minskning på drygt 20 %. 

Antaganden har även gjorts att då Ettan kan syssla uteslutande med färdigbehandling kan denna även 

utföras mer effektivt, på 75 % av tiden. Resultatet av effektiviseringen blir att cykeltiderna sjunker 

drastiskt med 10-24 % beroende på patienttyp. Påverkan blir störst på NSP-patienter eftersom dessa har 

högst andel färdigbehandlade medan påverkan blir mindre för U-patienter som har en mindre andel. 

I övrigt förändras inte resultaten gentemot grundmodellen förutom det självklara att väntetiden på 

transport från Ettan är obefintlig eftersom alla patienter på Ettan färdigbehandlas vilket innebär att 

dessa patienter får lösa transportfrågan på egen hand. 
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7.7 Analys av förändrat antal sängplatser på Akuten 

Beroende på hur många sängplatser som finns att tillgå på Akuten förändras den procentuella andelen 

som direkt kan få tillgång till en sängplats. Vad som kan ses är att det krävs ett stort antal sängar för att 

alltid kunna tillhandahålla sängar åt ankommande patienter. Det som är intressant i detta fall är den tid 

patienterna i medeltal måste vänta innan de får en säng vid givet antal sängplatser. Som väntat minskar 

väntetiden vid ökat antal sängplatser samtidigt som andelen som direkt kan få en sängplats ökar. Vad 

som inte kan ses i Figur 24 är att vid tio tillgängliga sängplatser är exempelvis medelväntan cirka tio dygn 

vilket självfallet inte är acceptabelt. Om man dock ökar antalet sängplatser till 13 så kan endast 35 % tas 

emot direkt men samtidigt är medelväntan nu nere i ungefär 15 timmar. Samtidigt borde en 

akutmottagning kunna ta emot patienter utan nämnvärda väntetider vilket leder resonemanget kring 

ett föreslaget antal sängplatser till cirka 23. Vid detta antal platser behöver endast 3 % av ankommande 

patienter vänta på sängplats, och i medel får dessa vänta ungefär 3,5 timmar. Om Akuten i dagsläget kan 

ta emot ett sådant stort antal patienter är diskutabelt med nuvarande utrymmen, men är något man 

borde sträva efter för att hålla nere väntetiderna för patienterna. 

Anledningen till att simuleringsmodellen demonstrerar mycket högre siffror på Akutens beläggning än 

vad verkligheten visar beror enbart på att de så kallade ”mjuka” faktorerna har plockats bort. I dagsläget 

styrs inte Akutens intagningsbeslut enbart av vårdbehov utan även utifrån hur den nuvarande 

beläggningen ser ut. Detta får konsekvenser då en patients sjukdomstillstånd ställs mot andra 

patienters. Denna styrning är i dagsläget en nödvändighet för att Akuten skall kunna hantera 

patientflödet. Den reglering som modellen utgår ifrån, där patienter enbart behandlas utifrån deras eget 

sjukdomstillstånd, vore att föredra utifrån patientens bästa. För att kunna erbjuda cirka 99 % av de 

sökande en sängplats direkt behövs cirka 25 stycken sängplatser på Akuten, utöver Ettans. En sådan 

styrning skulle ge dessa sängplatser en beläggningsgrad på ungefär 50 %. Detta medför förvisso att 

sängar står tomma under halva året men å andra sidan har Akuten möjlighet att behandla alla och även 

patienter som annars kanske skulle bli hänvisade till sin öppenvårdsmottagning. Utöver det medicinska 

och flödesperspektivet finns det även ekonomiska faktorer som är begränsande. Dessa förändringar bör 

självklart ställas mot den ökade kostnad det medför att hålla Akuten med extra sängar. I slutändan 

mynnar detta resonemang ut i den vårdpolitik som Stockholms tjänstemän och förtroendevalda vill föra. 

7.8 Analys av förändrat antal Samtrans-bilar 

Vad som kan ses i figuren är att när ökningen av Samtrans-bilar endast sker på dagtid sker ingen 

förändring av medelväntan. Vidare påverkas inte heller medelväntan nämnvärt, en timme, då endast 

dagskiftet minskar med en bil. Minskas antalet bilar på dagskiftet ytterligare leder detta dock till kraftigt 

ökade väntetider. Det samma gäller reducering av antalet bilar per skift och även per kvälls- och 

helgskift. Då minskningen sker på båda skiften eller enbart på kvällsskiftet innebär detta att inga bilar 

finns tillgängliga på kvällen. Detta medför självfallet att påverkan på medelväntan blir mycket större 

eftersom patienterna i dessa fall inte kan transporteras mellan kl 16.00-08.00. Således finns endast 

transport tillgänglig under en tredjedel av dygnet vilket förklarar de mycket höga väntetiderna vid dessa 

förändringar. Minimal medelväntan uppnås dock relativt fort då ökning av antalet bilar på kvällsskiftet 
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genomförs.  Med endast en extra bil under kvällsskiftet kan medelväntan halveras från cirka 7 timmar till 

3,5 vilket hade varit att föredra, vilket visas i Figur 25. Medelväntan förbättras inte av ytterligare 

ökningar av antalet bilar såvida ökningen inte görs under natten. Denna ökning kan som tidigare nämnt 

inte genomföras eftersom andra vårdinstanser fortfarande inte kan ta emot patienter under dessa tider 

även om vi fått fram extra transporter under natten. 

 

7.9 Analys av processförändringar 

Utifrån en ABC/XYZ-analys antas att det går att minska A-kategorins behandlingstider med 25 %, B-

kategorier patienters behandlingstider med 10 % medan C-patienters behandlingstid antas vara 

oförändrad. En minskning av behandlingstiden är möjlig att genomföra då man genom ett 

klassificeringssystem enklare kan fokusera på patienter som höjer cykeltiderna. En fokusering på dessa 

patienter och då primärt A-patienterna kan ske genom att Akuten och Ettan avsätter mer resurser åt 

dessa patienter för att på så sätt få ett bättre fungerande flöde. Enligt klassificeringen av patienter så 

kommer andelen vara enligt tabell nedan. 

Tabell 50, Andel patienter i varje kategori 

Kategori Andel 
patienter 

A 24% 

B 31% 

C 45% 

 

Således är det möjligt genom att fokusera på A- och B-kategorin, cirka 50 % av patienterna, att minska 

med uppemot cykeltiden 25 % för exempelvis U-patienter. Antalet belagda sängar på Akuten sjunker 

med denna klassificering med nästan 25 %. Tabell 51 på kommande sida jämför förändringarna. Om 

Akuten och Ettan kan uppnå dessa förändringar kommer det förutom en effektivare process även ge 

upphov till möjligheter att reducera kostnaderna, primärt då antal belagda sängplatser minskar markant. 

Fördelarna med att klassificera patienter på en icke-medicinsk grund är flera. Som synes är det ett antal 

patienter som påverkar flödet i högre grad än andra. Genom att fokusera på att eliminera icke 

värdeskapande aktivitet under behandlingsprocesser eller att reducera behandlingstider kan markanta 

förbättringar för hela systemet uppnås. 

En ABC/XYZ-klassificering är ett enkelt och effektivt verktyg för att lättare identifiera grupper av 

patienter som medför stor påverkan på hela systemet. Vad man väljer att klassificera efter kan variera 

och även på vilket sätt som patienterna sedan behandlas. Oavsett indelning är det ett kraftfullt verktyg i 

kombination med simulering för att studera hur en kategorisering kan påverka systemet och dess 

nyckeltal i stort. 
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Tabell 51, Förändring med ABC/XYZ-klassificering 

 Grundmodell ABC Procentuell 
förändring 

 Utnyttjandegrad 

Läkare 0,344 0,32166 -6,47% 

Samtrans 0,558 0,55927 0,31% 

Omvårdnadspersonal 0,305 0,30648 0,62% 

 Cykeltider utan VÖN och 
direktinläggning 

S 31,3 31,455 0,49% 

NSP 30,2 27,512 -8,91% 

UL 55,17 47,906 -13,17% 

U 129,9 95,593 -26,38% 

 Cykeltider efter intagning 

Total 34,37 30,158 -12,26% 

S 22,87 22,793 -0,35% 

NSP 10,16 9,5733 -5,80% 

UL 53,45 46,87 -12,31% 

U 121,1 95,593 -21,08% 

 Väntetider Samtrans 

Från Ettan 3,194 4,0493 26,78% 

Från Akuten 4,242 3,6286 -14,45% 

 Belagda sängplaster 

Akuten 11,9 9,1 -23,53% 

Ettan 12,28 11,9326 -2,83% 
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som projektet har gett upphov till.  

8.1 Slutsatser 

Simulering är ett kraftfullt verktyg som bevisligen med fördel kan användas för att belysa nuvarande 

situation och eventuella processförändringar på Psykiatriska Länsakuten. Simuleringsmodellen kan 

enkelt byggas om eller vidare för att studera fler nyckeltal eller förändringar inom akutmottagningen. 

Även data som Länsakuten samlar in kan modelleras statistiskt och i kombination med 

simuleringsmodellen kan processförändringar studeras och slutsatser dras till låga kostnader. Dessa 

förändringar kan i förlängningen bidra till en ökad effektivisering av vården. 

Tider mellan patienters ankomster, som verkar ske till synes slumpmässigt är möjlig att modellera 

genom en exponentialfördelning. Denna modellerades med tre olika intensiteter som väl avspeglar 

uppmätta ankomster. En exponentialfördelnings egenskaper är väl lämpade för en simuleringsstudie. 

Kombinationen av dessa två möjliggör för Länsakuten att bättre kunna planera och styra sin bemanning 

och andra faktorer som de har möjlighet att påverka för ett förbättrat patientflöde. 

Rapporten presenterar nyckeltal primärt inom beläggningsgrader och cykeltider. Dessa nyckeltal befinns 

vara mest intressanta då det på ett enkelt och tydligt sätt redovisar Länsakutens nuvarande situation 

både för patienter och anställda. Ur simuleringsmodellen finns det även goda möjligheter att sortera ut 

andra intressanta mätdata. Analysen över dagens nyckeltal bygger på data från 2008 och 2009. Dessa 

visar på ett högt söktryck på Akuten och en nästan konstant fullbelagd Ettan. Cykeltiderna för 

patienterna varierar mycket från den kortaste på bara några timmar till den längsta på flertalet dygn.  

Dessa tider skiljer sig även markant åt mellan olika patientkategorier. Söktrycket påverkar indirekt 

personalens utnyttjandegrad och primärt hur transportbolaget Samtrans utnyttjas i hög grad. 

Den utförda studien tar ej hänsyn till mjukare faktorer som att intagningsbeslut eller utskrivning av 

patienter påverkas av söktryck eller andra yttre omständigheter. Under dessa förutsättningar klarar inte 

Länsakuten i dagsläget av söktrycket då antalet sängplatser är begränsat på grund av utrymmesbrist. För 

att ha möjlighet att erbjuda alla sökande patienter med behov av vård en sängplats direkt behöver 

antalet platser utökas till cirka 25 stycken, enbart på Akuten. Denna siffra stämmer ej väl överens med 

den nuvarande situationen på Psykiatriska Länsakuten, men till syvende och sist är detta ett beslut för 

politiker att ta. Detta resultat påverkar även Ettan som konstant befinns ha en hög beläggningsgrad. 

En möjlighet som har framkommit och utvecklats i studien är en klassificering av patienterna för 

effektivare styrning. Identifiering har gjorts där patienterna indelats i tre grupper. Klassificering urskiljer 

de mest kritiska processtiderna och genom processförändringar med utgångspunkt i denna klassificering 

kan signifikant bättre resultat erhållas. Det finns flera fördelar med att klassificera patienter på en icke-

medicinsk grund. Rapporten påvisar tydligt att ett antal patienter påverkar nyckeltal i högre grad än 

andra. Genom att fokusera på att eliminera icke värdeskapande aktivitet under deras 

behandlingsprocesser eller att reducera deras behandlingstider kan markanta förbättringar för hela 

systemet uppnås. 
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8.2 Rekommendationer för vidare analys 

Under arbetets gång har ett flertal intressanta områden för vidare studier uppkommit. Då detta arbete 

är tydligt begränsat har det inte funnits möjlighet till att utforska alla dessa områden. En del av dessa 

områden presenteras nedan som rekommendationer för vidare studier, examensarbeten eller dylikt.  

Då tiden för denna studie varit begränsad har limitationer gjorts i simuleringsmodellens uppbyggnad. En 

vidare rekommendation är att modellen byggs ut mer detaljerat för att ännu bättre kunna återspegla 

verkligheten på Psykiatriska Länsakuten. En sådan detaljnivå skulle eventuellt även kunna identifiera 

ytterligare förbättringspotential. En mer detaljerad modell kan även bryta ner processerna i ännu 

mindre delar, vilket kan resultera i att väntetider och andra brister kan hittas mellan moment som utförs 

i exempelvis färdigbehandlingen. Modellen kan även byggas ut för att inkludera ytterligare avdelningar 

och eventuellt även andra sjukhus. 

Flertalet förändringar har föreslagits i resultatkapitlet. Analysen kring huruvida vissa av dessa ändringar 

kan eller borde genomföras är mycket beroende av den ekonomiska faktorn och om beslut om 

omställningar och förändringar är lönsamma. En djupare studie huruvida förändringar kan realiseras 

baserat på ekonomiska analyser rekommenderas där presenterad studie med fördel kan användas som 

underlag. Ytterligare djup i en sådan studie kan utvidgas till att undersöka vilken påverkan resultatet har 

på en samhällsekonomisk nivå, då samhället eventuellt kan spara mycket pengar på färdigbehandling av 

patienter. Patienten kostar visserligen stora summor att färdigbehandla men är utan tvekan en självklar 

investering som ska ställas mot kostanden för att patienten återkommer med mer vårdkonsumtion över 

tid, kostnader för sjukskrivning, utebliven arbetsinkomst med mera. 

Ytterligare förslag för vidare studier rör kommunikationsflödet på Psykiatriska Länsakuten. Eftersom 

flertalet moment i presenterad simuleringsmodell inte kan påverkas nämnvärt hade det varit intressant 

att se huruvida ett gemensamt informationssystem mellan avdelningar på sjukhuset med andra 

vårdinstanser kunde förbättra tider i systemet.  Detta skulle kunna leda till en avlastning för 

koordinatorerna i form av underlättad förflyttningsplanering av patienterna eller genom en visualisering 

av lediga platser på andra avdelningar. Möjligheten till lättillgänglig kommunikation och information för 

personalen kunde även minska andra tider ytterligare, exempelvis behandlingstider. 
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Appendix A 
Enkät för undersökning av aktiviteter på Akuten & Ettan 

Information 
Vi är två studenter från Lunds tekniska högskola, LTH, som under hösten 2009 samt våren 2010 kommer 

genomföra vårt examensarbete på Länsakuten i Stockholm.  

Vårt primära syfte med arbetet är att kartlägga och dokumentera de flöden som finns inom akuten 

gällande patienter och personal samt de aktiviteter som sker under en godtycklig arbetsdag. Efter att 

information samlats in kommer vi att simulera flödena i ett datorbaserat simuleringsprogram. 

Vi har vid tre tillfällen besökt akuten för att få en bild av verksamheten och har då träffat och samtalat 

med några av er.  

För att på ett strukturerat sätt fastslå vilka aktiviteter som kan uppstå under en vanlig arbetsdag vill vi 

nu be om er hjälp. Vi vill att ni under en arbetsdag dokumenterar de aktiviteter ni utför, vilken 

befattning ni innehar, var aktiviteten ägde rum, frekvens samt en uppskattad tidsåtgång. 

Gällande de aktiviteter som ska dokumenteras finns det ingen som är för liten för att inte nämnas. 

Oavsett om det rör sig om att intervjua en nyinkommen patient, ge mediciner, svara i telefon eller till 

och med att koka kaffe. 

Genom att fylla i den bifogade blanketten på nästföljande sida under dagens lopp är ni till stor hjälp för 

vårt arbete. Vi har även ett intresse av att kartlägga vilka aktiviteter som sker på vilka tider på dygnet 

varför vi gärna ser att alla skiften fyller i blanketten. 

Ex. 

Aktivitet 

 

Utförd av Plats Frekvens per 
dag 

Ungefärlig 
tidsåtgång 
per tillfälle 

 
Intervju 

 
Sjuksköterska 

 
Intervjurum 

 
3 ggr 

 
10 min 

 
Samtal 

 
Läkare 

 
Vårdväntrum 

 
2 ggr 

 
25 min 

 
X-vak 

 
Vårdare 

 
Vårdväntrum 

 
1 ggr 

 
5 h 

OBS! 

Detta är inget som görs för att undersöka personalens effektivitet eller engagemang under arbetsdagen 

utan görs för att få en lista över alla tänkbara aktiviteter som kan uppstå. Vi har inget intresse av vem 

som gör vad utan mer vad som kan utföras. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Vestergaard Mikkelsen & Ariel Mannelid Okret  
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Appendix B 
Resultat av regressionsanalys i Microsoft Excel. 

 

Resultat över regressionsanalys för antal sökande per dag 2009 

 

Resultat över regressionsanalys för antal sökande per vecka 2009 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.14

R Square 0.02

Adjusted R Square 0.02

Standard Error 6.58

Observations 365.00

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1.00 307.86 307.86 7.11 0.01

Residual 363.00 15710.21 43.28

Total 364.00 16018.07

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 37.41 0.69 54.22 0.00 36.06 38.77 36.06 38.77

X Variable 1 -0.01 0.00 -2.67 0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.00

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.36

R Square 0.13

Adjusted R Square 0.11

Standard Error 17.17

Observations 52.00

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1.00 2133.10 2133.10 7.23 0.01

Residual 50.00 14748.34 294.97

Total 51.00 16881.44

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 262.14 4.83 54.24 0.00 252.43 271.84 252.43 271.84

X Variable 1 -0.43 0.16 -2.69 0.01 -0.75 -0.11 -0.75 -0.11
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Appendix C 
Analytisk lösning, beräknad i Microsoft Excel 

 

Totalt Antal sökande 13 000   

S NSP UL U Totalt

Andel per patientkategori 0,23 0,46 0,21 0,1

Antal patienter 2990 5980 2730 1300

Andel i behov av tolk 0,1 0,1 0,1 0,1

Väntetid tolk 2 2 2 2

Tidsåtgång totalt 598 1196 546 260 2600

Andel intervju 0,75 0,75 0,75 0,75

Tid intervju 0,33 0,33 0,33 0,33

Tidsåtgång totalt 740,025 1480,05 675,675 321,75 3217,5

Andel Läkarsamtal 1 1 1 1

Tid läkarsamtal 0,67 0,67 0,67 0,67

Tidsåtgång totalt 2003,3 4006,6 1829,1 871 8710

Totalt Antagningsprocess 3341,325 6682,65 3050,775 1452,75

Per patient 1,1175 1,1175 1,1175 1,1175

Andel Hem 0,5 0,5 0,5 0,5

Antal i stora systemet 1495 2990 1365 650 6500

Andel som blir VÖNade 0,416667 0,416667 0,416667 0,416667

VÖNtid 6 6 6 6

Tidsåtgång totalt 3737,5 15% 7475 29% 3412,5 6% 1625 3% 16250 9%

Andel hem efter VÖN 0,2 0,2 0,2 0,2

Antal patienter kvar 1196 2392 1092 520

Andel direktinlagda 0,4 0,75 0 0

Tid till direktinläggning 2,5 0 0 0

Tidsåtgång totalt 1196 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1196 1%

Antal patienter kvar 717,6 598 1092 520

Andel transporterbara 0,93 1 0,8 0,5

Tid till transporterbara 15 0 60 108

Tidsåtgång totalt 753,48 3% 0 0% 13104 21% 28080 43% 41937,48 24%

Andel färdigbehandlade 0,2 0,49 0,28 0,52

Tid för färdigbehandling 60 60 84 108

Tidsåtgång totalt 8611,2 35% 17581,2 68% 25683,84 42% 29203,2 45% 81079,44 46%

Antal patienter kvar 574,08 304,98 786,24 249,6

Tid till ledig plats 18 2 24 24

Tidsåtgång totalt 10333,44 42% 609,96 2% 18869,76 31% 5990,4 9% 35803,56 20%

Totalt 24631,62 25666,16 61070,1 64898,6 176266,5

Totalt snitt 16,476 8,584 44,74 99,844 27,11792
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Appendix D 
Jämförelse av resultaten mellan olika simuleringsmodeller. 

 

 

 

 

 

 

Grundmodell Deterministisk 10 % Ökning Utan Samtrans Utan Ettan Ettan Färdigbehandling Ettan Färdigbehandling 75 % ABC

(Referens) jmf med vanlig behan

Util. Läkare 0.34391 0.34384 -0.02% 0.36845 7.14% 34.40% 0.03% 0.34527 0.40% 0.34397 0.02% 0.34277 -0.33% -0.35% 0.32166 -6.47%

Util. Samtrans 0.55752 0.56964 2.17% 0.60638 8.76% 0 -100.00% 0.55941 0.34% 0.55744 -0.01% 0.55439 -0.56% -0.55% 0.55927 0.31%

Util. Skötare 0.30458 0.30358 -0.33% 0.32476 6.63% 0.15921 -47.73% 0.30324 -0.44% 0.3033 -0.42% 0.30319 -0.46% -0.04% 0.30648 0.62%

CT NSP3 30.203 30.425 0.74% 30.288 0.28% 59.968 98.55% 0 -100.00% 30.409 0.68% 23.186 -23.23% -23.75% 27.512 -8.91%

CT S3 31.302 31.509 0.66% 31.993 2.21% 61.031 94.97% 31.468 0.53% 31.453 0.48% 28.384 -9.32% -9.76% 31.455 0.49%

CT UL2 55.174 54.906 -0.49% 55.854 1.23% 95.607 73.28% 55.605 0.78% 55.537 0.66% 49.704 -9.91% -10.50% 47.906 -13.17%

CT U2 129.85 129.63 -0.17% 130.25 0.31% 166.95 28.57% 129.87 0.02% 128.98 -0.67% 116.5 -10.28% -9.68% 95.593 -26.38%

VT Samtrans 1 3.194 3.4607 8.35% 4.1275 29.23% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 4.0493 26.78%

VT Samtrans A 4.2416 3.5923 -15.31% 4.5236 6.65% 0 -100.00% 4.1137 -3.02% 4.1415 -2.36% 4.0382 -4.80% -2.49% 3.6286 -14.45%

Antal Kort A 11.9 12.2 2.52% 14.5 21.85% 28.2 136.97% 22.4 88.24% 15 26.05% 14.5 21.85% -3.33% 9.1 -23.53%

Antal Kort E 12.28 12.2 -0.65% 12.41 1.06% 12.78 4.07% 0 -100.00% 9.74 -20.68% 7.97 -35.10% -18.17% 11.9326 -2.83%

CT Total 34.371 30.158 -12.26%

CT NSP 10.163 9.5733 -5.80%

CT S 22.874 22.793 -0.35%

CT UL 53.448 46.87 -12.31%

CT U 121.12 95.593 -21.08%
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Appendix E 
Exempel på diskussionsunderlag 

Siffror och andelar 

- Tider på läkarsamtal för olika typer av patienter 

- Tider på intervjuför olika typer av patienter 

- Väntetider hem - transporttider 

� SAMTRANS 

� Andra avdelningar 

� UL 

� U 

� Hur ofta följer personal med transport? Hur ofta en, två? 

- Andel intervjuade som är i behov av akutvård 

- Andel sökande (NSP, S, UL, U) som är i behov av akutvård (och som får intervju) 

- Vilken andel går tillbaka till väntrummet och hur många går direkt till vårdväntrum efter intervju. Beror 

det på om vårdväntrummen är fulla? 

- Andel gulningar (skillnad mellan typer?) 

- Andel X-vak, X-obs. Hur vanligt och under hur lång tid? 

- Andel polis/ambulans (typ?) 

- Andel direkt transportbara patienter (typ). Hur lång tid tar det innan de blir transportbara. 

Allmänna frågor 

- Fler läkarsamtal än ett vid intagning? I så fall hur många. 

- Vad händer om ambulans/polis transport kommer och vårdväntrummen är fulla? 

- Hur många gular och när gör dem det? Var i processen och efter hur lång tid är det möjligt? 

- Hur sker förflyttning mellan akuten och ”ettan”. Vid ledig sängplats? 

- Finns det X-vak och X-obs på ”Ettan”? 

- Läkarsamtal på ”Ettan”? 

- Samtrans från ”Ettan”? Hur ofta? 

- Direktinläggning till ”ettan”? 

- När kan man skrivas ut från akuten? Vad krävs och av vem? 

- Vilka pass finns och vilka tider är dessa? 

- Personalbemanning under dessa? 

- Hur fungerar jourer? 

- Hur ofta hålls möten om patienternas hälsa (rond). Vilka närvarar? 

- Vem går på konsult. Hur ofta och hur länge? 

- Hur ofta huslarm? Hur lång tid? 

Kostnader 

- Löner för de olika personalkategorierna 

- Driftskostnader 

- Vad kostar en sängplats per dygn? 

- Vilka intäkter finns? 

- Vem betalar? (patienter, beställare, andra län etc.) 


