
Förbättringsverktyg- 
stöd i förbättringsarbetet 



Förändringspsykologi 
Följande åtgärder krävs för att nå effektiv förändring (Greenhalgh 2004):  

Förändringen måste leda till en klar fördel.  
De som ska genomföra förändringen måste se att det nya är bättre än det gamla.  
Förändringen måste stämma med medarbetarnas värderingar och arbetssätt, annars 
kommer förändringen sannolikt inte att inträffa.  
Förändringen bör vara enkel och gå att prova/testa i liten skala.  
På detta sätt kan man utvärdera och lära känna det nya arbetssättet innan man fullt ut 
måste ta det till sig. 

Förbättringen ska vara synlig och mätbar. 
En genomförd förbättring ska vara en del i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.  
Genomförda förbättringar måste hela tiden omvärderas, utvärderas och utvecklas 

Om man inte - kommer engagemanget att falna och energin till förbättring förloras.  



tid 

Hittapåare 

Över min 
döda kropp Hoppapåare 

Komma förstare Komma sistare 

2,5 %       13,5 %  34 %   34 %   16 % 
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Förbättringsmodellen 

• Förbättringsmodellen baseras på 3 frågor 

1)  Vad vill vi uppnå? (MÅL) 
2)  Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 

(MÅTT) 
3)  Vilken förändring kan leda till en förbättring? 

(IDEÉR) 

Använd PDSA-hjulet för tester 



Förbättringsmodellen 



PDSA-hjulet 

• PDSA-hjulet är ett verktyg att använda i 
systematiskt förbättringsarbete 

•  Plan – planera  
•  Do – genomför, gör verkstad av dina idéer 
•  Study – utvärdera, mät förändringen 
•  Act – analysera utvärderingar och mätningar och ta 

med lärdomarna i utvecklingen av nästa PDSA-hjul 



Syfte/övergripande mål:   

Mått: 

Förändring att pröva:  

Vad tror vi den ska leda till? 

Agera: Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i 
större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de 
resultat testet visade? 

Planera: Vem ska göra vad, var och när: 

Studera/analysera: Redovisa och tolka 
era data (bifoga diagram med tidsaxel): 

Göra: Genomför förändringen enligt planen ovan. 
Beskriv eventuella svårigheter, avvikelser från planen och 
oförutsedda effekter: 

PGSA-cykel nr:  



SWOT-analys 

• Verksamhetsutvecklande verktyg att ur ett 
kundperspektiv se på sin verksamhet 

• SWOT är förkortning för: 
•  Strenghts – styrkor 
•  Weaknesses – svagheter 
•  Opportunities – möjligheter 
•  Threats - hot 



SWOT-analys 



Fiskbensdiagram 
(Ishikawa//Orsak-verkandiagram//5 M) 

• Definiera problemet 
• Brainstorma fram tänkbara orsaker 
• Sortera orsakerna på fiskbenen i tex. 

•  Människor  - Miljö 
•  Material  - Maskiner 
•  Management  - Metoder 

(Ibland önskar man andra rubriker på benen) 
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Varför hänvisar 
vi inte telefonen? 

Arbetssätt 

Personal 

Riktlinje
n 

Teknik 

12 

Hittar inte 
den på 
webben 

Inte känd 

Mycket text 

Riktlinjen passar inte på vår avdelning 

Kommer på det försent  när datorn är avstängd 

Kan inte hänvisa 

med hjälp av 

knapparna på 

telefonen 

Brist på 
kunskap 

Glömmer Otydlig ansvarsfördelning 

Brist på 
engagemang 

12 

Hinner inte 

Man svarar inte 

på varandras 

telefon 

Mötet håller på 
längre än 
planerat 

Många hör att 
det ringer men 
ingen svarar 



Handlingsplan 

• Förbättringsverktyg för att ordna och 
visualisera:  

•  Vad som ska göras 
•  Vem som ska göra vad 
•  När det ska göras 
•  Hur man följer upp och utvärderar det som gjorts 

Utvecklingsavdelningen, LK 2012-09-03 



Hur kan den se ut? 



Flödesschema 

Funktion 1 

Funktion 2 



Varför ska vi mäta? 

Utan att mäta kan  
vi inte veta! 
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Använd de verktyg  
ni är vana vid att använda☺ 

Grupparbete om ca 8 i varje grupp  

Lokal: 
Rehab funktioner längst bak i denna föreläsningssalen 
Ortopedingenjörer framtill i salen  

Läkare i grupprummet intill 


