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INNEHÅLL

• Introduktion 5 min

•Metoden 5 min

•Demo 8 min

• Avslut 2 min



INTRODUKTION



Historik

• Pilot 1 (Dalarna, Gävleborg, Jönköping) – vår 2019

• Pilot SPOR (ca 20 sjukhus, 10 regioner) – höst 2020

• Införande steg 1 – Processfart – höst 2021

• Införande steg 2 – Utbyte => Total produktivitet

Anmärkning: Processfart x Utbyte = Total produktivitet
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Införande steg 1 - Endast processdata från SPOR

De deltagande sjukhusen får:

• processdata framställd och tillgänglig

• jämföra sig både mot sig själv och andra sjukhus 

• diskutera resultaten och arbetssätten

SYFTE – Benchmark i SPOR



Arbetet – Införande steg 1 
(processfart)

Utfört:

• Uppstart aug 2021

• Migrering av rapport från lokal lösning => SPORs servermiljö

• Inkludering alla SPORs sjukhus

• Justering av rapport (Power BI)

• Validering av data

Återstår:

• Lösning för publicering

• Hantering av felaktig/saknad data



ANALYSMETODEN
Processfart



”Produktivitetskarta”



”Tabell för processfart”



Patienttidspoäng – det viktigaste:

• Ett sätt att mäta produktionen
• I stället för knivtid, operationer

• En operations-mix justering
• Huvudopkod, ASA-klass, akut/elektiv (indexgrupp)
• Indextabell baseras på SPOR-data för helår 2019

• Drygt 4 000 unika indexgrupper, baserat på nästan 400 000 operationer

• Ger ett referensvärde

Processfart – det viktigaste 

En processfart på 100% innebär att man följer rikets snitt, givet 
operationsmixen

Processfart =  
𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔

𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑



”Processfart” – Ett exempel

För att förstå innebörden av processfarten, tar vi hjälp av ett exempel:

- Antag att patienttiden för ett elektivt ljumskbråck för en ASA-1 patient i genomsnitt var 2 timmar i Sverige 
2019. Patienttidspoängen för varje sådan operation är då 2. 

- Alla sjukhus i exemplet gör lika många operationer av den här typen per år (300 st).

Betrakta tabellen ovan:

- Sjukhus A följer precis rikets snitt. Kvoten är då 100% - tänk det som att köra 100 km/h på en motorväg!

- Sjukhus B, där tar ingreppet hälften så lång tid - det går med andra ord dubbelt så fort, eller som att köra 
200 km/h.

- Sjukhus C, där tar ingreppet istället dubbelt så lång tid som rikets genomsnitt - det går med andra ord 
hälften så fort, eller som att köra i 50 km/h.
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KVOT - "Processfart"

Patienttidspoäng /Patienttid Patienttidspoäng, totalt Patienttid, totalt Patienttid, medel Operationer

[poäng] [h] [h] [antal]

"Medelsvensson" = Sjukhus A 100% 600 600 2 300

Sjukhus B 200% 600 300 1 300

Sjukhus C 50% 600 1 200 4 300



DEMO



Processfart - Trend



Covideffekt på patienttiden

Mars -20



Snabbare på sommaren?

Augusti alla år



Snabbare på sommaren?

Augusti alla år

Elektiva MCA10 – Varför går de snabbare på sommaren?



Processfart – Vanligaste ingreppen
• JKA21 - Laparoskopisk kolecystektomi

2021



Processfart – Vanligaste ingreppen
• JKA21 - Laparoskopisk kolecystektomi

2021



Processfart – Vanligaste ingreppen
• JKA21 - Laparoskopisk kolecystektomi

2021

2019

2020

2021

Ungefär samma operationsmix – Elektiva, liknande volym, liknande ASA-fördelning 

(viss förskjutning mot ASA-2 från ASA-1)



Processfart – Vanligaste ingreppen
• NGB49 - Knäledsprotes 

2021



Processfart – Vanligaste ingreppen
• NGB49 - Knäledsprotes 

2021



AVSLUT



Slutord

• Tidplan – publicering bör kunna göras inom kort

• Detta ger mycket stora analysmöjligheter!!



Tack!


