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En fördjupning i statistisk 

processkontroll 
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Inledning
Vi antar att du som läser denna bok redan har bekantat 
dig med den första boken ”Data spelar roll! Hur kan data 
hjälpa till?” Denna bok är till dig som önskar en  
fördjupad kunskap vid användning av statistisk 
processkontroll (SPC).

Tanken är att du ska stärkas i att använda SPC och att 
boken kan besvara frågor som kan uppkomma. 

En förutsättning för att arbeta med statistisk processkontroll är kunskap kring den process och de 
data som ska följas upp. I boken hänvisar vi återkommande till verksamheten. Med det menar vi 
att arbete med styrdiagram sker i samverkan med det team, verksamhet eller process du arbetar i.  
På så vis får du bra förutsättning för både utveckling och styrning.

Styrdiagram som används för statistisk processkontroll identifierar variation och är ett stöd för 
användaren i att förstå om variation som uppstår beror på slumpmässiga eller särskilda orsaker. 
Detta är en kontinuerlig och pågående aktivitet. Om du redan idag arbetar med någon form av 
uppföljning kan du med hjälp av styrdiagram visa detta på ett annat sätt och därmed skapa en 
annan typ av diskussion.
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Få ut det mesta av statistisk processkontroll
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Regler för tolkning av styrdiagram
Som beskrivs i tidigare bok finns olika regler för tolkning av styrdiagram. Nedan inringade 
mönster är avvikande och uppstår inte av en slump. När någon av dessa förekommer 
kallas det för systematisk variation.

Förekomst av dessa färgade mönster betyder att något ovanligt hänt.
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         I olika litteratur            
     finns lite varieran-
de tolkningsregler och 
det kan skilja något i 
hur många mätpunk-
ter man säger är en 
statistiskt säkerställd         
  trend. Vi har här      
     valt att använda 
        sju punkter.
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Visa systematisk variation

Få hjälp med tolkning av ett styrdiagram

• Styrdiagram visar grafiskt utfall med variation över 
tid och skiljer ut slumpmässig variation från systematisk 
variation. Det är ett stöd i att avstå från att förändra en 
process när det endast finns slumpmässig variation. Detta 
uppnås genom att metoden talar om ifall några värden 
eller perioder avviker från det normala, det vill säga det 
”typiska.”

• I detta materialet används två färger i ett styrdiagram för 
att påvisa systematisk och slumpmässig variation:

• Orange – systematisk variation
• Grå – slumpmässig variation
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Tolka styrdiagram med automatisk färgsättning på 
systematisk variation

De orangefärgade prickarna i diagrammet till höger visar en systematisk 
variation som antingen kan vara en förbättring eller en försämring.

I ett styrdiagram utan markerad systematisk variation är både förbättring och 
förändring svår att upptäcka vilket framgår vid jämförelse av diagrammen ovan. 
De automatiskt genererade orangefärgade punkterna i diagrammet till höger 
underlättar både tolkning och fortsatt agerande.
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          En förändring      
      behöver inte vara      
   kliniskt relevant.
 För att förstå om 
en förändring är en 
förbättring eller      
  försämring behövs    
   samverkan med  
     verksamheten.
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Markera förändring i en process
• Markera i styrdiagrammet förändringar som startas för att se hur data påverkas av 

olika test/försök.
• Låt diagrammet bli ett kommunikationsmedel till kollegor eller andra berörda för att 

visa vad som orsakar förändring i data.
• Att markera en förändring blir en form av dokumentation för att inte upprepa en 

förändring som inte givit resultat. 

Här har en 
förändring 

gjorts
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Markera förändring i en process
Trots användning av styrdiagram för att visualisera en process är det lätt att fortsatt jämföra 
två punkter med varandra.

Den sista punkten är bättre än tidigare men det är fortsatt bara en slumpmässig variation.

Personalnärvaron har 
förbättrats denna 

månaden  från 88% till 
90%

          Tänk på att       
      inte enbart 
   fokusera på de 
 senaste två 
mätpunkterna 
utan se till helheten.
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Tänk på termer och begrepp när du beskriver
Vid uppföljning av styrdiagram undvik om möjligt tekniskt språk och beskriv enbart det 
som är en förändring enligt reglerna. Undvik exempelvis att jämföra de sista två punk-
terna i ett diagram. Detta kan bidra till en mer ändamålsenlig diskussion om resultatet.

Vad SPC säger oss om vi använder 
tekniskt språk 

Vad vi kan säga med ett icke tekniskt 
språkval

Varför

Vi har 7 mätpunkter i följd på samma 
sida om medelvärdeslinjen

Vi kan se en signifikant förändring sedan 
månad x och orsaken är y

Försök att inte enbart beskriva grafen –
det behövs ett sammanhang. Är det en 
förbättring eller försämring och vad är 
orsaken?

Utfallet har ökat med 2% till 79% men 
indikatorn visar slumpmässig variation

Det finns ingen signifikant förändring 
och senaste värdet är 79%

Om en förändring inte är signifikant är 
det vilseledande att lyfta fram det i en 
summering

Med målvärdet mellan styrgränserna 
tydliggörs att slumpen kan vara orsaken 
till att indikatorn visar måluppfyllelse 
eller inte (ett bra eller dåligt resultat)

Variationen i utfallen visar oss att denna 
indikator inte tillförlitligt kommer att nå 
målvärdet

Att för omfattande beskriva en teknisk 
term avseende SPC kan göra att berörda 
utan djupare kunskap om SPC inte 
förstår. Beskriv kort konsekvensen av 
analysen  åt läsaren
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Agera på resultat från styrdiagram

• Räkna om styrgränserna

• Hantera vida styrgränser

• Förstå säsongsvariation
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Räkna om styrgränser

• Ett styrdiagram kan genom styrgränser bidra med viktig information. För att ta del 
av informationen kan styrgränserna behöva räknas om. Det är då viktigt att kunna 
bedöma när detta är aktuellt.

• Ett exempel på när styrgränserna kan behöva räknas om är när det skett tydliga 
förändringar i en process.

• Gränserna kan behöva räknas om mer än en gång i en serie mätningar, framförallt 
om olika förändringar införs som påverkar processen. 
 
Förståelse och vilja till att räkna om styrgränser skiljer sig ofta baserat på olika 
förhållningssätt. Genom att utveckla kunskapen kring statistisk processkontroll är 
det enklare att landa i det förhållningssätt som är mest balanserat. Mer om olika 
förhållningssätt beskrivs i kommande bilder.
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När bör styrgränser räknas om? - förhållningssätt
Avvaktande

• Ett avvaktande förhållningssätt är vanligt i början när du precis lärt dig  
statistisk processkontroll

• Förhållningssättet utmärker sig i en vilja att få till ett styrdiagram men därefter 
saknas kännedom om eller kunskap kring att styrgränser kan eller bör räknas om. 

Entusiasten

• Ett entusiastiskt förhållningssätt utmärker sig i en vilja att räkna om styrgränser 
utan att i hastigheten involvera verksamheten. Viktig information kan då 
missas om en förändring i processen inte resulterat i en förbättring. 

Balanserad

• Vid ett balanserat förhållningssätt finns en försiktighet genom att bedöma 
data och sammanhanget för att därefter tillsammans med processteamet  
eller kollegor bedöma om styrgränserna ska räknas om.
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Reaktion på datautfall

Nedan exempel är skapat med hjälp av tärningar som kastats ett antal gånger.  
Resultatet används olika beroende på de tre förhållningssätten:

Steg 1 är att kasta en vanlig sexsidig tärning 15 gånger och ”plotta” data

Steg 2 är att kasta tärningen ytterligare 12 gånger och addera 20 till varje kastresultat

Steg 3 är att anteckna i grafen att en förändring implementerats (ny behandling)

Sista steget är att kasta en specialtärning med 3 sidor (4, 5 och 6) ytterligare tre gånger 
och addera 10 till kastresultatet
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Den avvaktande
Vid avvaktande förhållningssätt uppmärk-
sammas systematisk variation. Det är känt att 
teamet som arbetar med processen infört nya 
”metoder” som verkar ha givit bra resultat. 
Det framgår att det finns 15 veckor som utgör 
en systematisk variation men på grund av 
ett avvaktande förhållningssätt räknas inte 
styrgränserna om. 

Genom att inte räkna om gränserna förlorar 
styrdiagrammet sensitivitet och framtida 
förbättringar missas i tolkningar.

Den entusiastiske/otålige
Vid entusiastiskt förhållningssätt finns en naturlig otålighet! 
Det betyder att beslut ofta fattas snabbt och utan förankring 
med berörda. Detta leder lätt till att viktiga steg i arbetet 
missas. 

Den entusiastiske räknar gärna om styrgränser ofta och på 
små dataunderlag, vilket leder till att styrgränserna inte visar 
den sanna variationen.

Ett underlag på mindre 
än 17 punkter är ett 
litet dataunderlag. I ett 
diagram som innehåller 
endast 7 punkter går det 
inte att uppfatta en trend.

15
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Den entusiastiske/otålige
           Vid ett entusiastisk förhållningssätt finns risk att styrgränserna räknas om vid fel tillfälle. I exemplet är     
              styrgränserna omräknade efter 4 datapunkter med systematisk variation efter intervention 1. Utan att  
               ansvarig pratat med teamet och endast använt 4 datapunkter till beräkningen. 

               Resultatet blir systematisk variation vecka 22, 25 och 27. När vi genererade exemplet med hjälp av  
             tärningen gjordes inga ändringar under framtagandet av mätpunkt 15-27 vilket ger att styrdiagram      
          met inte ska ha någon systematisk variation här.

Data är inte tillräckligt robust med endast 4 mätpunkter för att styrgränserna ska bli korrekt beräknade utan i 
detta fall genereras systematisk variation som egentligen inte finns. Risken finns att förändringar i en process 
görs där det inte behövs eftersom det i grunden endast är slumpmässig variation.
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Den balanserades variant…
                   Vid ett entusiastisk förhållningssätt finns risk att styrgränserna räknas om vid fel tillfälle. I exemplet                     
   är styrgränserna omräknade efter 4 datapunkter med systematisk variation efter intervention 1. 
       Utan att ansvarig pratat med teamet och endast använt 4 datapunkter till beräkningen. 

                     Resultatet blir systematisk variation vecka 22, 25 och 27. När vi genererade exemplet med hjälp  
 av tärningen gjordes inga ändringar under framtagandet av mätpunkt 15-27 vilket ger att styrdia 
               grammet inte ska ha någon systematisk variation här.

Data är inte tillräckligt robust med endast 4 mätpunkter för att styrgränserna ska bli korrekt beräknade utan i 
detta fall genereras systematisk variation som egentligen inte finns. Risken finns att förändringar i en process 
görs där det inte behövs eftersom det i grunden endast är slumpmässig variation.
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Detta flödesschema är en 
hjälp för ställningstagande 
om styrgränserna behöver 
räknas om. Guiden är ett 
stöd, men det viktigaste är 
förståelse av bakomliggande 
data. enligt 

tolkningsreglerna

Du har bra förutsättningar 
om du förstår data, den 

bakomliggande processen 
och samarbetar med 

verksamheten som gör 
förändringsarbetet

Detta flödesschema är en hjälp för 
ställningstagande om styrgränserna 
behöver räknas om. Guiden är 
ett stöd, men det viktigaste är 
förståelse av bakomliggande data.

Du har bra förutsättningar 
om du förstår data, den 
bakomliggande processen och 
samarbetar med verksamheten 
som gör förändringsarbetet
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Hantera vida styrgränser
Vida styrgränser betyder att intervallet mellan övre- och undre styrgräns är stort. Det är 
då svårt att agera och styrdiagram visar kontinuerligt slumpmässig variation. 

Vida styrgränser indikerar att en process är instabil och otillförlitlig med mycket variation. 
Att förstå orsaken till instabiliteten är en förutsättning för att kunna reducera/eliminera 
den. Om processen är förutsägbar är det lättare att leda, styra och planera med större 
säkerhet.

Detta kan ibland innebära att processen behöver omdesignas.
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Att hantera ”vida” styrgränser!
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Att hantera ”vida” styrgränser!

Genom att eliminera de urskiljbara orsakerna till variationen får vi en stabil process, en 
process som är i statistisk jämvikt. Genom att skaffa ytterligare kunskap om processen 
kan vi eliminera fler orsaker till variationen och få en process med mindre variation, en 
process som är dugligare.

Bo Bergman Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till 
användning, s 235, 4:e upplagan
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Spelar det roll hur styrgränserna beräknas?
Förståelse kring hur styrgränser beräknas på ett korrekt sätt är viktigt.  
Det finns både sigma och standardavvikelse.

• Standardavvikelse och sigma är inte samma sak. I styrdiagram bör tre 
sigma användas för att beräkna gränser och inte tre standardavvikelser.

• Standardavvikelsen mäter medelavståndet för varje  
mätvärde i förhållande till medelvärdet. Den kronologiska  
ordningen på mätpunkterna är ointressant. Du kan sortera  
om mätpunkterna och ändå få samma resultat. Det betyder att 
systematisk variation kan missas. 

• Sigma tar hänsyn till medelförändringen mellan två på varandra  
följande mätpunkter dvs tar hänsyn till den kronologiska ordningen. 
Denna typ av styrdiagram kallas XmR (medelvärde X och R-Range, dvs skillnaden 
mellan största och minsta värde i provgruppen). 

• Fundera på varför kronologisk ordning är viktig för att förstå trender 
och signifikans.
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I graf till höger är gränserna beräknade 
med tre standardavvikelser. Notera 
de vida gränserna och avsaknaden 
av systematisk variation trots två 
dramatiska förändringar.

Grafen till höger innehåller samma data 
fast beräknade med tre sigmagränser. 
Intervallet är smalare och systematisk 
variation framkommer.

3 standardavvikelse styrgräns intervall

3 sigma styrgräns intervall

Använd 3 sigma vid 
beräkning av styrgränser för 
att det inte ska resultera i falsk 
systematisk variation eller 
vilseledande i beslutsfattande.

23



24

Styrkan med sigmastyrgränser

• Sigmagränserna gäller för mer eller  
mindre alla statistiska fördelningar.  
Detta har visat sig genom tusentals  
simuleringsförsök. 

• Detta är ett mycket starkt argument  
för att använda XmR. XmR med regel  
1 och 4 (se bild 5) räcker långt. 

• XmR och sigmagränser fungera också  
bra med färre mätpunkter

Det finns många varianter 
av styrdiagram vi har valt att 
koncentrera oss på XmR .

24

Twenty Things You Need to Know, 
Donald. J. Wheeler
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Fördelarna med att reducera variation

• Slumpmässig variation existerar på grund av 
hur processen är designad och styrs/leds. För 
källor till variation i processen, se bild.

• Reducering av variation gör det enklare 
att planera och styra/leda ett system. Det 
kan förbättra systemet genom att etablera 
konsekvens via ”best practice”.

• Det finns två typer av fel. Antingen reagera på 
fenomen som har slumpmässiga orsaker, det 
vill säga stör ett system/process som är stabilt. 
Det andra är att inte se ett fenomen som är 
orsakat av urskiljbara orsaker.

• Fördelen med att reducera systematisk 
variation är att man kan förutse (prognostisera) 
vad systemet/processen kommer att leverera.

25

          Falskt positiva, det vill säga  
     systematisk variation 
 tolkas in i processen trots att det inte är så.
Falskt negativ, det vill säga slumpmässig 
variation tolkas till processen trots att det 
är systematisk variation.

Källor till variation

Variation
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Säsongsvariation

En anledning till vida styrgränser 
kan vara säsongsvariation.

Säsongsvariation antas påverka en 
process vid specifika tillfällen såsom 
julafton, påsk och midsommar. 
Julafton infaller alltid samma 
tidpunkt medan de andra inte är 
specifika datum och ibland är påsk 
inte samma månad som föregående år. Liknande är det med influensan eller en extrem 
vinter vilka är oförutsägbara. 
Månader med tydlig säsongsvariation kan störa processen och det är då bättre att ta 
bort den/dem.

Det kan dock vara vanskligt att definiera en process utifrån månad då denna kan se 
olika ut varje gång.
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Hantera data som relaterar till mer än en process
Ibland kan data ha samband med mer än en process, såsom:

    Säsongsvariation som har stor betydelse eller att det är något annat som  
           påverkar data.

    Helg, skollov eller någon annan specifik veckodag som påverkar.

    Dag-/kvällspass samt nattpass 

    Sommarvariationer

Om data relaterar till mer än en process kan detta utmärka sig som systematisk  
variation i styrdiagram.

Om data har samband till 
mer än en process kan dessa 
separeras i olika styrdiagram 
för att inte störa en analys av 
resultatet.
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Exempel på data som relaterar till mer än en process:
Antal akuta inskrivningar per veckodag 

Enligt nedan diagram är antal inskrivningar på måndagar ofta signifikant annorlunda 
jämfört med andra dagar i veckan. Dessa bör separeras från diagrammet för att enklare 
identifiera och agera på förändringar som är signifikanta. På samma sätt kan det finnas 
anledning att separera inskrivna på helgerna.

 Är variationerna stora mellan vinter och sommar kan det vara lämpligt med olika styrdiagram.  
    Det kan dock vara svårt att besluta hur uppdelningen mellan vinter och sommar ska vara.

 Finns det en anledning till variationer mellan sommar och vinter och vad är det som påverkar den? 

 Att bara gå på kalendermånad kan vara missvisande då vädret kan styra mer än vilken månad det är.
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Data spelar roll
Tips för att styra en process med hjälp av data 

• Visa systematisk variation

• Agera på resultat från styrdiagram

• Tänk på ert förhållningssätt vid omräkning av 
styrgränser

• Processen kan inte optimeras när någon av de 
variationskällor som påverkar inte är identifierade

• När man lyssnar och lär av processdata, kan man 
utveckla och helt förstå processen
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Minska risken för feltolkning
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Risk med 12 månaders rullande medelvärde
12 månaders rullande medelvärde gömmer variation och används ofta för att minska 
säsongsvariationen. Sjukskrivningsdata och personalomsättning är ofta uttryckta med 
rullande tolv medelvärden. Det är svårt att se förändringar vid användning av detta sätt 
att presentera data på.

Det är viktigt att förstå variation vid beslutsfattande 
varför 12 månaders rullande medelvärde är problematiskt 
då det gömmer variation. Varje månad inkluderas en ny 
datapunkt som kan vara lika signifikant som den äldsta 
datapunkt som exkluderas. Det är möjligt att en synbar 
förändring en månad beror på den mätpunkt som plockas 
bort ur medelvärdesberäkningen och inte den nytillkomna.

En gammal mätpunkt 
lämnar beräkningen

En ny mätpunkt inkluderas 
i  beräkningen

Elva kvarvarande mätpunkter 
inkluderas i beräkningen

Varför gömma variation 
med rullande tolv medelvärde 
när det är just variation som 
är viktig för förståelse och 
reaktion ?

31



32

Styrdiagram för sjukfrånvaron

Notera medelvärdena för september 2017 och januari 2018 i det vänstra diagrammet med  
rullande medelvärde. Skillnaden mellan de två staplarna är liten. 

Diagrammet till höger med månadsutfall visar på signifikanta förbättringar i september 2017. 
I grafen med rullande medelvärde gömdes detta och september såg snarare ut som den sjätte 
månaden i rad med stigande sjukskrivningstal.

I diagrammet med rullande medelvärdet hade september 2017 och januari 2018 relativt samma 
utfall men i styrdiagrammet ovan skiljer de båda värdena sig markant från varandra. 

September 2017 är en punkt med signifikant förbättring medan januari istället har signifikant 
försämring.
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Använda statistiskt processkontroll för jämförelse
Ibland är jämförelser av utfall av intresse för att göra en omvärldsspaning. Även där kan 
styrgränser vara till nytta så här introduceras – ”funnel plot”, som bygger på liknande 
beräkningar som SPC.

Jämförelse: Bra och dåliga sätt att göra det på.
Beslut kan fattas på så väl mätningar över tid som jämförelser med andra enheter, 
regioner åldersgrupper med mera.

Andel patienter med stroke som tränat balans per organisation.
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Är det här en användbar graf för 
jämförelse?

Var det lätt att identifiera det 
som vara signifikant bra? Går det 
att se vilken enhet som är signifi-
kant efter och behöver stöd?
Eller vad var det du såg i grafen?
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Jämförelse: Bra och dåliga sätt att göra det på.
”Funnel plot” använder processgränser baserade på tre sigma för att förstå när utfallet 
som jämförs är signifikant skilt från de övriga utfallen. Vi vet att det vi jämför troligen 
inte utförs på samma sätt eller under samma förutsättningar. Men hur vet vi att de är 
olika? Är det topp fem vi ska lära av? Behöver de som är i botten extra stöd/hjälp för att 
göra en förändring/förbättring? Eller är de inte signifikant sämre utan bara i botten för 
att någon alltid hamnar där vid en rankning?

Om du inte vet svaret kan ”funnel plot” hjälpa till vid tolkning.

De 5 bästa utfallen, högst andel, har få patienter 
i nämnaren. Sigmagränserna visar att där är 
spridningen större.
Utfallet på ca 50 procent med en nämnare på 
knappt 70 patienter är kanske ett rimligare 
utfall att sträva mot.

Utifrån den här bilden vilka enheter kan behöva 
extra stöd i att åstadkomma en förändring?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Snitt Undre 3 sigma Övre 3 sigma Utfall

Y-axel: Andel 
patienter med 
stroke som 
tränat balans

X-axel: Antal patienter med stroke, dvs nämnarens storlek
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Att göra information förståelig
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Från styrdiagram till enkel uppföljning
Att använda all information från ett styrdiagram kan resultera i 
långa uppföljningsrapporter till skillnad från tidigare färgrapporter 
som varit både enkla och korta. Frågan är om det är möjligt att 
göra en liknande summering av styrdiagram?

Ikoner som summerar tolkningar av styrdiagram

• Variationsikonen beskriver vilken typ av variation

• Ikon för måluppfyllelse talar om hur processen förhåller sig 
till målvärde
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Mållinjens placering ------ i förhållande till 
styrgränserna talar om ifall indikatorn: 

• Inte alls kommer att nå målvärdet.  
Målvärdet är större än övre styrgräns.

• Kommer att nå målvärdet varje gång.  
Målvärdet är mindre än undre styr-
gräns.

• Växelvis uppnår eller missar målet 
genom slumpmässig variation. 
Målvärdet finns mellan styrgränserna. 

Kom ihåg att ca 99% av mätvärdena 
     kommer att hamna inom styr 
             gränserna.

Kom ihåg att ca 99% av 
mätvärdena kommer att 
hamna inom styrgränserna.

37

Målet att vara större än 

omdesign av systemet krävs för att nå mål

systemet kommer att nå mål av och till slumpmässigt

Målet att vara större än 

systemet kommer pålitligt att nå mål
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Ikonerna för Variation

 Orange ikon indikerar systematisk      
        variation som kräver åtgärd

 Grå ikon indikerar ingen signifikant  
        förändring( slumpmässig variation) 
   

Ikonerna för Variation

 Orange ikon indikerar att målet missas      
        helat tiden

 Grå ikon indikerar att du någon gång kommer     
        att nå målet, andra inte då det finns  
        slumpmässig variation (i en färgrapport kommer     
        detta hoppa mellan rött och grönt)

När en ikon indikera att man behöver agera kan ett helt SPC- styrdiagram inkluderas i rapporten. 
Tillsammans med en fördjupad tolkning.

Variation Måluppfyllelse

Slumpmässig variation 
ingen signifikant 

förändring

Systematisk 
variation med 

höga (H) eller låga 
(L) värden 

Systematisk 
variation med 

trend, 
uppåtgående 

alternativt 
nedåtgående

Variationen i 
processen 

indikerar att man 
växelvis kommer 

att missa mål eller 
nå måluppfyllelse

Variationen 
indikerar att 

man 
fortsättningsvis 
kommer att nå 
mål varje gång

Variationen 
indikerar att man 
konstant kommer 

att missa mål

H L T
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Variation Förklaring - betydelse

Slumpmässig variation ingen signifikant förändring

Systematisk variation 7 punkter över medelvärdet 
(statistiskt säkerställd förändring/förbättring)

Systematisk variation 7 punkter under medelvärdet 
(statistiskt säkerställd förändring/förbättring)

Systematisk variation 7 punkter uppåtgående eller nedåtgående trend 
(statistiskt säkerställd förändring/förbättring)

Måluppfyllelse Förklaring - betydelse

Variationen i processen indikerar att man växelvis kommer att missa mål eller nå 
måluppfyllelse

Variationen indikerar att man fortsättningsvis kommer att nå mål varje gång

Variationen indikerar att man konstant kommer att missa mål

H

L

T
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Aktuell månad:
januari -20

AKMCKÖ - Akutmottagning ÖstraAKUTEN - Akutmottagning SahlgrenskaAKUTMS - Akutmottagning MölndalBKAKUT - Akutmottagning barnSAKM - Akutmottagning SkövdeLAKM - Akutmottagning LidköpingAlingsås lasarett Kungälvs sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus0,6863 Totalsumma
Östra Sahlgrenska Mölndal Barnakuten Skövde Lidköping Alingsås Kungälv NU SÄS VGR

SU
/Ö

SU
/S

SU
/M

DSB
US (

Barn
)

SK
aS/Sk

övd
e

SK
aS/Li

dk

AL KS NU SÄ
S

VGR

### # ### ### # ### # ### ### # ### ### # ### # ## ### #
68% 53% 58% 88% 69% 65% 63% 46% 55% 59% 63%

### # ### ### # ### ### ### ### ### # ### ## ###
38% 36% 23% 43% 44% 43% 46% 37% 39% 53% 40%

4   4   7  ## # 6    # ## 4  ## # 5  # ## # ## #
3,71% 3,97% 6,75% 5,46% 6,06% 5,10% 4,23% 5,60% 4,82% 5,01% 5,06%

7   ### # ### # ### # ### # ### # ### ### ### # ## # ### #
6,8 9,9 11,3 10,1 15,3 21,9 18,5 23,5 18,8 21,9 15,3

### # ### ### # ### ### # ### # ### ### # ### ## ###
55,8 209,7 48,0 33,1 40,4 38,8 64,5 48,3 106,5 63,4 82,4

Utfall

Ledtid: Andel besök (%) med TVT 
< 4 h
Ledtid: Andel besök (%) med TTL 
< 60 min
Kvalitet: Andel (%) 
återkommande 72 h
Genomsnittlig tid till triage (TTT), 
minuter
Genomsnittlig tid till avdelning 
(TVT-TTF), minuter

Ett alternativ till RÖD, GUL, GRÖN-rapporterna

Nuvarande uppföljning av akutmottagningarna i regionen sker med färgrapport
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Ett alternativ till RÖD, GUL, GRÖN-rapporterna
Akut-
mottagning

Indikator Variation Måluppfyllelse Kommentar

AKM1(Ö) Total vistelsetid (TVT) Processen visar på statistiskt säkerställd 
förbättring men når inte mål och kommer 
inte göra det utan nya förbättringsarbete 
eller omdesign

Tid till första 
läkarbedömning (TTL)

Processen visar på slumpmässig variation 
och når inte mål i nuläge och behöver 
om eller ny designas 

Tid till Triage (TTT) Kommer nå mål av och till slumpmässigt.

Tid till avdelning (TTA) Processen når inte målvärde på 30 min i 
tid till avdelning och behöver 
förbättringsarbete eller omdesign

Åter akut inom 72 
timmar

Processen uppfyller målvärde och 
kommer fortsätta göra det.

H

L

L

H
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Exempel på verktyg
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Det finns dataprogram att köpa som innehåller statistisk processkontroll. Programmen 
ger automatiskt information om systematisk variation för att förenkla tolkning. Dock kan 
färgerna skilja mellan olika program.

I regionen finns både enklare och mera avancerade verktyg tillgängliga
• Excelfil, Power BI

–  Mallar med färdigräknade formler och diagram

• Minitab, SPSS, JMP med flera
– Minitab och SPSS är avancerade statistiska programvaror med licenskostnader
– Kan göra många varianter av styrdiagram, även lite mera avancerade
– Svårt att dela filer med andra 
– Redigering av graf måste ske i de statistiska programvarorn

• SigmaZon SPCXL
– Ett plugin till Excel som gör styrdiagram
– Lite komplext att redigera graferna 
– Filen kan delas med andra
– Licenskostnad ca 2 500kr
– Enkelt att använda

Verktyg tillgängliga i regionen
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the Viewpoint of 
Quality Control”, 
Shewhart, ISBN 
0-486-65232-7, 
Dover Publications 
Inc.

Understanding 
Variation, The Key 
to Managing Chaos
Donald. J. Wheeler
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© Sveriges Kommuner och Landsting, 
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Telefon 08-452 70 00.
Tryck: åtta.45
Produktion: Ordförrådet AB

Twenty Things 
You Need to Know, 
Donald. J. Wheeler
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Ett stort TACK!
Till alla som hjälpt oss med 
synpunkter, korrekturläsningar och 
exempel. Tacket riktas också till 
NHS för grund iden till denna bok

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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