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Produktionsplanering/styrning REGION 

DALARNA 

• En samordningsgrupp arbetar sedan i våras med att inventera 
befintliga köer och göra processen fram till operation snabbare. Alla 
patienter som sätts upp på väntelista till en operation får en 
medicinsk bedömning som ligger till grund för prioriteringar. 
Klinikerna har sedan sina prioriterade diagnosgrupper som de 
arbetar efter. 
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Uppskjuten vård 
~ 

REGION 
DALARNA 

• För att om möjligt minska skadeverkningarna av fördröjningarna, har 
en produktionssamordningsgrupp tillskapats under slutet av våren. 
Detta för att inventera de köer som redan finns och för att förbättra 
flödena. Här går man igenom alla köer, har veckovisa genomgångar 
med kirurger för att om möjligt bereda plats för ytterligare patienter. 

• I sjukvårdsregionen har ett samarbete kring produktionsstyrning 
inletts för att om möjligt även här kunna förbättra vårdflödena. 
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.. 

Produktionsstaben arbetar som verksamhetsstöd för hela Hälso- och 
sjukvården och resurserna prioriteras av Hälso och sjukvårdensledning 

~ 
REGION 

DALARNA 

Produktionsstab 

Division Kirurgi Division Medicin 

- Åsa Linnea Sköld, 
... Produktionsansvarig 

- Gustav Eklöf, 
... Produktionsanalytiker 

Division Medicinsk service Division Primärvård 
- XX, 
... Produktionsanalytiker 

- YY, 
... Produktionsanalytiker 

Division Psykiatri Internt inhyrda resurser till produktionsstaben 

- Jonatan Hallberg, 
... Analysavdelningen (80%) 

- Camilla Berglund, 
... Verksamhetscontroller (10%) 

Produktionstaben: 2 tjänster som ska bli 4 för övergripande stöd 
0 
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Produktionsstabens främsta uppdrag är att bistå linjen genom att öka kunskapen om 
och bygga upp system för styrning, uppföljning och utveckling av organisationens 
vårdproduktion och produktionsflöden 

~ 
REGION 

DALARNA 

Produktionsstabens formella uppdrag produktionsstaben ska: 

UPPDRAGSII ESKRJVNINC. B Datum Onr 
RD20/05167 

Hll!io- och ~Julcvird D1h1rM 

Uppdrag produktionsstaben, division Kirurgi och 
division Psykiatri 

lnnc:IMU 
1. Syftcochomf1ttnl ,----------
2. An!Vllrochrollc, _________ _ 

5. Oraanls,~-----------
4. Uppdrq, arrsvar och bcfoecnhctcr - produktiorls~1ben _ .. __ __ ·········-··-· 2 
4.1. Uppdrq«hubctsuppalfter _______ , 
4.1.. ANv11rod\bcfo1cnhct _________ 3 
4.5. Mötdorvm _________ _ 

5. Planföcl:ommunikl.tion och lmp1cment erln i;: ____ _ 
6. Dckumcntlnformatlon ________ _ 

1. Syfte och omfattning 
Hltw- och ~J11kvlird lr bmplcrt. Medkln. 0111n!s,1lon och lo.inik mhtc 
s,m11c,kll,f~ 1ttscP41111tavirditw1tserska ae,sl)åbht1 slittoch~r 1tt hct. 
v&rdfl6dcn slwo run:e-■ indamll~imll;t. För cnsklld1 patlcntc:r, p,11tlcntvupper 
och bcfolknlnJ:en I 1ln hclheL 

tn föf\lU4ttnln1 fOr det llr att vårdproduktkmcn pl1ncms, styl'!i och foUs upp~ 
S&mmo~ 

Inom dl~ Klrurci och dlvbJon Psvklatrl htrcn produldonntl:lb bU&c for ,tt 
bl;ti UrtJen Inom detta omr.Sc!e. ln1U11lt omfattar •rbctct huvud2kllcen de tvi 
dJYtSiOnerm, mco ,k, p,& .sikt ut!>ffl och omfatta hel• h,bo- och sJukv,rdcn. 

Dob.lmcntct $Vf-Jr tUI •tt bc1kriv• prcdukUormtabcru; uppdtq och 
1rbc™-iPPClft~. 

2. Ansvar och roller 

Dlvlsloluchcf Psyklatri och Olvl~lortKhd' Klt\lril futstål1er detta dob.imcnt och 
aru.v.ua, för att r.bp. f6ru~ttriJri,.u for uppdtDitl. 

Produlctiorwtaben ska arbeta utlfrin dcMa bcskrtvnJnt. odl lr 1n:vu111• för att 
hlilla bc,~n!~en uppd.,tcrad. 

Up~•pt,e-..lTIVnl,e:Prod\lktlonntDben 3{4) 

Stötta linjen och driva insatser som rör planering , uppföljning och analys och därtill hörande utvecklingsinsatser, samt att utveckla 
system för detta. D v s se till att nya processer/arbetssätt/strukturer etableras. 

Ta fram ett uppföljningsmaterial till hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschefer och verksamhetschefer, med gemensamt framtagna 
nyckeltal (utöver produktionsutfall och prognoser) . 

Se till att det finns en långsiktig planering och samordning samt föreslå omfördelningar av resurser utifrån länets väntelistor och 
klinikernas resursnyttjande. 

Identifiera och hjälpa verksamheterna genomföra åtgärder så regionens alla invånare får samma vårdnivå, exempelvis gemensamma 
väntelistor. 

Samordna och föreslå fördelning av operationssalar. 

Synliggöra regionens resurser och behov gällande operationsverksamhet genom att i samråd med verksamhetschefer och 
prioriteringsgrupp utarbeta analyser, uppföljningar och utvärderingar, kontinuerliga analyser av väntelistor, inflöde och produktion. 

Göra periodiserade produktionsplaner (initialt för SUP och opererande enheter) tillsammans med linjen , för respektive klin ik. 

Göra prognoser och scenarioberäkningar utifrån behov, produktionsplan och produktionsutfall. 

Kvalitetssäkra data avseende resurser och behov så de blir tillförlitliga och jämförbara. 

Ha kunskap om externa vårdavtal och arbeta för att de ska gå att följa upp på motsvarande sätt som den egna vårdproduktionen. 

Koppla produktionen till andra centrala områden, såsom personal/bemanning , ekonomi. 

Vara sammankallande och driva operationsrådet för länets operationskoordinatorer, medicinskt ansvariga, första linjens chefer inom 
operationsverksamhet, i syfte att skapa gemensamma arbetssätt, öka kunskapsspridning och identifiera förbättringar 

Bistå i arbetet med rapportering till SKR. 

Ta fram data till divisionernas månadsuppföljning som rör produktion. 



Produktionsstabens fokusområden under 
hösten "' REGION 

DALARNA 

Division Kirurgi 

- Skräddarsydd produktionsuppföljning -
samt prioriterade diagnosgrupper -

- Produktionsrapportering via nya 
dataportalen i Bild -

- Fortsättning åtgärder Hållbar 
bemanning Op/An/lVA -

- Nytt forum för operationsprioritering 

- Operationsråd -

- Produktionsplanering, inkl sektionering 
enligt initialt uppdrag från DC 

-- Registrering och datakvalitet -
utvecklingsarbete med modell från 
Kirurgin 

- Gemensamma väntelistor 

- översyn av köpt vård 

- Stöd ledning/styrning 

Division Psykiatri 

Skräddarsydd produktionsuppföljning 

Produktionsrapportering via nya 
dataportalen i Bild 

Planering, uppföljning, nyckeltal 
Habiliteringen 

Utvecklingsarbeten utifrån 
analys/resultat 

Registrering och datakvalitet -
utvecklingsarbete med modell från 
Kirurgin 

Stöd ledning/styrning 

Regionsövergripande 

- Vårdplatsöversyn 

Internt produktionsstab 

- Rekrytering av produktionsanalytiker 

- Etablera en stödjande roll i 
organisationen 

- Strukturera arbetssätt; Antura, BILD
rapporter etc 



Avslutningsvis 
~ 

REGION 
DALARNA 

• Efter vårens prövningar är vi bättre rustade att klara framtida 
utmaningar och eventuella nya utbrott av coronasmitta och kan ställa 
om verksamheten snabbt. 
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