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Begrepp inom produktionsstyrning.

Begrepp Förklaring Reflektion med avseende 
på Hälso- och sjukvård

Allmänna begrepp
Aktivitetstid Tid att utföra en aktivitet 

i specifik tjänst
T ex knivtid, besökstid, tid i 
röntgenapparat etc.

Behov Ett ”krav” på att 
upphäva en brist.

Jmf medicinskt behov, d v s 
behov av botande, lindrande, 
rehabilitering/habilitering, 
upphävande av sjukdom, 
skada etc samt förebyggande 
vård.

Efterfrågan Mängden varor eller 
tjänster som kunder vill 
ha 

Vårdbegäran, t ex 
tidsbeställning, akut 
öppenvårdsbesök, remiss och 
operationsanmälan.

Kategori 1 Kategori 1 består av termer 
som i verksamheten används 
för att vid behov sortera i 
översikten Planerade 
vårdåtgärder1 (utgör en 
kolumn i väntelistan). 
Vallistan av termer för 
Kategori 1 kan 
konfigureras per 
vårdande 
enhet/mottagning. 
Kategori 1 kan också 
gälla typ av åtgärd, eller 
en term som anger 
vilket team patienten 
sätts upp på. 

Kapacitet Förmåga att producera 
(det vi ”får ut” av antal 
resurser, arbetssätt, 
kompetens och 
motivation).

T ex: antal tjänster (per 
individ, per yrkeskategori), 
antal vårdplatser, antal 
operationssalar.

1 Väntelista heter i COSMIC planerade vårdåtgärder. 
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Begrepp Förklaring Reflektion med avseende 
på Hälso- och sjukvård

KVÅ-kod En åtgärdskod är en kod 
som används för 
statistisk beskrivning av 
åtgärder i bland annat 
hälso- och sjukvård.

KVÅ ska ses som ett första 
steg mot en gemensam 
åtgärdsklassifikation för alla 
kategorier av hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Kö Uppstår när efterfrågan 
överskrider 
produktionstakt

Väntelista

Ledtid En ledtid utgör den 
kalendertid som åtgår 
för att genomföra en 
aktivitet, från det att 
behov uppstått och tills 
det har uppfyllts, inkl 
väntetider.

T ex
- Tid Till Triage (TTT)
- Från beslut om remiss 

tagits till remissvar 
mottagits.

- Door to needle
- Från inskrivning till 

utskrivning
- Aktuellt behov uppfyllt

Produkt Produkt är en specifik 
tjänst eller fysisk artikel 
som är avsedd för 
försäljning till kund. 

Jmf vårdtjänst för att möta 
behov hos patient, t ex 
höftledsoperation, bokat 
läkarbesök etc. Synonymt 
med åtgärd.

Produktgrupp En grupp av produkter 
som är nära besläktade 
med
varandra, exempelvis på 
grund av funktionella 
egenskaper.

T ex grupp av Hand, Fot, 
Plastik, MS, Hjärta etc

Produktionsplanering Utifrån behov, planera 
hur resurser skall nyttjas 
för att nå satta mål. 
Görs på olika 
planeringsnivåer och 
tidshorisonter i den 
hierarkiska 
planeringsstrukturen och 
resulterar i 
produktionsplaner.

Att planera verksamheten 
utifrån efterfrågan t ex 
antalet inremisser, antal 
patienter på väntelista 
kopplat till tillgången på 
resurser t ex personal, 
vårdplatser, mottagningsrum 
för att nå uppsatta mål.
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Begrepp Förklaring Reflektion med avseende 
på Hälso- och sjukvård

Produktionsplan En plan över vilka 
volymer som avses 
produceras inom given 
tidsperiod. Är ett resultat 
av produktionsplanering 
och görs därmed på olika 
tidshorisonter och med 
olika detaljeringsgrader. 

Dokument som visar planerat 
antal besök, operationer etc.

Produktionsstyrning Styrning av kapaciteten
i produktionen för att nå 
uppsatta mål baserat på 
efterfrågan.

Att styra kapaciteten t ex 
tilldelning av operationssalar, 
schemaläggning för att nå 
verksamhetsmål, medicinska 
mål, vårdgaranti, etc

Prognos En bedömning av 
framtida 
efterfrågan/behov 
baserat på historik och 
beräkning

Det som verksamheten skall 
dimensioneras efter, t ex 
framtida inflöde av 
operationsanmälningar, 
remissinflöde eller förväntad 
storlek på väntelista.

Resurs En tillgång som behövs 
för att sätta igång ett 
projekt, skapa en 
produkt eller genomgå 
en process. 

T ex salar, personal, material.

Ställtid Tid det tar att ställa om 
från en aktivitet till en 
annan. Kan delas upp i 
Inre ställtid och Yttre 
ställtid. Där den yttre 
ställtiden kan se 
samtidigt som den 
värdeskapande 
verksamheten bedrivs.

Förbereda operationssal, 
undersökningsrum etc.

Uppföljning Uppföljning är en 
kontinuerlig bedömning 
av en insats utveckling.

Innebär att beslut följs upp 
och eventuellt att nya beslut 
måste fattas, t ex insatt 
behandling, uppsatta 
verksamhetsmål etc.
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Begrepp Förklaring Reflektion med 
avseende på Hälso- 
och sjukvård

Hierarkisk 
planeringsstruktur

Produktions- och 
kapacitetsplanering görs på 
olika planeringsnivåer 
(detaljeringsgrad)och med 
olika planeringshorisonter 
(tidshorisonter), vilka 
hänger samman i en 
hierarkisk struktur. 

Kopplar från Regionplan/ 
Verksamhetsplan/Budget 
och ner till 
schemaläggning. 
Påverkar härmed 
samtliga organisatoriska 
nivåer.

Verksamhetsplanering Produktions- och 
kapacitetsplanering på 
övergripande strategisk 
nivå:

- Tidshorisont ≥1 år
- Periodlängd: tertial
- Detaljeringsgrad: 

volym

Tex Regionplan/
Verksamhetsplan



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
ERIC LALANDER

RIKTLINJE
BEGREPP INOM PRODUKTIONSSTYRNING

5(5)
39305-2

Maria Söderkvist 2021-10-06

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

Begrepp Förklaring Reflektion med 
avseende på Hälso- 
och sjukvård

Huvudplanering Produktions- och 
kapacitetsplanering på en 
övergripande nivå:

- Tidshorisont: <1 år
- Periodlängd: 1 

månad
- Detaljeringsgrad: 

Produktfamilj

Mer detaljerad än 
verksamhetsplanen. 
Utgår från prognostiserat 
behov och inkomna 
vårdbegäran samt 
väntelista. Inkluderar 
grov matchning av 
kapacitet. Ramarna sätts 
av 
verksamhetsplan/budget.

Detaljplanering Produktions- och 
kapacitetsplanering på en 
något mer detaljerad nivå:

- Tidshorisont: tertial
- Periodlängd: vecka
- Detaljeringsgrad: 

Produkt
Ramarna sätts av 
huvudplan

Utgår från inkomna 
vårdbegäran samt 
väntelista och inkluderar 
mätning av kapacitet.

Utförandeplanering Produktions- och 
kapacitetsplanering 
detaljerad nivå:

- Tidshorisont: månad
- Periodlängd: dag
- Detaljeringsgrad: 

order
Ramarna sätts av detaljplan

Daglig styrning på 
enhetsnivå, t ex 
schemajustering, 
åtgärder vid avvikelser 
mot detaljplan etc.

Huvudplan Resultat av huvudplanering Beslut på vad som ska 
produceras och vilken 
kapacitet som krävs 
under kommande 12-
månadersperiod.

Detaljplan Resultat av detaljplanering Beslut på vad som ska 
produceras och vilken 
kapacitet som krävs 
under kommande 4-
månadersperiod.


