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Mål
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I RJL är målet att inom hälso- och 
sjukvården arbeta med  KPS på ett 

systematiskt och faktabaserat 
arbetssätt med verksamhetens 

planering, styrning och uppföljning 
utifrån invånarnas behov.



KPS
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1. Ökar kunskapen om behovet av olika tjänster och vilka resurser som 

behövs

2. Ger verksamhetsledningen ett bra beslutsunderlag för planering och 

styrning av resurser och produktion.

3. Ökar förutsättningarna att arbeta proaktivt istället för reaktivt.
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Mötesinnehåll
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Förutsättningar för KPS, roller
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Teamet behöver vara multiprofessionellt bemannat. En person kan inneha flera roller. 

Roll Uppdrag Vem? Kommentar

Processägare Ytterst ansvarig för arbetet inom sin specialitet länsövergripande, 
säkerställer att arbetet fortskrider enligt plan. Leder och fördelar arbetet

Processledare Leder arbetet för del av specialiteten, ex. på ort eller klinik/enhet beroende 
på organisation 

Sekreterare Dokumenterar (mötesanteckningar, handlingsplan, uppföljning, mm.), 
skapar mötesagenda, publicerar på intranätet. Administrerar möten.

Dataansvarig Tar fram underlag om produktion i verksamheten. Kvalitetssäkrar data. Tar 
fram underlag för resultatåterkoppling och feedback.

Strategisk nivå

Superuser Astrada Lägger in och redigerar information i Astrada. Utbildar och hjälper 
användare med läsbehörighet att förstå systemet. Svarar på frågor om 
data/information som visas i systemet. För vidare synpunkter och önskemål 
som gäller systemet till förvaltningsgruppen för KPS Astrada.

Person/er med 
beslutsmandat

Beslutar om den strategiska produktionsplaneringen. Hanterar planering av 
resurser på lång sikt utifrån behov samt frånvaroplanering och 
ledighetsönskemål på lång sikt.

Strategisk nivå

Schemaansvariga Schemalägger klinikens personal och vid behov ändrar resurser. Hanterar 
planering av resurser på kort sikt utifrån behov. Samordnar yrkeskategorier.

Taktisk/Operativ nivå

Bokningsansvarig Hanterar väntelistor och bokar/kallar patienter. Taktisk/Operativ nivå

Vårdenhetschef eller 
motsvarande

Arbetar med daglig styrning. Samarbetar med andra enheter vid behov. 
Kommunikationsansvar gentemot alla medarbetare på enheten: 
igår – idag – imorgon

Operativ nivå

HR Ger stöd i personalfrågor och schemaläggning.

Controller Ger stöd i statistik och analys.

Verksamhetsutvecklare Ger stöd i förändrings- och förbättringsarbete Taktisk/Operativ nivå



Exempel på nyttor med KPS-arbetet
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• Skapat standard för hur besök ska genomföras

• Omfördelat aktiviteter utifrån patientbehov

• Skapat mötesplatser med mötesstruktur

• Möjliggjort kompetensplanering

• Minskat variationerna och ökat arbetstillfredsställelsen

• Ökat förståelsen för sin egen verksamhet



Omvärld – hur hänger det ihop?
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Tillsammans för bästa 
möjliga hälsa och jämlik vård

För ett bra liv i en 
attraktiv region

Möjligheter med KPS
• KPS är en förutsättning för

• Patientkontrakt och ”tid i handen”
• E-hälsa
• Nära vård
• PSVF/SVF

• Ordning och reda



Förutsättningar inför start

1. Alla kliniker

2. IT-stöd

3. Projektledare
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KPS Organisation
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Framgångsfaktorer
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1. Call-in

2. Stöd till verksamheterna

3. Att kunna påverka utvecklingen av systemet

4. Inventering av nuläge och fånga behov



KPS – vårt produktionssystem 
Hälso- och sjukvård till invånarna – Esther med familj
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Delresultat
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1. Att göra lika

2. Arbeta med processer och standard

3. Kvalitetssäkring

4. Identifiera gap och överbrygga dem

5. Samtal och samarbete



Bilder från Astrada
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