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Patienten alltid först

Alla tar ansvar i förbättringsarbetet

Avdelningen för Servicetjänster och Logistik



Ansvar
Vi tar ansvar för våra patienter, 
uppgifter och varandra. Vi säger 
ifrån om vi anser att något är fel.

Våra 
värderingar

Medmänsklighet
Vi möter våra patienter och varandra med 
omtanke och respekt. Vi utgår från varje 
patients unika behov.

Helhetssyn
Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge 
bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras 
insats och ber om hjälp när det behövs.

Vårt uppdrag
•	 Förse	sjukhuset	med	effektiva	service-	och	
					logistiktjänster
•	 Utveckla	processer	med	kunder	och	leverantörer
•	 Utnyttja	volymfördelar	för	att	sänka	kostnader	
					och	frigöra	tid	för	vården

Vi bemöter alla professionellt. Genom att våra tjänster avlastar    
vården bidrar vi till att alltid sätta patienten först. Våra kunder 
anlitar hellre oss än gör jobbet själva. När kunderna kan välja 
mellan olika leverantörer väljer de alltid oss.

Genom förbättringsarbete tillsammans med kunder och 
leverantörer utvecklar vi verksamheten och kundvärdet. 
Alla våra flöden är tydligt beskrivna med ansvar och befogen-
heter.

Vår roll i flödet är viktigare än vår organisatoriska tillhörighet. 

Kunderna vet att vår service alltid blir utförd med hög kvalitet 

enligt överenskomna arbetssätt, oavsett vem av oss som utför 

arbetet. Samtidigt är våra arbetsuppgifter mer varierande och 

utmanande.

 

Vi sätter alltid säkerheten främst, jobbar hela tiden lite smartare 

och är ledande inom servicebranschen. Vi har hög kompetens 

och är stolta över den.

Vår arbetsplats präglas av medmänsklighet samt god arbetsmil-

jö och bidrar till balans i livet. Samtliga medarbetare tar ansvar 

för helheten och initiativ till förbättringar. Alla är väl förberedda 

för vad nya Karolinska innebär för oss

Operativ vision 2015
Hur det ska vara på jobbet 2015!
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Medarbetare EkonomiProcess/Utveckling
Perspektiv Samhälle/Kund Medarbetare Process/Utveckling Ekonomi

Vårt nuläge

Aktiviteter •	 Visa kunderna (våra ”närmaste”) 
värdet av att anlita SoL

•	 Säkerställa att vi känner/kan våra 
    kunders behov, krav, önskemål och   
    förväntningar
•	 Ta reda på hur vi kan utöka upp-
    draget för SoL
•	 GAP-analys för NKS vs SoL 
    nuvarande uppdrag

•	 Ta reda på vad nya Karolinska innebär 
    för SoL
•	 Flödesorientering 
•	 Implementera värderingarna
•	 Praktisera ½ dag i vården 
•	 Säkerställa strategisk kompetensutveckling 

för chefer/ledare
•	 Säkerställa att vi har rätt kompetens i rätt 

tid och på rätt plats, samt flexibilitet

•	 Operativa tavlor i ”drift”
•	 Fortsatt värdeflödes kartläggning av 
    våra flöden
•	 Rent sjukhus 
•	 Djupanalys av benchmarkingresultat
•	 Utveckla servicecenter 
•	 Lobbying för ”bedside scanning” och 

positionering

•	 Säkra att vi levererar 100% inom vårt 
    budgetutrymme 
•	 Egen regi vs entreprenad
•	 Synliggöra hur specialiserade service-
    tjänster bidrar till sjukhusets resultat
•	 Genomföra projektuppföljning 
•	 Starta och genomföra leverantörsforum

 

Sjukhusövergripande

Att alla arbetar med ständiga förbättringar
•	 Utgå	ifrån	patientnyttan
•	 Rätt	från	mig	till	dig
•	 Följa	överenskomna	arbetssätt	och	metoder

Att alla tar ansvar för ökad patientsäkerhet
•	 Följa	våra	säkerhetsrutiner
•	 Se	och	påtala	risker	och	avvikelser

Att alla tar ansvar för våra resurser
•	 Ta	tillvara	allas	kompetens
•	 Underlätta	för	andra
•	 Ta	ekonomiskt	ansvar	i	alla	situationer

”Mina
utmaningar”

Levande processen - 80% av grupperna har minst 3 i 

alla delar

Andel operativa tavlor i drift där behov finns - 80%

 

NIK (Nöjd internkund) totalt ska ökas med 2 enheter 
Våra 
viktigaste 
mål 2013

Våra kunder vill 
frigöra mer tid 
för patienten

För få mätetal styr vår 
verksamhet mot 
kundens behov

Vi sätter inte 
alltid kunder och 
patienter först

Vår förbättringskultur har 
gett oss Utmärkelsen 

Svensk Kvalitet

Vi hjälper varandra 
för lite

SoL präglas av
engagerade medarbetare

och ledare
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Vår roll i flödet är 
ännu inte viktigare än vår

organisatoriska tillhörighet



Styrkort	2013-	Servicetjänster	och	Logistik
Mätetal Målvärde 2012 Nuläge sep 2012 Målvärde 2013 Långsiktigt mål 2015

Samhälle/Kund

Antal kundbesök (enligt respektive enhet fastställda miniminivå)  887     1 180     1 000     1 000    

Antal genomförda aktiviteter på Miljöindex 2013 SoL - -  6    -

Medarbetare

Medarbetarindex* 76 74 76 78

Ledarskapsindex* 76 69 76 78

Levande processen (X % av grupperna har minst 3 ) 80 57 80 90

Sjukfrånvaro, korttid (dagar per medarbetare och år) 5,6 7,0 6,0 5,0

Process/Utveckling

Antal förbättringstavlor* - 22 30 30

Andel flöden med flödesägare (%) - - 100 100

Förbättringsmöte var 14 dag (Antal möten per grupp och år) 22 20,4 22 22

Andel operativa tavlor i drift där behov finns (%) - - 80 100

Ekonomi

Kostnadsutvecklingstakt (Mäts av ekonomiavd)* - - =<3% =<3%

Frigjord tid inom SoL (timmar per år) -  7 562     20 000     20 000    

* Ska ingå i divisioners och klinikers styrkort om tillämpligt.
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