Forskningsöversikt Centre for Healthcare Improvement
I följande presentation redovisas ett axplock av
pågående och avslutade projekt, relaterade till CHI.
Notera att förteckningen inte är heltäckande och är
under ständig utveckling.

Kontakt
Patrik Alexandersson, Centrumföreståndare CHI
patrik.alexandersson@chalmers.se
0766055926

Långsiktiga effekter av utbildning för yrkesverksamma
Syfte
Att studera och förstå hur kunskapsutveckling i
förbättringskunskap kan bidra till en förbättrad och
mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Vi vill
också prova Concept mapping som metod för att
strukturera stora mängder kvalitativ data.
Problem
Utbildningar på olika nivåer utvärderas i regel
under och direkt efter pågående insats. Kunskap
saknas om de långsiktiga effekterna efter
programmets avslut och översättning till nya
praktiker.
Kontakt
Frida Smith

frida.smith@rccvast.se
Regionalt Cancercentrum Väst och CHI

Healthcare logistics
At Chalmers, logistics research specifically applied in the healthcare sector is
performed within the Centre for Healthcare Improvement – CHI.
Activities are presently focusing:
• Forecasting the demand for healthcare services
• Capacity management in healthcare
• Capacity considerations when re-designing facilities
and processes
• Efficient materials supply
Research is action-oriented, mainly co-created
with the Region Västra Götaland.

Verksamhetsplanering

Huvudplanering

CONTACT
Mats Johansson, Lars Medbo, Anders Plantin, Agneta Larsson
Chalmers University of Technology, Supply and Operations Mgmt

Detaljplanering

Utförande

Verkamhetsplanering
Kirurgi
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
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Summa 41 98 113 117 65 76 104 121 108 95 59 26

Huvudplan
Kirurgi, Buk
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Ljumsk
8
20 22 23 13 14 22 26 24 20 12 5
Ärr
4
7
9
10 5
7
6
6
6
7
6
3
Navel
1
3
4
3
2
2
4
5
3
2
0
0
Summa 13 30 35 36 20 23 32 37 33 29 18 8

Detaljplan
Kirurgi, Buk
v 35 v 36 v 37 v 38
Ljumsk
4
5
5
6
Ärr
2
2
1
2
Navel
0
1
1
1
Summa
6
8
7
9

Genomförande
Kirurgi, Ljumskbråck
Tisdag 15 september
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DECI – ett Horizon 2020-projekt
Syfte
Med hjälp av IT och innovativa vårdmodeller skapa
möjligheter för personer med minnesstörning och
mild demens att fortsatt leva ett självständigt liv,
och därmed kunna skjuta upp ytterligare sjukdom
Problem
Dagens vårdmodeller tar inte hänsyn till
existerande IT-stöd och patienters och anhörigas
behov av koordinering kring komplexa (över
huvudmannagränserna) vårdbehov
Kontakt
Monika Jurkeviciute, doktorand
monika.jurkeviciute@chalmers.se

Patrik Alexandersson, projektledare
patrik.alexandersson@chalmers.se

Omställningen i Västra Götalandsregionen
Syfte
CHI medverkar som forskningsaktör i Omställningen av sjukvården i
Västra Götalandsregionen som syftar till:
- Utveckla och stärka den nära vården
- Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet
- Öka användandet av digitala vårdtjänster
- Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
- En mer ändamålsenlig barnsjukvård
Problem
Regionens invånare blir allt fler och äldre. Samtidigt har vi en
icke fullt ändamålsenlig vård som är sjukhusfokuserad och inte
tar hänsyn till digitaliseringens möjligheter
Kontakt
Patrik Alexandersson

patrik.alexandersson@chalmers.se

Lexisdiagram för visualisering av överlevnadsdata
Syfte
Att i samarbete med processägare testa och utvärdera
möjligheten att använda Lexisdiagram för analysering av
överlevnadsdata, som hjälp vid identifiering och/eller
utvärdering av kvalitetsförbättringsprojekt.
Problem
Överlevnadsdata analyseras traditionellt på ett sätt som ger en
begränsad bild av patienternas överlevnad över tid, liksom
inte stödjer förståelse för bakomliggande orsaker till
resultaten. Lexisdiagram och statistiska beräkningar baserade
på dessa tros möjliggöra större förståelse inom dessa områden
men behöver utvärderas ur ett kvalitetsförbättringsperspektiv.
Kontakt
Sara Dahlin

sara.dahlin@chalmers.se
Chalmers Tekniska Högskola
Bilder från Carstensen, B., & Center, S. D. (2005). Demography and
epidemiology: Practical use of the Lexis diagram in the computer age.
Paper presented at the Annual Meeting of the Finnish Statistical Society.

Identifering av patientflöden och relaterade kostnader för
bröstcancerpatienter
Syfte
Syftet med studien var att identifiera och skillnader i patientflöden och kostnader
för bröstcancerpatienter i Västra Götaland utifrån de identifierade patientflödena.
Problem
Förståelse kring patientflöden baseras ofta på expertis snarare än faktisk data, vilket
resulterar i ett antal förväntade huvudflöden. Analyserandet av faktisk data med
hjälp av så kallad process mining synliggör variationen av flöden ner på individnivå.
Genom att koppla patientkostnader till dessa flöden kan ökad förståelse för
sjukvårdens kostnader uppnås.
Kontakt
Sara Dahlin, Hendry Raharjo

Chalmers Tekniska Högskola, Service Management and Logistics

Publikation

Dahlin S and Raharjo H, 2018, ”Relationship between patient cost and patient pathways”,
International Journal of Health Care Quality Assurance (accepterad för publikation).

Processorienteringens begränsningar i vården – alternativa
organiseringsformer baserade på patientens behov
Bakgrund
Under de senaste åren har processorientering varit i fokus inom hälso- och
sjukvården, men resultaten har varit blandade. I denna studie studeras
verksamheter som organiserats utifrån andra logiker och som uppvisat goda
resultat i form av kvalitet och effektivitet.
Syfte
Studiens syfte är att beskriva och förklara hur effektiv och
högkvalitativ vård kan organiseras utifrån så kallade shop- respektive
nätverkslogiker. Vad är det i detalj som gör att dessa logiker
upprätthålls och värde skapas för/med patient? Hur påverkar shop
respektive nätverkslogik personalens arbetssituation, organisering
samt resultat och roll för patient/närstående?
Kontakt
Erik Eriksson, erik.eriksson@chalmers.se
Andreas Hellström, andreas.hellstrom@chalmers.se

Kvalitet i upphandling av vård och omsorg
Syfte
Att undersöka och få insikter i samverkans-,
partnerskap- och lärandeprocessen i vårdupphandling
för att driva kvalitetsutveckling och utveckla ett
efterföljande partnerskap mellan offentlig verksamhet
och vårdgivare.
Problem
Det finns idag stora kvalitetsbristkostnader med det
det sätt som upphandling genomförs idag.
Kontakt
Henrik Eriksson

Henrik.eriksson@chalmers.se

Sara Dahlin

Sara.dahlin@chalmers.se

