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FORORD
På Hillerød Hospital er patienternes behov og sikkerhed bestemmende for,
hvordan vores ydelser skal tilrettelægges. Behovet for sundhedsydelser er stort
set ubegrænsede, og derfor er det nødvendigt, at vi hele tiden ser på, hvordan
vi effektiviserer vores arbejdsgange og skaber mest mulig værdi for patienterne
med de ressourcer, vi har til rådighed.
Som led i dette gennemførte Billeddiagnostisk Afdeling på Hillerød Hospital i
2004 det første leanprojekt i det danske sundhedsvæsen. Leanmetoden handler
netop om at skabe mere værdi med de samme eller færre ressourcer. Resultatet
blev da også, at antallet af CT-scanninger kunne øges med 35 procent, og at
ventetiden derefter kunne forkortes fra omkring 5-10 uger til 1-2 uger.

forhånd. Bogen, du sidder med i hånden, forklarer hvordan leanmetoden bruges på Hillerød hospital. Den beskriver de værktøjer, der har virket i praksis –
hvordan de gode resultater fastholdes og ikke mindst hvordan lean kan bidrage
til at skabe en kultur med løbende forbedringer på et hospital.
Vores erfaringer fra leanprojekterne på Hillerød Hospital viser, at vi med
leanmetoden kan organisere vores arbejde bedre. Og alt efter hvilket fokus, vi
vælger, kan vi både forkorte patienternes ventetider, frigøre tid og ressourcer og
forbedre arbejdsmiljøet.
Direktionen på Hillerød Hospital

Disse første gode erfaringer skulle naturligvis udnyttes andre steder på hospitalet, og i 2005 gennemfører Hillerød Hospital så tre nye leanprojekter med hjælp
fra konsulenthuset Valcon. På Høreklinikken halveres den samlede ventetid på
høreprøver. På Kardiologisk Ambulatorium øges antallet af EKKO-kardiografier
fra 26 til 35 om ugen. På Anæstesiologisk Afdeling gennemføres produktionen
på kortere tid, så afdelingen kan frigøre to hele dage om måneden til andre
formål.
Disse tidlige gode resultater har gjort, at der fra 2006 har været ansat tre interne
fuldtidsansatte Leankonsulenter på Hillerød Hospital. Leanmetoderne er brugt
på endnu flere områder af hospitalet, herunder Patologiafdelingen, Klinisk
Biokemisk Afdeling, Teknisk Afdeling, Serviceafdelingen, Regnskabsenheden,
sekretærfunktioner, sengeafsnit på flere afdelinger og flere administrative
enheder. Resultaterne er stadig kortere ventetider, kortere gennemløbstider,
øget kapacitet, ensartede arbejdsgange og mindre stress afhængigt af det valgte
fokus i det enkelte projekt.
Leanværktøjerne er effektive midler til at arbejde med procesudvikling og procesledelse på hospitalet. Men resultaterne fra de første år viste sig dog svære at
fastholde. For der er faldgruber undervejs, som det er nødvendigt at kende på
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FORFATTERNES FORORD
Som fuldtidsansatte leankonsulenter på Hillerød Hospital oplever vi konstant
interesse og efterspørgsel efter viden om lean på hospitalet. Denne bog er ment
som en hjælp til de sundhedsfaglige og administrative ansatte i sundhedsvæsenet, som gerne vil have konkrete værktøjer og eksempler til implementering
af lean på hospitalet. Bogen gennemgår derfor ikke en lang række af leanværktøjer, men fokuserer på det der har virket i praksis på Hillerød Hospital. Det
betyder at leanbegreber som f.eks. celle design, balancering, TPM (Total Productive Maintenance) og poka-yoke ikke er beskrevet i denne bog. Alle praktiske
eksempler, løsninger og konkrete ”Sådan gør du” vejledninger er fremhævet
med blå skrift i bogen.
Under tilblivelsen af denne bog har vi fået hjælp fra mange sider. Vi vil først
og fremmest takke personalet på Hillerød Hospital, herunder fotograferne
Anders Rasmussen og Kresten Scheel, som har været en uvurderlig hjælp i
produktionen af billeder til denne bog. Også en særlig stor tak til de afdelinger,
som vi har haft godt samarbejde med i vores lean projekter og som beskrives i
denne bogs eksempler. Tusind tak til vores kollegaer Marie Nordahl Svendsen,
Henrik Ernst og Helle Alsbæk, for læsning af korrektur på bogen samt til vores
lean kollega Jeanette Borges, der er med til at gøre lean til en succes på Hillerød
Hospital. Mange tak til vores tidligere kollega Benneth Henriksen, som i den
tidlige proces gav mange bidrag til de første kapitler. Sluttelig men ikke mindst
en stor tak til vores familier, som har støttet os i tilblivelsen af denne bog.

Thomas Bak-Bernth & Jesper Vinterberg

7

KAPITEL 1
HVORFOR LEAN PÅ HOSPITALET?
De danske hospitaler står overfor mange udfordringer nu og i de nærmeste år.
Forventningerne fra befolkningen er tårnhøje, og behandling i verdensklasse
er den almene forventning til det danske hospitalsvæsen. Udfordringerne er
bl.a. færre læge- og plejeressourcer med små årgange, større årgange af ældre
borgere, som vil kræve mere behandling, samt intern konkurrence imellem
offentlige og private hospitaler. Der er derfor et akut behov for, at effektivisere
hospitalerne for at komme udfordringerne i møde.
Lean kan være en effektiv metode til at opnå mere med de samme eller færre
ressourcer på hospitalet til fordel for patienter og personale. Dette er vel at
mærke uden at personalet skal løbe stærkere eller blive mere stresset. Tværtimod sørger leanværktøjerne for, at der iværksættes løsninger, som giver mere
struktur og mindsker forstyrrelser og afbrydelser i hverdagen. Uanset om
leantilgangen er, at løse konkrete problemstillinger i form af projekter, eller
om ønsket er en ændret kultur med fokus på løbende forbedringer og problemløsning, tilfører lean en struktureret tilgang til effektiviseringen. Blandt andet
ved at arbejde med de fem leanprincipper, som vi senere præsenterer, samt ved
konstant at udfordre arbejdsgange i forhold til forskellige typer af spild.
Lean er udviklet i produktionsverdenen, hvor der i endnu højere grad er
repetition og ensartethed i processer, og hvor produktet ofte er mere entydigt
defineret. Lean lader sig derfor ikke direkte overføre til hospitaler uden kritisk
stillingtagen til, hvor og hvordan principperne anvendes. De grundlæggende
tanker bag lean er dog de samme. Det handler om, at sætte kunden i fokus og
tilrette processerne, så de giver mening i forhold til det, som kunden ønsker.
Dernæst handler det om, at fjerne spild i processerne eksempelvis ved at fjerne
spildtid og skabe flow. Når processerne i højere grad er strømlinede, opnår man
mulighed for fleksibilitet. På den måde kan man begynde at lade kundernes efterspørgsel være styrende for processerne – træk. Det sidste og absolut sværeste
leanelement er den kulturmæssige forandring mod løbende forbedringer, hvor
medarbejderne vænnes til at arbejde struktureret med konstant at forbedre
de processer, de arbejder med, og løse årsagerne til problemerne, efterhånden
som de opstår. For at få et hospital i topklasse skal flere områder, som f.eks.
tværsektorielt samarbejde og forebyggelse understøtte den læge- og plejefaglige
ekspertise på hospitalet. Lean kan være en brik i puslespillet og forbedre den
organisatoriske og patientoplevede kvalitet i forhold til nedenstående kvalitetsbegreber på Hillerød Hospital:
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· Faglig kvalitet – indeholder evidensbaserede sundhedsfaglige anbefalinger
på baggrund af viden fra kliniske kvalitetsdatabaser, nationale og regionale
referenceprogrammer, kræftpakker, standarder og god klinisk praksis
· Organisatorisk kvalitet – indeholder fysiske og geografiske forhold, ventetid,
udstyr, personalets kompetencer, effektiv ressourceudnyttelse
· Patientoplevet kvalitet – patienttilfredshed og patientoplevelser.
Ved at bruge lean kan man opnå gode og betydelige resultater i forhold til organisatorisk kvalitet, ligesom den patientoplevede kvalitet sættes i fokus. Når den
organisatoriske kvalitet forbedres, kan det nye bedre overblik samtidig bruges
til at øge den sundhedsfaglige kvalitet.

På Hillerød Hospital arbejder vi i leanprojekter altid efter de fem leanprincipper.
Rækkefølgen i de enkelte principper er vigtig, da man f.eks. ikke kan etablere
flow uden at have kortlagt værdistrømmen eller arbejde mod perfektion, hvis
man ikke har standarder for arbejdsgange. De enkelte principper kan desuden
kræve mere eller mindre fokus afhængig af den enkelte afdeling. På nogle afdelinger giver det f.eks. mest mening at bruge tid på oprydninger, som minimerer
spild når man leder efter ting og skaber grundlag for det videre arbejde med at
effektivisere arbejdsgange. På andre afdelinger kan man gå direkte til at fokusere
på specifikke problemstillinger så som ventetider og planlægning. De følgende
kapitler i denne bog uddyber de enkelte principper og supplerer med eksempler
og værktøjer.

De fem leanprincipper
James Womack & Daniel Jones skitserer i deres bog Lean Thinking fem principper, som i store træk udgør essensen i leantankegangen. At arbejde med lean er
en rejse mod konstante forbedringer og ved at være bevidst omkring elementerne i de fem grundlæggende principper, kan man understøtte rejsen bedst
muligt.

Definition af lean på hospitalet
Inden man indleder en implementering af lean, er det en god idé at definere og
forklare lean. Vi anvender en definition af lean, som hjælper til at sætte ord på
begrebet lean på hospitalet:

De 5 principper kan gengives nedenfor:
1. Værdi for kunden – hvem er kunden og hvad giver værdi for kunden?
2. Kortlæg værdistrømmen (en række af aktiviteter som tilsammen frembringer ydelsen for kunden) – hvordan ser processen ud? Og hvordan ønsker vi,
den skal se ud?
3. Skab flow –mindske flaskehalse, standardiseret arbejde (en accepteret arbejdsprocedure der beskriver den bedste metode for løsning af en arbejdsopgave), fjerne spild (Aktiviteter der tilfører omkostninger eller tid uden
at tilføre værdi for kunden), fjerne lagre, ventetid og enkeltstyksflow (at
opgaver gøres færdig en ad gangen i modsætning til at man behandler en hel
bunke af sager som kun bliver delvist færdige).
4. Etabler træk – inputstyring (styring af hvornår og i hvilket antal opgaverne
kommer ind) og kapacitetsplan (tilpasning imellem opgaver og tilgængelige
ressourcer). Levér kun det, som efterspørges af næste led i processen.
5. Løbende forbedringer – (på japansk kaizen). Kan også beskrives som at man
arbejder mod perfektion.

Definitionen er et udtryk for, at lean på hospitalet handler om effektivisering af
arbejdsgange ved at lokalisere og eliminere spild, som ikke giver værdi for patienten. Definitionen udtrykker også, at lean på hospitalet ikke har som primært
mål at ændre ved de rent sundhedsfaglige processer, men i højere grad støtte op
omkring de administrative processer i patientforløbet.
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Lean på hospitalet er en metode til effektivisering af arbejdsgange ved
at eliminere spild, der omgiver de sundhedsfaglige processer.

Hvilke resultater kan man få med lean på hospitalet?
Når en ledelse vælger at implementere lean, er det vigtigt at overveje, hvilken
type resultater, ledelsen ønsker. Man kan vælge forskelligt fokus, og resultaterne
er afhængige af ledelsens valg og fokus. Ofte er ønsket om forbedring af driften
i form af hurtigere og mere effektive processer drivende for en leanimplementering. I denne situation kan man med fordel opsætte mål som f.eks.:
. Forbedret produktivitet
. Forbedret planlægning
. Nedbringelse af ventetid/bunker
. Nedbringelse af gennemløbstid

11

Andre

Sygeplejersker

Sekretærer

Bioanalytikere

Læger

Er ønsket et øget fokus på kvalitet og stabilitet i processerne, tager man ofte udgangspunkt i standardisering og synlighed. Her kan man formulere mål som
f.eks.:
. Ensartethed i arbejdsgange
. Dokumentation af arbejdsgange
En tredje motivation for implementering af lean kan være ønsket om en forbedrings- og problemløsningskultur. I sådanne situationer skal ledelsen være forberedt på, at kulturændringen kan tage meget lang tid. Mål kan i den situation
f.eks. være:
. Forbedringsforslag fra medarbejderne
. Synliggørelse og hurtig løsning af problemer
. Struktureret opfølgning
. Synliggørelse af resultater
Uanset hvilken tilgang man vælger, kræver en implementering fuld opbakning
og konstant fokus fra ledelsen. Effektiv forandringsledelse og ledelsesopbakning er derfor basis for ethvert leanprojekt.

Figur 1.1: De forskellige personalegrupper på hospitalet føler sig som en del af hver deres faggruppe, men patienten oplever og ser på tværs af grupperne.

Hvor kan Lean med fordel benyttes på hospitalet?
Det er vores erfaring, at leanprincipperne kan benyttes overalt på hospitalet. Arbejdsgange med høj grad af gentagelse, som f.eks. på ambulatorier, er
imidlertid oplagte leanprojektkandidater, da processen gentages mange gange
henover dagen.

Hver faggruppe har høj faglighed opnået igennem uddannelsen, men er
sjældent trænet i at arbejde på tværs af faggrupperne. Med lean og patientforløbsmodeller kan man forsøge at bløde op for den stærke opdeling faggrupper
imellem, fordi man tager udgangspunkt i patientens forløb og på den måde
definerer de enkelte faggruppers roller og ansvar.

Hyppig gentagelse af processer og høj grad af samarbejde vil være områder med
lean potentiale. Selv på områder med mindre potentiale har lean dog stadig sin
berettigelse ved forbedring af arbejdsgange, indretning og indførsel af løbende
forbedringer.

Lederne – især mellemlederne – er desuden ofte udsat for krydspres fra personale, patienter og direktion. Samt fra de mange andre specialfunktioner, hvor
der stilles stadig højere krav. F.eks. stilles der krav fra kvalitetskoordinatorer,
patientsikkerhedsansvarlige, sikkerhedsrepræsentanter, akkrediteringsafdelinger og øvrige servicefunktioner. Disse funktioner skal øge kvaliteten i patientforløbene og ledelserne, men de kræver også et konstant fokus, som kan fjerne
ledernes tid og fokus fra personale- og driftsledelse i hverdagen.

Hvorfor kan leantankegangen være svær at indføre på hospitalet?
Det sundhedsfaglige personale er uddannet til at varetage specialistfaglige
processer, og det er også de processer, som de fleste efteruddannelser tager
udgangspunkt i. Der er normalt ikke fokus på den organisatoriske kvalitet, der
binder de faglige processer sammen til et helt patientforløb. Figur 1.1 viser
nogle af de fagsøjler, som patienten kan møde på hospitalet:

12 LEAN PÅ HOSPITALET I PRAKSIS

Rent økonomisk kan der også være udfordringer i at indføre lean og procesforbedringer i hospitalsvæsenet. Hvis f.eks. en øget produktivitet ikke resulterer i
en ekstra indtægt til afdelingen, mangler incitamentet til at lave forbedringer.
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Lean handler primært om, at forbedre arbejdsgange og processer, som gentages
dagligt. For processer, der kun gentages én gang om året, kan det normalt ikke
betale sig at forbedre vha. lean. Det er også en dårlig ide, at starte et leanprojektet, hvis det egentlige problem f.eks. er samarbejdskulturen på en afdeling.
Leanprojektet med dets opbygning af struktur og øget synlighed i processer kan
dog sagtens sideløbende understøtte initiativer vedrørende f.eks. samarbejdskulturen.
De nævnte problemstillinger er udfordringer, som man må forvente at man
skal forholde sig til i forbindelse med implementering af lean.

Projekterne på Hillerød Hospital udvælges altså efter behov, specifik efterspørgsel og potentiale. En mere ambitiøs model er en udrulning afdeling for afdeling
som på Odense Universitetshospital. De to forskellige modeller for brug af lean
på hospitalet kan ses på figur 1.2

Hospital
Afdeling 1
Afsnit 1

Organisering af lean på hospitalet og udvælgelse af projekter
Når man starter ud med lean på hospitalet, kan det være nødvendigt med
ekspertise udefra til at prioritere projekter med potentiale. Efter de første
projekter er det imidlertid vigtigt, at interne konsulenter kan varetage leanopgaverne, da mulighederne for fastholdelse af leanresultaterne derved øges.
På Hillerød Hospital er lean organiseret i enheden for Planlægning & Aktivitet
(enhed der beskæftiger sig med bl.a. hospitalets planlægningsopgaver, aktivitet
og takstafregning) efter oprindeligt at have været en stabsfunktion under direktionen. Placeringen i Planlægning & Aktivitet har den fordel, at vi er tæt på
analysestærke ressourcer, der kan bidrage med nyeste data og analyser omkring
økonomi og aktivitet i aktuelle leanprojekter.

Afsnit 2

Afdeling 2
Afsnit 1

Afsnit 2

Afdeling 3

Afsnit 1

Afsnit 2

Hospital
Afdeling 1
Afsnit 1

Afsnit 2

Afdeling 2
Afsnit 1

Afsnit 2

Afdeling 3

Afsnit 1

Afsnit 2

Figur 1.2: Figuren øverst illustrerer en udrulning afdeling for afdeling, mens figuren nederst viser en
nålestik udbredelse af lean som på Hillerød Hospital.

Det er vores erfaring fra Hillerød Hospital, at en kombination af kompetencer
udover kendskab til lean og hospitalers organisation er brugbare i leankontoret.
Disse kompetencer er:
. Dataanalyse ift. hospitalets IT systemer – Brugbart i både analysefase og
etablering af målstyring
. Projektledelse – Brugbart til at sætte rammerne for opstart, forløb og afslutning af leanprojektet
Leanprojekterne på Hillerød Hospital opstartes typisk efter ønske fra direktion
eller fra afdelingsledelsen. Projekterne kan desuden være udløbere af andre
aktiviteter på hospitalet f.eks.:
. Dialogaftaler
. Strategiarbejde
. Patientsikkerhedsrunder

14 LEAN PÅ HOSPITALET I PRAKSIS

15

KAPITEL 2 PRINCIP 1:
VÆRDI FOR KUNDEN
I forbindelse med at fjerne spild i processer og arbejde mod løbende forbedringer, bliver kunden helt central. Når det er kendt, hvad der giver værdi for
kunden, kan man arbejde på at fjerne spildet i processer, som ikke giver værdi
for kunden.
Første opgave går derfor ud på at definere, hvem der rent faktisk er kunden. I
en produktionsvirksomhed er kunden ofte veldefineret. Enten som slutbrugeren eller det næste led i processen. I hospitalsverdenen kan kundebegrebet dog
være mere komplekst. Kunden er som oftest patienten på hospitalet, men det
kan f.eks. også være direktionen eller andre hospitalsafdelinger, der forventer
en ydelse. Eksempelvis kan en medicinsk afdeling være kunde til røntgenafdelingen, til patologiafdelingen samt serviceafdelingen. Kunden til den medicinske afdeling er patienten, som forventer et hurtigt og effektivt forløb af høj
kvalitet.
Kundebegrebet er dog ikke entydigt i hospitalsverdenen, fordi patienterne
ikke, som i traditionel kundeforståelse, selv betaler for ydelsen. Derfor vil man
som patient ønske sig bedst mulig service uden hensyntagen til det ressourceforbrug, som indgår i en maksimal service. I definitionen af værdi for kunden
kan begrebet derfor udvides til de økonomisk ansvarlige, eksempelvis hospitalsdirektionen, som ud over patienternes værdiforståelse kan vægte følgende
værdier højt:
· Høj ressourceudnyttelse
· Lave omkostninger
For at sikre korrekt forståelse af kundens behov bør man derfor indlede et leanprojekt med at diskutere, hvem kunden er, og hvad der giver værdi for kunden.
Ideelt set bør man spørge kunderne direkte, hvad der betyder mest for dem. I
forhold til patienter kan man som regel forvente, at følgende elementer kan
have værdi:
· Kvalitet i behandlingen
· Hurtigt patientforløb med løbende information
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· Kort ventetid til den enkelte behandling og i det samlede forløb
· Kompetent, venlig og tryg behandling
De arbejdsgange eller processer, der nydesignes eller ændres, skal altid stå mål
i forhold til kundeværdien. Det vil sige, at man undervejs spørger: ”giver denne
proces værdi for kunden?” eller sagt på en anden måde: ”hvis nu kunderne
skulle betale, ville de så være villige til at betale for, at denne proces udføres?”
Plejefagligt personale er uddannet i korrekt behandling og pleje af patienter,
men ikke nødvendigvis i at se tingene fra patientens synsvinkel. Er kunden en
anden intern afdeling, vil det som oftest være en stor fordel, hvis den pågældende afdeling har mulighed for at deltage i leanprojektet, specielt i forbindelse
med kortlægning og design af nye arbejdsgange.

18 LEAN PÅ HOSPITALET I PRAKSIS
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KAPITEL 3 PRINCIP 2:
KORTLÆG VÆRDISTRØMMEN
Det andet trin i de grundlæggende leanprincipper er en kortlægning af processen, som den ser ud i den nuværende situation. Der findes en række proceskortlægningsværktøjer, hvoraf værdistrømsanalysen (på engelsk Value Stream
Mapping forkortet til VSM) i leansammenhæng er den mest anvendte.
Der er flere formål med at arbejde med proceskortlægning. Ud over at en
kortlægning af processen giver en fælles forståelse for processerne og viser, hvor
der er ventetid og spild i processen, så opfattes værdistrømsanalysen af mange
virksomheder, der har implementeret lean, som det vigtigste styringsværktøj til
at prioritere projekter og forbedringer. Figur 3.1 viser hvordan en kortlægning
kan foregå i praksis.

Figur 3.1: Kortlægningen sker med papkort for hver aktitivet, så man nemt kan flytte om på
aktiviteter. Efterfølgende overføres kortlægningen til digitalt format, som resten af afdelingen kan
kommentere på.
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Produktfamilier - Få overblik over opgaver ved at kategorisere
En produktfamilie udgør en gruppe af opgaver med ens karakteristika. En
opdeling i produktfamilier kan være brugbart i forbindelse med en procesoptimering – dette gælder især i afdelinger, hvor der sker mange forskellige arbejdsprocesser. Med en opdeling i produktfamilier får man et overblik over hvor
mange værdistrømme, der skal kortlægges og optimeres. Derefter kan f.eks.
designes fast-track forløb, som er specielt hurtige forløb designet til at kunne
afvikles uden hindringer og ventetider for ukomplicerede forløb. Komplicerede
forløb håndteres med specielle kompetencer uden at bremse fast-track forløbet.
Produktfamilier kan desuden være udgangspunkt for opbygningen af tværfaglige teams.
Ofte har man indtryk af, at alle opgaver er vidt forskellige, og det kan derfor
være svært at definere arbejdsprocesserne som omfatter alle disse opgaver. Kigger man nærmere på de forskellige trin i arbejdsprocesserne, vil man dog som
oftest se, at langt de fleste opgaver eller patienter gennemløber næsten samme
arbejdsgang eller har samme karakteristika. Dette er udgangspunktet for at
inddele i produktfamilier. Analysen af produktfamilier kan foregå på afdelingsniveau eller mere overordnet på hospitalsniveau. Se et eksempel på brug af
produktfamilier i figur 3.2.
Anatal
ptt. pr.
uge

Beh.
tid min.

Antal
terapeuter

Planlagt

Bookes

GOP

Skinne

Maskine

Specialiserede
(i forløb)

150

40-60

1-2

x

x

x

x

x

Projekter

2-3

60-90

1-2

x

x

x

x

x

Opfølgning

14

20-30

1

x

x

(x)

x

Instruktion (akutte)

40

20-30

1

(x)

(x)

x

Gigt

1

120

2

Indlagte

1

30-40

3

x

Sådan gør du:
1. Opstil et regneark med de forskellige opgaver henad og kategorier nedad
2. Kryds af for match imellem opgave og kategorier
3. Gruppér i produktfamilier med ens mønster
Eksempel på brug af produktfamilie:
Under et lean projekt på en kirurgisk afdeling opstillede projektgruppen en
række diagnoser og beskrivelser, som blev udført af medicinske og kirurgiske
læger. Ved at påføre, hvilke der kunne undersøges af henholdsvis medicinske
læger, kirurgiske læger eller begge læger, blev der dannet et grundlag for at
definere en produktfamilie af fælles patienter. Størrelsesordenen blev derefter fastlagt ved, at projektgruppen gennemgik 100 henvisninger som viste, at
70% af disse virkelig var fælles patienter. Dvs. at det ikke havde nogen faglig
konsekvens, om patienten blev undersøgt af en kirurgisk læge eller medicinsk
læge. Produktfamilien gav mulighed for at redesigne arbejdsgangen omkring
behandling af henvisninger.
Værdistrømsanalyse - Design en proces uden spild
En værdistrømsanalyse er et værktøj, som effektivt kortlægger en arbejdsgang
eller et patientforløb fra start til slut. Værdistrømsanalysen anvendes i flere
trin, hvor det første handler om at skabe overblik over den eksisterende proces.
Dette giver en række fordele i det videre arbejde:
· Fælles forståelse for processen hos personalet.
· Basis for at designe den fremtidige proces.
· Patientsynsvinkel og hvad der giver værdi for patienten
· Synliggørelse af flaskehalse
Figur 3.3 viser en værdistrøm fra modtagelsen på en intensivafdeling.

x
x

Figur 3.2: Figuren ovenfor viser to produktfamilier i ergoterapien. Opdelingen tyder på at der skal
optimeres to værdistrømme, som dog vil have overlappende opgaver. Derudover er der et par
sjældent forekommende forløb udenfor disse to produktfamilier.
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60 min.

Spl. 1

Spl. dokumentation
0-120 min.
60-180 min.

Forbedring af flowet i Prøvemodtagelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling:
Flowet i prøvemodtagelsen var før leanmetoderne blev taget i brug præget af en
tidskrævende udpakning af prøver, og den efterfølgende registrering krævede
ofte hjælp fra andre personalegrupper. Efter lean er både den samlede procestid
(tid fra start af en proces til den er slut. Den samlede procestid i en værdistrøm
er de enkelte procestider lagt sammen) og gennemløbstid (samlet procestid inklusiv ventetider) reduceret fra flere timer til minutter som det kan ses på figur
3.4. Før situationen svarer til det man i lean omtaler som batch produktion
da man udpakkede alle prøver inden de blev registreret. Tilsvarende er efter
situationen tættere på enkeltstyksflow da man nu udpakker få mindre pakker
med prøver som registreres helt færdigt og placeres til afhentning. Resultatet er
kortere tid til videre analyse, et mindre stresset arbejdsmiljø og behov for færre
hænder.

Spl. 1+2 medhjælper

15 min.

Ansvarshavende spl.

5-10 min.

5 min.
Klargøring af stue,
udstyr og medicin
Fordele personaleressourcer

Spl. 1 eller 3

Fremfinde udstyr

10-15 min.
Sekretær eller spl. 3

Modtagelse af
pårørende

Læge og spl. 1

Indlæggelse i GS/
Opus
0-60 min.
Ca. 2 ptt./døgn

Overlevering af ptt.
nr. 2 til anden spl.
Frikøbe til at kunne
hellige sig den
nye ptt.

Læge og spl. 1

Rapport fra læge til
læge og spl. til spl. 1
Spl. 2
Portør og læge
Læge 5805

Den fælles forståelse for andres arbejdsområder er vigtig i det videre leanforløb.
Samtidig er selve kortlægningen udgangspunkt for mange observationspunkter,
som kan relateres til de syv spildformer. Inden værdistrømsanalyse øvelsen
er det vigtigt at træne deltagerne i de fem leanprincipper, leanspildformer og
værdiskabende aktiviteter.

0-120 min.

60 min.

Læge
Ptt. monitoreres
Ptt. meldes til 7484

Ring 4216
Ventetid/den
ansvarshavende
spl. findes

Evt.
vente på
plads

Ptt. ankommer

5-10 min.

Læge og spl. 1

Ptt. kan evt.
skifte seng

Rapport fra læge
til spl. 1

Evt.
vente på
journal

Primær behandling

Evt.
vente på
sygeplejepapirer

Lægejournal
Prioritering af
opgaver aftales pt.
ikke imellem spl.
og læge

Sikker kommunikation for at opnå
sikkerhed for
patienten
Forskellige overleveringer til spl. 1 og
læge ved rapport
fra læge til læge og
spl. til spl. 1
Forslag: Gøre rollefordelingen klar for
alle, inden eller når
ptt. kommer i afd.
Ventetid hvis ptt.
skal flyttes og
stuen gøres ren
Ring 7484
Ventetid/telefonen
svares ikke

Ikke tydelig tilkendegivelse af hvem der
er spl. 1+2 overfor
samarbejdsparterne

Ventetid
Kommentarer og
oplysninger
Tid/data

Registrering

OBS:
Observationspunkter
Ansvarlig

Aktivitet

Farvekoder
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< Figur 3.3: Modtagelsen på en intensiv afdeling kortlagt med værdistrømsanalyse metoden.
Der er forskellige farvekoder/symboler til aktiviteter, ventetid, ansvarlige, registreringer, tid, kommentarer og observationspunkter.
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Farvekoder
Aktivitet
Ansvarlig
Registrering
Tid/data

Daglig levering
af 4 store prøvekasser

OBS:
Observationspunkter
Kommentarer og
oplysninger

4 store
kasser med
10 mindre
kasser
0-60 min.

Ventetid

Udpakning af
4 store kasser

Prøver
i stativ på
hylde

3 Bio
120-180 min.

0-60 min.

2 Bio+2 ekstra hjælp
30 min.

4 store
kasser med
10 mindre
kasser
0-30 min.

90 min.

30 min.
120-180 min.

Daglig levering
af 4 store prøvekasser

Registrering af
4 store kasser

Udpakning og
registrering af
4 store kasser
3 Bio
7 min./pr. 3
mindre kasser

0-30 min.

Total gennemløbstid 240-390 min.
Total procestid
210-270 min.

Afhentning
af prøver

0-30 min.
0-30 min.

7 min.

Afhentning
af prøver

0-30 min.
0-30 min.

90 min.

Færdige prøver
i stativ og
rullebord

Færdige prøver
i stativer på
rullebord

Total gennemløbstid 7-67 min.
Total procestid
7 min.

Figur 3.4: Fra batch behandling af prøver i prøvemodtagelsen øverst til enkeltstyksflow
(3 mindre pakker gøres færdig ad gangen) med kontinuerlig levering af prøver til analyse nederst.
Linien nedenunder aktiviteterne viser ventetider og procestider som summeres i kasserne til højre.
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Sådan gør du:
1. Indkald 3-6 fra personalet, som kender alle dele af processen. Det er en fordel, at de forskellige faggrupper er repræsenteret.
2. Diskutér og definer, hvem kunden er, og hvad der giver værdi for kunden.
3. Kortlæg den nuværende proces fra start til slut. Kortlægning kan med fordel
ske med forskelligt farvede kort for henholdsvis aktiviteten, lager/ventetid,
ansvarlige, tidsforbrug, registreringer, bemærkninger og obsevationspunkter.
Med kort, som hænges på en tavle, kan man nemt flytte om på aktiviteterne,
hvilket ofte er nødvendigt undervejs. Hvis der er meget komplicerede alternative forløb, bør de kortlægges separat.
4. Identificér i den eksisterende proces de steder, hvor der forekommer flaskehalse eller spild.
5. Kortlæg den fremtidige proces med et minimum af ventetider, andet spild
og kritiske flaskehalse. Sørg for, at de nødvendige forudsætninger skrives op
undervejs.
6. Lad resten af personalet på afdelingen se og kommentere resultatet af værdistrømsanalysen ved at hænge den op på en opslagstavle.
7. Prioritér de indsatsområder og forudsætninger, som skal til for at komme fra
nuværende til fremtidig værdistrøm.
Da en værdistrømsanalyse kræver involvering af mange personer, er det vigtigt,
at man foretager en ordentlig planlægning. En typisk værdistrømsanalyse vil
tage fra 2 til 5 timer for henholdsvis den nuværende og fremtidige værdistrøm.
Man skal derfor også i god tid sikre, at de nødvendige personer kan deltage, ligesom der skal være styr på de praktiske detaljer (møderum, forplejning, papir,
papkort, tudser, PC osv). Det er desuden vigtigt, at der er en facilitator, som kan
styre processen, sikre fokus samt udfordre deltagerne.
Selvom værdistrømsanalysen er det vigtigste værktøj til at skabe overskuelighed, giver den for alvor kun værdi, hvis der er tale om en reel proces, som
gentages. Det giver ikke mening at lave værdistrømsanalyse, hvis processen er
enestående eller afviger betydeligt fra gang til gang. Værdistrømsanalysen bør
også være udgangspunkt for en efterfølgende forbedring af arbejdsgangen, ellers vil den i sig selv være spild.
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KAPITEL 4 PRINCIP 3:
SKAB FLOW
I arbejdet med at forbedre processen vil man ideelt set arbejde hen imod bedre
flow. Flow er karakteriseret ved, at processen er uden ophold, og at alle aktiviteter er koordineret med et minimum af overleveringer, så der ikke sker ophobning eller ventetid nogen steder i processen.
Første skridt på vejen er at identificere og fjerne flaskehalse (udtryk for, at det
procestrin, som har den laveste kapacitet, er begrænsende for, hvor meget der
kan skabes i hele processen) . Med en god værdistrømsanalyse vil det være
tydeligt at se, hvor i processen der er en flaskehals – det vil sige en aktivitet som
begrænser flowet. Det kan eksempelvis være, at der er ventetid på røntgenafdelingen, og de ortopædkirurgiske patienter derfor ikke kan blive behandlet,
fordi de venter i køen til røntgen. I dette tilfælde er røntgenafdelingen flaskehals for det ortopædkirurgiske patientforløb. Dette kan foranledige en mindre
værdistrømsanalyse på røntgen for at gennemskue, hvorfor der er ventetid for
ortopædkirurgiens patienter. Ud fra denne værdistrømsanalyse vil det måske
vise sig, at det er et helt specifikt sted i forløbet, at der er ventetid.
Når flaskehalsen er identificeret, bør det have højeste prioritet at få fjernet
flaskehalsen. I dette arbejde vil det hurtigt blive synligt, at hver gang der fjernes én flaskehals, bliver en ny synlig et andet sted i processen. Man kan derfor
løbende forbedre processen ved at fjerne flaskehalsene og uhensigtsmæssige
arbejdsgange, der er blevet synliggjort. Uhensigtsmæssige arbejdsgange er ofte
et resultat af gamle traditioner og standarder, som har blokeret for at ændre i
arbejdsgangene.
Man kan sammenligne flow-optimeringen med en sejlrute belagt med rev eller
sten, som fortløbende må fjernes for at man kan opnå et effektivt flow uden
større flaskehalse. Man bør dog være opmærksom på, at en proces altid vil
have flaskehalse, hvorfor man kun kan prøve at minimere de største, uden at
det kræver for mange ressourcer. På hospitalet er der på samlede patientforløb
store flaskehalse i snitfladerne imellem praktiserende læge og hospital og fra
hospital til kommune.
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Næste skridt er at arbejde hen imod enkeltstyksflow, hvor man færdigbehandler én opgave af gangen uden at samle til bunke. Bunkerne bruges tit som
arbejdsopgaver i situationer, hvor man f.eks. venter på andre eller hvis patienter har aflyst. Når man stopper med at samle til bunke bliver problemerne ved
ventetider eller aflysninger meget synlige. Ventetider og aflysninger skal derfor
sideløbende mindskes for at forbedre flowet yderligere.
Der er mange fordele ved at arbejde hen imod flow i processerne. Det vil uden
tvivl øge værdien for patienterne; men der er også en række økonomiske fordele, idet al erfaring viser, at der opnås langt højere effektivitet, når der er flow
i processerne. Eksempelvis vil andelen af administration falde, forstyrrelser
i de enkelte trin i processen vil mindskes, og personalet vil opnå langt større
overblik og derved mindre stress i det daglige arbejde.
5S - Skab orden på afdelingen
Arbejdsgange med flow kan være vanskelige at indføre, hvis ikke de fysiske
rammer samtidig er til stede, herunder indretningen af arbejdspladsen med
placering af arbejdsredskaber hvor man skal bruge dem. 5S er et system til at
skabe orden i rod på opslagstavler, skriveborde, reoler og hele rum. Ofte får
man i en travl hverdag præget af driftsopgaver ikke ryddet op, hvilket kan have
uheldige følger for motivation og medføre risiko for fejl. Idealet bør være sådan,
at en person udefra umiddelbart kan tage f.eks. et skrivebord i brug og finde de
ting han/hun har brug for umiddelbart. Med andre ord et professionelt miljø,
hvor intet overlades til tilfældigheder.
De fem S’er er:
1. Sortere (Sort)
2. Sætte på plads (Set in order)
3. Støve af (Shine)
4. Standardisere (Standardize)
5. Selvdisciplin eller fastholdelse (Sustain)
5S kan udføres i depoter, skyllerum, patientstuer, kontorer mm. og kan inkludere tavler, borde, skabe, vindueskarme, reoler og vægge. På figur 4.1 er vist et
eksempel med 5S på en tavle.
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Figur 4.1: Tavlen på venstre side er uoverskuelig, og det er svært at afgøre, hvad der er gammel/
ny information, og hvor man finder bestemte typer af information. Tavlen til højre er inddelt i
overskuelige rammer med informationen kategoriseret efter type.

Sådan bruges 5S:
1. I 1S fasen smider man de ting ud, som ikke bruges i det daglige arbejde. Ved
tvivl markeres med gule lapper/karantænekasse, hvorefter de sættes i karantæneområde. Det er vigtigt, at der er en ansvarlig for karantæneområdet,
som sørger for at ting bliver smidt ud fra karantæneområdet efter en fastlagt
dato.
2. I 2S fasen arrangerer man de tilbageværende ting hensigtsmæssig i forhold til arbejdsprocesserne. De ting, der bruges hyppigst, bør placeres let
tilgængeligt, og man kan overveje at flytte ting fra depoter tættere på hvor de
bruges. Skuffer, mapper og tavler markeres med tape eller optegnes, sådan
at selv en udefrakommende kan se, hvor ting hører til. Placering af vogne i
depoter markeres med tape på gulvet. Hver ting har sin plads, hvor den skal
bruges.
3. I 3S fasen sørger man for, at alt er rent. Her kan man med fordel tænke på en
høj standard som f.eks. en operationsstue.
4. I 4S fasen sørger man for at etablere standarder og checklister, sådan at der
er en ansvarlig for at opretholde orden i de enkelte 5S områder og evt. gentage de første 3S’er. Faste område ansvarlige er at foretrække frem for dagligt
skiftende ansvarlige.
5. I 5S fasen sørges for opfølgende træning i leanprincipperne. En lean audit
gennemgang efter nogle måneder på 5S områderne kan endvidere være med
til at sikre fastholdelsen.
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Tip: Ved 5S på et helt kontor kan man med fordel bruge en målfast plantegning
af kontorrummet. Reoler og andre møbler kan placeres på plantegningen som
udklippede papstykker, og flyttes rundt efter behov. Den byggetekniske afdeling er her en værdifuld sparringpartner.
Husk at kontakte/inddrage følgende ved ændringer i indretning:
. Byggeteknisk Afdeling
. Centraldepot
. Linnedcentral
. Serviceleder/portør/rengøring
Afmærkning i gulv kan være en god lettilgængelig information til patienter i
knudepunkter som f.eks. ved udgang fra elevator eller ved overgang imellem to
afsnit. I depoter kan afmærkning i gulv bruges til at inddele rummet i overskuelige zoner som vist på figur 4.2.

Spaghettidiagram
Et vigtigt værktøj til at synliggøre og forbedre de fysiske rammer ved arbejdsgange er spaghettidiagrammet. Værktøjet har fået dette navn, idet slutproduktet
ofte viser et virvar af streger, som kan sammenlignes med en tallerken spaghetti. Et spaghettidiagram bruges til at vise de fysiske transporter og bevægelser,
der sker i forbindelse med gennemførelse af en proces eller en dagligdag. Spaghettidiagrammet supplerer værdistrømsanalysen ved at illustrere, hvor processens aktiviteter foregår. For at optegne et brugbart spaghettidiagram bør man
på forhånd fremskaffe eller tegne en målfast angivelse af det område, hvori
den pågældende arbejdsgang eller proces foregår (eksempelvis en plantegning
over en afdeling). Ved at påføre numre fra værdistrømsanalyse aktiviteterne på
plantegningen kan man sammenkoble arbejdsgangen med det fysiske flow.
Analysen sker ved, at man følger en proces, et produkt eller en person og angiver den fysiske bevægelse med en streg. Fordelen ved denne angivelse er dels, at
man skaber et godt overblik over, hvor langt man bevæger sig i den pågældende
arbejdsgang, samt hvor godt/dårligt den pågældende afdeling er indrettet. Hvis
tegningen er målfast, kan man direkte udregne antal meter. På figur 4.3 ses
det traditionelle spaghettidiagram til venstre og en mere overskuelig version
til højre hvor stregernes tykkelse viser hvor ofte bevægelsen finder sted. Det
traditionelle spaghettidiagram anvendes når man observerer på stedet, mens
versionen til højre bruges bagefter sammen med projektgruppen.

Figur 4.2: Depotrum bliver nemt uoverskuelige og rodede da de ofte kommer til at fungere som
opbevaringspladser. Afmærkningstape og labeltekst kan sikre korrekt placering, og at der ikke
stilles ting som ikke hører til på den afmærkede plads.

En problemstilling, når man går i gang med en 5S øvelse, kan være, at det fysiske layout af arbejdspladsen bør ændres. Det kan derfor være brugbart inden
5S øvelsen at indlede med en observationsdag og bruge værktøjet produktfamilie til at definere, hvilke arbejdsopgaver der bør foregå hvor. Værktøjet spaghettidiagram, kan ligeledes være brugbart til at analysere bevægelser og transport
ind og ud af området inden selve 5S workshop’en.
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Figur 4.3: Diagrammet til venstre viser et traditionelt spaghettidiagram hvor man følger personbevægelser. Spaghettidiagrammet til højre viser en langt mere overskuelig version hvor de
væsentligste bevægelsesmønstre er opsummeret til optrukne linier. Tykkelsen angiver hvor ofte
de enkelte bevægelsesmønstre finder sted over en dag.
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Sådan bruges spaghettidiagrammet sammen med en projektgrupee:
1. Udprint en målfast plantegning af lokaliteterne, hvor processen foregår
2. Kortlæg med forskelligfarvet tusch de forskellige bevægelser/ transporter
og påfør, hvor mange gange om dagen de udføres. Evt. kan tykkelsen angive
hvor ofte transporter/bevægelserne udføres.
3. Udregn evt. den totale bevægelse/transport
4. Brug resultatet til at minimere bevægelse/transport ved at foreslå ændringer
til lokaler eller arbejdsgange
Eksempel på brug af spaghettidiagrammet på Klinisk Biokemisk Afdeling
på Hillerød Hospital:
Kliniske Biokemisk Afdeling stod overfor at foretage en ombygning, der skulle
minimere transport af blodprøver på gangene. Efter at have foretaget en indledende værdistrømsanalyse på de centrale arbejdsgange med fokus på problemområder, var det muligt at koble arbejdsgangene fra værdistrømsanalysen med
bevægelserne i et spaghettidiagram. Ud fra spaghettidiagrammet blev der nu
designet et oplæg til en ombygning, der minimerede transport og bevægelser.
Standardiseret arbejde
– Brug de bedste metoder til at skabe konsistente resultater
Brugen af standardiseret arbejde er i lean en del af grundlaget for at arbejde
systematisk med forbedring af arbejdsgange. Uden standarder vil opgaver løses
på forskellig måde med varierende kvalitet til følge. En standard bør være den
bedst accepterede måde at udføre opgaven på. Standarder har desuden flere
fordele:
. En standard fungerer som en effektiv måde at løfte en nyansat op på det
høje niveau fastlagt i standarden.
. Flere personer er i stand til at påtage sig den opgave, som standarden
beskriver.
Standarder er imidlertid ikke noget værd, hvis de ikke efterleves, hvorfor
udformningen af en standard er vigtig for den efterfølgende brug. Nedskrevne
standarder for alle procedurer og aktiviteter er derfor ikke et ideal i sig selv.

Sådan bruges standarder:
1. Identificer en arbejdsgang som er vanskelig eller udføres på forskellige måder.
2. Find de personer involveret i arbejdsgangen, der kan udføre arbejdsgangen
med det høje niveau eller den specialviden, der skal beskrives i standarden.
Beskriv arbejdsgangen med korte sætninger og/eller billeder.
3. Afprøv standarden med resten af personalet og få den godkendt af ledelsen.
Standarder som er lette at bruge er f.eks.:
. Billeder
. Actioncards
. Checklister
. Top 10 lister
Et eksempel på et actioncard kan ses på figur 4.4.

ACTIONCARD SYGEPLEJERSKE 1

ACTIONCARD SYGEPLEJERSKE 2

Overordnet ansvar og uddelegering
af sygeplejeropgaver

Er på stuen hos patient – modtager og
udfører opgaver fra sygeplejerske 1

.
.
.
.
.
.
.
.

Modtage og sikre udførelse af ordinationer.
Forberede modtagelse af patient, printe
relevante vejledninger/ instrukser.
Modtage information om patient fra
medfølgende læge eller sygeplejerske.
Sikre at patient har ID-bånd.
Kontakt til pårørende – evt. Politi.
Sørge for patientindlæggelse i OPUS samt
fremskaffelse af journal.
Sikre dokumentation i sygeplejemappen.
Registrering og opbevaring af patients
ejendele og penge – herunder påsætning
af navne-etiket på alle dele.

.
.

.
.

Klargøre stuen. Checke ilt, sug, respirator,
transducer, obs-skema, opfyldning.
Monitorere patient i nævnte rækkefølge:
Sat.-måler, blodtryksmåler, EKG-monitorering.
Sikre mindst 1 velfungerende venflon.
Orientere og berolige patient gennem hele
forløbet.

HUSK sikker kommunikation, som f.eks. tjeksvar (ref. DSPS’s håndbog i sikker mundtlig
kommunikation, april 2007).

HUSK sikker kommunikation, som f.eks. tjeksvar (ref. DSPS’s håndbog i sikker mundtlig
kommunikation, april 2007).

Figur 4.4: Ovenstående actioncard i lommeformat viser på hver side, hvilke opgaver
sygeplejerske 1 og 2 varetager.
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SMED - Minimer forberedelsestid
SMED (Single Minute Exchange of Dies) bruges til at reducere omstillingstiden
på en kritisk flaskehals. Single Minute Exchange of Dies refererer i produktionsverdenen til, at omstilling af en maskine bør foretages inden for et ét-cifret
minuttal. Formålet i produktionsverdenen er at opnå fleksibilitet og kunne
skifte løbende imellem produkttyper i et enkeltstyksflow. Hvis omstillingstiden imellem produkttyper er høj, vil man være tilbøjelig til at køre store
batches for at minimere spildtiden ved omstilling. På hospitalet kan SMED
tankegangen bruges til f.eks. at minimere patientudskiftningstid på operationsstuer/amulatorier. Vi oplever dog, at der er en betydelig tilpasning til brugen
i hospitalsvæsenet, når metoden ikke bruges på et apparat eller en maskine.
Bemærk, at metoden primært er relevant, når man ønsker at øge kapaciteten på
en decideret flaskehals.
Når det drejer sig om at minimere omstillingstiden på et apparat eller en maskine er den typiske fremgangsmåde:
1. Mål omstillingstiden for en maskine
2. Opdel omstillingstiden i indre og ydre tid. Indre tid er omstillingstid, hvor
maskinen ikke kører, mens ydre tid er omstillingstid, hvor maskinen kører.
3. Flyt nu så meget af den indre tid til ydre tid ved f.eks. at forberede dele af
omstillingen på forhånd.
4. Minimer med løbende forbedringer den indre og ydre forberedelsestid yderligere.
Sådan bruges SMED til at minimere forberedelsestider i forbindelse
med patienter:
1. Indsaml gennemsnitlige forberedelsestider for en patientundersøgelse, operation eller behandling, hvor der er en betydelig flaskehals. Tiderne vil ofte
variere så meget, at man bør indsamle data henover en længere periode.
2. Diskuter om forberedelsestiden kan flyttes eller fjernes, sådan at f.eks. ventetiden med lægen på stuen minimeres. Analogien med produktionsverdenen
er her, at lægen betragtes som den kritiske flaskehals ift. det antal patienter
der kan behandles. Diskuter, om forberedelsestiden kan minimeres yderligere.
3. Afprøv, om tiltagene virker i en pilotperiode, og mål forbedringen ved at
sammenligne med ventetiderne før pilotperioden.
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Nedenfor beskrives, hvordan tankegangen kan bruges til at minimere lægespildtid ved skopi undersøgelser. Lægen tænkes her som flaskehals, der også er
den knappe og dyreste ressource.
Eksempel på brug af SMED tankegangen på et skopi ambulatorium:
Lean projektgruppen på et skopi ambulatorium foretog en analyse, der viste, at
det var muligt at øge antal skopier med op til 60% ved at reducere forberedelsestid og udskiftningstid. Ved at benytte en ekstra stue med en forberedende
sygeplejerske og lade et læge-sygeplejerske team skifte imellem de tre stuer,
kunne lægetiden optimeres, udskiftningstiden mindskes og antal skopier øges.
Se princippet på figur 4.5 og planlægning af bookning på figur 4.6. En pilotaftestning viste 30-40% flere patienter.
Metoden krævede, at:
. Koloskopier bookes om morgenen, da de er tidskrævende og ikke fleksible.
. Skopi lægen bliver i skopien hele dagen.
. Akutte patienter bookes fast ind i programmet. Dette er muligt da antallet af
akutte patienter er rimeligt stabilt uden store variationer.
Hvordan ser rumfordelingen
ud lige nu

Hvordan kan den
se ud i fremtiden

Stue 1

Stue 2

Ekstra
stue

Stue 1

Stue 2

Ny stue 3

1 læge
2 sygeplejersker

1 læge
2 sygeplejersker

Bruges
indimellem til
patient
forberedelse

Team 1
1 læge
1 sygeplejersker

Team 1
1 læge
1 sygeplejersker

Deles af
begge
teams

1 stuesygeplejerske
forbereder

1 stuesygeplejerske
forbereder

1 stuesygeplejerske
forbereder

Figur 4.5: Til venstre ses princippet for den traditionelle måde at udnytte stuerne, mens højre
del viser hvordan forberedelsen kan ske inden læge-sygeplejerske teamet kommer ind på stuen.
Derved udnyttes lægen som den knappe ressource bedre. Der benyttes lidt flere plejeressourcer,
men en meraktivitetsberegning viste et betydeligt økonomisk overskud pga. det øgede antal
skopier.
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08:55
09:00
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09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00-13:00
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20

Stue 1

1. kolo (med)

Stue 2

Stue 3

Læge 1 MED

Læge 2 KIR

1. kolo (med)

1. gas (med)
1. gas (med)
1. kolo (kir)
2. gas (med)

2. gas (med)
3. gas (med)

1. kolo (kir)

3. gas (med)

1. sig (med)
1. sig (med)
2. sig (med)
1. gas (kir)

2. sig (med)
1. gas (kir)

4. gas (med)
1. sig (kir)

2. kolo (kir)

4. gas (med)

1. ekstra sig
(med)

1. sig (kir)
2. kolo (kir)

1. ekstra sig (med)
1. ekstra gas
(med)

2. gas (kir)

1. ekstra gas (med)

2. ekstra gas
(med)

2. ekstra gas (med)
3. gas (kir)

3. ekstra gas
(med)

2. gas (kir)
3. gas (kir)

3. ekstra gas (med)
2. ekstra sig
(med)

4. gas (kir)

2. ekstra sig (med)
4. gas (kir)
4. ekstra gas
(med)

2. ekstra gas
(kir)
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5. ekstra gas
(med)

1. ekstra sig
(kir)
4. ekstra sig (med)

1. ekstra sig (kir)
2. ekstra sig (kir)

5. ekstra gas (med)

Figur 4.6: Det nye program med minimeret forberedelsestid er anskueliggjort i praksis med ovenstående bookingskema, hvor sigmoidskopi (sig) og gastroskopi (gas) tager 15 minutter, mens
koloskopier (kolo) tager 50 minutter.
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KAPITEL 5 PRINCIP 4:
ETABLER TRÆK
Etablering af træk er nok det leanprincip, som umiddelbart er sværest at overføre til hospitalsvæsenet. Træk betyder, at det er kundens efterspørgsel af et
produkt, der igangsætter processen eller produktionen. Det indebærer, at man
på det rigtige tidspunkt kun leverer præcis det, som efterspørges af næste led i
processen. Træk princippet er derfor et vigtigt element til at undgå midlertidige
bunker og lagre imellem de enkelte procestrin. Det kendes også fra supermarkedet, hvor en ny mælk glider frem og erstatter den, kunden lige har taget. I hospitalsvæsenet bruger man træk princippet ved briksystemet der fungerer som
signal til, at det er tid til opfyldning i f.eks. steril- og depotrum. Træk princippet
bruges også under planlægning af patientforløb med fastlæggelse af f.eks. en
udskrivningsdato for en patient. Patienten er derved orienteret om forløbet og
arbejder dagligt sammen med personalet hen imod målet.
En anden brugbar fortolkning af træk på hospitalet er inputstyring, som refererer til, at man styrer den daglige arbejdsmængde hensigtsmæssigt i forhold
til antallet af personaleressourcer f.eks. via en fremmødeplan. Inputstyringen
kan betragtes henover den enkelte dag, på uge-, måneds- eller på årsbasis. På
den måde sikrer man hele tiden en optimal udnyttelse af personaleressourcer i forhold til opgaver. Temaet er også at man planlægger alle de normale
tilbagevendende opgaver for bedre at kunne håndtere undtagelserne. F.eks. kan
både antallet af planlagte og akutte patienter planlægges ud fra gennemsnit fra
tidligere år.
Styringsreol - Få styr på opgaverne i processen
En styringsreol er en måde at styre sager/journaler, der går igennem flere faser/
hænder eller faggrupper. Formålet med styringsreolen er, at reducere gennemløbstiden fra opgaven begynder til beskrivelsen er godkendt eller afsluttet. Reolen viser processen i hovedtræk, så alle medarbejdere og ledelse har et overblik
over hele henvisningsforløbet. En flaskehals vil være tydelig for enhver. Med en
styringreol er det også muligt at få et hurtigt visuelt overblik over hvordan det
går med opfyldelsen af afdelingens servicemål.
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Sådan gør du:
1. Reolen skal følge flowet for den fremtidige værdistrøm, evt. opdelt i produktfamilier med tidsinterval. Det er nødvendigt at printe henvisningen
eller rekvisitionen ud, så der er en genstand, der fysisk kan flyttes fra rum til
rum.
2. Gennemgå værdistrømmen med de faggrupper, der enten skal levere til eller
aftage fra reolen.
3. Specificer hver aktivitet, specielt hvad der igangsætter processen, og hvad
der afslutter.
4. Udarbejd en checkliste for hver hylde, hvori der står:
. Hvem har ansvaret for hylden, dvs. hvem sagsbehandler og sender videre.
. Specielle karaktertræk, hvis der er flere niveauer for kompleksitet.
. Hvornår skal hylden være tom. Der er ikke noget i vejen for at skrive
”Skal være tom, når man går hjem”.
Figur 5.1 nedenfor viser et eksempel på en styringsreol.

1. Til henvisning

6. Til beskrivelse let

1
2. Henvisning retur

7. Til beskrivelse
middel

3. Til visitation

8. Til beskrivelse
svær

2

6
7
8

3

4. Til visitation Angio

9. Til skrivning

4

5. Til booking

10. Til godkendelse

5

Kapacitetsanalyse/kapacitetsplan
– Bedre fordeling imellem ressourcer og opgaver
Kapacitetsanalysen viser, om der er balance imellem antal og omfang af opgaver og de tilrådeværende ressourcer. Kapacitetsanalysen viser flaskehalse og
giver mulighed for at omfordele ressourcer eller opgaver. Kapacitetsplanen kan
bruges som et planlægningsværktøj, der fremadrettet viser den næste måneds
forventede kapacitet justeret for aktuel ferie og kurser/møder.
Sådan gør du:
1. Overvej, hvad der kan være væsentlige flaskehalse i processen. Er det ressourcer, fysiske rammer eller begge dele?
2. Find ud af, hvordan ressourcer og opgaver varierer. Varierer de f.eks. fra uge
til uge eller henover ugen og dagen?
3. Kortlæg ressourcer og antal opgaver i henhold til, hvor ofte de varierer.
4. Omfordel ressourcer og/eller opgaver fra tidspunkter med flaskehalse til
tidspunkter med ledig kapacitet.
Ressourcer kan tilpasses ved f.eks. at ændre personale fremmødetidspunkter,
mens opgaverne kan tilpasses ved f.eks. at ændre på bookningen af patienter.
Figur 5.2 viser et eksempel, hvor ressourcer og opgaver tilpasses bedre til hinanden.
Antal

Antal
Opgaver/patienter

Ressourcer/bemanding

Opgaver/patienter

Ressourcer/bemanding

9
10

Tid
Formiddag		

Figur 5.1: Figuren viser opgaverne i papirform med de enkelte rum i styringsreolen koblet til aktiviteterne i en værdistrøm. Det ses tydeligt, at flaskehalsen pt. er rum 9 ”Til skrivning”.
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Eftermiddag

Tid
Formiddag		

Eftermiddag

Figur 5.2: Figuren til venstre viser et underskud af ressourcer/bemanding om formiddagen i forhold til opgaver/patienter, mens der til gengæld er et overskud midt på dagen og om eftermiddagen af ressourcer/bemanding. Figuren til højre har flyttet opgaver/patienter om formiddagen til
om eftermiddagen, mens der omflyttes ressourcer/bemanding fra midt på dagen til formiddag.
Resultatet er en bedre tilpasning af ressourcer i forhold til opgaver.
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KAPITEL 6 PRINCIP 5:
LØBENDE FORBEDRINGER/KAIZEN
Det sidste af de fem leanprincipper, løbende forbedringer eller kaizen, hentyder
til, at forbedringerne aldrig bør stoppe, men at man tværtimod skal blive ved
med at finde små forbedringer til en proces. Princippet er udtryk for, at der
ikke er nogen endelig løsning på en given problemstilling, fordi forudsætningerne vil ændres over tid. Måske kommer der ny teknologi, eller nye ændrede
krav om hvad der skal indberettes, som gør gamle arbejdsgange overflødige.
At etablere en kultur, hvor løbende forbedringer er en naturlig del af hverdagen, må anses for at være det absolut sværeste i en leanimplementering. Mange
steder hersker der en kultur, hvor fejl og problemer i processer eller arbejdsgange ikke diskuteres åbent, eller hvor det naturligste i en fejlsituation er at
løse fejlen her og nu – uden at beskæftige sig med, hvordan fejlen opstod, og
hvordan den undgås i fremtiden. Kaizen kan derfor betragtes som en kulturændring, som i praksis på Hillerød Hospital understøttes af ugentlige kaizenmøder. Det er vores erfaring, at kaizenmødet er den mest effektive måde at arbejde
med løbende forbedringer på i praksis.
Kaizenmødet
Formålet med kaizenmødet er at etablere aktiv målstyring i afdelingen, samt
implementere det femte leanprincip’s løbende forbedringer i afdelingen i
praksis. Mødet består derfor af en målstyringsdel med scorekort (graf der viser
udviklingen) og en forbedringsdel med et forbedringshjul. Målstyringsdelen er
en løbende opfølgning på afdelingens mål, hvor ledelse og personale sammen
gennemgår afdelingens performance og forholder sig til fakta i stedet for fornemmelser. Målstyringsdelen kan identificere områder eller arbejdsgange, der
skal forbedres og give konkrete ideer til forbedringshjulet. Forbedringsdelen er
en gennemgang af forbedringshjulet, hvor medarbejdernes forslag til forbedring af processer behandles. Med et kaizenmøde får personalet en fast struktur,
der også giver mulighed for løbende at tilpasse og forbedre arbejdsgangene og
komme med nye ideforslag. Mødet afholdes af en tavlefører og varer maksimalt
20 min. Mødet bør afholdes 1 gang ugentligt på et tidspunkt, hvor flest mulige
fra afdelingens personale kan deltage. På grund af den korte cyklus mellem
møderne er det forholdsvis ”ufarligt” at afprøve ideer, før de implementeres, se
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Figur 6.1: Til venstre det ugentlige 15 min. Kaizenmøde for Ortopædkirurgiske Sekretærer 250
på
Helsingør Hospital med gennemgang af målstyringsdel og forbedringshjul. Til højre ses det
200
tværfaglige ugentlige 15 min. Kaizenmøde for Patologisk Afdeling på Hillerød Hospital. Normalt
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figur 6.1.

Figur 6.2: Øverst ses målstyringsdelen med eksempler på scorekort, mens forbedringshjulet
ses nederst. Forbedringer tager udgangspunkt i den kortlagte værdistrøm og kan være tiltag til
forbedring af performance på målstyringsdelen. Idéer til forbedringer placeres med post-it på
forbedringshjulet. Forbedringerne vil efter første behandling under kaizenmødet bevæge sig rundt
i hjulet mod implementering.
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Sådan gennemfører du et kaizenmøde:
1. Gennemgå målstyringsdelen med scorekort: Tavleføreren starter med målstyringsdelen, der har udgangspunkt i graferne: Scorekortene gennemgås
med aktuel status og tilhørende forklaringer på trends. Nye forbedringsforslag på problemer uddelegeres og overføres til forbedringshjulet. Det
kan f.eks. være voksende bunker, som kræver udvikling af nye procedurer.
Tavleføreren bør bruge en spørgeteknik, der både fokuserer på problemer og
løsninger ved både at spørge om, hvad der ikke fungerede godt, og hvad der
fungerede godt i sidste uge. Dette kræver en del tilvænning fra deltagerne,
da det kan være svært at huske, hvad der skete i sidste uge.
2. Gennemgå forbedringsdelen med forbedringshjulet: Derefter gennemgås
forbedringshjulet, der er opdelt i fire dele: Nye forslag, forslag der afventer
beslutning, forslag der implementeres eller afprøves, evaluering af implementerede forslag. Start med at gennemgå de nye forslag, som personalet
har sat op med post-it siden sidste møde. Afgør med resten af mødedeltagerne, om de enkelte forslag skal til beslutning hos ledelse, implementeres
direkte eller kasseres. Alle forslag skal have en ansvarlig og deadline påført.
Fortsæt igennem hjulet med de forslag fra tidligere, der afventer beslutning
enten fra ledelsen eller fra den gruppe eller den person, der arbejder med
forslaget. Derefter gennemgås de forslag, der er under implementering eller
afprøvning. Den sidste del er evaluering af allerede implementerede forslag.
Det kan være større tiltag, der kræver afprøvning i længere tid, hvor effekten skal ses i de foregående scorekort. Forbedringsforslag bør have fokus på
forbedringer af driften, hvorfor f.eks. nye uniformer eller løntillæg falder
udenfor mødets rammer. I sådanne tilfælde parkeres eller afvises forslaget.
Man bør være opmærksom på, at målstyringsdelen kræver løbende tilpasning,
sådan at både scorekort og mål for afdelingen løbende tilpasses den aktuelle
situation for afdelingen. Endvidere kan man over tid opleve færre ideer til
forbedringer. Her kan man inddrage forskellige nye metoder til idégenerering
samtidig med, at der kan sættes nye mål for målstyringsdelen. Nye metoder til
idégenerering kan omfatte brainstorm, anerkendende ledelse og gennemgang
af værdistrømmen.

Kaizenmødet kan også med fordel bruges i administrative afdelinger. Her kan
målstyringsdelen evt. erstattes med en opgavestatus. Eksempel fra administrationen på figur 6.3:

4/1 10/2
Flytning af budget for
medicinsk afdeling
· Indhent data
· Kontakt afdeling
5/2 5/3
Omlægning af aktivitet jvf. ny
specialeplan
13/1 26/2
Høringssvar for patientforløb med
hoftefraktur i regionen
8/2 26/3
Opstart af kaizenmøde
Udarbejd scorekort
Oplær tavleleder
Start dato

Navn 1
4/1 10/2
Flytning af budget for
teknisk afdeling
· Indhent data
· Kontakt afdeling
19/1 25/3
Leanprojekt
Effektivisering af akutafdelingen

Navn 2
4/1 10/2
Flytning af budget for
kirurgisk afdeling
· Indhent data
· Kontakt afdeling
5/2 15/3
Udefunktionskontrakter
Herlev - Frederikssund

16/1 28/2
Anlægsansøgning
Køkken & kantine
A la carte koncept
25/2 26/3
Leanprojekt
Teknisk afdeling
Scorekort og styringsreol

8/2 15/3
Befordringsregnskab for Hillerød
Hospital
22/2 31/3
Budgetfordeling af hjælpemidler
med fordeling i planlægningsområde Nord

Slut dato

Figur 6.3: Opgaverne er beskrevet med startdato og forventet slutdato, samt en overskrift der
evt. kan deles op i flere faser, milepæle eller delopgaver. Oversigten sikrer et højt informationsniveau imellem medarbejderne om hvem der aktuelt laver hvilke opgaver. Ledelsen kan hurtigt
danne sig et overblik over arbejdspresset, samt hvem der kan tage nye opgaver.

Kaizenmødet og hospitalets strategi
Hvis hospitalet arbejder med strategiske mål, kan kaizenmødet bruges som
den fysiske ramme for arbejdet med målopfyldning på de kliniske afdelinger.
Figuren nedenfor viser sammenhængen fra hospitalsniveau til afdelingsniveau
og videre til afsnitsniveau, hvor de enkelte kaizenmøder afholdes:
Hospital
Mål 1
Mål 2 osv.
Afdeling 1
Mål 1
Mål 2 osv.
Afsnit 1
Kaizenmøde

Afsnit 2
Kaizenmøde

Afdeling 2
Mål 1
Mål 2 osv.
Afsnit 1
Kaizenmøde

Afsnit 2
Kaizenmøde

Afdeling 3

Mål 1
Mål 2 osv.
Afsnit 1
Kaizenmøde

Afsnit 2
Kaizenmøde

De enkelte kaizenmøder bruger scorekort i målstyringen.
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KAPITEL 7
DE 7 SPILDFORMER
I arbejdet med at forbedre processerne og fjerne uhensigtsmæssigheder arbejder man med forskellige typer af spild. Det er en stor fordel at være bevidst om
de forskellige typer af spild, som findes, for at identificere dem i en analysesituation eller i det daglige arbejde.
Fra lean i produktionen kommer begrebet en værdiskabende aktivitet. En
værdiskabende aktivitet defineres som noget, der ændrer produktet og gør det
mere færdigt. Man kan også sige, at det er aktiviteter, som kunden er villig til at
betale for.
På hospitalet kan man omskrive definitionen på følgende vis:
· En værdiskabende aktivitet gør patienten mere rask eller mere færdigbehandlet. Hvis kunden ikke er en patient, kan man tænke på det som en
arbejdsgang eller aktivitet, som kunden ville være villig til at betale for.
· En ikke værdiskabende aktivitet er omvendt noget, der ikke gør patienten
mere rask eller færdigbehandlet, eller som kunden ikke vil være villig til at
betale for.
· Nødvendige, ikke værdiskabende aktiviteter kan være udbetaling af løn og
elektroniske registreringer af patienten.
Spild er derfor: Aktiviteter, der ikke er værdiskabende.
Ikke værdiskabende aktiviteter bør man forsøge at fjerne fuldstændigt, mens
man bør forsøge at optimere de nødvendige ikke værdiskabende aktiviteter
yderligere.
For at skærpe fokus på spild, er spildet inddelt i typer, som gør det lettere at
finde det i processerne. Fokus på de syv spildformer er en væsentlig del af arbejdet med at forbedre en proces. Når man har fokus på at fjerne spildtyperne, vil
man skabe en ny proces med flow. Hvis man lærer at identificere spild, vil det
blive tydeligt i hverdagen, hvor ofte der gennemføres aktiviteter, som forsinker
eller fordyrer processen.
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Nedenfor ses de spildformer, som vi på Hillerød Hospital erfaringsmæssigt oplever som de hyppigst forekommende i hospitalsvæsenet. Det er en tilpasning fra
de klassiske 7 spildformer fra lean i produktionsverdenen:
1. Uklar kommunikation
2. Overbehandling
3. Fejl
4. Unødige bevægelser og transport
5. Flaskehalse/unødig ventetid
6. Søge efter ting/forstyrrelser
7. Bunker/uorden
Spildtype 1: Uklar kommunikation
I en travl hverdag er kommunikation ofte helt grundlæggende for at få arbejdet
til at fungere. Netop fordi kommunikation er så vigtig, er uklar kommunikation kilde til meget spild.
Uklar kommunikation kan ske i mange former og på mange niveauer. Nedenfor er listet en række eksempler:
. Uklare instruktioner imellem personale (f.eks. imellem læge og sygeplejerske)
. Manglende standarder for overlevering af information og patienter (f.eks.
ved vagtskifte eller overflytning)
. Manglende udnyttelse af personaleressourcer (f.eks. når idéer ikke følges op)
. Uklare roller og ansvar for en opgave eller for et patientforløb
De vigtigste tiltag for at komme uklar kommunikation til livs handler om at
skabe synlighed og struktur. Brugbare løsninger for at komme uklar kommunikation er:
. Undgå misforståelser ved at arbejde mod en kultur, hvor det er naturligt at
stille spørgsmål til en instruktion.
. Sørg for at have en person, som er fagligt ansvarlig for instruktionen.
. Lav standarder for overlevering af information og patienter.
. Indfør kaizenmøder som beskrevet i kapitel 6, hvor der følges op på medarbejdernes idéer.
. Indfør tavler med oversigt over roller og ansvar.
. Lav checklister for vigtige processer og følg op på, om skemaer og instruktioner bliver brugt korrekt.
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Generelt er det vigtigt at have fokus på at skabe klar kommunikation, da uklar
kommunikation kan være roden til mange andre typer spild – eksempelvis fejl,
forstyrrelser eller unødvendige bevægelser og transport.
Spildtype 2: Overbehandling
Overbehandling virker måske ikke umiddelbart som et problem i sundhedsvæsenet, men der findes mange eksempler på, at det sker. Det er som oftest ikke
i selve behandlingen af patienter, at der sker overbehandling, men snarere i
nogle af de mange støtteprocesser. Eksempler på overbehandling kan være:
. Dobbelt registrering (f.eks. to skemaer med stort set samme indhold, eller
når skriftlige noter overføres til IT-systemet).
. Overflødig dokumentation (f.eks. registreringer, som kun bruges i en skriftlig dokumentation, men ikke i den afsluttende elektroniske registrering)
. Overflødige arbejdsrutiner (f.eks. når to faggrupper laver samme registrering
og kontrol af en patient).
. Arkivering af dokumenter, der findes elektronisk.
. Papirnotater, som efterfølgende skrives ind på pc.
. Overflødig kvalitetskontrol (f.eks. efterfølgende kontrol af, om en person har
udfyldt et skema korrekt. I stedet burde skemaet indeholde indbygget fejlsikring ved første indtastning som f.eks. markering af felter til udfyldning).
. Rekvirering af ydelser, der allerede er foretaget.
Hvis man ønsker at fjerne spild i form af overbehandling, kræver det ofte et dybere kendskab til processerne. Der er ofte tale om gamle indarbejdede rutiner,
som ikke er blevet udfordret i forbindelse med, at nye arbejdsgange er blevet
indført.
For at undgå overbehandling er der følgende muligheder:
. Kig de værdiskabende aktiviteter i processen igennem, og optimer eller
eliminer, hvor det er muligt.
. Kig alle godkendelsesprocedurer/signaturkrav igennem, og eliminer, hvor
det er muligt (det må selvfølgelig ikke gå imod lovgivningsmæssige krav.
Disse krav går under kategorien ikke værdiskabende men nødvendige).
. Lav en struktureret gennemgang af al dokumentation, der sker i en proces,
og overvej om nogle registreringer kan undværes.
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Spildtype 3: Fejl
Et gammelt ordsprog siger:
”Det er i orden at fejle – men det er ikke i orden ikke at lære af sine fejl”.
Dette er i virkeligheden en stor del af essensen i leantankegangen. Når der
opstår fejl, kan det være en kilde til rigtig meget spild, og det er derfor vigtigt at
identificere og eliminere fejl.
Fejl kan opstå i alle situationer, men kendetegnende for fejl er, at jo længere tid
fejlen eksisterer, des længere tager det at rette op på den efterfølgende.
Mange steder eksisterer der en nul-fejls-kultur, hvor man bliver ”straffet” for at
begå fejl. Nul-fejls-kulturen bevirker, at eventuelle fejl ikke bliver bragt frem i
lyset – og hvis fejl ikke bringes frem i lyset, forhindres læring, og fejlene opstår
igen.
På hospitalet arbejder man struktureret med fejltypen utilsigtede hændelser i
forhold til patientsikkerhed. De utilsigtede hændelser dokumenteres, registreres og analyseres med henblik på at sikre at de ikke opstår igen. Denne tilgang
er meget vigtig, men er desværre ikke almindelig praksis ved alle arbejdsgange.
Fejl opstår nemlig også i mange situationer, hvor det ikke er normalt at dokumentere og analysere fejlene. Nogle af de steder, hvor fejl ofte kan opstå er:
. Fejl i registrering og arkivering, f.eks. forkert placering af information i journal eller forkert placering af journal i arkiv.
. Delvis udfyldning af f.eks. et skema, hvor den manglende information skal
bruges senere i processen.
. Mangelfulde forklaringer både internt og eksternt.

. Systematisk eliminere fejlkilder – fokusere på flow og kvalitet i information
fra foregående led.
. Fokusere indsatsen på udvalgte forbedringer – f.eks. et tema hver anden
måned.
Et vigtigt redskab i bekæmpelsen af fejl er systematisk problemløsning, som er
en struktureret tilgang til at analysere årsager til fejl og problemer. 5 x hvorfor
beskrevet nedenfor er et eksempel på en sådan struktureret tilgang.
5 x hvorfor - Find årsagerne til et problem
5 x hvorfor er en simpel men effektfuld spørgeteknik, der systematisk afdækker alle årsager til et givent problem. 5 x hvorfor refererer til, at man ofte skal
spørge 5 gange for at komme ned til de egentlige rod-årsager til problemet. Det
sværeste ved at benytte værktøjet er ofte at formulere det rigtige startspørgsmål
samt vide, hvornår man har nået alle rod-årsagerne. Det er desuden vigtigt, at
man kun benytter værktøjet på problemer, som er prioriteret som væsentlige.
Figur 7.1 viser et eksempel på en 5 x hvorfor-analyse.

Det er vigtigt at arbejde frem mod en kultur, hvor man ikke giver fejl videre.
Det er også vigtigt, at man ikke blot retter fejl, men også identificerer hvor og
hvordan fejlen er opstået, så man kan undgå den i fremtiden.
Når årsager til fejl er fundet, kan man arbejde på at finde løsninger til at undgå,
at fejlene opstår igen. Det omfatter:
. Etablere standardiserede arbejdsgange og formularer.
. Udarbejde og synliggøre instruktioner (billeder/tegninger/eksempler).
. Måle på fejlen, når den opstår.
. Sikre datakvalitet og validitet via ansvarlig dataekspert.
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Eksempel på Rodproblem

Manglende
viden hos
leverandør

Leverandør
spørger
ikke/-lov
Manglende
viden

Manglende
viden/prioritering i afd.

Kunder (afd.)
oplyser ikke
leverandør
Nedprioritering af godkendelse
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Interne fejl
i kred.bog
holderi

Glemt hvordan
der konteres/
anviser korrekt
Bogføringsdag til
betalingsdag er 8
dage

Sådan bruges 5 x hvorfor:
1. Sørg for at samle en personalegruppe, som er bredt vidende om problemstillingen.
2. Spørg med et hvorfor-spørgsmål om de umiddelbare årsager til problemet.
Skriv de forskellige svar ind i kasser under det oprindelige problem.
3. Fortsæt med at spørge med hvorfor-spørgsmål, indtil man har alle rod-årsagerne til hovedproblemet.

Leveringsbetingelser

Forkert kontering
3 systemers
grænseflader
For kort betalingstid

Manglende
fakturaoplysninger
Eks. afd. nr
og person
Attestant/
anviser
godkender
for sent

Indkøbskontrakter

Attestant/anviser
godkender for sent
Systemproblemer
Betalingsbetingelser
Fejl og mangler på faktura

5 x hvorfor på ”Leverandør får ikke betaling til tiden

< Figur 7.1: 5 x hvorfor analyse på problemstillingen ”Leverandør får ikke betaling til tiden”. Rodårsagerne er markeret med gult og skal i princippet løses alle sammen for, at problemet ikke skal
optræde igen. I praksis bør man som minimum finde løsninger på de mest betydende rod-årsager først. Det siger sig selv, at resultatet af 5 x hvorfor analysen vil afhænge af den konkrete viden
hos analysegruppen.

Til tider vil man opleve svar, som bør kategoriseres sammen, men det er vigtigt,
at alle svar eller årsager kommer med. Hvis man ender med at få udeladt en
rod-årsag, kan man risikere, at analysen er ubrugelig, da netop denne årsag kan
være skyld i problemet. Det kan være svært at afgøre, hvornår man har nået en
rod-årsag, men det bør være noget, som man kan arbejde konkret på at løse.
Ved at fortsætte med hvorfor-spørgsmålet vil det ofte blive klart, hvad der er
rod-årsagerne.
Spildtype 4: Unødige bevægelser og transport
Umiddelbart kan det lyde som bagateller at beskæftige sig med at eliminere
bevægelser og transport, men ofte kan der være bundet meget spild til en proces, hvis man ikke har overblik over, hvor meget bevægelse og transport der er
knyttet til processen.
Den mest åbenlyse form for transport i hospitalsverdenen er flytning af patienter rundt på hospitalet. Det er både ressourcekrævende og kan give anledning
til meget ventetid, når patienter skal flyttes. Derfor bør flytningen i et patientforløb naturligvis minimeres til mindst muligt. Graver man dybere i sine
processer, vil man dog ofte opdage mange andre former for unødige bevægelser
og transport. Et eksempel er depotrum placeret for enden af afdelingen eller
måske endda i en helt anden afdeling, hvilket giver anledning til, at personalet
skal bevæge sig langt hver dag, eller at det pågældende depotrum roder, hvorefter der skal bruges tid på at lede. Tid, som kunne være brugt på værdiskabende
pleje hos patienten.
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De generelle problemområder i forhold til bevægelse og transport kan eksempelvis være:
. Når der er lang afstand til nødvendige materialer/personer (f.eks. manglende
instrumenter på stue).
. Når en journal skal flyttes mange gange frem og tilbage mellem forskellige
afdelinger.
. Når personale skal bevæge sig “rundt om” udstyr eller apparatur.
. Når personalet må lede efter en journal eller procedure.
. Når det mest anvendte udstyr er placeret længst væk (i et andet rum, på
øverste hylde eller bagerst i skabet).
Afhængigt af problemstillingen kan man anvende forskellige værktøjer til at
synliggøre unødige bevægelser og transport. Er der tale om egentlig transport
af udstyr, patienter eller journaler, kan man med fordel lave en værdistrømsanalyse eller tegne et spaghettidiagram, som viser afstandene. Er der tale om
uhensigtsmæssig placering i et rum eller en afdeling, kan man bruge 5S til at
sætte tingene i system. Desuden kan man lave en analyse af, hvilke hjælpemidler og hvilket udstyr man oftest bruger, og som derfor bør være lettest tilgængeligt. Er der tale om simpelt eller billigt udstyr, kan det ofte betale sig at have
ekstra udstyr, så det eksempelvis kan være til stede på alle stuer og ikke skal
flyttes rundt.
Spildtype 5: Flaskehalse/unødig ventetid
Spildtypen unødig ventetid hedder sådan, fordi ventetid på hospitalet kan være
sundhedsfagligt begrundet. Når det er sagt, ønsker de færreste patienter lang
ventetid på at komme i behandling og unødig ventetid under selve behandlingen på hospitalet.
Begrebet flaskehals er et udtryk for, at det procestrin, som har den laveste
kapacitet, er begrænsende for, hvor meget der kan skabes i hele processen.
Flaskehalse er oftest roden til de største ventetider. Det er derfor vigtigt, at man
identificerer sine flaskehalse, så man kan arbejde målrettet og struktureret
med at skabe mere kapacitet på flaskehalsen. En flaskehals kan illustreres som
på figur 7.2 som et rør med en indsnævring.
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Figur 7.2: Flaskehals er et udtryk for, at det procestrin, som har den laveste kapacitet, er begrænsende for, hvor meget der kan skabes i hele processen. Ligegyldigt hvor hurtigt de forangående
eller efterfølgende processer arbejder, vil flaskehalsen bestemme, hvor meget der produceres.

Der vil altid være flaskehalse, men det gælder om at kende sin flaskehals. Man
kan arbejde struktureret hen imod at fjerne flaskehalse ved at følge denne
metode:
1. Identificér flaskehalsen - find ud af, hvor flaskehalsen i processen er.
2. Udnyt flaskehalsen - sørg for, at flaskehalsens kapacitet udnyttes fuldt ud.
3. Prioritér flaskehalsen -sørg for, at flaskehalsen får højest prioritet.
4. Løft flaskehalsen - forøg kapaciteten.
Find den nye flaskehals. Når punkterne 1-4 er fulgt, vil flaskehalsen være minimeret, og en ny vil derfor opstå – der er altid en del af processen, som har den
laveste kapacitet.
Hvis man kan holde fokus på flaskehalse, kan man nå langt med at undgå
unødig ventetid. Nogle af de steder, hvor den unødige ventetid er mest synlig,
kan eksempelvis være:
. Patienter, der sidder i et venteværelse og venter på en undersøgelse.
. Patienter, der står på en venteliste.
. Personale, der venter på hinanden.
. Bunker i form af uskrevne journaler, notater, ikke-registrerede rekvisitioner
og telefonforespørgsler.
Udover at arbejde med flaskehalse kan man arbejde med strukturer, som kan
afhjælpe problemer i processen:
. Man kan etablere tværfunktionelle teams, så opgaverne ikke behøver at
afvente en anden funktion i processen.
. Ved specielle kompetencer bør der altid være en ekstra person i reserve eller
en dækkende beskrivelse af arbejdsgangen (evt. en checkliste).
. Man bør fokusere på at isolere undtagelser og afvigelser fra hovedprocessen
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. Man kan forsøge at udjævne antallet af opgaver løbende (dagligt/ugentligt/
månedligt/årligt) for at sikre, at personalets kompetencer udnyttes optimalt.
. Man kan bruge grafer til at visualisere, hvor belastningen er størst.
. Man kan gøre processen mere synlig – f.eks. ved at vise processen på en
tavle.
Spildtype 6: Søge efter ting/forstyrrelser
En anden type af spild opstår, når man skal søge efter ting eller bliver forstyrret. Denne type spild kan ofte være resultat af nogle af de øvrige typer af spild.
Har man eksempelvis uorden og bunker, er der stor sandsynlighed for, at det afstedkommer søgen efter ting eller forstyrrelser fra andre. Fejl fører også ofte til
forstyrrelser, ligesom uklar kommunikation kan betyde, at man skal forstyrre
eller bliver forstyrret for at få klarhed.
Nogle typiske eksempler på spildtypen er:
. Når man er nødt til at søge efter redskaber, journaler og andre materialer.
. Der kommer mange daglige telefonopringninger, der afbryder den daglige
arbejdsrytme.

fra kollegaer, som skal følge op på en patientjournal, der ligger i bunken, eller
fra patienter, som ringer, fordi de ikke har modtaget svar eller indkaldelse som
forventet. Bunker kan således sløve hele processen ned.
De typiske karakteristika ved bunker og uorden er:
. De forlænger gennemløbstid (f.eks. i forbindelse med journaler, epikriser
osv.).
. De fjerner overblikket og resulterer i spildtid, når man skal lede efter ting.
. De giver stress.
Nogle af de tiltag, som kan forebygge bunker og uorden er:
. Standardiser arbejdspladsen (5S).
. Udjævn kapacitet i forhold til arbejdsmængder (fleksibilitet og flow).
. Kontroller mængden af indgående sager.
. Behandl undtagelserne i en separat proces, så de ikke blokerer hovedprocessen.

En stor del af det spild, der opstår på grund af spildtypen, kan man undgå ved
hjælp af simple værktøjer og tiltag. Det er:
. Opbevar tingene, hvor de skal bruges.
. Sørg for at markere uden på låger og skuffer, hvor ting befinder sig.
. Indfør forstyrrerolle (kan også kaldes sweeper eller flyver) som f.eks. håndterer alle telefonopkald i bestemte tidsrum og akut opståede opgaver.
. Gennemfør 5S workshop.
Spildtype 7: Bunker/uorden
I sundhedsvæsenet er begrebet bunker de fleste steder ikke ukendt. En travl
hverdag med mange patienter, uhensigtsmæssige processer og mangel på ressourcer fører ofte til, at der opstår bunker i processen.
Bunker er det mest synlige tegn på, at der er en flaskehals. Når der er bunker,
opstår der ofte også uorden og forstyrrelser. Uorden er f.eks., hvis man ikke kan
finde den rigtige journal, når man skal bruge den. Forstyrrelser kan komme
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KAPITEL 8
LEANPROJEKTET
Når det er besluttet at gennemføre et leanprojekt, skal projektet som alle andre
projekter afgrænses og beskrives, hvorefter selve projektet kan opstartes og
gennemføres. Der er en række generelle overvejelser og erfaringer i forbindelse
med gennemførelse af et leanprojekt, som kan være brugbare ved opstart af et
projekt:
. Størrelsen af projektet. Er der tale om en længerevarende udrulning af lean
bredt i organisationen, et afgrænset projekt over en kortere tidshorisont,
eller er der tale om mindre delopgaver, som ikke har størrelse og karakter af
projekt.
. Tilrettelæggelse af projektet. Afhængig af projektets størrelse kan det overvejes at gennemføre projektet efter en fasemodel, som sikrer den nødvendige
struktur og opfølgning.
. God projektledelse. I forbindelse med indførelse af lean vil der blive behov
for at gøre op med nogle normer og vaner, og i dette kapitel præsenteres en
række enkle tips til at gå forrest i implementeringen.
. Praktiske tanker om forandringsledelse. Ethvert leanprojekt indeholder også
elementer af forandringsledelse, og der gives i kapitlet nogle få råd til at
understøtte forandringsprocessen.
Projektets størrelse og omfang
Der kan strategisk være forskellige årsager til at gå i gang med lean på hospitalet. I Danmark er der til dags dato forsøgt forskellige modeller på de danske
hospitaler. De to største initiativer på henholdsvis Odense Universitetshospital
og på Hillerød Hospital er grebet meget forskelligt an:
. Odense Universitets Hospital: Lean blev introduceret som et nyt paradigme,
og der blev iværksat et omfattende kultur- og forandringsprojekt med fokus
på træning og kompetenceudvikling frem for hurtige resultater. Lean rulles
systematisk ud over alle afdelinger.
. Hillerød Hospital: Lean blev introduceret efter specifikke behov for forbedringer på udvalgte områder og bliver drevet som projekter med fokus på
procesforbedringer. Målet er at bruge leanmetoderne på udvalgte afdelinger
eller afsnit med størst potentiale, konkrete problemstillinger og/eller behov
for procesforbedringer.
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Ud over de ovenstående to grundlæggende tilgange, kan der være behov for
mindre tiltag, som ikke er drevet af strategiske overvejelser, men snarere af
mindre lokale forbedringsbehov. Det kan være vanskeligt for en afdeling at
afsætte tid og ressourcer til et længerevarende leanprojekt. I nogle tilfælde kan
man i stedet bruge et mindre antal workshops til at løse afgrænsede problemstillinger.
Opgaverne kan f.eks. dreje sig om følgende problemstillinger:
. Mindre ombygninger eller omrokeringer
. Rod og uorden
. Eksisterende uklar arbejdsgang
. Indførsel af kaizenmøder
. Manglende standarder
Uanset hvilken tilgang til lean der vælges er det vigtigt at gøre sig klart, hvad
målet er. En god start er, at definere opgaven ud fra en række minimumsparametre som:
. Hvad er målet med projektet (hvilken forandring ønskes opnået)?
. Er der en brændende platform (hvad sker hvis man ikke gennemfører projektet)?
. Hvad er projektets afgrænsning (f.eks. hvilke afdelinger, arbejdsgange eller
patientforløb indgår i forandringen)?
. Hvornår skal målet være nået, og hvordan måles det, om forandringen er en
succes?
. Hvem skal deltage (interessentanalyse og projektorganisation)?
. Hvem ejer projektet/opgaven (styregruppe)?
. Hvem skal udføre projektet/opgaven?
Leanprojekt faserne
Baseret på erfaringer fra Hillerød Hospital er nedenfor i figur 8.1 vist et eksempel på en fasemodel til leanprojekter.
1. Idé

2. Mobilisering

3. Analyse

4. Design

5. Implementering

6. Opfølgning
og forankring

Figur 8.1: Fasemodel, som kan bruges til leanprojektet fra idé til opfølgning og fastholdelse.
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En fasemodel er et stærkt værktøj til at fastholde struktur samt sikre ledelsesfokus og beslutninger i de kritiske faser af projektet. Der kan f.eks. indlægges
faste styregruppemøder mellem hver fase, hvor leverancer og opgaver løbende
evalueres og tilpasses.
1. Idéfasen
I idéfasen defineres projektet, og der kan med fordel udarbejdes en projektbeskrivelse tilstrækkeligt detaljeret til, at ledelse eller styregruppe kan tage stilling til projektet. Projektbeskrivelsen udarbejdes normalt i samarbejde mellem
opgavestiller/ejer og eventuel udpeget projektleder. Projektbeskrivelsen bør
indeholde punkter som:
. Baggrund
. Beskrivelse af opgaven
. Projektmål
. Succeskriterier
. Projektets omfang og afgrænsning
. Eventuel prioritering
. Projekt organisation
. Økonomi og ressourceforbrug
2. Mobiliseringsfasen
Når projektet er beskrevet tilstrækkeligt til, at ledelse eller styregruppe kan
tage stilling til om projektet skal opstarte, kan mobiliseringsfasen indledes. Det
vigtigste element i mobiliseringsfasen er interessentanalysen, som skal sikre,
at man får overvejet hvilke personer, afdelinger eller grupper, som kan påvirke
eller blive påvirket af projektet.
Nedenfor er listet eksempler på snitfladeafdelinger, der kan hjælpe i projekt
opstarten, så projektgruppen kan danne sig et overblik over eventuelle andre
tiltag, der er i gang:
. Administrative afdelinger, der varetager planlægning og økonomi, som kan
have input til større økonomiske tiltag, der kan påvirke projektet.
. Byggeteknisk Afdeling, som bør orienteres, og som desuden kan være vidende om ombygninger, der kan påvirke projektet.
. Arbejdsmiljøafdelingen, som kan have en interesse i projektet, som kan
påvirke medarbejdernes arbejdsgange.
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. Kvalitetsafdelingen, som kan have væsentlige input, hvis projektet påtænkes
at påvirke arbejdsgange, som direkte berører patienterne.
. IT-afdelingen, som kan have vigtig viden om understøttende IT-systemer,
kan også ofte hjælpe med at understøtte dataopsamling.
I mobiliseringsfasen er det vigtigt at få en klar struktur på projektet. Udeståender fra idéfasen bør defineres, og der bør udarbejdes projektplan/milepælsplan.
Følgende projektledelsesværktøjer kan med fordel benyttes:
· Projektplan/milepælsplan
· Interessentanalyse
· Risikoanalyse
· Kommunikationsplan
3. Analysefasen
Formålet med analysefasen er at afdække, hvad der er de vigtigste problemområder. Dette kan med fordel gøres ved hjælp af leanværktøjet værdistrømsanalyse. Værdistrømsanalysen, som beskriver flowet i det nuværende forløb,
kan med fordel udarbejdes af en projektgruppe med bred repræsentation af
interessenter. Det er vigtigt, at værdistrømsanalysen viser de faktiske arbejdsgange i detaljer – og ikke de beskrevne arbejdsgange, som ofte ikke følges
slavisk i hverdagen. Resultatet af værdistrømsanalysen er en præcis afdækning
af den samlede proces med angivelse af tiden for de enkelte aktiviteter samt
ventetid mellem aktiviteterne, og problemområder identificeret i forbindelse
med optegning af processen. En nærmere beskrivelse af værdistrømsanalysen
findes i kapitel 3.
Efter enighed om den nuværende værdistrøm, foretages analyser på udvalgte
problemområder. Analyserne fortsætter, indtil man har opnået tilstrækkelig
information om de bagvedliggende årsager, til de oplevede problemer. Det er
vigtigt i denne fase at fastholde medarbejdernes motivation og undgå fejltagelser, der kan risikere at bremse projektet i de følgende faser. Træning i leanbegreberne er også en del af denne fase og kan med fordel omfatte leanspil og
øvelser, som fremmer projektgruppens forståelse for leanprincipperne. Så vidt
det er muligt bør alle afdelinger med snitflader til projektet inddrages eller
informeres om tiltagene fordi de kan påvirke disse afdelinger.
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En mulig faldgrube i analysefasen
Kan leanmetoderne overhovedet bruges, når man ikke ved, hvor mange patienter man kan forvente? Det kan de godt. Det bedste eksempel er skadestuen, som
næsten per definition er den mest variable del af hospitalet. En analyse af patienternes ankomst henover dagen og henover ugen viser imidlertid gentagne
mønstre, som man kan planlægge en gennemsnitsbemanding efter.
Observationsdag - Opdag spildet
En observationsdag supplerer værdistrømsanalysen med observerede arbejdsopgaver og spildtyper. Den kan give en ide om potentialet ved at sætte ind på et
bestemt område. Observationsarket kan med fordel tage udgangspunkt i de syv
spildformer, men skal i praksis ofte tilpasses opgaverne i afdelingen. Se figur
8.2 nedenfor.
Beskrivelse af
aktivitet
eller spild

Start
og
sluttid

Lede/
forstyrrelser

Uklar
kommunikation

Bevægelse og
transport

Flaskehals/
Ventetid

Bunker/
uorden

Fejl

Overbehandling

1
2
3
4
5
Figur 8.2: Observationsskema til at notere aktiviteter eller spild med tidsangivelse og mulighed for
at afkrydse en eller flere spildformer.

Både et højt antal og et højt tidsforbrug for en spildform vil være væsentlige
indsatsområder i det videre projektforløb. Se eksempler på antal og tidsforbrug
ved spildobservationer i figur 8.3.
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Sygeplejeopgaver - Antal
Observationsperiode 07.00-14.00
1

2 7

Patientpleje/behandling

4

Opfølgning på pt.

10

9

Patientpleje/behandling
som på figur

15

Daglig planlægning m.plejekollega
Fælles planlægning af Stuegang

4

Plejeforberedelse til stuegang
Planlægning af stuegang m. læge

3

7

7

10

17

9

Stuegang

1

Forstyrrelser

16

Lede/søge
Pause

plejeopgaver - Antal
vationsperiode 07.00-14.00

entpleje/behandling

4

ølgning på pt.

9

Sygeplejeopgaver - Tid
Observationsperiode 07.00-14.00

9

Patientpleje/behandling
Opfølgning på pt.

15

thåndtering

Kosthåndtering

ig planlægning m.plejekollega

Daglig planlægning m.plejekollega

es planlægning af Stuegang

Fælles planlægning af Stuegang

lægning af stuegang m. læge

9

Kosthåndtering

14

eforberedelse til stuegang

Sådan gør du
Sygeplejeopgaver
- Tid
Observationsperiode
07.00-14.00
1. Definer forventede
kategorier af arbejdsopgaver og spildtyper på forhånd

17

9

egang

tyrrelser

16

e/søge

9

33

Plejeforberedelse til stuegang
Stuegang
Forstyrrelser
Lede/søge

Figur 8.3: Øverste tegning viser et lagkagediagram med opgaver og spildtyper fordelt på antal,
mens nederste tegning viser de samme opgaver og spildtyper fordelt på tidsforbrug. Forstyrrelser
fylder f.eks. meget i antal, men mindre i tid.
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Man skal være opmærksom på, at observationerne vil være et øjebliksbillede af
en situation, som ikke nødvendigvis er repræsentativ for en normal situation.
Analysen kan derfor suppleres med udtræk fra IT-systemer, der kan supplere
iagttagelserne ved at se over en længere tidsperiode. Ofte vil observationerne
dog være gode udgangspunkter for forbedringstiltag.

Planlægning af stuegang m. læge

Pause

se

3
93

8.2. Brug evt. også plantegninger, som kan bruges til at tegne
på spaghettidiagrammer.
Kosthåndtering
2. Sørg for, at personale på afdelingen er informeret om, at der kommer
Daglig planlægning m.plejekollega
leankonsulenter, som vil observere personalets arbejdsgange. Ideelt er der
Fælles planlægning af Stuegang
afholdt et oplæg om lean til hele afdelingen på forhånd, for at undgå misforPlejeforberedelse til stuegang
ståelser
om m.
formålet.
Planlægning
af stuegang
læge
3. Følg personale eller en patient og noter/tegn undervejs. Stil de relevante
Stuegang
Forstyrrelser
spørgsmål undervejs, men pas på ikke at påvirke de arbejdsgange, der skal
Lede/søge
observeres.
Pause
4. Sørg for at informere personalet om observationerne sidst på dagen.
5. Kategoriser arbejdsopgaverne og spildtyperne og illustrer dem som lagkagediagrammer. Alternativt kan man præsentere og diskutere observationerne
med projektgruppen.
Opfølgning
på pt.
bevægelsesmønstre

Som alternativ til observationsdagen, hvor man typisk observerer statisk i en
afdeling, kan man udføre en mere procesorienteret analyse: Walk the process,
hvor patienten eller produktet (journal o.l.) følges fra start til slut. Denne
tilgang kan synliggøre spild i selve processen i højere grad end de omkringliggende opgaver og forstyrrelser.
Pareto diagrammet - Prioriter opgaverne
Pareto diagrammet er egentlig et Six Sigma værktøj (optimeringsmetode med
vægt på brug af statistiske værktøjer). Men diagrammet er meget brugbart i
leanprojektets analysefase, når man har kvantitative data, som skal prioriteres.
Et pareto diagram hjælper med at fokusere på få væsentlige områder eller problemer efter 80/20 reglen. 80/20 reglen siger f.eks. at 80% af en virksomheds
omsætning typisk udgøres af 20% af kunderne, hvorfor det giver mening for
virksomheden at koncentrere sig om disse kunder. Den supplerer 5 x hvorfor
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analysen godt ved at afdække problemer i analysefasen og giver et godt grundlag for designfasens løsninger. Se et eksempel på Pareto diagrammet i figur 8.4.

Pareto - kontakter og land 2006
450

120,00%

400

100,00%

Antal kontakter

350
300

Antal Kontakter
Akk. Procent

80,00%

250

lighed for at målrette skriftlig information på de pågældende landes sprog på
forhånd. Det kræver adgang til et IT-system som f.eks. et datavarehus.
Typisk brugte værktøjer/aktiviteter i analysefasen:
. Observationsdag/ Walk the process
. Dataanlyse
. Nuværende værdistrøm
. 5 x hvorfor
. Pareto analyse

60,00%

200
150

40,00%

100

20,00%

50
Grækenland

Pakistan

Luxembourg

Irland

Belgien

Finland

Schweiz

Østrig

Island

Øvrige Europa

Jugoslavien (tidl.)

Italien

Spanien

Holland

Tyrkiet

Frankrig

Norge

Storbritannien

Sverige

0,00%
Tyskland

0

Land

Figur 8.4: Pareto diagrammet viser antal kontakter på hospitalet for udenlandske patienter summeret til % på højre akse. Det ses, at 80% udgøres af patienter, som kommer fra 20% af landende;
Sverige, Tyskland, Norge, Storbritannien og Tyrkiet. Denne viden blev brugt af projektgruppen ved
design af en fremtidig arbejdsgang omkring refusion fra udenlandske patienter.

Sådan gør du
1. Optæl de forskellige observationers forekomst og arranger dem i rækkefølge
med de fleste observationer øverst.
2. Udregn akkumuleret procentdel startende ovenfra. I f.eks. Excel kan nu
vælges en såkaldt kombinationsgraf, der viser både antal og akkumuleret
procent.
3. Som tommelfingerregel kan nu prioriteres de observationer, der udgør 80%
af det totale antal.

4. Designfasen
I design- og afprøvningsfasen finder projektgruppen løsninger på de i analysefasen afdækkede problemer og designer en fremtidig værdistrøm. Den fremtidige proces bør tænkes som en ideal proces, der efterfølgende tilpasses virkelighedens begrænsninger. Denne fase kan også omfatte en pilottest af løsningerne
for at sandsynliggøre, at det også kan lade sig gøre i praksis. Pilottesten kan
afsluttes med en beregning af det økonomiske potentiale på at foretage ændringerne. Det økonomiske potentiale kan f.eks. omfatte anslået merindtægt ud
fra takster for indlagte og ambulante patienter. Afregningen på meraktiviteten
sammenholdes med evt. øgede udgifter. I praksis vil designfasen ofte overlappe
med analysefasen, selvom det er vigtigt, at problemerne er afdækket og forstået
til bunds, inden man går til design. Omvendt kan man risikere et for langstrakt
forløb, hvis man har en omfattende analysefase. Temaet for designfasen er
fakta frem for fornemmelser.
Meraktivitetsberegning
Den økonomiske konsekvens kan anskueliggøres ved at lave en såkaldt meraktivitetsberegning. F.eks viser meraktivitetsberegningen i figur 8.5, at meraktiviteten kan betale sig for afdelingen, idet indtægten fra den ekstra aktivitet er
væsentlig større end udgifterne forbundet til meraktiviteten.

Pareto diagrammet kan i nogle tilfælde bruges flere gange i træk til at afdække
rod årsager. F.eks. kan man forestille sig et paretodiagram over de største modtagere af udenlandske patienter. Hvis Akutafdelingen stod som en af de største
modtagere, kan man fremstille et nyt paretodiagram, der viste fordelingen af
udenlandske patienter på lande for kun Akutafdelingen. Det ville give mu-
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Forudsætninger

< Figur 8.4: Meraktivitetsberegning, der viser det samlede indtægts- og udgiftsgrundlag. Indtægten baserer sig på DRG/DAGS taksten for aktiviteten fratrukket de estimerede omkostninger.

Tredje stue med 9 ekstra ambulante skopier om dagen

Forudsætning

uger

dage pr. år

ekstra pt. pr
dag

40

200

9

Ambulant besøg

1315

DAGS takst (PG05G) - sig
og kolo

2540

I alt amb. sig/kolo skopi

3855

Ambulant besøg

1315

DAGS takst (PG05B) - gas

1963

I alt amb. gas skopi

3268

9 ekstra pt.
pr dag

Ambulant
meraktivitet

Kolo

2

Gas

4

Sig

3

5. Implementeringsfasen
I implementeringsfasen går ændringerne i drift. Hvis der ikke allerede på dette
tidspunkt er indført daglige eller ugentlige kaizenmøder bør man starte disse.
Der måles på de parametre, som er vigtige for den pågældende afdeling eller
patientforløb. Med kaizenmødet sikrer man fokus på afdelingens performance
og vedvarende forbedringer. Man bør også allerede her overveje, hvordan fastholdelsen af leantiltagene sikres.

Udgifter
Scenario 1 (23 pt./dag 14 pt. Før > dvs. 9 pt. flere om dagen)
Udgifter
Personalegruppe

2007 årslønninger

antal

sygeplejerske

362.000

1.5

543.000

drift

108.600

omkostninger i alt

651.600

Typisk brugte værktøjer/aktiviteter i designfasen:
. Fremtidig værdistrøm med forudsætninger
. 5S oprydninger
. Standarder som f.eks. checklister
. Kapacitetsplan
. Bemandingsplan
. Pilotaftestning

Typisk brugte aktiviteter i implementeringsfasen:
. Opstart af kaizenmøde
. Øget kommunikation om tiltagene til personalet

Indtægter
Scenario 1 (23 pt./dag 14 pt. Før > dvs. 9 pt. flere om dagen)
Indtægter

100%

50%

25,9%

DRG/DAGS Gruppe

2007
takst

Antal skopier pr dag

Antal skopier pr år

Total
niveau

Hospitals
niveau

Enheds
iveau

DAGS takst sig og kolo

3855

5

1000

3.855.000

1.927.500

998.445

DAGS takst gas

3268

4

800

2.614.400

1.307.200

677.130

6.469.400

3.234.700

1.675.575

100%

50%

25,9%

Total
niveau

Hospitals
niveau

Enheds
iveau

Indtægter

6.469.400

3.234.700

1.675.575

Omkostninger

651.600

651.600

651.600

Indtægtsændring +/-

5.817.800

2.53.100

1.023.975

I alt
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6. Opfølgning- og forankringsfasen
Når selve projektet er afsluttet, og de ønskede ændringer er indført, bør der
være en løbende opfølgning til at understøtte forankring af forandringerne.
Man kan med fordel anvende nedenstående elementer til at understøtte forankringen:
. Projektevaluering
. Projektafslutningsrapport
. Audit

73

Gode råd om leanprojektet
Generelt gælder mange af de samme principper ved leanprojekter som alle
andre typer projekter:
. Lav et oplæg i begyndelsen af projektforløbet for hele afdelingen, sådan at
alle på afdelingen ved, hvad der skal til at ske. Print projektplan ud i A3,
laminér og hæng op.
. Undgå fejl i begyndelsen af projektet. Fejltagelser i begyndelsen kan være
ødelæggende for projektets næste faser, specielt observationsdagen kan give
anledning til, at personalet føler sig hængt ud, hvis de bliver tidsmålt. Dette
bør gøres med konduite.
. Lav en teamsammensætning med blanding af ældre, yngre, erfarne og
uerfarne medarbejdere. Kombinationen af medarbejdere, der kender de eksisterende arbejdsgange til bunds og medarbejdere, der ser arbejdsgangene
med nye øjne, er specielt velegnet.
. Brug en lokal projektleder ved større projekter for at sikre, at ændringerne
forankres i afdelingen.
. Lav en interessentanalyse tidligt, som sikrer, at projektets rammer defineres
skarpere, relevante interessenter inddrages og eventuelle begrænsninger
afklares inden vigtige beslutninger i projektet tages.
. Lav en projektbeskrivelse med klare SMART mål (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsafgrænsede) - Eksempelvis er målet ”At antallet
af skopi-patienter på venteliste 1. maj 2008 er reduceret med 50 % i forhold
til 1. maj 2007” specifikt i forhold til skopi-patienter, målbart i forhold til
ventelisten, accepteret da der i projektgruppen er enighed om, at det er et
vigtigt og relevant mål, realistisk da man forventer at kunne påvirke ventelisten ved at behandle flere patienter og tidsafgrænset til 1. maj.
. Adskil faserne analyse og design. Det er vigtigt at gennemføre alle relevante
analyser, før man går til løsningen, selvom det kan være overordentligt
fristende. Omvendt kan analysefasen blive for omfattende og dræne projektgruppen for energi, inden designfasen begynder.
. Sikre effektive møder. Det omfatter bl.a., at dagsordenen overholdes, alle
projektdeltagere kommer til orde, at større problemstillinger evt. må parkeres på tavlen, indholdet opsummeres til sidst, og der aftales, hvem der skal
finde ud af hvad til næste gang.
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Ofte vil der i en projektgruppe være medarbejdere, som ikke er så vant til
projektarbejde, og der kan derfor med fordel opstilles nogle fælles regler og
forventningsafstemning til at understøtte en god proces. Nedenstående liste
kan tjene som inspiration:
. Altid overholde tidspunkter.
. Altid overholde deadlines for opgaver.
. Huske at tjekke mail/kalender dagligt.
. Huske at melde afbud, hvis man ikke kan komme.
. Være synlige og informere øvrige medarbejdere og kollegaer om projektet.
. Deltage aktivt i både træning og projektet.
. Være loyale over for fælles beslutninger i projektgruppen.
. Bede om information, hvis man savner noget.
. Udvise imødekommenhed for tiltag og ideer.
. Hjælpe med erfaringer i overgang til drift/implementering.
Ligeledes kan man med fordel definere nogle regler og forventningsafstemning
i forhold til en lokal projektleder:
. Være synlig og udvise forbilledlig adfærd over for personale.
. Deltage aktivt i både træning og projektet.
. Være loyal over for klinikledelsen/afdelingsledelsen.
. Indkalde til projektgruppemøder.
. Sørge for overholdelse af deadlines.
. Tage ansvar for inddragelse af alle faggrupper.
. Tage ansvar for at gennemføre tiltag.
. Følge op på forbedringstiltag.
. Udvise imødekommenhed for tiltag/ideer.
. Give ros til medarbejdere og anerkende initiativer og gode præstationer.
. I samarbejde med leankonsulenten at bidrage til afleveringsforretning af
projektet og efterfølgende hjælpe i overgang til drift.
Forandringsledelse
Alle leanprojekter vil som udgangspunkt medføre en forandring. Det er derfor
også vigtigt at tænke over forandringsledelsesaspekter. Der vil i projektperioden
opstå modstand mod at ændre arbejdsgange, og ideer vil blive afvist. Nogle
gange må man opgive at arbejde videre med et område, men generelt er der
nogle helt konkrete råd, som man kan bruge undervejs:
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. Projektgruppen oplever den brændende platform – Hvis alle har en fælles
forståelse af en reél problemstilling, er der større chance for, at den kan
ændres. Noget visuelt som f.eks. en bunke med journaler eller en grafisk
illustration kan understøtte dette.
. Træn projektgruppen i leanprincipperne – Hvis man har en forståelse for
hvorfor lean faktisk virker, er det nemmere efterfølgende at arbejde efter
principperne.
. Projektgruppen foreslår ændringerne – Når problemet i analysefasen er
afdækket og forstået til bunds, er det nemmere for projektgruppen at se den
rigtige løsning. Det vil efterfølgende være nemmere for personalet at stå
inde for en løsning, man selv har været med til at designe.
. Så et frø og giv tid – En ide til ændring af den nuværende tilstand kan umiddelbart blive mødt med modstand, men nogle gange skal en ny tankegang
have tid til at bundfælde sig. Man kan i slutningen af et projektmøde lancere
dagens bobler, som projektgruppen kan tænke over til næste gang.
. Giv køb på noget i bytte for andet – Hvis der er modstand mod ændringer
på et bestemt område, kan det betale sig at revurdere vigtigheden af dette,
hvis det i stedet kan betyde, at man kan gennemføre vigtige ændringer på et
andet område.
. Medtag væsentlige meningsdannere i projektgruppen – Hvis projektgruppens beslutninger undermineres uden for projektgruppens møder, kan
projektet kuldsejle. Medtag derfor meningsdannere og potentielle modstandere af projektet i projektgruppen. Tiltag, hvor der er en potentiel risiko for
modstand, kan med fordel diskuteres over flere møder, da holdningsændringer, der påvirker de individuelle projektmedlemmers grundholdning
og livsanskuelse, kræver tilvænning over tid. Projektledelsen skal tidligt i
projektet give rum for, at alle har lige ret til at diskutere så længe man er bag
projektdøren, og at de tanker ikke kommer ud til andre, før hele gruppen er
enige om dette.
. Åbenhed om resultaterne i leanprojektet undervejs – For at sikre uproduktiv
spekulation i afdelingen om fremtidige ændringer som følge af leanprojektet, bør der være fuld åbenhed om projektet undervejs i forløbet. Involver og
informer hele personalet i hele projektperioden. Det er vigtigt, at personalet,
som ikke er med projektgruppen, føler, at de er med i projektet. Typisk
indebærer det, at den daglige leder informerer om fremskridt ved personalemøder o. lign. Det er også brugbart at igangsætte ugentlige tavlemøder inden
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projektets afslutning for derved at tage hul på initiativerne og vise konkrete
resultater.
Sådan planlægger du forandringen i et leanprojekt på hospitalet:
1. Sørg for at undersøge, om der er en brændende platform. Hvis ikke personalet oplever, at der er behov for ændringer, kan det blive svært at gennemføre
forandringer.
2. Lav som minimum en opgavebeskrivelse med formål og en overordnet tidsplan.
3. Afstem forventningerne inden projektstart om projektets formål med den
lokale ledelse på afdelingen for at sikre, at de vil understøtte leantiltagene.
4. Præsenter lean på afdelingen, sådan at der ikke er tvivl om leanprojektets
formål, og hvad lean går ud på.
5. Inddrag interessenter fra andre afdelinger eller faggrupper, som kan have
viden og snitflader til leanprojektet.
6. Træn løbende personalet i leanmetoderne sådan at forståelsen er på plads
inden implementering.
7. Planlæg de mindst risikofyldte ændringer først, sådan at projektet får en god
start.
8. Informer og inddrag løbende resten af personalet om, hvad der sker i leanprojektet.
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KAPITEL 9
LEANPROJEKT CASE
Nedenfor beskrives et fiktivt leanprojekt i et ambulatorium. Projektet er fiktivt,
men de beskrevne leantiltag er alle afprøvet i forskellige lean projekter på Hillerød Hospital.
Idéfasen
Afdelingsledelsen besluttede at starte leanprojektet op efter et fællesmøde,
hvor man drøftede samarbejdsmæssige problemer. Mødet udsprang af frustrationer hos medarbejderne over uens arbejdsgange, der ikke fungerede optimalt.
Ledelsen på afdelingen havde før haft god erfaring med lean og besluttede, at
igangsætte et projekt for at hjælpe med at løse de utilfredsstillende forhold.
Mobiliseringsfasen
Den lokale projektleder på afdelingen og en lean konsulent udarbejdede en
projektbeskrivelse. I den indledende fase viste det sig at være vanskeligt at
opstille klare mål og succeskriterier for, hvad der skulle opnås, da man ikke
vidste i detaljer, hvad der gemte sig af udfordringer. Ledelsen besluttede at have
to succeskriterier:
. Forøgelse af kapacitet i ambulatoriet på 15% målt et år efter projektstart
sammenlignet med året op til projektstart.
. Mindskning af medarbejdernes oplevelse af stress ½ år efter projektets
gennemførsel, målt som score på minimum 3,5 på to udvalgte spørgsmål på
scala 1-5.
For at understøtte øget kapacitet opstillede den lokale projektleder og leankonsulenten konkrete projektmål om 5S oprydning på ambulatoriet samt
kortlægning og forbedring af arbejdsgange med værdistrømsanalyse. Der blev
endvidere defineret yderligere mål for projektet om at mindske tidsforbrug på
at lede og søge efter udstyr.
En styregruppe blev nedsat bestående af den udpegede projektleder fra afdelingen, projektejere, som var afdelingsledelsen på ambulatoriet, to leankonsulenter samt to afsnitsansvarlige. På det første styregruppemøde blev projekt-
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beskrivelsen gennemgået. Projektplan og det forventede ressourceforbrug blev
fremlagt, og der blev nedsat en projektgruppe til projektet.
Analysefasen
Analysefasen blev indledt med et projektgruppemøde, hvor projektets mål og
succeskriterier blev gennemgået og diskuteret. Roller i projektet og tidsplanen
inkl. mødebookinger blev fremlagt. Projektgruppen udarbejdede en interessentanalyse, som afslørede, at der ville blive behov for at inddrage folk fra
centraldepotet og linneddepotet ved omorganisering af depoter. Det blev også
aftalt at kommunikere resultater fra lean projektmøderne til resten af afdelingen i det ugentlige nyhedsbrev og afdelingsmøderne.
Næste skridt var, at leankonsulenterne observerede arbejdsgangene i ambulatoriet. To leankonsulenter observerede dagvagten i ambulatoriet. Den ene fulgte
én fra plejepersonalet, mens den anden lavede observationer i sygeplejekonteret/venteværelset. Observationerne blev præsenteret som et lagkagediagram,
der viste de hyppigste og mest tidskrævende spild-aktiviteter. Spildtyperne
fordelt på antal, viste en overvægt af uklar kommunikation, bunker/uorden
og lede- og søgeaktiviteter sammen med uklar kommunikation. En tilsvarende graf viste spildtype fordelt på tidsforbrug. Herudfra blev det anslået, at
plejepersonalet på dagvagten ledte/søgte efter udstyr 35-40 gange og tilsammen
brugte 80-90 minutter på dette dagligt. Det blev derfor besluttet at gennemføre
flere 5S workshops i sygeplejekontoret, gang, undersøgelsesrum og depotrum.
5S workshops sikrede, at spild ved bunker/uorden blev adresseret, mens spildtyperne uklar kommunikation og fejl krævede nærmere analyse med værdistrømsanalyse.
Plejepersonalet blev opdelt i hold som gennemførte 5S over 3-4 timer. Sække
med ting, der ikke blev brugt dagligt, blev smidt ud, og andre ting blev stillet i
karantæne med udsmidningsdato 14 dage frem. Undersøgelsesrum blev indrettet sådan, at det ikke ville have betydning, om man som personale benyttede
det ene eller det andet rum. I skabe blev udstyr og apparatur til undersøgelser samlet i pakker, som nemt kunne hentes efter behov, og der blev mærket
synligt op med dymo-tape og billeder for tingenes plads. Kontoret blev ligeledes
indrettet sådan, at skriveborde indeholdt de i hverdagen mest benyttede ting.
Flere reoler og hylder blev frigjort til andet formål, når gamle vejledninger og
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bøger blev smidt ud. Afmærkningen på alle hylder og skabsdøre sikrede, at
både fastansatte og vikarer nemt kunne finde ting. I forbindelse med oprydning og omflytning af skuffer i depotet blev en medarbejder fra centraldepotet
inddraget, da de i praksis står for en del af den daglige genopfyldning af varer.
5S workshoppen reducerede plejepersonalets spildtid på at lede og søge efter
ting, og der var skabt en synlighed i afdelingen, som gjorde, at resten af personalet efterfølgende begyndte at omtale projektet positivt. Flere kommenterede,
at det nu var mere fleksibelt at skifte stue, da tingene havde samme plads.
Derefter blev booket to dage til workshop, hvor repræsentanter fra de forskellige faggrupper blev indkaldt. Teamet bestod af en overlæge, en sygeplejerske,
en lægesekretær samt projektleder og leankonsulenter. Desuden blev der
undervejs inddraget personer fra snitfladeafdelinger. På første dag af workshoppen blev værdibegrebet gennnemgået. Hvem var kunden, og hvad gav værdi for
kunden? Hvis nu patienten skulle betale, hvilke arbejdsprocesser ville han/hun
så være villig til at betale for? Derefter blev udarbejdet værdistrømmen, som ses
i udsnit på figur 9.1. Afdelinger med snitflader til arbejdsgangene blev indtegnet. Det viste sig nemt at bede afdelingerne med snitflader om informationer,
når man viste dem værdistrømmen. Da værdistrømsanalysen var færdig, blev
den printet i A3 og hængt op på afdelingen og gennemgået til næste afdelingsmøde, så kollegaer fik mulighed for at komme med input.

Aktivitet: Dårlige
eliktive patienter til
indlæggelse. 5-10%

Aktivitet:
Læge visiterer.
Angiver ventegruppe.
1. (14 dg), 2 (1md.),
3. (3 md.), 4. (kontrol)
Ansvarlig: Lægen
Med: Terje
Kir: Ib/Frank
Tid: 1 min.

Registreres:
Bookes HI

Ventetid
på: Henvisninger venter
på sekretær

Aktivitet:
Patient indkaldes.
Brev/Tlf. Booke/
indkalde. Afsende
brev med instruks
Kir pt. HF
Med pt. HA
Indlagt på HI
Ansvarlig: Sekretær
Tid: 3 min.

0-3 dg.

Aktivitet:
Modtagelse +
forberedelse
Ventetid
på: Undersøgelse.
Tid: 1 uge til 3 md.
7-90 dg.

3 min.

Ventetid
på: I venteværelse på læge
Tid: 0-60 min.

Ansvarlig:
Sygeplejerske
Tid: 15 min.

0-60 min.
15 min.

Figur 9.1: Udsnit af nuværende værdistrøm på ambulatoriet.
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Inden næste workshop fremskaffede lean konsulenterne de data, der understøttede værdistrømsanalysen. Et datavarehus (IT system), der opsamlede data fra
registreringssystemet, var brugbart til at udarbejde scorekort (grafer der viser
udvikling). Graferne blev opgjort ugevis og viste de sidste 12 uger. Hospitalets
servicemål var et godt udgangspunkt for scorekort og derved også nogle mål,
som personalet og projektgruppen kendte i forvejen. Nedenfor er gengivet de to
første servicemål:
1. Tid fra modtagelse af henvisning i afdeling og til afsendelse af brev med
indkaldelse til forundersøgelse af patienten.
2. Tid fra afsendelse af brev med indkaldelse til patientens forundersøgelse
Servicemål graferne gav et godt overblik over ambulatoriets performance lige
nu og var et godt billede af, hvor der skulle iværksættes korrigerende handlinger eller nye løsninger. Ved næste projektgruppemøde blev værdistrømsanalysen uddybet med produktfamilier af patientsygdomme, der havde brug for
forskellige undersøgelsesforløb samt antal patienter, som blev grupperet i hver
familie. Det viste sig at visse typer patienter fik et hurtigere og lige så effektivt
forløb ved at komme i et specielt fast-track spor (specielt hurtigt forløb for en
del af patienterne som er designet til at kunne afvikles uden hindringer og
ventetider), som kun involverede én sygeplejerske.
Designfasen
Projektgruppen designede nu den fremtidige værdistrøm. Den nuværende
værdistrøm havde indeholdt en række opmærksomhedspunkter, som projektgruppen så som uhensigtsmæssige. Eksempelvis var der forskellige gennemløbstider for patienten afhængig af, om man som udgangspunkt var en
kirurgisk eller medicinsk patient. Efter flere analyser med 5 x hvorfor metoden
på henvisnings- og visitationsprocessen blev rod årsagerne identificeret. Rod
årsagerne viste sig primært at bunde i forskelle i bookingplanen for kirurgiske
og medicinske patienter. Ved projektmødet blev opnået enighed om følgende
overordnede indsatsområder for at implementere den fremtidige værdistrøm:
. Fast-track
. Forenkling af patientankomst
. Planlægning af dagen
. Optimal brug af ressourcer ift. opgaver
. Rolleafklaring – hvem gør hvad?
. Standard for kontrol af blodprøvesvar
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Projektgruppen blev opdelt i arbejdsgrupper, som udarbejdede løsningsforslag
på de ovennævnte områder. Arbejdsgrupperne arbejdede derefter parallelt over
to måneder på at finde løsninger.
Sideløbende med analyserne blev der i afdelingen ophængt målstyringstavler
og afholdt ugentlige kaizenmøder. Forud for hvert tavlemøde blev udprintet
grafer over målinger, som personalet havde besluttet værende de vigtigste
udover de førnævnte servicemål:
. Patienternes samlede gennemløbstid i ambulatoriet
. Antal patienter undersøgt i perioden
. Journalbunker
Implementeringsfasen
Idriftsættelse af løsningerne foregik løbende, efterhånden som de blev udarbejdet. Nogle løsninger viste sig ikke at fungere, som f.eks. brugen af en akutliste
til patientudeblivelser. Akutlistens navne viste sig allerede at være kendt og
blev allerede brugt til bookninger i sekretærgruppen i forvejen. Indsatsområderne med tilhørende løsninger nedenfor blev implementeret i praksis:
Fast-track med én sygeplejerske
. Et specielt flow for 30% af patienterne blev designet, hvor undersøgelsen
kun krævede én sygeplejerske. En liste over bestemte diagnoser fra analysefasen bestemte, hvilke patienter der endte i fast-track.
Forenkling af patientankomst
. Arbejdsgangen ved patientankomst blev ændret fra den gamle metode, hvor
patienten afleverede mødekort hos sekretær, som registrerede, hvorefter
sekretær ringede på klokken, og sygeplejersken afhentede mødekortet.
Afhentning af mødekortet blev besværliggjort af afstanden fra sekretærmodtagelse til sygeplejerskekontor, og der var risiko for, at klokken blev overhørt
i sygeplejekontoret. Den nye metode var registrering af fremmøde i IT-systemet hos sekretæren, hvorefter sygeplejerskerne kvitterede ved at registrere
undersøgelse, når de tog patienten ind.
Optimal brug af ressourcer
. De tilgængelige plejeressourcer blev i en kapacitetsanalyse sammenstillet
med det antal patient programmer, som var planlagt på de enkelte dage.
På baggrund af resultatet blev et program flyttet fra en dag til en anden, en
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anden faggruppe fik flyttet deres brug af et undersøgelsesrum, og en plejeressource fik flyttet sin ugentlige fridag fra ulige til lige uger. Se et uddrag af
kapacitetsanalysen i figur 9.2.
Ressourcekapacitet
Rumkapacitet

Kapacitet mandag lige uger
8
6

Antal

4
2

patienten. Telefonforstyrrelserne blev afhjulpet ved at indføre faste telefontider, og at der bliver lagt besked til kontaktsygeplejerske om, hvornår der
kan ringes tilbage.
A dage:
To spl. på de fleste ambulatorier
To spl. på de gravide/XOF/
Helsingør
Årsrapport
Flyver funktion

B dage:
To spl. på de gravide/XOF/Helsingør
Årsrapport når muligt
Flyver funktion

C dage:
To spl. på de gravide/XOF/
Helsingør
Ingen Årsrapport
Flyver funktion

Ambulatorie
Opgaver-personer

Med Flyver - A og B dage

Uden flyver - C dag

0
15:30-15:45

14:30-14:45

15:00-15:15

13:30-13:45

14:00-14:15

12:30-12:45

13:00-13:15

12:00-12:15

11:30-11:45

11:00-11:15

10:30-10:45

9:30-9:45

10:00-10:15

9:00-9:15

8:30-8:45

8:00-8:15

-2

Sekretær

-4
Tid

Figur 9.2: Kapacitetsanalysen på grafen ovenfor viser plejeressourcekapacitet og rumkapacitet
henover dagen. Når f.eks. rumkapaciteten er under nul, kan der i praksis ikke modtages flere
patienter. Analysen kompliceres af, at programmerne kan variere henover dagen, fra dag til
dag og være forskellig fra lige uger til ulige uger. Rumkapaciteten udregnes som antal patienter
fratrukket antal rum og ressourcekapaciteten som antal patienter fratrukket antal plejeressourcer.
Omlægning af programmer, flytning af fridage og lån af rum er blandt de praktiske muligheder for
at fordele belastningen til ressourcerne.

Planlægning af dagens opgaver
. De enkelte dage blev kategoriseret i A, B eller C dage om morgenen efter det
aktuelle dagsprogram og fremmødesituationen. De enkelte typer dage betød,
at rollefordelingen ændrede sig, og at visse opgaver blev op- eller nedprioriteret. Opgaver, der ikke kan nås den ene dag, bliver normalt indhentet en af
de næste dage.
Rolleafklaring, hvem gør hvad?
. Skema med roller og opgaver på henholdsvis A, B og C dage blev udarbejdet
sådan, at der ikke var tvivl om, hvem der udførte hvilke opgaver, se figur 9.3
nedenfor. Der blev indført en flyver/sweeper rolle til planlægningsopgaver,
telefonpasning og akutte patienter. Rollen var brugbar i situationer, hvor
der var risiko for uklar kommunikation og/eller mange daglige forstyrrelser.
Mange daglige telefonopringninger i et ambulatoriekontor kan være medvirkende til, at man som personale kan opleve en stresset hverdag til skade for
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Spl.

Husassistent

Flyver

Sekretær

Spl.

Husassistent

Runners (hver dag)
Akutte patienter
(gravide og fodsår)
Akutte blodprøver
Bestille og hente journal

x

-

x

-

x

x
x
x

Bestille, udlevere og registrere
div. medicinske præparater - IV
Aclasta

x

x

Medicinudlevering (Rikke/Margit)

x

x

Medicin på plads

x

x

Pakke kuverter (ratio+D.U.)
Registrere ydelser

x
x

Fordele næste dags program
Bestille og checke for VBT kørsel

x

x

x

x

x
x

x

x

Repeaters (hver uge)
Apotekervarer

x

Synacthen test

x
x

x

Rydde op i journaler

x

x

Bestille varer hjem og
sætte på plads

x

x

Strangers (hver måned)

Figur 9.3: Opgaver og roller på A, B og C dage afhægig af aktuel bemanding. Opgaverne er opdelt
i Runners, Repeaters og Strangers efter hyppighed. Runners er opgaver der skal løses hver dag,
Repeaters er opgaver der skal løses hver uge, mens Strangers er månedlige opgaver (ingen i dette
eksempel).
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Standard for kontrol af blodprøvesvar
. En standard for kontrol af blodprøvesvar blev godkendt i lægegruppen. Standarden var med til at sikre, at alle var enige om, hvornår og hvordan man
agerer på unormale værdier i blodprøven.
Opfølgning- og forankringsfasen
Projektet blev formelt afsluttet ca. 4 måneder efter mobiliseringen var opstartet. For at sikre forankring af resultaterne og en kultur med løbende forbedringer blev de ugentlige kaizenmøder fastholdt i ambulatoriet. Kaizenmødet
på afdelingen havde deltagelse af alle faggrupper for at sikre, at der ikke blev
lavet løsninger til ugunst for andre. Deltagelsen fra den lokale ledelse sikrede
effektiv beslutningsstruktur til mødet.
En god måde at sikre opfølgning viste sig desuden at være en times opfølgningsmøder med leankonsulenterne hver 14. dag i de første par måneder efter
projektets afslutning. I forbindelse med implementeringen af løsninger blev
der udarbejdet et lille skema til opfølgning, således at projektgruppen tre
måneder efter projektet kunne undersøge, om de nye tiltag fortsat virkede og
blev fulgt. Der blev afholdt evalueringsmøder, hvor det blev diskuteret, om der
var behov for mindre justeringer. Det forbedrede flow med fast-track, formindsket spildtid ved bedre indretning og bedre planlægning af ressourcer gjorde
tilsammen, at kapacitetsforbedringen på 15% kunne opnås et år efter projektafslutning. Samtidig blev personalets stressniveau målt til at ligge bedre end
den ønskede score. De ønskede forbedringer og succeskriterier i projektet var
dermed opnået.
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KAPITEL 10
FASTHOLDELSEN
Fastholdelsen af leantiltag er nok den største udfordring for leanimplementeringer på hospitalet. Projektet er umiddelbart en succes, men efter nogle
måneder begynder der at ske noget mærkeligt. Resultaterne falder tilbage til
niveauet før projektstart eller derunder. Forklaringen er oftest at forankringen
af de nye arbejdsgange i afdelingen ikke er lykkedes godt nok. Konsulenterne
er væk og projektgruppen, der i projektperioden har arbejdet sammen på tværs
med lean som deres nye faglighed og med et stort fokus fra ledelse og kollegaer, er stille og roligt stoppet med at fastholde lean. I en hverdag med mange
arbejdsopgaver, udskiftning af nøglemedarbejdere og et konstant politisk pres
vil man have en tendens til at falde tilbage til de gamle arbejdsvaner. Dette er
naturligt og helt normalt, og det sker for de fleste projekter i hospitalsvæsenet,
der ikke har en sundhedsfaglig vinkel.
Tiltag som fremmer fastholdelsen af leantiltag i afdelingen:
. Kaizenmødet med målstyring
. Leanaudit
. Procesejer
. Leanuddannelsen
. Leanambassadører
. Leannetværket
Kaizenmødet med målstyring
Kaizenmødet er tidligere beskrevet i kapitel 6 i forbindelse med det femte lean
princip, men specielt målstyringen kan være vanskelig at indføre i praksis.
Målstyringen har til formål at skabe klarhed over afdelingens eller afsnittets
aktuelle performance i forhold til det ønskede niveau. Scorekortet indeholder
informationer, der via et overskueligt grafisk layout kan hjælpe ledelse og
personale til at forbedre deres præstation. De enkelte mål vil i praksis være
bestemt ud fra afdelingens behov, registrerede data, og hvor nemt data kan
udtrækkes af IT-systemer.
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Det vigtigste er:
. Scorekortet skal være en synlig indikator for, hvordan det egentlig går på
afdelingen.
. Scorekortet bør have et mål, som man arbejder hen imod i fællesskab.
. Scorekortet skal understøtte, at man arbejder med fakta frem for fornemmelser.
. Scorekort skal være let at opdatere hver uge. Højst 10-15 minutter for sekretær eller mellemleder.
. De ophængte grafer skal relatere sig til processen og være relevante for personalet, højst 3-6 stk.
. Der kan være grafer, som afdelingsledelsen specifikt får fremstillet til brug
for egne indsatsområder.

Produktion:
. Antal skrevne journaler/notater.
. Antal patienter i ambulatoriet/antal undersøgelser/antal indlagte patienter.

Eksempel på scorekort i figur 10.1.

Det største problem omkring målstyring er i praksis fremstillingen af de ugentlige scorekort. Data bør udtrækkes i den afdeling, som skal bruge scorekortet,
da dette sikrer den lokale forankring og forståelse af data. Problemerne med
fremstillingen omfatter:
. Databehandling af rå udtræk er ofte nødvendigt både for at rette op på
mangler i registreringen og for at få data præsenteret i grafformat.
. Manglende tid, ressourcer og kompetencer i afdelingen til at trække, behandle og præsentere data.
. Stor afhængighed af de få centrale medarbejdere, der kan udtrække data og
fremstille scorekort. Det kan være nødvendigt at udarbejde en samarbejdsaftale med nogle der kan trække data i den første periode.

Patienter pr. uge
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Venteliste:
. Antal patienter på venteliste
. Antal nyhenviste (tilgang)
. Antal afsluttede (afgang)
Aflysninger:
. Antal aflysninger med årsag (f.eks. aflysninger fra patient, afdeling samt
hvor lang tid før mødetidspunktet aflysningen er sket)
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Uge

Figur 10.1: Scorekort med patienter pr. uge. Uger ud af x-aksen og gennemsnit på y-aksen.

Dertil kan det være en stor udfordring at sætte mål på de scorekort, der udvælges. Det er derfor godt at udarbejde målene allerede i projektet. Styring efter
de enkelte mål kan også være en udfordring, som ikke specifikt gennemgås i
denne bog.

Nedenfor ses de oftest brugte scorekort på Hillerød Hospital.
Servicemål:
. Ventetid fra henvisning til udsendelse af 1. brev til patienten.
. Ventetid fra henvisning til forundersøgelse eller behandling.
. Antal dage fra udskrivning til udsendelse af epikrise.
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Brugen af et datavarehus (IT system som giver mulighed for at analysere data
fra flere forskellige databaser) med ugentlige opdateringer fra registreringssystemet er efter vores erfaringer den bedste metode til nemt og hurtigt at
fremstille scorekort. Det er nemt at fremstille en forespørgsel, som uge efter uge
kan fremstille scorekort, hvor kun datoen ændres. Se eksempel på figur 10.2.

91

1.
2.
3.
4.

Endokrinologi patienter pr. uge. i 2008
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Planlagte og afsluttede patienter i PLsamme
søjle
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Figur 10.2: Eksempel på datavarehus med forespørgslen til venstre og scorekort grafen til højre.
Den blå farve på søjlerne viser de afsluttede rekvisitioner mens den gule farve viser de planlagte
rekvisitioner.

Leanaudit
Formålet med leanaudit er at fastholde fokus på resultaterne af leanprojektet.
Audit hjælper ledelse og personale med at sikre, at deres implementerede processer og arbejdsgange fungerer, som aftalt i et gennemført leanprojekt. Sammen med målstyring er leanaudit en central del af indsatsen for at fastholde
nye arbejdsgange og forbedringer. Hvis ikke vi løbende måler på niveauet, kan
vi aldrig vide, hvilke indsatser der har hjulpet og hvor meget.
Leanaudit skal desuden sikre, at der er kendskab til standarder og procedurer
på alle niveauer i organisationen, samt sikre at disse følges. Audit kan være en
kvartalsvis gennemgang af afdelingens leantiltag, hvilket giver en god indikation af, om afdelingen er på rette vej eller falder tilbage i gamle arbejdsvaner.
Auditøren er typisk en leankonsulent, projektdeltager fra afdelingens leanprojekt, kvalitetskoordinator eller evt. patientsikkerhedsansvarlig medarbejder.
Derudover kan deltage en repræsentant fra afdelingsledelsen og den lokale
kvalitetsgruppe.
Auditten tager typisk 2-4 timer inkl. evaluering og kræver et foruddefineret
skema, samt at auditøren bruger en neutral spørgeteknik. Auditskemaet kan
designes forskelligt fra afdeling til afdeling, selvom hovedopdelingen af skemaet er ens. Opdelingen kan f.eks. være:
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Proces/arbejdsgange
Kaizenmøde
Udvikling/fastholdelse
Målepunkter

1. Proces/arbejdsgange:
. Kan med fordel deles op i organisering, standarder og procesudførelse
. Udfører de rigtige faggrupper de aftalte opgaver efter den beskrevne standard? Eksempel: Modtager sekretærerne patologiprøverne og pakker ud og
registrerer i IT-systemet, når der afleveres prøver 4 x dagligt?
2.
.
.
.

Kaizenmøde:
Afholdes kaizenmøderne efter den frekvens, der er aftalt?
Overholdes dagsorden?
Er der repræsentativt deltagelse fra alle faggrupper på afdelingen?

3.
.
.
.

Udvikling og fastholdelse:
Kommer der forbedringsforslag til møderne?
Bliver forbedringsforslagene implementeret?
Kan de implementerede forslag fastholdes, og er de skrevet ind i afdelingens
værdistrømsanalyse?

4.
.
.
.

Målepunkter:
Bliver scorekortet udarbejdet hver uge?
Bliver scorekortet anvendt af ledelse og personale hver uge?
Er der en positiv tendens i målingerne?

Sådan gør du:
1. Auditøren tager udgangspunkt i afdelingens værdistrømsanalyse og følger
fysisk de aktiviteter, der er beskrevet her.
2. Auditøren kan undervejs spørge, om personalet overholder den aftalte
standard og bruger de beskrevne værktøjer og hjælpemidler korrekt? såsom
Sundviden, PatologiWeb, GS!åben eller andet IT-system. Auditøren kan
f.eks. også spørge eller se, om de tomme papæsker arkiveres, og om prøverne
kontinuerligt sendes videre til næste delproces med de rette labels påsat.
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3. Hvis ikke ovenstående svarer overens med værdistrømmen eller de andre
standarder, noterer auditøren sig følgende: Har personalet modtaget den
nødvendige træning for at opfylde procesopgaverne? Er personalet bekendt
med de standarder, der er aftalt, og ved personalet hvor de findes? F.eks. på
Sundviden, Intranet, oplæringsmappe eller andet.

Gennemsnit Tavlemøde
Udvikling og
17
fastholdelse
18
19
Gennemsnit Udvikling
Målepunkter
20

Kommer der forbedringsforslag til leanmøder
Er der gennemført forbedringer
Kan forbedringer fastholdes

Ja

100%
100%

Ja

100%

Ja

Bliver scorekort udarbejdet

Delvist

100%
100%
50%

Bliver scorekort anvendt
og håndteret af ledelse og
medarbejdere
Er der positiv tendes i
scorekort (herunder bunker,
produktion, )

Ja

100%

Ja

100%

I alt

83%
77%

Eksempel fra Patologiafdelingen på et spørgeskema, se figur 10.3.
Proces Audit Patologi 3. kvartal
Proces
Punkt Beskrivelse
Organisering

1
2
3
4

Produktionen

5
6

7
8
9

10
11
Standarder

12
13

Gennemsnit af Proces
Tavlemøde/
14
Leanmøde
15
16
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Fungerer modtagelsen af
prøver efter hensigten og rigtig
i forhold til VSM
Udfører sekrætærerne modtagelse og registrering
Passer opgaver, ressourcer og
takt med den nye organisering
Kender alle faggrupper deres
opgaver
Bliver X-pressen påfyldt og
startet efter planen.
Bliver Indstøbningsmaskinen
brugt kontinuerligt

"Ja / Nej /
Delvist"
Ja

Procent
opfyldelse
100%

Ja

100%

Ja

100%

Ja

100%

Delvist

50%

Nej

0%

Bruges VIP efter planen, dvs.
kun efter kl.14.00
Er alle border tomme og ryddet ved arbejdstidsophør. Dvs.
ingen synlige bunker
Sker der en kontinuerlig
registrering af alle prøver
.Sker udpakning og levering
til udskæring ifølge standarden
Er alle de blokke der er indstøbt, skåret efter planen
Er alle simple prøver pakket
ved arbejdstids ophør
Følger oprydningen på borderne i modtagelsen stadarden
på de ophængte billeder
Fungere opslagstavlerne efter
hensigten

Ja

100%

Delvist

50%

Delvist

50%

Delvist

50%

Delvist

50%

Delvist

50%

Delvist

50%

Afholdes Tavlemøder
Bliver dagsorden fulgt
Er der repræsentativt fremmøde

Ja
Ja
Ja

65%
100%
100%
100%

I drift
Kommentarer

21
22
Gennemsnit Målepunkter

"Afventer nyt design og ansvarlig
for dataudtræk
Ultimo november"

Figur 10.3: Lean audit eksempel. Hvert punkt har underpunkter, der er lokalt udarbejdet i leanprojektet. Hvert punkt giver en % opfyldelse og en samlet score, kan farveopdeles. Der findes 3
forskellige målopfyldelser; enten 100%, dvs. fuld overholdelse, 50% dvs. delvis overholdelse eller
0% dvs. manglende målopfyldelse.
Indstøbningsmaskinen er ikke
leveret fra firmaet.
Forventer leveret
om 2 måneder

Indikatorerne kan bruges til scorekort til de ugentlige kaizenmøder eller i
afdelingens ledelsesopfølgning med direktionen. Husk, at aftale næste audit før
mødet afsluttes, f.eks. 3-6 måneder efter.
Procesejer
Hvem har ansvaret for, at en given proces forløber som aftalt, og hvem griber
ind, når der er problemer? Ledelsen har ofte ikke mulighed for at detailstyre,
hvilket da heller ikke er deres opgave. En mulig løsning er at benytte procesejere for hele og dele af processen. Dette giver mest mening for forholdsvis
komplekse processer med flere ansvarsskift undervejs.

"Der mangler
tavleansvarlige.
Forventes indført
primo nov "

Man kan med fordel opdele procesansvaret i:
. Hovedprocesejer
. Delprocesejere
Hovedprocesejeren er den person i afdelingen, som har ansvaret for, at koordination af hele processen fra start til slut fungerer. Hovedprocesejeren har
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ledelsesansvar over ressourcer og kan påvirke de respektive enheder, som
processen gennemløber. Hovedprocesejeren bør have en væsentlig interesse
eller andel i det output, der kommer ud af processen og blive målt på dette over
for direktionen. Hovedprocessen skal samtidig sikre, at samtlige delprocesser
måles, forbedres og følges op på.
Delprocesejere har ansvaret for en given delproces, herunder ansvaret for at
koordinere hvordan og hvornår aktiviteter udføres i dagligdagen. Desuden kan
denne person bestemme over, hvordan aktiviteterne udføres under hensyn
til det aftalte flow for afdelingen, den aftalte standard og den faglige kvalitet.
Dette er som oftest en teamansvarlig eller en faglig koordinator, der har sin
daglige gang i driften. Der er ofte flere delprocesejere, der hver især har ansvar
for hver deres del af den samlede proces. Det er vigtigt, at disse personer kan
agere hurtigt i forhold til koordination af ændringer.
Sådan opdeles processen i delprocesejere:
Gennemgå værdistrømmen sammen med både hovedprocesejer og delprocesejere for at blive enige om:
1. Hvem er ansvarlig for hver delproces med farveinddeling af områderne, så
man tydeligt kan se, hvor ansvaret starter og slutter.
2. Hvad starter og afslutter processen i hver delproces?
3. Brug Service Level Agreement (SLA) imellem delprocesser. SLA’en beskriver
hvad, hvordan og hvornår og i hvilken kvalitet produktet afleverer til næste
delproces.
4. Hvordan kan hver delproces måles? Hvad skal der måles på for at sikre, at
man i dagligdagen kan gribe ind, når noget begynder at gå skævt. Det kan
være så simpelt og visuelt som en overfyldt indbakke eller fejllister fra laboratoriesystemer.
Leanuddannelse
Der er flere fordele ved at tilbyde leanuddannelse internt på hospitalet:
. Mulighed for at tilbyde deltagere i leanprojekter et basis leanforløb, som er
adskilt fra selve projektet.
. Mulighed for at udbrede generel viden og interesse for lean på hospitalet
. Mulighed for kursusbevis til deltagerne.
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Det er vores erfaring fra de over 200 medarbejdere, der har gennemgået
leankurser på Hillerød Hospital, at en blanding af teori, øvelser, indlæg udefra
og videoklip giver et varieret og inspirerende forløb. Øvelserne undervejs kan
bruges til at illustrere centrale leanprincipper.
En simpel model for leankurser kan være:
. Et leanbasiskursus med fokus på de grundlæggende principper i lean, som
præsenteres ved hjælp af cases og øvelser.
. Et kaizenmøde kursus der træner kursisterne i afholdelsen af kaizenmøder,
som er vigtig i fastholdelsen af leanprincipperne og implementering af medarbejdernes ideer.
. Et leanleder kursus der træner lederen i at agere som leder i de sammenhænge, hvor leanprincipperne er indført.
Leanambassadører eller leanagenter
Brugen af leanambassadører eller leanagenter i de kliniske afdelinger kan
fremme og styrke leaninitiativerne og – tankegangen. Leanambassadørerne kan
fungere som kulturbærere for lean i organisationen og skabe en leanidentitet i
de kliniske afdelinger. Andre fordele ved leanambassadører kan være:
. At anerkende leanarbejdet på afdelingerne.
. At støtte leanfastholdelsen og de løbende forbedringer på afdelingerne til
gavn for patienter og medarbejdere.
. At have et fast hold af leankyndige ledere i afdelingerne ved forespørgsler
udefra om lean projekter.
. At skabe et netværk, som der kan sparre med hinanden omkring leanrelaterede udfordringer.
Kravene til leanambassadørerne kan f.eks. være:
1. Afholder jævnligt kaizenmøder i deres afdeling med målstyring og forbedringshjul
2. Har deltaget i leanbasiskursus og kaizenmødekursus
3. Har lyst til at vise egen afdeling frem.
På Hillerød Hospital har vi ikke leanambassadører, men i stedet dannet et
netværk blandt de projektledere og tovholdere, som har været involveret i
leanprojekter.
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Leannetværket
Et leannetværk kan specielt i opstarten med leanaktiviteter på hospitalet være
brugbart til at føre leanpraktikere på hospitalet sammen og udveksle ideer og
erfaringer. Det danske netværk for lean i hospitalsvæsenet blev oprettet i 2006
og fungerer som udveksling af leanmetoder og ideer imellem konsulenter der
arbejder med lean.
Efter regionernes tilblivelse har der været begrænset samarbejde imellem
hospitalerne, selvom der arbejdes med lean på de fleste hospitaler med i alt ca.
100 projekter siden 2006. I november 2009 udkom rapporten Lean i Region Hovedstaden. Rapporten undersøgte som en del af regionens handlingsplan vedr.
rekruttering og personaleudvikling, om lean kan bruges som redskab for at få
en mere effektiv anvendelse af arbejdskraften. Rapporten anbefaler, at lean
bruges systematisk på alle hospitalerne i regionen, og at der oprettes et fælles
projektkontor, der supporterer de enkelte leankontorer på hvert hospital med
uddannelse, ekspertrådgivning, netværk og vidensdeling.
Fremtiden for lean på hospitalet
Lean på de danske hospitaler har efter vores mening stadig et meget stort
potentiale. Dels fordi der stadig er mange afdelinger og afsnit rundt omkring
på hospitalerne, som slet ikke har stiftet bekendskab med leanmetoden endnu.
Men også fordi der er et meget stort potentiale omkring, at optimere patientforløb på tværs af afdelinger internt på hospitalet og i snitfladen med andre sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Organisationsstrukturer, kompleksitet
og lav gennemsigtighed er med til at hindre, at dette potentiale kan udløses. Vi,
denne bogs forfattere, håber at denne bog kan fungere som inspiration til nye
lean initiativer på hospitalerne i Danmark.
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EN KORT LEAN ORDLISTE
5S - Et værktøj der fokuserer på, at man i dagligdagen let skal kunne finde de
ting man har brug for, der hvor man bruger dem. De 5S’er er sortere, sætte på
plads, støve af, standardisere og selvdisciplin.
Enkeltstyksflow - At opgaver gøres færdig én ad gangen i modsætning til, at
man behandler en hel bunke af sager, som kun bliver delvist færdige.
Fast-track forløb - Specielt hurtigt forløb, som er designet til at kunne afvikles
uden hindringer og ventetider.
Flaskehals - Udtryk for, at det procestrin, som har den laveste kapacitet, er
begrænsende for, hvor meget der kan skabes i hele processen.
Gennemløbstid - Samlet procestid inklusiv ventetider.
Standardiseret arbejde -En accepteret arbejdsprocedure der beskriver den bedste metode for løsning af en arbejdsopgave.
Inputstyring - Styring af hvornår og i hvilket antal opgaverne kommer ind.
Kaizen - Det 5. lean princip. Er en betegnelse for mindre løbende forbedringer,
som udføres af alle medarbejdere med formålet at minimere spild og skabe
mere værdi.
Kanban - Betyder signal, og er i praksis et styringskort som signalerer behov for
produktion eller indkøb. Ses i sammenhæng med det 4. lean princip Træk.
Kapacitetsplan - Plan hvor der er sket en tilpasning imellem antallet af opgaver
og tilgængelige ressourcer over en given periode.
Procestid - Tid fra start af en proces/aktivitet til den er slut. Den samlede procestid i en værdistrøm er de enkelte procestider lagt sammen.
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Spild - Aktiviteter der tilfører omkostninger eller tid uden at tilføre værdi for
kunden. Hvad der er værdi for kunden defineres i det 1. lean princip.
Værdistrøm - En række af aktiviteter som tilsammen skaber værdi for kunden.
Inkluderer både værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter.
Værdistrømsanalysen - Et flowdiagram, der beskriver værdistrømmen fra start
til slut. Omfatter typisk en nuværende og en fremtidig ideal værdistrøm. På
engelsk Value Stream Mapping som forkortes til VSM.

105

