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Innehåll 



Går det att arbeta med Lean i 
service- och offentlig sektor? 

”LEAN-processer skall inte införas för att 
rationalisera en arbetsplats utan är ett 

strukturerat sätt för att utveckla en 
arbetsplats.” 

 
Jonas Leo, biträdande överläkare och processägare akutkirurgi Kliniken för kirurgi och urologi, Capio S.t 

Görans Sjukhus AB i Stockholm 

 

Reflektion 



Lean är att växa! 
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Verksamheten växer genom  

rätt effektivisering och rätt prioritering  

som leds av ledare  

med utveckling och lärande i fokus 

 

 
”Det individuella lärandet garanterar inte ensamt att organisation lär.  

Lärandet måste sättas i system.”  

Peter M Senge, Den femte disciplinen 

Lean är att lära! 



• Att sätta medarbetare och kunden i centrum 
 

• Att ledarskapet bygger på lärande och respekt 
 

• Att medarbetarna har rätt verktyg när det dyker upp 
problem 
 

• Att använda 5xVarför istället för 5xVem när det blir 
problem… 

 

Toyota- och Lean-tänket 



1. Hitta verksamhetens eget hjärta!  
 

2. Problem är positivt!  
 

3. Använd inte pengar, använd visdom - har du inte 
visdom, svettas! 
 

4. Sträva ej efter det perfekta – 60% räcker! 
 

5. Kaizen är oändligt!  

När man arbetar med Lean… 



1. Utgå från kundbehov 

 

2. Involvera samtliga medarbetare 

 

3. Kartlägg nuläget för att få fram 
fakta 

 

4. Bygg system där man gör rätt 
från början 

 

5. Använd systemet med fokus på 
lärande och utveckling  

5 enkla steg 



Resultat Kommun-innevånare 
 

• Gemensam standard 
• Kunden/brukaren får alltid samma service oavsett vem som utför 
• Minskade väntetider 
• Minskade handläggningstider 
• Gemensamma serviceingångar 
 
Resultat Medarbetare 
 
• Frigjord tid 
• Ordning & reda 
• Frigjord yta, lättöverskådligt, lätt att hitta 
• Tydlig ansvarsfördelning 
• Mer strukturerat arbetssätt 

 
 

Case 1: Kommun januari 2010 - -  



Kommun – 1. Utgå från kundbehov 
Vilka var de största anledningarna till att man började ett lean-arbete? 

• Många underlag från handläggare som är ofullständiga eller 
har fel struktur 
 

• Underlag som behöver kompletteras efter beredning med 
kommunledning  var över hälften 
 

• Nya ärenden som tillkom efter deadline var ca 20 % 
 

• Sista-minuten ändringar som får göras manuellt 
 

• Omedvetenhet om att jobba med förändringar i egen 
process 

Nöjda kommunmedborgare men mycket fix- och trix för 
att hålla handläggningstider och deadlines, en hel del 

övertid och minimalt fokus på förbättringsarbete 



Lean ”light” 
 
En enhet i taget, baserat 
på en problemställning! 
 
 
 

Kommun – 2. Involvera samtliga 



Exempel på problemställningar som vi utgått ifrån: 

 

1. Hur tar Fastighetsservice emot felanmälan på kommunens fastigheter?  

 

2. Hur får Lönekontoret en jämnare arbetsbelastning? 

 

3.  Hur skapar Bygglovsenheten ett bättre flyt i processen för att ansöka om 
bygglov? 

 

4. Hur hanterar lärarlaget dokumentationen om en elev som startar 
gymnasiet tills att han/hon tar studenten? 

 

5. Vad ingår i en socialsekreterares roll? 

 

 

 

 

Kommun – 3. Kartlägg nuläget 



Nuläge och möjligheter 

Gula post-its  – 
process-steg 

 

Rosa post-its – 
förbättringsmöjligheter 

 



Handlingsplan med aktiviteter 
 

Nr Vad Aktivitet Vem Tills när

1
Samma datorprogram, tillgång till samma 
program för bokning (Medidoc)

Utreds av IT avdelningen Staffan 2011-12-30

2
Standardisering av mottagningar, PM 
(behandlingsrutiner), datorprogram, 
vårdprogram

Fastställande av op/vård synpunkter på 
utformning. Dialog med mottagningar och 
därefter gemensamt ställningstagande på 
standardisering

Staffan 2011-10-30

3 Volymuppskattning (tillsammans med Anna)
Inhämtande av information Provisioanalys samt 
prognos för 2011.

Staffan 2011-03-30

4 Tydliga ramar för mottagningar/läkare Revidering av nuvarande samarbetsavtal. Staffan 2011-06-30

5 Brist på instrument och utrustning för Op.
Behovsförfrågan per mottagning samt 
inventering. Inköp. Budgetmedel avsatta 2011

Staffan 2011-05-30

6
Ta fram värderingar för personal (etik och 
moral)

Carlanderskas ledningsgrupp arbetar 
tillsammans fram gemensamma 
riktlinjer/värderingar

Staffan 2011-04-30

7
Otydlig ledning. Gruppledar-
/sektionsledarrollen? På alla avdelningar. 

Faställande av organisation vård-
op.Arbetsbeskrivningar. Information

Staffan 2011-03-30

8 Behov av ombyggnad/ renovering
Upprättande av handlingsplan med 
fastighetsansvarig

Staffan 2011-06-30

Uppföljning av plan varje månad = 
disciplinträning, strukturträning = 

träning i lärande 
 

Kommun – 4. Bygg systemet 
1. Hur tar Fastighetsservice emot 

felanmälan på kommunens fastigheter?  

 

2. Hur får Lönekontoret en jämnare 
arbetsbelastning? 

 

3.  Hur skapar Bygglovsenheten ett bättre 
flyt i processen för att ansöka om 
bygglov? 

 

4. Hur hanterar lärarlaget dokumentationen 
om en elev som startar gymnasiet tills att 
han/hon tar studenten? 

 

5. Vad ingår i en socialsekreterares roll? 

 

 

Processanalys 

Värdeflödes-
kartläggning 

5 S &Standardiserat 
Arbetssätt 

Visuell styrning 

Lean ledarskap 



Vad upplevde vi? (enligt Kommunens egen utvärdering som gjordes i juni 2012) 

 Minskad stress 

  Små förändringar kan få stor effekt 

  Vi går ifrån att släcka bränder till att arbeta förebyggande 

  Det är lättare att lämna jobbet på jobbet 

  Engagemanget ökar när det är våra egna förbättringar. 

  Frustrationen minskar när det är lättare att hinna med det man ska 

  Vi har kommit längre ifrån ”syndabockstänket” 

 
Nästa steg! 

  Att göra det till Lean Real Thing genom egna tränare inom kommunen 

Kommun – 5. Använd systemet med fokus på lärande och utveckling 

Vad uppnåddes konkret att arbeta med Lean Light? 
• Nya rutiner och arbetssätt 
• Samsyn 
• Pro-aktivitet 
• Gemensamma mallar & standarder 
• Dagliga planeringsmöten 



Resultat Medarbetare 

 Minskad personalomsättning 

 Förbättrat resultat i medarbetarindex 

 Kompentensmatriser 

 Sektionering/team 

 Sektionsledare 

 

Resultat Ekonomi 

 Ökad operationskapacitet 

 Inventering av personal/schema 

 

 

Case 2: Sjukhus dec 2010 – maj 2012 



Carlanderska – 1. Utgå från kundbehov 

Vilka var de största anledningarna till att man började ett lean-arbete? 
 
• Snabbt växande verksamhet 
• Många nya medarbetare 
• Olika syn på arbetsmiljö 
• Obalanserad arbetsfördelning mellan undersköterskor, narkossköterskor, 
operationssköterskor och läkare 
• Ojämnt inflöde och utflöde av patienter mellan avdelningar 
• Standardisering vård var inte bra nog 
• Ständig platsbrist 
• Otydlig styrning av salar och sängar 

Nöjda patienter men missnöjda medarbetare, 
mycket övertid, många bemanningsanställda 



• Extern coach 
• Arbetsgrupp med företrädare från 
enhetens olika professioner 
• Arbete med hela enheten 
• Uppföljning 
 
…i steg! 
 
Steg 1: tvärfunktionell grupp med insyn på alla 
inblandade avdelningar, både nya och gamla ögon som 
utför ett förberedande arbete 
 
Steg 2: information och kommunikation med samtliga 
anställda 
 
Steg 3: mottagningar & läkare 

Carlanderska – 2. Involvera samtliga 



Från första kontakten 
med patienten tills att 

denne skrivits ut! 

 

Carlanderska – 3. Kartlägg nuläget 



Handlingsplan med aktiviteter 
 Nr Vad Aktivitet Vem Tills när

1
Samma datorprogram, tillgång till samma 
program för bokning (Medidoc)

Utreds av IT avdelningen Staffan 2011-12-30

2
Standardisering av mottagningar, PM 
(behandlingsrutiner), datorprogram, 
vårdprogram

Fastställande av op/vård synpunkter på 
utformning. Dialog med mottagningar och 
därefter gemensamt ställningstagande på 
standardisering

Staffan 2011-10-30

3 Volymuppskattning (tillsammans med Anna)
Inhämtande av information Provisioanalys samt 
prognos för 2011.

Staffan 2011-03-30

4 Tydliga ramar för mottagningar/läkare Revidering av nuvarande samarbetsavtal. Staffan 2011-06-30

5 Brist på instrument och utrustning för Op.
Behovsförfrågan per mottagning samt 
inventering. Inköp. Budgetmedel avsatta 2011

Staffan 2011-05-30

6
Ta fram värderingar för personal (etik och 
moral)

Carlanderskas ledningsgrupp arbetar 
tillsammans fram gemensamma 
riktlinjer/värderingar

Staffan 2011-04-30

7
Otydlig ledning. Gruppledar-
/sektionsledarrollen? På alla avdelningar. 

Faställande av organisation vård-
op.Arbetsbeskrivningar. Information

Staffan 2011-03-30

8 Behov av ombyggnad/ renovering
Upprättande av handlingsplan med 
fastighetsansvarig

Staffan 2011-06-30

Sjukhusdirektör 
 Verksamhetsansvarig 

 
Operationsplanering 

 

Operation 
 UVA 

 Avdelning 
 

Uppföljning av plan varje månad = 
disciplinträning, strukturträning = 

träning i lärande 
 

Carlanderska – 4. Bygg systemet 



Vad uppnådde vi konkret? 
  eliminerat dubbelarbeten och onödiga kontroller 
 förenklat hälsodeklarationen 
 skrivit arbetsbeskrivningar 
 infört flödestavla 
 tagit fram en kompetensmatris 
 testat olika arbetssätt & starttider 
 uppdaterat plockregister 
 styrt upp morgonmöte och visualiteten på avdelningen 
 börjat med systematisk problemuppföljning 
 ökat tillförlitligheten i bokningssystemet genom att minskat möjligheter att göra fel (pokayoke) 

 

= 5 S, standardiserade processer, daglig styrning, systematisk 
problemlösning, team-arbete, lärande organisation, strukturerat 

ledarskap, rakare flöden, balanserad beläggning 
 Nästa steg! 

  Flöde:  Att kvantifiera t ex starttider, byten, etc för att effektivisera flödet 
 Organisation och styrning: Att ta fram nyckeltal och handlingsplan 
 Kompetensutveckling : Att skapa en ännu visuellare planering och uppföljning av verksamheten baserad på målsatta 

nyckeltal 

Sjukhus – 5. Använd systemet med fokus på lärande och utveckling 



JA! Och tänk på att… 

• Ta hänsyn till processer där man inte kan påverka övergripande beslut!  

• Ta hänsyn till att det ibland inte finns ett formellt vinstdriv! 

• Avdramatisera Lean! 

• Lägg inte fokus på person utan sak! 

• Ge processen tid! 

• Se till att få stöd uppifrån! 

• Våga mäta och följ upp! 

• Våga ställa krav på förändring: ifrågasätt och utmana! 

 

Går det att arbeta med Lean i 
service- och offentlig sektor? 

Inspiration 



LEAN KONSULT-TJÄNSTER 
 
 Vi har helheten inom LEAN genom 
vårt japanska nätverk! 
 
 Alla våra konsulter har praktisk LEAN-
erfarenhet och vi kan även erbjuda 
konsultstöd från Japan! 

 
Vi arbetar tillsammans MED 
organisationen och GENOM era 
medarbetare! 
 
 Vi bidrar till bestående resultat! 
 

LEAN TRAINING 
CENTER I TROLLHÄTTAN 
 

Praktisk träning i LEAN i en 
verklighetstrogen miljö , 
till exempel: 
 

LEAN-TRÄNING i JAPAN 
 

Unik resa till Japan i 
samarbete med Toyota 
som innehåller teori, 
praktisk träning, 
studiebesök, tema-arbete.  

JMAC Scandinavia erbjuder 

 2-dagars kurs i Standardiserat Arbetssätt & 
Visualisering 

 Lean Management-program  i fyra 2-dagars block 
+ coachning 

www.jmac.se 
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