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Dagsorden

• Lidt introduktion

• Hvorfor lean på NSR?

• Hvad er lean?

• Måske har du hørt om SEE, SOLVE og SHARE…

• Lidt om tavler og tavlemøder
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Hvorfor var der behov for, 
at noget skulle ændres…?

3

Driftsledelse

Faglig ledelse

Budget-
overholdelse

Høj 
Kvalitet

Høj 
Produktivitet

•Manglende tillid til ledelsen

• Begrænset ledelsesrum

• Andre sætter dagsorden

• Defensiv adfærd - offerrolle



Hvor vil vi hen?
En ny vision blev udarbejdet
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Vi er borgernes førstevalg, fordi vi leverer den 
rigtige behandling til den rette tid.



Hvor vil vi hen…?
Få men vigtige mål
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Konkrete handlinger 
hos den enkelte 

medarbejder

Vision 
Mission 
Strategi

Mission, vision og strategi

FAGLIG

KVALITET

PATIENT-

OPLEVET

KVALITET

ORGANISA-

TORISK 

KVALITET

• Få men vigtige mål

• Sammenhæng i målsætninger



Hvor vil vi hen…?
Få men vigtige mål
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Konkrete handlinger 
hos den enkelte 

medarbejder

Vision 
Mission 
Strategi

Mission, vision og strategi

FAGLIG

KVALITET

PATIENT-

OPLEVET

KVALITET

ORGANISA-

TORISK 

KVALITET

ORGANISATORISK 

KVALITET

Øget produktivitet

• Få men vigtige mål

• Sammenhæng i målsætninger



Hvor vil vi hen…?
Få men vigtige mål
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Konkrete handlinger 
hos den enkelte 

medarbejder

Vision 
Mission 
Strategi

Mission, vision og strategi

FAGLIG

KVALITET

PATIENT-

OPLEVET

KVALITET

ORGANISA-

TORISK 

KVALITET

FAGLIG KVALITET

Færre genindlæggelser

Reduceret dødelighed

• Få men vigtige mål

• Sammenhæng i målsætninger



Hvor vil vi hen…?
Få men vigtige mål

• Få, men vigtige mål

• Sammenhæng i målsætninger
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Konkrete handlinger 
hos den enkelte 

medarbejder

Vision 
Mission 
Strategi

Mission, vision og strategi

FAGLIG

KVALITET

PATIENT-

OPLEVET

KVALITET

ORGANISA-

TORISK 

KVALITET

PATIENTOPLEVET 

KVALITET

Vi går efter de ”meget 

tilfredse” patienter



Hvad er lean for dig?

Hvad forstår du ved LEAN?
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Hvad er lean…?
Helt overordnet

Lean er en visionsdrevet produktionsfilosofi, hvis mål er at skabe en 
kultur i organisationen, der hele tiden stræber efter at gøre det bedre og 
sikrer de kompetencer og værktøjer, der understøtter realiseringen af 
visionen om det perfekte produktionssystem.
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Hvad er lean…?
Hvad handler det egentlig om…

Nogle enkle principper:

• At få et klart billede af hvem der er kunde – og hvad kunden gerne vil have. Forstå processen, 

ha’ fokus på helheden.

• At arbejde med de opgaver, der skaber værdi for kunden

• At se spild og skabe mulighed for at mindske spildet

• At løbende udfordre det vi gør, turde måle på effekten, og skabe lyst og mulighed for at komme 

med forslag til forbedringer
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De 7 oprindelige spildtyper
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Fejl - den tid der bruges på at rette fejl – f.eks. ikke korrekt behandling, 
fejlmedicinering, ikke korrekt OP-program

Flytning af patienter, materialer, udstyr og prøver over lange afstande

Gennemførelse af aktiviteter der ikke er behov for – f.eks. unødvendige 
kontroller, samtaler eller undersøgelser

Patienter samt medarbejdere venter fordi arbejdsbelastningen ikke er 
balanceret dvs. nødvendige ressourcer er ikke tilgængelige, når der er behov

For stort lager af medicin samt øvrige materialer

Dårligt indrettet arbejdsplads i forhold til udstyr, hjælpemidler m.v.

Der udføres flere aktiviteter, end der reelt er behov for -
f.eks. der opsamles information, der ikke anvendes til noget

Fejl og mangler

Transport

Overproduktion

Ventetid

Lager

Bevægelse

Overforædling



Er det nemt at se spild…?
Prøv at tæl afleveringerne
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Start 0:10

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


Hvad gør lean op med…?
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Har vi overhovedet
tid til det, eller…?
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SEE

Identificer problemer 
sent

Slå symptomerne ned Huske løsninger

Identificer problemer 
tidligt

Find kerneårsagen
Nemme 

retningslinjer og 
træning

Løbende  
forbedringskultur

Brandsluknings-
kultur

SOLVE SHARE

Se problemer tidligt
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SEE, SOLVE, SHARE
Hvad skal vi blive dygtigere til…?



Identificer problem

Analyser 
problemer til 
årsag er fundet

Udvikl en bedre 
praksis

Dokumenter i 
kvalitetssystem

Træn direkte 
hvor arbejdet 
udføres

Check ny praksis op  
imod forventninger
og aftalte mål
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SEE, SOLVE og SHARE som en 
arbejdsmetode og daglig praksis



KPI’erne skal hænge sammen på de 
forskellige niveauer

18

Afdelingstavle

Afsnitstavle Afsnitstavle Afsnitstavle

Sygehustavle



Krav til tavlen
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KPI 

definition

Status-

ark

Årsags-

ark

Aktioner



Hvor ambitiøse er vi 
villige til at være…?

Hvor ligger  du på aksen?
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Jeg forpligter mig 
mindst muligt, fordi jeg 
bliver ”straffet”, hvis jeg 
ikke når i mål

Jeg forpligter mig mest 
muligt, fordi det hjælper 
mig til at skabe mest 
mulig værdi for 
patienterne



Hvis der mangler tillid
Et eksempel fra det engelske
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