
20.10.2016

1

LEAN HISTORIER
Tavlemøter

Verdistrømsanalyser

5S, Sortere, 
Strukturer, Skinne,  
Standardisere, 
Sikre

Sløsing, venting, 
overproduksjon, 
kø, omarbeid

• Introduksjon LEAN, sett fra mitt ståsted

• 2 historier fra Avdeling for medisinsk biokjemi

- Den ene med bakgrunn i anskaffelse av nytt
laboratorieautomasjon, leverandør styrt

- Den andre etter behov på avdelingen, ønske om 
kortere ventetid på avdelingens poliklinikk

• Oppsummering 

Lederdagene BFI, Sandnes 18.10.2016    Ellen Roalkvam Galta, Sjefbioingeniør Avdeling for 
medisinsk biokjemi, SUS.
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• Ledervektøy ?

• System ?

• Filosofi ? - Tankesett ? 
Fokus på kvalitet

Albert Einstein: 

You cannot solve problems with the mindset that created them

LEAN

• Den har etablert et system for kontinuerlig forbedring

• Den har sterk medarbeider involvering

• Arbeidsprosessene er utarbeidet optimalt med 
utgangspunkt i oppdraget

• Stor grad av måling, rapportering og synlighet

Hva kjennetegner en LEAN avdeling



20.10.2016

3

I 2007/2008 var tre ulike  leverandører 
i laboratoriet og laget forslag til nye 
arbeidsprosesser ved en fremtidig 
utskifting av laboratorieautomasjonen. 
Alle bygget på LEAN tankegang. Disse 
ble  presentert for hele 
personalgruppen.

Historie 1.  En anskaffelses prosess, 
utskifting av laboratorieautomasjon.

• I 2009 fikk leverandørene igjen mulighet til å presentere 
sine løsninger, da som en start i anskaffelsesprosessen, 
også i denne omgangen valgte de tre leverandørene å 
bygge sine løsninger på LEAN tankegang.

Historie 1
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Historie 1.

2011, installasjon, implementering av den nye 
laboratorieautomasjonen

Hovedelementene i implementeringen med tanke på flyt ved  nytt 
system skulle bygge på følgende LEAN verktøy.
5S – Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Stabilisere.

Hva var målet:
• Frigjøre mer tid til faglig arbeid
• Etablere en mer effektiv prosess rundt automasjonen, mer tid til 
spesialanalyser og validering

• Optimalisering av automasjonsløsningen

Observasjoner etter ca et halv år i full drift.

• Frigjøre mer tid til faglig arbeid:  Fagansvarlig hadde 
fortsatt  liten tid til fagarbeid. Observasjon fra leverandør, 
manglende disiplin til å jobbe med fag, bistod i rutine selv 
om det ikke er behov

• Oppgavefordeling og rutiner er utydelige.
Vakter hadde for liten trening på oppstart i helgene, var 
usikre

• Optimalisere bruken av automasjonen. Push vs. pull 
(small batch flow). Var etablert nye manuelle rutiner som 
førte til venting.

Historie 1
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Hva oppnådde vi:

• Fikk nytt analytisk og  preanalytisk utstyr.
Bedre rustet til å ta den årlige økningen av antall 
prøveglass/analyser

• Gjennomgang av prosessene, utfordret på gamle 
prosesser.
Mer automasjon, ny mellomvareløsning

• Mer plass.
Arealet ble utvidet og oppgradert

• Ryddet. - Rydder fortsatt

Historie 1

• Leide inn konsulenthjelp fra PWC, en konsulent deltok i hele 
prosjektet. Vi var tre stykker som skulle få opplæring i LEAN metodikk 
gjennom prosjektet

• Hvorfor poliklinikken: Vi hadde gjennom 4 år brukt ventetid på 
poliklinikken som kvalitetsindikator, målene vi hadde satt oss klarte vi 
ikke å oppnå 

• Etablerte et prosjekt med en stor arbeidsgruppe

• Kartlegging, observasjoner, intervjuer, statistikk, verdistrømsanalyse, 
konkretisering av problemområder, problemløsing med A3 

Historie 2. 
Prosjekt, øke LEAN kompetanse i avdelingen gjennom 
å følge en LEAN prosess, 
ta i bruk tavlemøter,
fokusområdet;  arbeidsprosessene i poliklinikken.
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Tiltakene. 

• Tidligere start på prøvetaking, etter først et kort tavlemøte, 
alle skulle delta. Økt fokus på de enkle prøvetakingene

• Endre rutine på registrering

• Følge utviklingen med
måltall hver dag på tavlen.

Historie 2.

Hva oppnådde vi.

• To på avdelingen fikk god innføring i LEAN metodikk 
og utfordringer

• Opprettet nye rutiner/prosesser på poliklinikken

• Tavlemøter ble innført om morgenen, videreført til 
andre seksjoner i avdelingen

• Kvalitetsindikatoren, ventetid for pasientene
For noen måneder er målet
nådd, for andre oppnår vi et
bedre  resultat enn
tidligere

Historie 2.



20.10.2016

7

• Har vi etablert et system for kontinuerlig forbedring?
Ja og nei. 

• Avdelingen har sterk medarbeider involvering.
Ja til dels, her har vi mye å hente.

• Arbeidsprosessene er utarbeidet optimalt med 
utgangspunkt i oppdraget.
Ja vi har stort fokus på oppdraget.

• Stor grad av måling, rapportering og synlighet
Ja, men presenteres disse på riktig måte?

Oppsummering
Er vi blitt en LEAN avdeling?
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TAKK !
LEAN Historier (?)

LEAN prosesser.


