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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med den här rapporten har varit att beskriva hur man arbetar med Lean inom hälso- och 

sjukvården i Region Värmland. Genom litteraturstudier och samtal med personer som jobbat 

länge med Lean på sina respektive avdelningar beskrivs en del av arbetet som hittills har 

bedrivits. 

 

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av Lean som begrepp. Den beskriver också en del av 

vad Regionen har gjort för att införa Lean. Två personer har fått beskriva vad och hur de har 

gjort i sina verksamheter för att visa att man verkligen arbetar enligt Lean ute i verksamheten.  
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1 INLEDNING 

På yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör ingår kursen Examensarbete. Kursen är på 

25 yh-poäng vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier och innehållet i rapporten ska på 

något sätt kopplas till vårdadministratörsyrket. 

 

I rapporten berättas om hur man i Region Värmland infört och arbetar med Lean i syfte att 

förbättra vården för patienterna och effektivt använda personella resurser. Två områden där 

man arbetat länge med Lean och kommit långt med sitt arbete beskrivs lite utförligare för att 

få en bild av hur arbetet fortskrider.  

 

1.1 BAKGRUND 

I Region Värmland arbetar man utifrån Lean för att förbättra patientens väg genom vården. 

När man är ute i verksamheten så är det ingen som talar om Lean. Har man slutat att arbeta i 

Lean-anda eller har man bara slutat prata om Lean? 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att lyfta fram hur man arbetar med Lean inom hälso- och sjukvården i 

Region Värmland.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet har avgränsats genom den litteratur som valts. De personer som har tillfrågats om 

Lean-arbete arbetar på Centralsjukhuset i Karlstad. Eftersom syftet med arbetet är att belysa 

hur man i Region Värmland arbetar med Lean så har det avgränsats att bara beröra Region 

Värmland. 

  

1.4 METOD 

Arbetet utgår från litteraturstudier och samtal med två personer som arbetar med Lean inom 

två olika avdelningar på Centralsjukhuset Karlstad. Information har också inhämtats från den 

som är ytterst ansvarig för utvecklingsarbete i Region Värmland. 
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2 GENOMFÖRANDE 

För att få en bild av hur man i regionen arbetar med Lean togs kontakt med Christina 

Gabrielsson som är utvecklingsledare i Region Värmland. Hon förmedlade uppgifter till två 

personer som arbetat länge med Lean. Intentionen var att intervjua dessa personer. Det blev 

istället att de föreläste om sitt arbete och hur utfallet blivit i verksamheten.  

 

För att få en förståelse för vad Lean innebär har även litteraturstudier använts. 

 

3 RESULTAT 

3.1 LEAN 

Lean kommer ursprungligen från bilindustrin. Den utvecklades först av Toyota som Toyota 

Production System, TPS. De som sedan kom och studerade hur de arbetade på Toyota 

utvecklade Lean utifrån TPS [1,2]. 

 

Lean är inte en metod för förändringsarbete utan en filosofi och en verksamhetsstrategi. I 

Lean arbetar man med att uppnå flödeseffektivitet istället för resurseffektivitet. Man pratar om 

flöde som en kedja av aktiviteter. I sjukvården kan detta vara alla de åtgärder som görs med 

en patient som kommer till vården med en åkomma till hen har fått behandling och lämnat 

sjukhuset [1,2]. 

 

Aktiviteterna i ett flöde inom vården ska helst skapa ett värde för patienten. Några aktiviteter 

som behandling av åkomman och information har ett värde för patienten. Vissa aktiviteter i 

flödet skapar inget värde så som väntetider men de är ändå nödvändiga.  Ibland utförs 

aktiviteter som varken ger värde eller är nödvändiga, dessa kallas slöseri [2]. 

 

För att identifiera roten till ett problem kan man ställa sig frågan ”Varför” fem gånger. 

Ett exempel: Pelle mår illa. 

Varför? Pelle har inte ätit. 

Varför? Det fanns ingen mat hemma. 

Varför? Pelle har inte handlat.  

Varför? Pelle har inga pengar. 

Varför? Pelle har tappat sitt bankkort. 

Nu är problemet identifierat och då kan man finna en lösning [2]. 
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För att organisera arbetsplatsen används med fördel verktyget 5 S som står för: 

- Sortera 

- Strukturera 

- Städa systematiskt 

- Standardisera 

- Självdisciplin 

 

 

3.2 LEAN I REGION VÄRMLAND 

Region Värmland har under lång tid arbetat med olika utvecklingsinsatser för att utnyttja 

resurser effektivt, öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten. Flera av dessa arbeten har gett 

goda resultat men kom inte utanför den egna verksamheten. För att möta vårdens utmaningar 

behövde man göra på ett annat sätt [3]. 

 

2007 fick Sjukhuset i Arvika landstingsgemensamma resurser för att bedriva 

utvecklingsarbete utifrån ett Lean-tänk. Regionen har sedan fortsatt utvecklingsarbetet genom 

information och utbildning till främst chefer men med tiden också till medarbetare [3]. 

 

Ledarskapet förändras vid användandet av Lean. Det är inte längre chefen som ensam driver 

förändringsarbetet utan hen ska istället fungera som ett stöd för medarbetarna så att de kan 

använda sin kreativitet för att föra verksamheten framåt. Medarbetare i Region Värmland har 

två uppgifter 

- Att genomföra dagens uppgifter 

- Att utveckla morgondagens uppgifter [3]. 

 

Region Värmland har utvecklat en Leanbro för att visualisera patientens bästa väg genom 

vården. Bild 1. 
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Bild 1 [4] 

 

Lean i sjukvården är att se nyttan och mervärdet för patienten. Det som inte är till nytta ska tas 

bort [7]. 

 

Regionen vill skapa vårdkedjor och säker vård utan köer. För att göra det måste man se 

utanför sin egen verksamhet och fokusera på samarbete med kollegor i och utanför regionen. 

Tänka på ett annat sätt som i flöden [7]. Som exempel: 

 

Nuvarande fokus Förflyttat fokus 

Specialitet Flöden 

Organisation Arbetssätt 

Resursstyrt Behovsstyrt 

Medarbetare först Patient först 

Tillför resurs Resurs finns 

Minska kostnader Minska slöseri 

Budget Kvalitet 
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3.3 FÖRRÅD OCH PROJEKT LIVREM 

2011 stod hus 2 klart för inflyttning på Centralsjukhuset Karlstad. Under arbetet att bygga hus 

2 såg man över hur man kunde optimera förrådsutrymmen redan under byggnationen. Man 

kom fram till att den bästa lösningen för denna del av Centralsjukhuset var en förrådshiss [5].  

Inför införandet av hissen gjordes en stor genomgång av allt material som användes i 

verksamheten. Denna genomgång gjordes av en grupp bestående av personal från 

vårdavdelningar, mottagningar och serviceenheten. Man kom fram till att banta antalet artiklar 

från omkring 10 000 till cirka 3 000. Detta innebar att man kunde använda färre leverantörer 

och förhandla fram bättre avtal som i sin tur gav minskade kostnader för material [5].  

Hissen som invigdes 2011 är 25 meter hög, har 124 hyllplan och har plats för 500 artiklar. 

Den ersätter 16 förråd och servar hela byggnaden. Personalen beställer det man behöver med 

en trådlös handdator. Artiklarna levereras direkt till respektive våningsplan och kan hämtas 

när som helst. Systemet beställer själv nya varor när beställningspunkten har nåtts. Varje natt 

körs en uppdatering och på morgonen finns en beställningslista som personalen som sköter 

hissen skickar till leverantör. De tar emot varorna och fyller på hissen dagligen. Hissen 

fungerar också som ett reservförråd för hela sjukhuset [5]. 

Efter arbetet med hissen tog man initiativ till att se om man kunde standardisera förråden på 

andra avdelningar. Det genomfördes ett pilotprojekt på en avdelning för att se hur det föll ut. 

Arbetet gick ut på att standardisera förråden så att alla skulle vara organiserade på samma sätt. 

Sortimentet hade redan reducerats och alla får nu beställa från det sortiment som finns. 

Genom att serviceavdelningen sköter förråden frigörs tid från vårdpersonalen. I förråden finns 

beställningskort som personalen sätter upp på en tavla när de nått beställningspunkten. 

Personal från serviceavdelningen kommer med varor och fyller på förråden med ett visst 

intervall som bestämts i samråd med avdelningen. I samband med påfyllning skannar de 

också de beställningskort som sitter på tavlan för att nya varor ska beställas [5]. 

I början var det ett visst motstånd inför införandet av både hiss och nya beställningsrutiner. 

Trots detta är de avdelningar som fått ta del av förändringen mycket nöjda nu [5]. 

Serviceavdelningen fick en summa pengar för att göra en satsning på att ändra på förråden på 

Centralsjukhuset, då startades projekt Livrem. Projektet föll väl ut. Nu har många avdelningar 

och mottagningar på sjukhusen samt vårdcentralerna i regionen fått ta del av de 

standardiserade förråden. Det finns några mindre avdelningar och mottagningar kvar. Några 

får vänta eftersom de ska flyttas till nybyggnation och därför planeras de fått nytt efter flytten 

[5]. 
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3.4 AVDELNIG 56 HJÄRT- OCH AKUTMEDICIN 

Startskottet för arbetet med Lean på avdelningen gick 2008. Då kallades det inte för Lean utan 

var mer ett förbättringsarbete. Sedan kom ett beslut från ledningen för regionen att alla skulle 

jobba enligt Lean. Det fanns en Lean-grupp på avdelningen som arbetade med förbättringar 

och en del av arbetet var att förbereda för en flytt till den nya byggnaden hus 2 på 

Centralsjukhuset. De såg en stor vinst med att koppla ihop förbättringsarbetet med flytten. Det 

arbetades mycket med att tänka i förväg [6]. 

De arbetade mycket med 5 S. Som här var: Sortera, strukturera, städa, standardisera, skapa 

vana. På avdelningen fanns mycket som hade sparats. De gick igenom allt och slängde allt 

som inte längre behövdes. Det som var sorterat och som behövde sparas sattes i svarta pärmar 

för att alla skulle veta att det materialet var genomgånget [6]. 

Mycket arbete lades ner för att beräkna hur mycket utrymme som behövdes för varje patient 

för att förvara till exempel patientkläder, handdukar på varje rum. Avdelningen tänker i Lean-

anda, hotellkoncept de fyller inte sina förråd till brädden utan har bara det som behövs fram 

till nästa påfyllnad. Avdelningen har nästan bara enkelrum med ett förrum. I förrummet finns 

skåp som patienterna inte får gå i. På insidan väggen har de skrivit hur mycket av varje sak 

som ska finnas. De ser en vinst i att inte behöva kasta material eller lägga i tvätten om det 

varit smitta i rummet. När skåpen fylls på så kompletterar man bara så att det alltid finns så 

mycket av en sak som det står på väggen [6]. 

De använder även förrådshissen och då sköts allt av de som sköter hissen om inte sakerna ska 

in i ett patientrum då tar personalen på avdelningen hand om det [6]. 

De har tittat på hur man kan förbättra ronderna och har ett system där de färgkodar 

patienterna. Läkarna och sjuksköterskorna har först en sittrond. När de sedan ska gå runt till 

patienterna börjar de med den patient som är sjukast och är ”röd” istället för att börja med sal 

ett och sedan fortsätta med två, tre, fyra och så vidare. När de röda är klara fortsätter de med 

de patienter som får åka hem och är gröna. Detta för att frigöra vårdplatser snabbt för nya 

patienter som kommer från akuten. De patienter som redan har en ”plan”, får behandling och 

mår ganska bra får vänta till sist. Det har varit svårt att få alla läkare med på att göra ronderna 

på det här sättet men de arbetar på det [6]. 

På avdelningen finns en förslagslåda som en Lean-grupp bestående av två sjuksköterskor och 

två undersköterskor har hand om. De tittar på alla förslag eller problem och ser om det går att 

göra något med det. Ibland kan man inte göra något men de läser alla och återkopplar till 

personalen om det ska göras något eller varför man inte gör något [6]. 
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Ett problem som kom upp var att personalen gick omkring med batterier i fickorna hela tiden 

för det var omständligt att gå till sköljen för att kasta dem i den avsedda behållaren. Det hela 

löstes med att behållaren för använda batterier ställdes där de hämtade nya batterier. Den 

behövde inte stå i sköljen. Det resulterade i mindre spring för personalen [6]. 

Avdelningen har haft många studiebesök både från andra regioner och andra länder. De har 

även fått priser för sitt Lean-arbete. 
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4 DISKUSSION 

Innan jag började med det här arbetet visste jag inte vad Lean stod för. Jag trodde, och det 

kanske andra gör också, att Lean var en metod för att effektivisera arbetet i till exempel en 

fabrik. Under arbetet med rapporten har jag fått insikt om att Lean är något helt annat. När jag 

började med att läsa in mig på ämnet insåg jag att Lean snarare är ett sätt att tänka, en filosofi. 

Att arbeta enligt Lean innebär att man får tänka på ett nytt sätt inför förändringar och 

förbättringar inom verksamheten. I Lean tittar man på flöden för att göra dem effektivare 

vilket passar bra i vården då man vill att patienten ska ha en effektiv väg genom vården. 

 

Region Värmland bestämde för cirka tio år sedan att man skulle använda Lean för att få ett 

effektivt utvecklingsarbete och att alla avdelningar inom hälso- och sjukvården i regionen 

skulle arbeta på samma sätt med utveckling och förbättringar. En förutsättning för en effektiv 

verksamhet är att alla arbetar på likartat sätt mot samma mål därför anser jag att det är bra för 

regionen att ha en gemensam strategi för framtidens utveckling. Numera finns det också 

möjlighet för medarbetarna att gå kurser i Lean i regionens regi. Flera tillfällen finns 

tillgängliga under 2019.   

 

Inför ett förändringsarbete möts man ofta av motstånd från de som berörs. Så var det också 

när man bestämde att förråden skulle skötas centralt av någon annan. Många var emot att 

någon annan skulle sköta förråden och att de inte fick köpa in vad de ville. Nu när de flesta 

avdelningar på Centralsjukhuset och många vårdcentraler har fått det nya förrådssystemet är 

alla nöjda. De har fått bättre ordning i sina förråd som är ordnade på i stort sett samma sätt på 

alla ställen. Med mindre mängd produkter har man kunnat frigöra ytor som kan användas till 

patienter eller annat i stället. Den tid som lades på att hantera förråden får patienterna nu. 

Regionservice behöver mindre tid för att sköta förråden än den tid personal på avdelningen 

använde. Det beror främst på att det finns mindre artiklar att hantera och beställningskorten 

som bara behöver skannas.  

 

Förrådshissen i hus 2 är ett bra exempel på nytänkande när det gäller förrådshantering. För 

mig verkar det vara en strålande idé som borde tas med som en möjlighet vid varje 

nybyggnation på Centralsjukhuset. Det är ett bra koncept för att utnyttja ytan för förråd 

maximalt. 
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På avdelning 56 där man arbetat länge med Lean ser man bara fördelar med arbetssättet. De 

har sedan början haft en Lean-grupp som får en viss tid avsatt för att arbeta med dessa frågor 

under en ”termin”. De har genomfört vissa stora förändringar men Lean kan också vara små 

saker som att flytta en behållare för att minska springet för personalen. 

 

Det är bra med förslagslådor ute på avdelningarna men det krävs också att någon tittar på 

förslagen som lämnas och ger feedback om att de sett dem och om man kan göra något med 

dem eller inte. 

 

De avdelningar som jag har fått information om har kommit långt med sitt Lean-arbete. 

Kanske skulle jag ha pratat med de som är i början av sin resa för att få en inblick i hur man 

börjar med arbetet. Det hade också varit önskvärt att få se hur man arbetar med Lean inom 

vårdadministrationen.  

 

 

5 SLUTSATSER 

Utan att det pratas om det pågår ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete i Lean-anda 

inom Region Värmland. Man talar inte i termer som Lean utan ofta gör man en förändring för 

att underlätta arbetet, spara tid eller spara på resurser. 

 

Personalen får vara delaktig och komma med förslag som man sedan ser om det är något som 

är möjligt att förbättra på rimligt vis, om man vinner något på att förändra eller om det är 

något som kanske behöver föras högre upp i organisationen för att man ska kunna åtgärda det. 

Det viktiga är att personalen får återkoppling om hur man går vidare eller varför man inte kan 

åtgärda saken. 
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