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Oppsummering av CoP lean-samling UNN A-fløya juni 2018
KONTINUERLIG FORBEDRING - FRA STADIGE ENDRINGER TIL VARIGE
FORBEDRINGER, KORT OM VÅRE ERFARINGER ETTER 10 ÅR MED LEAN
(HEGE ANDERSEN, SENIORRÅDGIVER DIREKTØRENS STAB, UNN)
Utover at UNN har vært byggherre for A-fløya, der lean er anvendt, har UNN ti års erfaring med
bruk av lean i driften av sykehuset. Hege fortalte historien om satsingen på lean og hvilke
erfaringer man har gjort seg:
•

•

•
•

•

•

•

•

Hatt fokus på verktøy:
o Verdistrømskartlegging, anvendt på mange sengeposter i eksisterende bygg
o Spaghettidiagram
o 5S
Suksessfaktorer for å ta i bruk lean:
o Medarbeiderbåret og -drevet
o Lederforankret med eierskap og ansvar i klinikken
o Struktur gjennom prosjektorganisering og dokumentasjon
o Fokus på målinger/indikatorer og kontinuerlig forbedring
Startet med en pionerfase med fokus standard pakkeforløp, dette ga dramatisk reduksjon i
behandlingstider
Etterhvert liknende prosjekter ved alle klinikkene, med svært gode forbedringer:
o Kortere liggetid
o Reduserte ventelister
o Redusert overbelegg
o Færre avvik og redusert overtid
o Lavere kostnader ved standardiserte blodprøvepakker
o Raskere gjennomstrømming
o Færre vurderingsteam – lik behandling
o Reduserte gjestepasientkostnader
o Direkte henvisning og redusert overforbruk av MR
Det var dog også noe motstand:
o «Lean is mean», i den forstand at det dreier seg om innsparinger og kutt, måtte love
at forbedringer/innsparinger tilfalt enheten som oppnådde forbedring
o «Not invented here», lean kommer fra bilbransjen og produksjon av fysiske
produkter, ikke pasientbehandling
o Ikke evidens-basert, som medisinfaget har som grunnplattform
o Ikke stuerent, pasienter er ikke produkter
o Gammel vin på nye flasker, lean er bare sunn fornuft
Startet derfor med det som syntes enklest, nemlig verktøyene og "quick fixes"
o Så likevel at bare 1/3 av prosjektene skapte varige forbedringer, ellers har det vært
lav gjennomføringsevne og manglende åpenhet
Hege studerte lean-prosjektene som del av sin PhD-grad og fant at prosjektene som lykkes
var karakterisert av:
o Klinikkovergripende prosjekter
o Bredt sammensatte team
o Pasientrettede mål
o Omfattende prosjektorganisasjon
o Tillitsvalgte og verneombuds deltakelse
o Toppledelsens deltakelse
o Investere i tid
Per 2018 er status at det fortsatt gjøres mange prosjekter, men stykkevis, lean er bare ett av
mange teknikker, ikke så mye ledelsesfokus lenger
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•

I 5-trinns modenhetstrappen for lean; kanskje mellom 1-2
Fremover fokus på kontinuerlig forbedring og institusjonalisering av lean gjennom
kulturbygging (ovenfra og ned), tonet ned selve begrepet lean og verktøyene
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Consto har arbeidet i flere år med leanprinsipper, startet forsiktig med lean i 2011, så anvendt på
Pasienthotellet ved UNN før A-fløya. Bruker selv betegnelse «involverende bygging».
Planleggingsprosessen for A-fløya startet allerede i 2009, klart til prøvedrift 01.11.2017, overlevert
23.03.2018, offisiell åpning 01.06.2018.
Prosjektet for å bygge A-fløya har primært hatt fokus på følgende lean-elementer:
• Taktplanlegging
• Daily huddles
• 8-4-1 møter
Taktplanlegging
• Likheten med UNN at det fokuseres på verktøy, men veldig begrenset antall og veldig bevisst
bruk av disse
• Også her startet bredt nede i organisasjonen (i caseprosjekter), kan kanskje også her oppleve
at man i fremtiden må snu og starte ovenfra
• Godt forankret i lean-filosofien, men på byggeplass blir fokuset verktøy/teknikker
• Startet med tre pilotprosjekter, som bygde på erfaringer fra andre i bransjen
• Arbeider nå med intern veileder i involverende bygging og digital plattform med konkrete
verktøy
• Trinnvis tilnærming til taktplanlegging (konvensjonell bygging av råbygget)
1. Lage kontrollområder i fellesskap med å involvere UE
▪ Forskjell på inkludering og involvering (alibi vs bidragsyter)
2. Finne arbeidsrekkefølge for fagene, hver UE lager lister over sine aktiviteter (som blir
«vogner» i byggetoget)
▪ Dette inkl. arbeidsomfang, tid i sonen og antall personer som kreves (her involveres
alle UE'ene, gjerne med bas/fagarbeider)
▪ Et viktig prinsipp er at det ikke er lov å flytte på andres lapper, da må du be andre
flytte på sin for å få plass til egen lapp, dette skaper veldig avklarende diskusjoner
▪ Det er et mål å få sonene og rekkefølgen så lik som mulig, men dette vil ikke alltid være
mulig
3. Tog formes av vogner på vegg (lapper)
▪ Her er samhandling og diskusjon i fokus
4. Hver UE går tilbake og kalkulerer arbeidsmengde på liste
5. Lengde på tog etableres i fellesskap
6. Kontrollområder kontrolleres og evt. justeres
7. Byggstrategi utformes og tog etableres
▪ Logiske rekkefølger og kompleksitet hensyntas slik at hvert fag forflytter seg til neste
sone gjennom bygget (dette primært en oppgave for planlegger, men byggstrategien
må avklares i fellesskap)
▪ Byggstrategien er bygget rundt heiser/ramper/osv. for å få varer inn og søppel ut
▪ Noen vogner inneholder to fag, for å unngå at soner ble stående stille i flere dager
8. Taktplan etableres
▪ Hadde egen fremdriftskoordinator som renskrev planene fra "veggarbeid"
▪ Planen konverteres inn i MS Project, der man kan hente ut bemanningsoversikt
•
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Én aktør kom i etterkant og ville ha lavere bemanning enn det taktplanen tilsa, men
dette ville selvsagt ikke fungere (da ville toget forsinkes), aktøren godtok det
etterhvert
▪ Hadde en serie med 5-6 vogner to fag jobbet sammen (skyldtes dels lange føringer av
rør/kabler som må arbeides med i hele kontrollsonen fremfor rom for rom), dette ga
for lange "tog i toget" der forsinkelser kunne skjules, ville delt disse opp om skulle gjort
dette om igjen
• Oppfølging av fremdriften gjort i Unizite, ga åpen oversikt for alle involverte på skjermer i
bygget og via app
• Taktet på arbeidsuke, ved forsinkelse måtte teamet bruke overtid i helg (slik at teamet selv
merker konsekvensen av forsinkelse, i motsetning til å ha «nødteam» til å rydde opp)
• "Rød vogn" markert ved forsinkelse, ikke ryddet etter foregående fag, osv., alltid tatt aksjon
• I tillegg egen plan for systematisk ferdigstillelse, med faser for klart for vask, testkjøring, osv.
Daglige statusmøter (Daily huddles)
• Hver dag 8.00-8.10 (ca. 1 time etter arbeidsstart, slik at man kan har sett status for sitt
område)
• For alle med lederoppgaver i bygget
• 10 minutter veldig kort tid, men siden møtene avholdes hver dag rekker man det som
kreves
• Agenda:
▪ Logistikk/infotavle
▪ Aksjonspunkter på byggeplass
▪ Spørsmålsrunde («ingen spørsmål for dumme»)
• Ikke forum for diskusjon, men mange av møtene etterfulgt av befaring/separate møter
• Forøvrig 1-times koordineringsmøte per uke på brakkerigg
• KPI-oppfølging på tavle i møtene, fokus på RUH (rapport om uønskede hendelser),
sjekklister og ledelseskontroll, enige om disse i forkant
Møtestruktur
• 8 uker før start operasjon, fokus på at prosjekteringen blir ferdig (spesielt her fordi
prosjektet var prosjektert for delte entrepriser, førte til nokså mye endringer når Consto
tok over som totalentreprenør)
• Møter 4-1 uke før fokus på de 7 forutsetningene:
1. Forutgående arbeid skal være utført
2. Nødvendig informasjon må være tilgjengelig
3. Mannskap med riktig kompetanse må være tilgjengelig
4. Materialer må være på plass
5. Utstyr skal være tilgjengelig
6. Arbeidsplassen skal være tilgjengelig og ryddet
7. De ytre forholdene må være i orden i form av vær, godkjenninger m.m.
• Prosjektet har brukt Interaxo til både prosjekthotell og saksoppfølging, med enkel
funksjonalitet for tildeling av ansvar/frister
o Generelle erfaringer fra bruk av lean i prosjektet:
• Involvering = eierskap = alle bedre oversikt
• Ryddigere prosess = ryddigere bygg = raskere fremdrift
• Oversiktlig plan = lett å planlegge oppstart
• Unizite gir komplett status
• Daily huddles gir alle oversikt
• Kommunikasjon sentralt i lean, IB = ledelse + kommunikasjon
• Refleksjon; sannsynligvis lettere å få gjennomført dette i en mer "hierarkisk" organisasjon
enn f.eks. et sykehus eller universitet
▪
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•

I det store bildet sees dette som pågående kulturendring, skal kjøre videre pilotprosjekter, i
flere av regionene, løpende måling opp mot strategi/handlingsplan
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Kontinuerlig forbedring
-fra stadige endringer til varige forbedringer

Hege Andersen, PhD. Seniorrådgiver, direktørens stab UNN HF. Juni 2018.

UNNs lean-reise 2008-18
– eller kanskje ikke helt?

Verktøy i forbedringsarbeidet
Verdistrømskartlegging

Spagettidiagram og 5S

UNNs erfaringer – hva skal til for å
lykkes?
Medarbeiderbåret og
medarbeiderdrevet
Lederforankret med eierskap og
ansvar i klinikken
Struktur gjennom prosjektorganisering
og dokumentasjon
Fokus på målinger/indikatorer og
kontinuerlig forbedring

Program
Styregruppe

Oppstart 2008-09

Topledelsen UNN
Klinikchefer UNN
Agenda/Implement

Lean kompetenceudvikling og
-uddannelse
Stab

Pionerfase med Implement HC
Projektgruppe forløb 2
Projektgruppe forløb 3
Projektgruppe forløb 4

Fokusgruppe forløb 2
Fokusgruppe forløb 3
Fokusgruppe forløb 4

Projektgruppe akutt slag
fra:
neurologi, geriatri,
radiologi, akut modtagelse m.fl.
Agenda/Implement

Afdelingsledelser Ledelsesrepræsentant

Lean Fokusgruppe akutt slag
Projektleder fra UNN
Læger, sygeplejersker, sekretærer m.fl. fra
neurologi, geriatri,
radiologi, akut modtagelse m.fl.
Agenda/Implement
(Projektleder, konsulenter)

Kvalitetssikring
Agenda/Implement
(Peter Emmerich Hansen,
Audun Korsvold)

Implementert

Prosjekter i gang

Implementeres høsten 2010

Planlagt oppstart

Klinikkinterne prosjekter

Oversikt over klinikkene

Ikke formelt godkjent

Medisinsk klinikk
Interne konsulenter 3

Hjerte- og
lungeklinikken

Akuttmedisinsk klinikk
Interne konsulenter 3

Interne konsulenter 3
Prosjekter:
•Lungekreft
•Koronar angiografi

Diagnostisk klinikk
Interne konsulenter 5
Prosjekter:
•Prøvetakingsenheten, Tromsø
•Lab Harstad
•Lab Narvik
•Punksjonscytologi
•Histopatologiske metoder
•Leger røntgen avd
•Halskjertel poliklinikk

Prosjekter:
•Sepsis fase I
•Hastegrad
•Sepsis fase II

Nevro- og
ortopediklinikken
Interne konsulenter 2

Prosjekter:
•Arbeidsflyt i A9
•Gastroenterologi

Prosjekter:
•Akutt slagenhet
•Kne- og hofteproteser

Barne- og
ungdomsklinikken
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk

Interne konsulenter 3

Rehabiliteringsklinikken

Interne konsulenter 4

Interne konsulenter 3

Prosjekter:
•Rusbehandling
•Alderspsykiatri
•”KUEN ROP”

Prosjekter:
•MS
•Ryggpasienter

Prosjekter:
•BUPA poliklinikk og sengepost

Kirurgi, kreft- og
Kvinnehelseklinikken (K3K)
Interne konsulenter 6

Operasjons- og
intensivklinikken

Fag- og
forskningssenteret

Interne konsulenter 7

Interne konsulenter 3

Prosjekter:
•Elektive kirurgiske pasientforløp
Operasjons- og anestesiavd.

Prosjekter:
•Ny helseforskningslov

HR-senteret

Prosjekter:
•Øhjelp kir Harstad
•Halskjertel poliklinikk

Interne konsulenter 3
Prosjekter:
•HR-torg

Allmennpsykiatrisk klinikk
Interne konsulenter 2

Prosjekter:
•Akuttenheten PSTO

• For pasienten
• For de ansatte
• For sykehuset og foretaket
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Hva kan gå galt?
•
•
•
•
•
•

Lean is mean
«Not invented here»
Ikke evidens-basert
Ikke stuerent
Gammel vin på nye flasker
Fabrikkspråk

Og da skjer ofte følgende
• Jo lengre sosial og kulturell
distanse, jo vanskeligere å
adoptere konseptet
• Verktøy har lavt
abstraksjonsnivå, og kan
overføres som det er
• Behovsdrevne «quick fix»

Hva vil det si at noe virker?
Ulike dimensjoner av å lykkes:
• måloppnåelse?
• betydning?
• opprettholdelse over tid?
• Ekspertpanel rangerte ulike
Lean intervensjoner basert på
kvantitative longitudinale data

Virker for hvem?
Vi vet ikke utkomme (helse) for
pasienten
Pasientens subjektive oppfatning vet
vi heller ikke – eller den er alltid
Økonomisk effekt måles ikke
(underkommuniseres)
De ansatte får bedre dager – gjelder
det på tvers av profesjoner og
avdelinger? Eller er det «tubeeffekter»
og røde løpere?

o 1/3 varig forbedringer
o lav gjennomføringsevne!
lav motivasjon
o Manglende åpenhet
hindrer læring, spredning,
forbedring og
standardisering

Hva karakteriserer de prosjekter som lykkes?
– Klinikkovergripende prosjekter
– Bredt sammensatte team
– Pasientrettede mål
– Omfattende prosjektorganisasjon
– Tillitsvalgte og verneombuds deltakelse
– Toppledelsens deltakelse
– Investere i tid

Antall mål, tidligere erfaring, legedeltakelse, og initiativ
nedenfra slo ikke ut som signifikante.

2018- Det gjøres masse bra forbedringsarbeid

Det nye utfordringsbildet krever imidlertid noe merE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strukturelle endringer uttømt
Ressurstilgangen negativ
Flere pasienter, færre yrkesaktive
Reell konkurranse (kvalitetsbasert finansiering/fritt behandlingsvalg)
Pasientens helsetjeneste og Samvalg
Klager, tilsyn og avviksmeldinger påpeker svakheter i etterlevelsen, i
forbedringsarbeidet og på tvers.
Pasientene påføres unødvendige komplikasjoner
Ikke optimal flyt
Dobbeltarbeid

Transformasjon

Verktøy

System

Kultur

Det må utvikle nye måter å
jobbe på, skape størst
mulig helsegevinst for flere
pasienter med uendret
bemanning

Hva virker?

Kontinuerlig forbedring
• UNN skal videreutvikle og styrke en kultur for kontinuerlig
forbedring av våre arbeidsprosesser. Dette skal skje gjennom
etablering av systemer for ledelse, kompetanseutvikling og
trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere. Det
er et langsiktig utviklingsarbeid somkrever atferdsendring og
fokus på daglige forbedringer, nærmest pasienten.

Daglig oppfølging

Standardisering

Kapabilitet
ledelse

Reell bruker
innflytelse

PDSA

Tverrfaglighet
Strategi
kopling

Kultur
endring

Prinsippene
& atferd

Læring
spredning

Ikke
prosjekt

Valg av metode - underordnet
• Lett tilgjengelig og oversettbar til lokale forhold
• Erfaringsbase -Implementert hos verdens fremste
sykehusorganisasjoner
• Kunnskapsgrunnlag godt etablert gjennom forskning og
kunnskapsoppsummeringer
• Lovhjemmel (Internkontrollforskriften)
• Nettverk (hva andre gjør)
• «Stick to it»
korrigere

Planlegge

Evaluere

Gjennomføre

Suksess = Organisasjonens beredskap =
Vilje + ha ideer + kunne gjennomføre

Involverende bygging i Consto
Prosjektsjef
Jens Solvang

Consto er et landsdekkende, nordnorsk entreprenørkonsern
med virksomhet i Norge og Sverige
• Næringsbygg – Boliger - ROT-prosjekter - Infrastrukturanlegg.
• Regionale etableringer med ledelse og ansatte som har
markedskunnskap og stedlig forankring fra nord til sør i landet.
• Svensk byggvirksomhet i Karlstad og Stockholm.
• Anleggsvirksomhet på Østlandet og Nord-Norge.
• Konsernomsetning 4,0 mrd. kr (2016).
• Ordrereserve 5.700 mill. kr (1.1 2017).
• 780 ansatte i Norge og Sverige.
• Norges 9. største entreprenør målt i omsetning.

Consto – tall og fakta 2016 (31.12.16)
4 MRD kr

161 MILL. kr

4,0%

Omsetning 2016

Resultat

Resultatmargin

5,7 MRD kr

780 Ansatte

Ordrereserve

4,8%
Sykefravær

• Consto Nord 2018
• Consto Sogn & Fjordane 2018
• Consto Väst 2018
• Consto AB/Consto Öst 2017
• Byggbolaget i Värmland 2016*
• Consto Anlegg 2015
• Consto Anlegg Øst 2015
• Consto Anlegg Nord 2016
• Consto Eide 2015
• Consto Sør 2014
• Consto Trøndelag 2014
• Consto Helgeland 2013
• Consto Surnadal 2012
• Consto Bergen 2012
• Consto Øst 2011
• Consto Nordvest 2010

• Consto AS 2006

Det store bildet 2018 Consto Holding AS
Eiendomsutvikling

Entreprenør

Consto Anlegg AS
- Consto Anlegg Øst
- Consto Anlegg Nord

Consto AS
Consto AB
Consto Sør
Consto Väst (Karlstad)
Consto Øst
Consto Eide
Consto Öst (Stockholm)
Consto Bergen
Consto Sogn og Fjordane
Consto Nordvest
Consto Midt-Norge
Consto Helgeland
Consto Nord

Mill. kr
2017
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Omsetning 2016

Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet/Sørlandet

Sverige
12 %

Østlandet

Sverige

Anlegg
3%
Nord-Norge

41%
Østlandet

17 %

4002
Mill. kr

Vestlandet/
Sørlandet

Midt-Norge

12 %

15 %

Anlegg

Omsetning – og kontraktfordeling
TYPE BYGG
Skole
5%

Kontor
4%

Helse
Omsorg
34 %
Kjøpesenter
7%

Våre oppdragsgivere
Bolig
45 %
Offentlige

Hotell
5%

40%

Privat

60%

Privat

Offentlige

Kort om prosjektet UNN A-fløy
Planleggingsprosess startet tilbake i 2009
Delte entrepriser. Beskrevet etter NS 3420
Grunnarbeider igangsatt/ferdigstilt 2014
Endret til totalentreprise i 2014
Kontrakt Consto 17.06.2015, 683mill ex mva.
Fysisk ferdig (klar til prøvedrift) 01.11.2017
Overlevert 23.03.2018 (ex inngang/utomhus)
Offisiell åpning 01.06.2018

Involverende bygging i Consto
Bakgrunn:
2011: Første Lean-erfaring
2013: Pasienthotell. Høghus. Komplisert logistikk.
2015: A-fløy. Sykehus. Stor kompleksitet.
2015: Consto starter tre pilotprosjekt.
2018: Erfaringer samles og nye piloter er startet

A-fløy arbeider systematisk med flere verktøy:
• Taktplanlegging
• Daily huddles
• Møtestruktur: 8-4-1 møter
• +++

1. Taktplanlegging
Fase 1-2
Involverende planlegging i 8 faser
1. Lage kontrollområder i fellesskap med å involvere UE.
2. Finne arbeidsrekkefølge. Hver UE lager lister over sine
aktiviteter (vogner).
3. Tog formes av vogner på vegg (lapper). Her er samhandling
og diskusjon i fokus.
4. Hver UE går tilbake og kalkulerer arbeidsmengde på liste
5. Lenge på tog etableres i fellesskap.
6. Kontrollområder kontrolleres og evt justeres.
7. Byggstrategi utformes. Logiske rekkefølger og kompleksitet
hensyntas. Tog etableres.
8. Taktplan etableres.

1. Taktplanlegging
Taktplanlegging er involvering = inngå, delta, være med

1. Taktplanlegging
Fase 4-5-6 (fra Post-it til Excel og MS Project)

1. Taktplan - Oppfølging av framdrift

1. Testplan

2. Daglig statusmøte
Daily huddles
Status hver morgen kl 0800-0810
Møteplass for:
Bas/formenn/driftsledere/prosjekledelse
1.
2.
3.

Logistikk/infotavle
Aksjonspunkter på byggeplass
Spørsmålsrunde

2. Dayli huddles

3. Møtestruktur: 8-4-1 møter
Møter hvor produksjon sjekker om prosjektering er/blir ferdig (8 møte).
I 4-1 møte har produksjon fokus på «De 7 forutsetninger»:
1. Forutgående arbeid skal være utført
2. Nødvendig informasjon må være tilgjengelig
3. Mannskap med riktig kompetanse må være tilgjengelig
4. Materialer må være på plass
5. Utstyr skal være tilgjengelig
6. Arbeidsplassen skal være tilgjengelig og ryddet
7. De ytre forholdene må være i orden i form av vær, godkjenninger m.m.

Erfaringer
Framdrift:
• Involvering = Eierskap til framdriftsplan = Alle får bedre oversikt
• Ryddigere prosess = Ryddigere bygg = Raskere framdrift
• Oversiktlig plan med alle nødvendige detaljer = Lett å planlegge oppstart
• Unizite gir komplett status. Skjerm på rigg. Mail til alle.
Daily huddles:
• God møteplass. Alle får daglig status. Ute på bygget, der hvor det skjer.
8-4-1:
• Godt verktøy for å sikre overgang mellom prosjektering og utførelse. Her vil
Consto øke fokuset videre.

Erfaring:
Internt hurtigkurs
taktplanlegging for
prosjekt og anleggsledere

Kommunikasjon
Statsbyggs definisjon av Lean er et godt utganspunkt:
En systematisk tilnærming til lederstyrt
medarbeiderdrevet, kontinuerlig forbedring av
verdikjeden gjennom identifikasjon og fjerning av ikkeverdiskapende aktiviteter.

Involverende bygging -> Fokus på Ledelse
Involvering = inngå, delta, være med

Kommunikasjon

En systematisk tilnærming til lederstyrt
medarbeiderdrevet, kontinuerlig forbedring av
verdikjeden gjennom identifikasjon og fjerning av ikkeverdiskapende aktiviteter.

Involverende bygging = Ledelse + kommunikasjon
Involvering = inngå, delta, være med

Involverende bygging – hvor skal Consto
• Ledelse
• Digitalt skifte
• Kommunikasjon

Involverende bygging = ledelse + kommunikasjon
• Kommunikasjon gjennom deling av informasjon

Veien videre
•
•
•
•
•

Pågående kulturendring
Videre pilotprosjekter
Kommunikasjon som involverer ansatte
Informasjon bygges opp fra bunn
Svarer opp tilbake på mål (fra handlingsplan)

Involverende bygging handler om mennesker

