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Denne rapporten er nummer 6 siden starten på kommunens arbeid i 2011 med Lean kontinuerlig 

forbedring. 

Først i rapporten omtales den nye boka «Innovatører i praksis» av professor Sjur Dagestad, der 

starten på vår Lean-reise er gjengitt som tegneserie sammen med 39 andre fremragende 

innovasjonshistorier. Et utsnitt er vist på rapportens forside. Videre beskrives en status i arbeidet 

med virksomhetsstrategien og status på fremdrift på Lean-arbeidet i alle tjenesteområder, 

Utviklingsenheten og rådmannens ledergruppe. Rapporten har så et kapittel om kommunens 

gevinster av Lean-arbeidet, fulgt av intervjuer med ledere og øvrige ansatte. Nye elementer som 

innbyggermedvirkning og kulturanalyser har egne kapitler i rapporten. Status i forhold til 

nåværende Lean-strategi beskrives i eget kapittel. Avslutningsvis beskrives prioriterte områder for 

2018. 

43 av kommunens totalt cirka 70 enheter har fått opplæring i Lean kontinuerlig forbedring pr. 31. 

desember 2017. 6 nye enheter gjennomgikk opplæringsprogrammet i 2017, 38 enheter er aktive 

Lean-enheter og jobber nå etter Lean-prinsippene. De øvrige 5 enhetene er avviklet på grunn av 

nedleggelser eller omorganiseringer. I tillegg har 7 Lean-enheter som tidligere har fått opplæring, 

hatt behov for ny støtte fra Utviklingsenheten i nye prosjekter eller for å revitalisere sitt Lean-arbeid 

i 2017. 

Samlet i organisasjonen har utviklingen i både identifiserte og realiserte gevinster bremset opp fra 

tidligere år. Dette behandles i kapittelet Gevinster og gevinstrealisering. 

Vi erfarer at gjennom å utvikle oss til å bli en Lean organisasjon har vi også fått andre 

organisatoriske ferdigheter. Vi har beredet grunnen for å lykkes bedre med innovasjon og utvikling 

på nye områder i framtida. 

Vi har fortsatt henvendelser fra mange andre kommuner. Til sammen 103 har søkt inspirasjon fra 

vårt arbeid fra starten i 2011 og fram til 31. desember 2017. Omkring 40 kommuner har vi reist ut til 

for å dele erfaringer, om lag 60 har kommet til oss på studiebesøk. Det er i 2017 avviklet ekstern 

aktivitet i andre kommuners innføringsprosjekter. 

Et systematisk arbeid med organisasjonskultur har gått videre med høy prioritet i året som gikk. 

Bakgrunnen er at i offentlig sektor utgjør menneskene en stor andel av innsatsfaktorene i 

tjenesteproduksjonen samtidig som krav til omstilling er høye. Endringene må skje raskt for å 

tilpasse oss behov i framtida. Vi må derfor sette ansatte og ledere i stand til å ønske og å evne å 

endre seg. 

Det viktigste utviklingstrekket nå er at vi lykkes i våre forsøk på å involvere innbyggerne direkte i 

forbedringsprosesser. Vi har funnet velfungerende metoder som stadig forbedres, og vi skal ha 

innbyggerne med på fremtidige prosesser. 

 

Leder for Utviklingsenheten 

Kari Bjørnerud Børthus 
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Innovasjonstegneserie – Innovatører i praksis 
Sjur Dagestad, professor II i innovasjon ved NTNU, mener at Vestre Toten kommunes Lean-

modell er en innovasjon. Våren 2017 tok han kontakt i forbindelse med en ny bok om 

innovasjon i praksis. Boka, som har tittelen «Innovatører i praksis», forteller historien om 

Vestre Toten kommunes Lean-reise i en karikert og humoristisk form. Tegneserien kan 

oppleves i sin helhet på vår hjemmeside, og et lite utsnitt er vist på forsiden av denne 

årsrapporten. 

Boka er verdens første tegnede innovasjonsfaglige bok, og den inneholder 20 norske 

innovasjonshistorier beskrevet som tegneserie. Rådmannen ga boka til alle ledere i 

kommunen i julegave i 2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framdrift i arbeidet med virksomhetsstrategien 
Første generasjon virksomhetsstrategi for Lean kontinuerlig forbedring ble vedtatt i 2015. 

Strategien har sju områder, og det er gode resultater fra arbeidet. Det er imidlertid også 

utfordringer som gjør at ikke alle enheter lykkes fullt ut med å jobbe etter Lean-prinsippene. 

Rådmannens ledergruppe evaluerte strategien sommeren 2017 for å identifisere 

utfordringene og forankre forståelsen slik at tiltak kan spisses på en bedre måte fremover. 

Den nye strategien kalles generasjon 2 og skal behandles våren 2018. 
 

Hovedmålsettingen med generasjon 2 av Lean som virksomhetsstrategi og tankesett i Vestre 

Toten kommune er å yte gode og bærekraftige tjenester for innbyggerne i kommunen. 
 

Under følger en status for de sju strategiområdene i første generasjon strategi med 

beskrivelse av utfordringer som blir grunnlag for den nye strategien som skal gjelde for 

perioden 2018 – 2023.  
 

Strategiområde 1: Rekruttering 

Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert. 

Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse. 
 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-7TGtovYAhVhEJoKHYW6DCAQjRwIBw&url=https://www.tanum.no/_fagboker/okonomi-og-ledelse/organisasjon-og-ledelse/innovat%C3%B8rer-i-praksis-dagestad-sjur-9788269036213&psig=AOvVaw0qRB7VxSS46fxcI_5-VSU7&ust=1513406986722239
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Strategiområde 2: Bevisst valg av enheter for oppstart 

Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert. 

Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse. 
 

Utfordringer 

- Det er fortsatt svikt i rutiner ved utvelgelse av nye enheter for opplæring. Enheter som 

ikke har hatt grunnleggende forutsetninger for å lykkes, er kvalifisert inn for 

opplæring. 
 

Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer 

Dette er identifisert i evalueringen av første generasjon strategi og følges opp i ny strategi 

som er under arbeid. 

 

Strategiområde 3: Opplæring 

Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert. 

Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse. 
 

Utviklingsområder knyttet til strategien 

Kulturanalyser er vedtatt som en viktig del av opplæringsprogrammet. Programmet er derfor 

utvidet med 2 nye kursdager: 

- Kursdag 3: Kulturanalyse. Dagens kultur. 

- Kursdag 5: Kulturanalyse. Kulturelt målbilde. 

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser før og etter opplæringen for å måle 

kulturutviklingen ved enheten. Les mer om kulturanalyser i eget kapittel. 
 

Et annet viktig utviklingsområde er at vi nå systematisk involverer innbyggerne i forbedrings- 

og utviklingsarbeid. Les mer om innbyggermedvirkning i eget kapittel. 
 

I tillegg justeres opplæringsmodellen i 2018 slik at det legges mer til rette for innovasjon i 

tjenestene. 

 

Strategiområde 4: Daglig drift 

Mange tiltak i handlingsplanen er fulgt opp, og rutiner og prosedyrer er etablert. Det arbeides 

kontinuerlig med å forbedre disse, men i dette strategiområdet erfarer vi imidlertid fortsatt 

betydelige utfordringer: 

 

- Noen enheter har utfordringer med å fastholde gevinster og omdanne dem til ny 

verdiskapning (gevinstrealisering). 

- Tjenesteområdeledere deltar ikke i tilstrekkelig grad i direkte oppfølging av Lean-

arbeidet (etterspørre framdrift i forbedringsarbeidet og gevinstrealisering, i Lean-

terminologien kalles dette å «gå til Gemba»). 

- Ledere har utfordringer med å prioritere tid til forbedringsarbeid. 

 

Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer 

Dette er identifisert i evalueringen av første generasjon strategi og følges opp i ny strategi 

som er under arbeid. 

 

Strategiområde 5: Videreutvikling 

Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert. 
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Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse. 

 

Strategiområde 6: Utviklingsplan for ledere 

Lederutvikling og -støtte vektlegges i opplæringsperioden. Det er utviklet et eget 

opplæringsprogram for nye ledere i Lean-enheter ved lederskifte.  
 

Det er fortsatt utfordringer på disse områdene: 

- Samhandling mellom tjenesteområdeledere og Utviklingsenheten er mangelfull. 

Fordeling av roller og ansvar er uklar. 

- Utviklingsenheten bruker fortsatt mye kapasitet på enheter som ikke evner å ta over 

forbedringsarbeidet i egen regi. 
 

Korrigerende tiltak i forhold til utfordringer 

Dette er identifisert i evalueringen av første generasjon strategi og følges opp i ny strategi 

som er under arbeid. I tillegg har rådmannen allerede iverksatt et eget 

lederutviklingsprogram for alle ledere. Dette gjennomføres i 2017 og 2018. 
 

Utviklingsområder knyttet til strategien 

Alle ledere, både i Lean-enheter og andre, er nå innkalt til Lean lederforum. Det er fortsatt 

mange enheter som ikke har fått opplæring i å jobbe etter Lean-prinsippene, og det er viktig 

at alle ledere deltar på denne læringsarenaen slik at vi nå kan gå mot en mer enhetlig 

ledelsespraksis i organisasjonen. Lean lederforum ble etablert i 2012 og er rådmannens 

læringsarena. Lean-ledere møtes for å belyse suksesshistorier og utfordringer knyttet til 

forbedringsarbeidet slik at lederne kan lære av hverandre. 

Rådmannen benytter også denne arenaen til å forankre og forplikte ledere på viktige temaer 

og til å se sammenhengene i organisasjonen. 

 

Strategiområde 7: Utviklingsplan for Lean-ressurser 

Alle tiltak er fulgt opp. Rutiner og prosedyrer er etablert. 

Det arbeides nå med å kontinuerlig forbedre disse. 

 

Utviklingsområder 
 

Vi bygger kulturer for kontinuerlig forbedring 
Gjennom Lean-arbeidet de første årene opplevde vi at flere enheter fikk utfordringer med 

framdrift uten at vi forsto hvilke hindre som oppsto. Før vi ble en Lean-kommune erfarte vi 

også at det var vanskelig å få varige effekter i utviklingsprosesser. Vi ser nå at dette handlet 

mye om ukjente kulturelle barrierer. 

Vi ønsket derfor å se nærmere på hvordan mennesker kan utvikle felles mønstre av 

meninger og holdninger som gir seg utslag i bestemte måter å handle på. Gjennom et 

samarbeidsprosjekt med Bærum kommune fant vi en metode som så ut til å gi gode 

resultater, og dette ble utprøvd i en pilot, se rapport for 2016.  

Metoden kalles kulturanalyse og baserer seg på at ansatte blir kjent med nåværende kultur 

og kulturelle barrierer. Enheten definerer så sitt kulturelle målbilde. Kulturendringen skal 

legge til rette for oppnåelse av avdelingens mål, oppfyllelse av Lean-prinsipper og  

helsefremmende arbeidsplasser. Gapanalysen mellom nåsituasjon og målbilde behandles av 

kulturforbedringsteam og tavlemøter, og oppnevnte kulturambassadører er med og sikrer at 

tiltak ivaretas. 
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Pilotenheten ble evaluert med positive resultater, og deretter ble kulturanalyse en 

obligatorisk del av opplæringsprogrammet for nye enheter. Det førte til en påbygging av 

kursprogrammet fra fire til seks dager. 

I 2017 har tre nye enheter gjennomført kulturanalyse, også med positive resultater. Det ble 

så besluttet å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for å måle hvilken effekt 

kulturarbeidet har. Undersøkelsen dekker 12 spørsmål som speiler positive kulturelle drivere 

i en Lean organisasjon, disse besvares før og etter opplæringen. I skrivende stund er det 

ferske resultater som viser markant framgang på individuelle holdninger og samarbeid. 

Mange av spørsmålene har beveget seg fra rødt til grønt på en trafikklys-skala. 

 

 
 

 

Innbyggermedvirkning 
Det er tradisjon i kommunen for brukermedvirkning på ulike nivåer, men vi opplever at 

brukerfokuset er for svakt i forhold til prinsippene i Lean kontinuerlig forbedring. 

Uttrykket «bruker» er i 2017 erstattet med «innbygger» i arbeidet med medvirkning i 

forbedrings- og utviklingsarbeidet. Innbyggere er mottakere og medskapere av kommunens 

tjenester gjennom hele livet, en er derfor ikke bruker kun i en kort periode.  

Utarbeidelse av metoder og gjennomføring av forsøk med innbyggermedvirkning ble gjort i 

2016. Dette er beskrevet i årsrapporten for 2016. Erfaringer fra dette arbeidet bekreftet 

verdien av tettere samarbeid med innbyggerne i utforming, utvikling og kvalitetssikring av 

tjenester.  
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Intervjuer med innbyggere ble gjort i analysefasen på flere enheter i 2017. Vi evaluerte, med 

positive erfaringer, at prosessene som skulle forbedres fikk bedre kvalitet. Utfordringer som 

ansattgruppa identifiserte ble bekreftet og nyansert, i tillegg ble nye problemstillinger 

oppdaget. Innbyggerne har også tilført ideer som ikke kom opp med ansatte. Samsyn på 

utfordringer og nye ideer ga grunnlag for enda bedre tjenester enn med vår tidligere 

arbeidsmåte, en fikk andre svar når en spurte innbyggeren enn når kommunens fagpersoner 

uttalte seg. 

Vi er nå opptatt av større treffsikkerhet i utforming og utvikling av tjenester der fag- og 

innbyggerkompetansen utfyller hverandre.  

Ved utgangen av 2017 ble det satt et mål om at alle forbedringsprosesser som startes skal 

ha deltagelse fra innbyggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innbyggermedvirkning: elever og foreldre deltar på verdistrømsanalyse ideell prosess sammen med 

ansatte på ungdomskolene.  

 

Status på fremdrift i Utviklingsenheten 

Utviklingsenheten har i 2017 bestått av 3 årsverk. 

Ved utgangen av 2017 ga Utviklingsenheten grunnleggende veiledning ukentlig i 23 Lean-

enheter. De fordelte seg slik: 

 6 nye driftsenheter fikk opplæring. Disse er Raufoss Ungdomsskole, Reinsvoll 

Ungdomsskole, Gimlevegen Omsorgsboliger, Raufosstun Omsorgsboliger, Nav 

ledelse og Lønningskontoret. Ungdomsskolene har til sammen 9 tavler. Flere forhold, 

blant annet framtidig sammenslåing av de to skolene, gjorde at man tilpasset 

opplæringsmodellen og startet med kulturanalyser, noe som gjorde at 

veiledningsomfanget var mye større enn ved ordinære opplæringsenheter.  

 7 enheter har fått veiledningsbistand til å revitalisere sitt forbedringsarbeid på grunn 

av spesielle prosjekter eller utfordringer med framdrift. 

 De resterende 10 enhetene startet sin opplæring før inngangen til 2017 og har hatt 

veiledningsbistand siden. 
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Blant de 23 enhetene over har 10 enheter hatt bistand i grunnleggende Lean-ferdigheter 

langt utover det forventede; fra et halvt år til flere år. 2 Lean-enheter ble evaluert i 2017, noe 

som betyr at lederne tok over sitt forbedringsarbeid uten videre veiledning fra 

Utviklingsenheten.  

Øvrige oppgaver som Utviklingsenheten har ivaretatt i 2017: 

 4 nye ledere i Lean-enheter har fått opplæring.  

 Veiledning på et stort antall analyser (verdistrømanalyser, fiskebeinsanalyser, 5 x 

hvorfor og målnedbrytningsprosesser, med mer) er gitt på bestilling fra enheter. 

 2 større prosjekter som Utviklingsenheten har vært involvert i: 

 Nye Vestre Toten hjemmesykepleie har fått mye bistand i 

sammenslåingsprosessen fra to til én driftsenhet.  

 2 fra Utviklingsenheten har bistått i prosjektet «myndiggjorte forbedringsteam» på 

Raufosstun Helsehus. 

 

 Utviklingsenheten har bistått tjenesteområdene med å søke om midler og støtte til for 

eksempel Ansattes dag, HEFA-dagen og diverse lederutviklingstiltak. Det har bidratt 

til å redusere kommunens egne kostnader til disse aktivitetene.  

 Vi har tatt imot eller reist på besøk til 18 nye interesserte kommuner i 2017 for å dele 

våre erfaringer. Dette er fra noen timers møter til heldagsbesøk. Alle eksterne Lean-

prosjekter der kommunen har bidratt med kompetanse, er avsluttet i 2017.   

 Utviklingsenheten har gjennomført læringsarenaer for ledere og øvrige ansatte: 

 Rullerende program på 13 ulike tematimer (fra 2 timer til heldagssamlinger) 

 6 samlinger med rådmannens Lean lederforum (à 2 timer) 

Opplæringsmodellen evalueres og forbedres kontinuerlig. Nyttige innspill kommer fra 

gjennomføring i egne enheter, fra Lean lederforum, fra samhandling med andre ledere i 

programmet Lean ledelse - Campus bedrift (se rapport fra 2016) og i kommunikasjon med 

andre kommuner og private organisasjoner som jobber med Lean. Opplæringsmodellens 
forbedringer er nærmere belyst i egne kapitler og under kapittelet «Framdrift i arbeidet med 

virksomhetsstrategien». 

Utover de nevnte oppgaver har Utviklingsenheten et hovedansvar sammen med 

rådmannens ledergruppe i å følge opp strategien for Lean kontinuerlig forbedring. 

Hovedutfordringen knyttet til innføring av Lean kontinuerlig forbedring er en for lav 

opplæringstakt i enhetene. Grafen nedenfor viser at utrullingen flater ut og at kommunens 

resterende enheter ikke vil kunne starte innen rimelig tid.  
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Figur 1. Antall enheter som har gjennomført opplæring i Lean kontinuerlig forbedring. Av 

kapasitetsgrunner er det ikke planlagt opplæring i nye enheter i 2018. 

Årsaker er de samme som har vært belyst i tidligere rapporter, men i 2017 har 

konsekvensene vært langt tydeligere. Aktiviteter i eksisterende Lean-enheter binder opp all 

kapasitet i Utviklingsenheten. Det gis grunnleggende veiledning i for mange enheter i for lang 

tid etter opplæringsperioden fordi lederne ikke har tatt over ansvaret for eget 

forbedringsarbeid. Utviklingsenheten har i 2017 støttet disse enhetene for å unngå tilbakefall. 

I skrivende stund erfarer vi den samme situasjonen. Utviklingsenhetens kapasitet vil i 2018 

gå med til grunnleggende veiledning i nevnte enheter, gjennomføring av interne 

læringsarenaer, analyser på bestilling fra enhetene og ulike prosjekter som 

Utviklingsenheten involveres i. Det er derfor ikke planlagt opplæring for noen nye enheter i 

2018. 

Dette er svært bekymringsfullt i lys av målet om at hele organisasjonen innen rimelig tid skal 

arbeide etter prinsippene i Lean kontinuerlig forbedring. Det ligger dermed an til at full 

implementering for kommunens om lag 70 enheter ikke kan fullføres, ressursene vil gå med 

til vedlikehold av de 43 enhetene som har blitt Lean-enheter. Det er for øvrig uheldig at 

organisasjonen ikke får etablert en felles ledelsespraksis. Det er også en utfordring at 

gevinstpotensialet i gjenstående enheter ikke kan realiseres. 

Disse utfordringene behandles i generasjon 2 av strategien. 

 

Status på fremdrift i tjenesteområdene 
 

Rådmannens ledergruppe 
Rådmannens ledergruppe har siden sommeren 2016 arbeidet med å utvikle tavler for visuell 

styring for strategisk ledergruppe i kommunen. Disse er sentralt plassert i møterommet Smia 

på rådhuset. Tavlemøter for rådmannens ledergruppe etter ny tavlestruktur startet sommeren 

2017. Utviklingsenheten har bistått underveis. 

Visuell styring på denne måten fører til at ledergruppa tydeligere ser fokusområder og 

sammenhenger. Gjennomføringshastighet sikres, og problemer som oppstår får raskt 

oppmerksomhet. 
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Det er også positivt at tavlene befinner seg på et sentralt rom på rådhuset som hele 

organisasjonen benytter. Informasjonen blir lett tilgjengelig og visuell. Alle kan se at hele 

organisasjonen jobber på samme måte og hvilke overordnede mål og strategier det jobbes 

etter i Vestre Toten kommune.  

Resultater av arbeid med tavler er et større samsyn på hvilke områder som trenger 

oppfølging blant medlemmer i rådmannens ledergruppe. Det er definert nye, overordnede 

måltall i ledergruppa som nå tjenesteområdeledere forplikter enheten på etterlevelse av. Vi 

erfarer allerede økt aktivitet i forhold til sikring av arbeidet og gevinstrealisering i 

driftsenhetene. 

 

Tjenesteområde Eiendom 
Tjenesteområde Eiendom har ikke startet implementering av Lean kontinuerlig forbedring på 

sine områder. 

 

Sentraladministrasjonen    
Økonomi og regnskap og S.P.A.M. (S=Saksbehandling, skjenkebevilling, sentralbord, 

P=Politikk, parkeringstillatelse, post, A=Arkiv, M=Møter) startet innføring av Lean i 2012. 

Begge ble evaluert i 2012 og er veldig selvgående. De bestiller bistand fra Utviklingsenheten 

kun til analyser. 

Lønningskontoret innførte Lean i 2017. De har gjennomført opplæring etter modellen med 

blant annet 6 kursdager, noe som inkluderer kulturanalyse. 

De har under arbeid en verdistrøm knyttet til sykepengekrav og refusjon. 

Enheten evalueres ut i løpet av våren 2018. 

De største fagmiljøene i Sentraladministrasjonen har altså fått opplæring i Lean kontinuerlig 

forbedring. Det er kun en del avgrensede fagområder, som består av én eller to personer, 

som gjenstår. 

Ny leder har også fått grunnleggende opplæring i 2017.  

 

Tjenesteområde Barnehage 
Tre barnehager har innført Lean.                                                                                       
Bøverbru har vært Lean enhet siden oktober 2012. Eina og Veltmanåa barnehager startet i 
februar 2016. Alle er evaluert og driver nå sitt forbedringsarbeid i egen regi med bistand fra 
Utviklingsenheten på bestilling. Vestrumenga barnehage og administrasjon venter på 
opplæring. 
Fokusområder i 2017: 

Én barnehage har jobbet med verdistrøm knyttet til måltid for å få inn aktiviteter som gir god 

læring. Det er gevinstrealisert verdistrøm knyttet til måltid og språkstimulering samt   

verdistrøm knyttet til påkledning, der målene er gode relasjoner og læring. 

En annen barnehage har jobbet med forbedringer etter gjennomført verdistrøm knyttet til 

språkstimulering (ettermålt 2/1-18). Ny verdistrøm knyttet til lek og voksnes rolle i lek 

innarbeides nå. 

Den tredje barnehagen har gjennomført verdistrøm med tema kommunikasjon. Tidligere 

verdistrøm (vennskap og mobbing) ettermåles to ganger i året. 

En ser at de to enhetene som fikk innføring samtidig, har god nytte av å samarbeide og 

utveksle erfaringer. De er også raskere til å etterspørre bistand fra utviklingsenheten. Når 

barnehagesjefen kobles på med overordnet Lean forbedringstavle, blir det enklere for 

tjenesten «å gå i takt». 
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Tjenesteområde Grunnskole 
Ihle skole, som ble nedlagt i 2017, startet innføring av Lean kontinuerlig forbedring i 2012. 

Ihle skole jobbet godt med Lean helt til nedleggelsen og gjorde erfaringer som de andre 

skolene kan nyte godt av når de etter hvert starter med Lean. Ungdomsskolene startet med 

Lean vinteren 2017 ved å gjennomføre en kulturanalyse der alle ansatte var med.  

Enheter som gjenstår: Raufoss skole, Korta skole, Reinsvoll skole, Thune skole, Bøverbru 

skole og skoleadministrasjonen. 

Ungdomsskolene:  

To av planleggingsdagene i august 2017 ble brukt til å konkretisere tiltak etter kulturanalysen 

for å utvikle en mest mulig felles skolekultur mot sammenslåing i 2019. Det gjennomføres 

trinntavlemøter på 3 trinn samt ett skoletavlemøte på hver av ungdomsskolene. I tillegg 

samles ressursgruppene på skolene til et felles tavlemøte ca. en gang per måned. Et 

forbedringsteam har jobbet med en verdistrømsanalyse rundt «Håndhevelse og 

dokumentasjon av ordens- og oppførselsreglementet». Denne analysen blir ferdig våren 

2018. Her er det planlagt innbyggerinvolvering: Elever skal intervjues og foreldre inviteres inn 

til arbeidet med ideell prosess. 

Arbeidet mot felles skolekultur har en solid forankring hos de ansatte takket være bred 

involvering. Det har til tider vært utfordrende, med litt prøving og feiling, å få god nok praktisk 

forståelse for sammenhengen mellom alle tavlene. Rektorene slutter før ny skole er et 

faktum og ny rektor overtar. Hvis den nye rektoren blir rekruttert utenfra, trengs god 

opplæring for å underbygge forståelsen av arbeidet som er gjort og bakgrunnen for det. 

 

Tjenesteområde Helse 
3 enheter har startet med Lean kontinuerlig forbedring. Fysio-/ergoterapitjenesten startet 

som pilot i 2001. Barneverntjenesten var pilot i 2012 med en restart i 2015. 

Helsesøstertjenesten har vært Leanenhet siden 2014. Alle disse er evaluert. Administrasjon 

Helse inkludert kommunelegen har ikke startet innføring av Lean. 

Barneverntjenesten har i 2017 fått tilført flere stillingsressurser. Det har blant annet blitt 

ansatt en assisterende barnevernsleder med fagansvar for å avlaste leder. Det er identifisert 

store potensielle gevinster ved bruk av startmøter. Tjenesten jobber videre med innføring av 

disse, men startmøter gjennomføres i for liten grad til at man kan si at det er den nye 

arbeidsformen. 

Alle Leanenhetene har regelmessige tavlemøter. Barneverntjenesten og 

Helsesøstertjenesten har gjennomført en felles verdistrømsanalyse rundt kontorfaglige 

funksjoner. Her er det identifisert gevinster som tjenestene jobber med å sette ut i livet. 

Barneverntjenesten har utfordringer med plassmangel fordi det har blitt opprettet mange nye 

stillinger uten at plassen er utvidet. Dette gjør det vanskelig å få til god flyt med 

tilfredsstillende 5S standard. 

 

Tjenesteområde Kultur 
Tjenesteområde Kultur har hatt Leanopplæring i tre enheter.  
Biblioteket i oktober 2012, Kulturskolen i september 2015 og Allmennkultur i april 2016. Alle 
er evaluert. Én enhet, Kultur og fritid, gjenstår. 
Fokusområder 2017: 

Allmenkultur arbeider med forbedring i daglig drift for hvert fagfelt. Biblioteket har hatt bistand 

til problemløsning for å integrere forbedringsarbeidet bedre. Kulturskolen har arbeidet med 

forbedring knyttet til temaundervisning, fagplanarbeid,  fagpedagogikk og ressursutnyttelse 

av timer.  

Målet er 100% ressursutnyttelse og ingen ventetid. Etter at Allmenkultur ble Leanenhet, 

oppleves forbedringsarbeidet å ha mer flyt og høyere bevissthet på sammenhenger. 

Målnedbrytning brukes aktivt for å skape en «sømløs» kulturkommune. Enheten har under 
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arbeid verdistrømmer vedrørende «Kulturhusutleie» og  «Friluftsfestivalen» der 

innbyggermedvirkning blir sentralt. 

Det blir nå viktig med opplæring i den siste enheten, Kultur og fritid. En omorganisering er 

under planlegging for denne enheten. Leder fremhever at enheten må  jobbe mer for at 

forbedringstavla skal oppleves relevant for alle. Det er i tillegg utfordrende å få overordnet 

forbedringsarbeid brutt ned til forbedringstiltak på tavla. 

Resultater av forbedringsarbeid i 2017: 

Biblioteket har realisert gevinst knyttet til dagsoppgjør. Kulturskolen har identifisert gevinster 

på flere områder knyttet til ressursutnyttelse, temaundervisning og fagplaner og pedagogikk. 

Realisering av gevinster er gjort i varierende grad. 

 

Tjenesteområde NAV 
Alle enheter på NAV har startet med Lean.  

NAV overordnet har gjennomført opplæring i 2017 og er klare for evaluering våren 2018. 

Avdeling 1 (februar 2014) vil «restarte» i forbindelse med opplæring for ny leder. Avdelingen 

er ikke evaluert. Avdeling 2 (april 2012) har hatt bistand for å løfte arbeidet med tanke på å 

koble på alle ansatte.  Avd. 4 (Integrering og arbeid) startet i september 2017 og er ikke 

evaluert. 

Nav Vestre Toten har omorganisert og redusert med en enhet siste år. Ledergruppen har 

startet med Lean og har en overordnet tavle som bidrar til sikring av sammenheng i 

forbedringsarbeidet. De har jobbet med sykefraværsrutiner, myndighetsavklaring ledere 

imellom og mappestruktur. Dokumentasjon og innarbeiding av lik praksis har vært og er 

andre viktige fokusområder. 

Ledere i NAV jobber med eget «endringsoppdrag» der Utviklingsenheten veileder på 

bestilling. Etter at overordnet nivå er koblet på, samt omorganisering som sikrer bedre flyt i 

overgangene mellom tiltak, har NAV gode forutsetninger for å videreutvikle og sikre 

forbedringsarbeidet. De to enhetene som gjenstår, bør kunne evalueres ut i 2018. 

Leder uttaler at det er viktig å jobbe mot de strategiske målene og ikke miste disse av syne i 

en travel hverdag. Det er forslag om å supplere tavla med en form for «strategitavle». På 

overordnet nivå er det omsatt gevinst knyttet til rutiner for sykefraværsoppfølging. 

 

Tjenesteområde Omsorg 
17 enheter i Tjenesteområde Omsorg har hatt opplæring. 
Omorganisering og sammenslåinger betyr at 16 enheter er pr. dato aktive Lean enheter.  Ti 
enheter er evaluert. Av evaluerte enheter har fire enheter fortsatt behov for oppfølging. 
Fem enheter er ikke evaluert, en forventer at disse overtar eget forbedringsarbeid i løpet av 

2018 

Fokusområder 2017: 
Det viktigste fokusområde innenfor administrasjon Omsorg er visualisering av 
innsats/oppgaver mot ledere for å jevne ut belastning. Flere enheter opplever endringer i 
forbindelse med omorganisering og lederskifter. Disse enhetene har behov for bistand. 
(Gjelder Gimlevegen, Gimletun, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten (tre enheter) og 
Storkjøkkenet. Raufosstun omsorgsboliger er evaluert nå og har gjennomført 
medarbeiderundersøkelse før og etter innføring av Lean. Generelt for omsorg jobbes det 
med avvik som forbedringsmulighet, dokumentasjon og tid til brukerne ut over basalbehov. 
Hjemmesykepleien planlegger å innføre ny tavlestruktur i 2018. Helsehuset har etablert 
forbedringsteam knyttet til prosjekt der en har jobbet med dokumentasjon (pasienttavler) og 
organisering og ulike rutiner. Gimle sykehjem er i prosess for å sveise sammen to enheter. 
Når en ser bort fra opplæring nye ledere, er det 4-5 nye enheter som gjenstår i omsorg 
(Kirkevegen avlastning og dagsenter, vaskeri, kantine, postkjøkken/mottak Raufosstun). 
Omsorgssjef følger opp med halvårlige revisjoner (går til Gemba). Lederskifter og kontinuitet 
i kompetanse knyttet til Lean må ha løpende fokus. 
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Frigjort tid fra forbedringsarbeid ønskes i stor grad omsatt til aktiviteter for 
tjenestemottakerne og tid til kompetanseheving blant personalet. Omdisponering av tid og 
endring i oppgaver gir bedre flyt i tjenestene, økt kvalitet og sikkerhet i tjenesteytingen 
 

Tjenesteområde Plan 
Tjenesteområde Plan har ikke startet implementering av Lean kontinuerlig forbedring på sine 

områder. 

 

Tjenesteområde Teknisk drift 
Teknisk ledelse startet med Lean i januar 2014. Enheten er evaluert. Driftsenhet Veg og park 
har vært Lean enhet siden 2012. Driftsenhet Vann og avløp har ikke startet ennå. Ny 
driftsenhetsleder Vann og avløp må på plass og bli kjent før oppstart av Lean her. Halvparten 
av de ansatte innen Vann og avløp kjenner Lean fra før, så utgangspunktet bør være godt. 
Viktige fokusområder i 2017: 

Veg og park har regelmessige tavlemøter og følger opp med revisjoner. Enheten har hatt 

bistand til en analyse: «Avhending av skogsavfall». Målet var å ta inn etterslep innen faktisk 

ramme (bedre ressursutnyttelse) samt synliggjøre effekt av investering i maskiner.  

Teknisk ledelse har jobbet med forenkling av gravemeldinger (ved å ta i bruk digitale 

verktøy). Tjenesteområdet mangler for tiden driftsenhetsleder på Vann og avløp.  Leder 

prioriterer drift og oppfølging av strategi og planverk og benytter verdistrømsanalyse som 

verktøy ved behov. Det avholdes ikke tavlemøter på overordnet nivå, men det vil bli tatt opp 

igjen etter rådmannens modell når lederstilling er besatt. 

Utfordringen ved Teknisk Drift er først og fremst mangel på personalressurser og økonomi.  

Bygningsmessige tiltak bestemt etter Leanprosess fra 2012 er økonomisk på plass, men 

gjennomføring er ikke iverksatt grunnet personalressursmangel på Eiendomsavdelingen. 

Gevinster identifisert i to verdistrømmer betinger investeringer som ikke er vedtatt.  

Fliskutter vil bli anskaffet i 2018 under forutsetning av politisk vedtatt rebudsjetterings-forslag 

i mai 2018. Digitalisering av gravemelding forutsetter inngått kontrakt med leverandør – det 

jobbes med dette. Forventede gevinster er synliggjort i verdistrøm. 

Disse forutsetningene knyttet til investeringer må på plass før en kan ettermåle og 

gevinstrealisere. 

 

Tjenesteområde Voksenopplæring 
Voksenopplæringen startet innføring av Lean i 2016 og ble evaluert i oktober 2017. 

Tjenesteområdet gjennomfører ukentlige tavlemøter med fokus på at møtene skal oppleves 

nyttige for alle. De har flere planlagte aktiviteter for 2018. 

Voksenopplæringen er en enhet med stort engasjement og gode forutsetninger for å fortsette 

sitt hittil vellykkede arbeid med Lean kontinuerlig forbedring. 

 

Gevinster og gevinstrealisering 

43 av kommunens totalt cirka 70 enheter har fått opplæring i Lean kontinuerlig forbedring pr. 

31.12. 2017. 38 enheter er aktive Lean-enheter, de øvrige fem enheter er som tidligere nevnt 

avviklet. 

46,3 årsverk gevinster er identifisert pr. 31.12. 2017. Av disse er 33,1 årsverk rapportert fra 

enhetene som realisert i ny verdiskapning.  
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Figur 2. Identifiserte og realiserte gevinster totalt. 

Som grafen viser, er det en langsommere vekst i identifiserte og realiserte gevinster de siste 

tre årene. Dette er en bekymring i forhold til målet om å levere mer tjenester av høyere 

kvalitet innenfor en lavere ressursramme.  

Organisasjonens samlede gevinstpotensial er fortsatt stort, endringer i vekst har andre 

årsaker: 

1. Opplæringstakten har som tidligere nevnt gått ned, dermed identifiseres gevinster i 

færre nye enheter fra år til år. 

2. Enkelte ledere har for lav prioritet på fremdrift i forbedring av prosesser. Noen enheter 

bruker lang tid på læring av grunnleggende ferdigheter i Lean-arbeidet. Da evner de 

ikke å starte nye prosesser for å frigjøre gevinster.  

3. Veiledningskapasitet i Utviklingsenheten som ellers kunne vært anvendt til nye 

verdistrømanalyser, brukes på grunnleggende veiledning i enheter. De siste tre årene 

har om lag 20 enheter fått fast oppfølging med jevnlig bistand. Noen av disse har hatt 

behov for slik veiledning i flere år.  

 Utviklingsenheten veileder på verdistrømanalyser i alle de aktive 38 enhetene. 

Årsaken er at om lag 80 prosent av gevinstpotensialet identifiseres gjennom 

verdistrømanalyser, og erfaringer med at enheter gjennomførte egne 

verdistrømanalyser, viste at gevinstene ble langt lavere enn med veiledning. 

4. Mange ledere har fortsatt mangelfull kompetanse på forståelse av gevinstrealisering. 

Dette medfører at en ikke evner å omsette frigjort kapasitet til ny verdiskapning. 

Sikring av gevinster uteblir også. 

5. Antall enheter som arbeider med Lean øker år for år, dermed skal 

veiledningskapasiteten i Utviklingsenheten fordeles på flere.  

Disse utfordringene behandles i generasjon 2 av strategien. 
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Intervjuer med ledere og ansatte 
 

Gunnar Tofsrud, tjenesteområdeleder grunnskoletjenesten 
 

Vi inviterer nå innbyggerne til å delta i å utforme og forbedre 
prosesser. Hvilken betydning har dette for kommunens tjenester?  
Veldig positivt.  Det er avhengig av på hvilken måte det gjøres. Vi må 

sikte mot å få fram innbyggernes perspektiv. Dette er viktig for å sikre 

kvaliteten i tjenesten for å komme tettere på de faktiske behov. 
 

Fokus på organisasjonskultur har i de siste par årene blitt en del 

av det systematiske forbedringsarbeidet i enhetene. Hvordan 

tenker du at dette vil påvirke resultatene?  

Første skritt til endring er å bli kjent med egen kultur. På det grunnlaget kan man sette seg 

nye mål i den grad man ønsker å endre eller utvikle organisasjonen. Det er viktig at arbeidet 

med kulturen omfatter alle i en enhet, slik at alle sider ved kulturen kommer fram, alle blir 

hørt og at viktige momenter blir fanget opp. 
 

Kommunens Lean-reise har nå vart i 6-7 år, og gevinstpotensialet har vist seg å være 

stort. Hvilken betydning har dette for innbyggerne og organisasjonen på lang sikt? 

Det må vel bety at det gir mer og bedre tjenester per årsverk enn det gjorde tidligere. Hvis vi 

lykkes med dette, vil det også kunne påvirke de lange prosessene i livsløpet. F. eks. vil 

arbeidet i barnehage og skole ha betydning for resten av livet, og slik sett påvirke behovet for 

f. eks. omsorgstjenester på et langt senere tidspunkt. Jo bedre tjenester du får inn så tidlig 

som mulig, jo større vil den positive effekten være senere i livet. 
 

Gunn Roterud, tjenesteområdeleder barnehagetjenesten 
 

Vi inviterer nå innbyggerne til å delta i å utforme og forbedre 

prosesser. Hvilken betydning har dette for kommunens 

tjenester? 

Jeg tror det har stor betydning.  Innbyggeren får en stemme inn i 

forbedringsarbeidet. Vi i tjenesten vet ikke alltid best. Vi tror at måten 

vi jobber på er den riktige. Tips utenifra er helt sikkert verdifullt.  

Å bli spurt må være positivt: «Er kommunen interessert i meg?» 

Vi må bli kvitt holdninger som: «Dette har vi prøvd før». 
 

Fokus på organisasjonskultur har i de siste par årene blitt en del av det systematiske 

forbedringsarbeidet i enhetene. Hvordan tenker du at dette vil påvirke resultatene?  

Lean kan hjelp oss i prosesser der det er arbeidsmiljøutfordringer. Som leder må vi tåle å stå 

i slike utfordringer, men det er bra dersom en kommer ut på andre sida på en bedre måte.  

Fokus på kultur kan påvirke det å tørre være åpen og ærlig. Jeg kunne godt tenke meg å få 

mer ærlige tilbakemeldinger på meg som leder. Jeg vet ikke om alt er greit dersom ingen 

forteller meg om det.  

Det ville være rart dersom en analyse av kultur skulle virke negativt. 

At Utviklingsenheten er med, sikrer «profesjonalitet» (dersom det skulle bære feil av sted). 
 

Kommunens Lean-reise har nå vart i 6-7 år, og gevinstpotensialet har vist seg å være 

stort. Hvilken betydning har dette for innbyggerne og organisasjonen på lang sikt? 

Jo bedre vi forvalter skattepengene, jo bedre for innbyggerne: mer tjenester for samme sum.  

Norm for pedagoger, bemanning og areal gir lite rom endringer av rammebetingelser, men vi 

kan jobbe for bedre tjenester innenfor samme ressurs. 
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Vestre Toten har vært ROBEK-kommune, og har hatt en økonomisk vanskelig situasjon, så 

sløsingen har ikke vært størst i vår kommune. Å spare årsverk er vanskelig, men kvaliteten 

på tjenesten kan hele tida bli forbedret til innbyggernes beste.  
 

Arne Wiken, rektor Raufoss ungdomsskole 
 

Vi inviterer nå innbyggerne til å delta i å utforme og 

forbedre prosesser. Hvilken betydning har dette for 

kommunens tjenester?  

Innbyggermedvirkning er viktig, det er et ledd i en demokratisk 

prosess. Utfordringen er å finne representative innbyggere som 

gjenspeiler bredden. Uansett er det viktig å få med elever og 

foreldre for å få belyst flere sider av en sak. Innbyggerne og de 

som mottar tjenesten er jo de som bør få uttale seg om 

tjenestene er tilfredsstillende. 
 

Fokus på organisasjonskultur har i de siste par årene blitt en del av det systematiske 

forbedringsarbeidet i enhetene. Hvordan tenker du at dette vil påvirke resultatene?  

Kulturen er litt «slik gjør vi det hos oss», noe som kan slå begge veier. Kulturen kan være 

konserverende i form av at det ikke blir utvikling, så det er viktig å få med et 

utviklingsperspektiv. Ut fra kunnskapen om lærende organisasjoner, vet vi at det må være en 

vilje til å evaluere egen praksis. Da er det viktig å ha åpenhet for skeptikerne, det er ofte de 

som stiller de gode spørsmålene. I vår kulturanalyse i ungdomsskolene, har vi analysert: 

«Hva ønsker vi?» «Hvor vil vi?» Viktig at dette er forankret i hele personalgruppen. I en 

organisasjon er det viktig å vite hvor vi skal. I en skole er det viktig å se litt lenger fram enn 

bare til nærmeste eksamen. 
 

Kommunens Lean-reise har nå vart i 6-7 år, og gevinstpotensialet har vist seg å være 

stort. Hvilken betydning har dette for innbyggerne og organisasjonen på lang sikt? 

Lean innbefatter en stor grad av innbyggermedvirkning og tro på at de ansatte og de som 

mottar tjenesten vet best hvor skoen trykker. Da er det større mulighet for å utvikle gode og 

effektive tjenester, noe som vil komme alle innbyggerne til gode. Ved å analysere 

arbeidsprosessene vil vi kunne utvikle bedre tjenester med mer fornøyde ansatte. 

 
Bjørn Haugen, rektor Reinsvoll ungdomsskole 

 

Vi inviterer nå innbyggerne til å delta i å utforme og forbedre 

prosesser. Hvilken betydning har dette for kommunens 

tjenester? 
Prinsipielt mener jeg at alle tjenester i en kommune skal komme 

innbyggerne til gode. Kommunen er en serviceinstitusjon for sine 

innbyggere. Hvis disse tjenestene skal fungere etter hensikten, må 

en ha tilbakemeldinger og justeringer på hvordan tjenesten blir 

mottatt av innbyggeren og ivaretatt av kommunen. Dette kan kun skje 

ved innbyggermedvirkning. Det er viktig at innbyggerens behov blir ivaretatt. 
 

Fokus på organisasjonskultur har i de siste par årene blitt en del av det systematiske 

forbedringsarbeidet i enhetene. Hvordan tenker du at dette vil påvirke resultatene?  

Jeg har jobbet i skolesystemet i Vestre Toten kommune i snart 40 år hvor en hele tiden har 

prøvd å få til en god organisasjonsutvikling. Dette har historisk sett skjedd gjennom sentrale 

reformer som har hatt et «top-down» perspektiv. Det en har blitt gjort oppmerksom på 

gjennom forskning på organisasjonsprosesser, er at hvis en ønsker god effekt gjennom 

organisatoriske tiltak, så må det i sterk grad involvere dem det gjelder.  
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Kultur handler om gjenskaping av verdier. God kultur handler om gjenskaping av gode 

verdier. Hvis en skal bygge opp kulturer som varer over tid, så må alle ledd i organisasjonen 

være delaktige i prosessene. Alle må føle at deres behov blir dekket gjennom de tiltakene 

som settes i gang. Dette skaper motivasjon for endring fordi alle deltakerne i 

organisasjonsleddet er medskapere. Da kan vi snakke om at vi har bygd opp kulturer som vil 

vare. Et økt fokus på organisasjonsutvikling gjennom høyere grad av medarbeiderinvolvering 

eller innbyggerinvolvering, skaper grunnlag for et systematisk forbedringsarbeid og 

gjenskaping av gode verdier. 
 

Kommunens Lean-reise har nå vart i 6-7 år, og gevinstpotensialet har vist seg å være 

stort. Hvilken betydning har dette for innbyggerne og organisasjonen på lang sikt? 

Det må være et mål for en kommune å optimalisere tjenesten som innbyggerne mottar. For å 

få til det, må en se på effektiv bruk av ressurser og eventuell ressurssløsing.  

Det er viktig å skape flyt i arbeidsprosessene. Lean er et svært effektivt system for å 

gjennomgå alle typer organisasjoner med tanke på å skape flyt i arbeidsprosessene slik at 

innbyggerne i størst mulig grad blir gitt gode tjenester. For å skape flyt, har Lean og Lean-

metodikk vært en viktig bidragsyter. Resultatene av dette systematiske arbeidet har ført til 

langt bedre og mer effektive tjenester og dermed også mer tid til brukerne. Lean skaper 

høyere motivasjon blant ansatte på de ulike arbeidsplassene gjennom å involvere 

medarbeiderne i forbedringsarbeidet i langt høyere grad enn det som har vært vanlig 

tidligere. Hvis en klarer å skape en organisasjonskultur som hele tiden er endringsvillig (en 

lærende organisasjon), så vil en bygge opp effektive strukturer som alltid vil kunne komme 

innbyggeren til gode. Man vil på denne måten hele tiden ha evne og vilje til å endre seg i takt 

med endrede behov hos innbyggeren. På lang sikt vil dette gi kommunen gode tjenester fordi 

de kontinuerlig vil være gjenstand for endring gjennom god innbyggerinvolvering. 
 

Mona Leirdal, sykepleier 1, Raufosstun Helsehus  
 

Innbyggernes behov er sentralt i organisasjoner som jobber 

med Lean («kundefokus»). Vi inviterer nå innbyggerne til å delta 

i å utforme og forbedre prosesser. Hvilken betydning vil dette 

kunne ha for driftsenheten du jobber i? 

Jeg håper og tror at innbyggermedvirkning vil gi oss grundigere 

tilbakemeldinger. Det er ikke bestandig at det som ikke er bra, 

kommer fram. Derfor er det viktig å spørre brukeren. Det kan være 

flere småting til forbedring undervegs i oppholdet som vi får 

tilbakemelding på, men sluttevalueringen er neste alltid at «alt er bra». Helheten er god, men 

vi må forbedre oss hele tiden og møte hver enkelt på individnivå  med støtte og gi motivasjon 

til å komme videre. Det er ikke skummelt å spørre brukerne. Vi vil ha fram det som ikke er 

bra også. 
 

Det er en sammenheng mellom kulturen på en driftsenhet og mulighetene for å drive 

godt forbedringsarbeid etter Lean-prinsippene. Hvordan tenker du at kulturen på din 

arbeidsplass kan påvirke forbedringsarbeidet i positiv eller negativ retning? 

Kultur preger alt. Jeg er opptatt av viktigheten av nok informasjon. Vi må ha nok informasjon 

for å forstå bakgrunn og behov for endring. Folk er lettere å få med når de har forstått. Vi får 

ikke informert for mye. Alle må forstå at de er viktige brikker. Det er lettere å drive avdelingen 

når alle forstår viktigheten av sin rolle. Det vi/jeg gjør påvirker omgivelsene (andre enheter og 

hele kommunen). En kulturanalyse hadde vært nyttig. 
 

Gevinster av Lean-arbeidet, om det er 5S, verdistrømanalyser eller andre metoder, 

skal omdannes til bedre kvalitet for brukerne (innbyggerne), mer kvantitet, det vil si 
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samme gode tjeneste til flere innbyggere eller til besparelser. Har du sett eksempler i 

din enhet, og kan du se muligheter framover? 

Vi har strukturert Gerica og tiltaksplan, noe som gir større pasientsikkerhet. 

Innkomstsamtaler to timer etter ankomst der vi setter mål og begynner å jobbe med en gang, 

korter ned liggetid. Vi har hele tida plass til å ta imot innbyggerne når behov oppstår. Rask 

aktivisering gir økt livskvalitet og virker forebyggende. Overliggerdøgn er redusert til et 

minimum. 

Muligheter for utvikling:  

Det handler mye om kultur og holdninger. Vi har satt rehabilitering og hverdagsmestring i 

fokus og spør brukeren hva som har verdi for han/henne. Vi kan videreutvikle samarbeidet 

med fysio-/ergoterapitjenesten og hjemmetjenesten. Det handler om å sikre overgangene i 

pasientforløpene. 
 

Liberatha Mutuyimana, sykepleier 1, Raufosstun Omsorgsbolig 
 

Innbyggernes behov er sentralt i organisasjoner som jobber med 

Lean («kundefokus»). Vi inviterer nå innbyggerne til å delta i å 

utforme og forbedre prosesser. Hvilken betydning vil dette 

kunne ha for driftsenheten du jobber i? 

Jeg mener det er gull verdt at beboers stemme skal høres. Vi er 

fagpersoner, og det er forskjell på teori og praksis. Når vi prøver ut 

praksis, kan det gi andre resultater enn det teorien tilsier. 

Det kan være en ulempe at mange ikke er i stand til å formidle egne 

meninger og ønsker. Men det er viktig at de som faktisk klarer å si noe om egne behov, får 

ytre seg. Rammer (tid og økonomi) setter grenser for hva som er mulig å følge opp av 

beboernes ønsker. 
 

Det er en sammenheng mellom kulturen på en driftsenhet og mulighetene for å drive 

godt forbedringsarbeid etter Lean-prinsippene. Hvordan tenker du at kulturen på din 

arbeidsplass kan påvirke forbedringsarbeidet i positiv eller negativ retning? 

Noen syns at endring er spennende og vil være med. Andre klager: «Å, nå er det noe nytt 

igjen!» Vi må ikke gi opp, men slutte oss til de som vil. Vi må gå med små steg. 

Kulturanalyser kan bli et papirarbeid dersom vi ikke jobber aktivt. Vi skjønner ikke alltid 

hverandre. 
 

Gevinster av Lean-arbeidet, om det er 5S, verdistrømanalyser eller andre metoder, 

skal omdannes til bedre kvalitet for brukerne (innbyggerne), mer kvantitet, det vil si 

samme gode tjeneste til flere innbyggere eller til besparelser. Har du sett eksempler i 

din enhet, og kan du se muligheter framover? 

Vi er en forholdsvis ny Lean enhet. Vi har gjort 5S, og det sparer tid på leting, men 

vi er ikke helt i mål. Verdistrømsanalyse som er gjort, er under innføring, og vi har et stykke 

før den er gjennomarbeidet. Vi har endret turnus. Det har medført at alle er til stede når vi 

formidler beskjeder og får tilbakemeldinger. Vi kommer raskere ut i stell om morgenen, noe 

som betyr mer tid til pasientene. Vi ønsker å finne mer tid til faglige diskusjoner. 
 

Vegen videre 
 

Generasjon 2 Strategi for Lean kontinuerlig forbedring skal til behandling i rådmannens 

ledergruppe i april 2018. De to hovedutfordringene som er belyst i denne rapporten, 

opplæringstakt i gjenstående enheter og fremdrift på identifiserte og realiserte gevinster, må 

ivaretas i den nye strategien. 
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Erfaringer med kulturanalyser gjør at vi ser at organisasjonskultur har bremset utviklingen i 

forbedringsarbeid i flere enheter som fikk opplæring i tidlig fase. For de enhetene der leder 

melder et behov for å jobbe med kultur, vil det prioriteres å bistå med kulturanalyser. 

For hele 2018 er det foreløpig ikke planlagt opplæring i nye enheter på grunn av kapasitet og 

andre årsaker beskrevet tidligere i rapporten, se kapitlene Status på fremdrift i 

Utviklingsenheten og Gevinster og gevinstrealisering. 

Innbyggermedvirkning er et prioritert område. Metoder skal forbedres og resultater skal 

evalueres etter hver prosess. 

Vår opplæringsmodell for Lean kontinuerlig forbedring legger mest til rette for at eksisterende 

arbeidsprosesser forbedres. Det skjer i noen tilfeller innovasjon, men ved å justere 

arbeidsformen vil vi i større grad legge til rette for innovasjoner. Dette er et prioritert område i 

2018. 

Arbeidet med å identifisere organisasjonens gevinstpotensial og å omsette det til ny 

verdiskapning for innbyggerne må forbedres. Områdene det må jobbes med er: 

1. I tjenesteområder og driftsenheter må det prioriteres tid til forbedringsprosesser og 

bygges mer kompetanse på gevinstrealisering.  

2. I Utviklingsenheten må det bygges mer kompetanse på kvalitet i analysearbeidet og 

på gevinstrealisering. I tillegg må det jobbes med økt bistand til enhetene på 

gevinstrealisering. 

Videre er det viktig at filosofi i Lean kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering blir 

tankesettet når organisasjonen fremover skal jobbe med sentrale strategier som for 

eksempel helsefremmende arbeidsplasser, folkehelse og digitalisering. 

 

 

25.april 2018 

Kari Bjørnerud Børthus 

Leder for Utviklingsenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 


