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Lean kontinuerlig forbedring er en utrolig spennende reise. 

Det er inspirerende å delta i forbedringsprosessene tett på tjenestene og 

i samspill med medarbeiderne. Effektene kommer og omskapes til 

gevinster som raskt omsettes i økt verdiskapning i tjenestene. Dette er et 

fruktbart arbeid.  

Arbeidet med Lean kontinuerlig forbedring identifiserer et stort 

forbedringspotensial i organisasjonen, men analyser synliggjør også 

hvor mye godt arbeid som utføres i de ulike tjenestene fra før. 

Vi har positiv utvikling i forbedringsarbeidet fordi  lederne våre har tro 

på at dette virker i kombinasjon med vilje til å gjennomføre. Disse 

lederne fremstår som gode rollemodeller, tilrettelegger og skaper 

forbedringsrom for øvrige ansatte, og oppmuntrer alle til deltagelse 

gjennom involvering. 

En viktig suksessfaktorer har vært, og er, muligheten for samhandling  

 

 
med kompetansemiljøet på forbedringsarbeid i Raufoss Industripark. 

Samarbeid i prosjektperioden og i tidlig fase med et ledende forsknings- og innovasjonsmiljø kan ikke 

undervurderes. Forskningssjef, markedsdirektør og doktorgradsstudenter fra Sintef Raufoss 

Manufacturing (SRM)hadde fokus på å gjøre oss selvstendige i forbedringsarbeidet, og innsatsen satte 

oss i stand til å overta fremdriften med egeninnsats relativt raskt. 

Rådgivere fra SRM evnet å tilpasse og fremstille prinsipper, metoder og verktøy gjennom en god 

kombinasjon av teori og praksis. Opplæringsprogrammet har vært lettfattelig og motiverende å jobbe 

etter. Dette har vært et svært vellykket læringstiltak. 
 

I samarbeid med SRM har vi utviklet en innføringsmodell som kvalitetssikrer alle kritiske 

suksessfaktorer, og sikrer bred involvering av ansatte og tillitsvalgte. 

Lean kontinuerlig forbedring bidrar til at vi identifiserer organisasjonens svakheter, slik at vi vet hvor 

vi skal rette fokuset, lære av de feilene vi gjør og sørge for å spre lærdommen ut i enhetene.  
 

Vestre Toten kommune er nå en organisasjon i sterk utvikling. Verdigrunnlaget og ledestjerner som 

det er jobbet etter gjennom mange år, der kvalitet for kommunens innbyggere og 

medarbeiderinvolvering  er sentrale elementer, bidrar nå til at ledere og øvrige ansatte melder seg på 

med initiativ, kreativitet og engasjement. 
 

Vi har lykkes med å identifisere et forbedringspotensial, jobbe med tiltak for å oppnå gevinstene, og 

omsette dette i økt kvalitet i tjenestene.  

Nå skal vi jobbe for å opprettholde resultatene på lang sikt med tiltak for å ivareta motivasjonen til 

alle ansatte i organisasjonen,  gjennom å utvikle ledelsesatferden slik at den understøtter den nye 

forbedringskulturen. 
 

 
Vi er på rett vei, og vi kommer til å lykkes! 
 

Bjørn Fauchald 

Rådmann 
 

Kari Bjørnerud Børthus 

Leanansvarlig 

 

Rådmann  

 Leanansvarlig 
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Innledning 

Rådmannens ledergruppe jobber nå selv med Lean kontinuerlig forbedring som 

skal understøtte og opprett- holde kraften i forbedringsarbeidet i organisasjonen 

i et langsiktig perspektiv. 

Det arbeides med mål, strategier og tiltak som skal binde sammen 

forutsetningene for et vellykket Lean-arbeid, herunder lederutvikling, 

informasjon, tiltak for å motivere og lære opp ansatte og utviklingstiltak for 

Lean-veiledere. 

Siden forrige statusrapport er det 5 nye enheter som har fått opplæring i Lean 

kontinuerlig forbedring.  

I tillegg gjennomføres det forbedringsprosesser i forhold til vaktmestertjenester i 

hele kommunen, på bruker-, drift- og vedlikeholdsoppgaver. 

Det er så langt innført Lean kontinuerlig forbedring i 23 driftsenheter, og vi har 

nå erfaringer fra de fleste tjenesteområdene:  Omsorg, Helse, Teknisk drift, NAV, 

Barnehage, Grunnskole, Kultur, Rådmannens ledergruppe og Stab- og 

støttefunksjoner. 

 

Gjennom grundige analyser av arbeidsprosesser og aktiviteter har vi nå påvist 

effekter tilsvarende 22 årsverk. 

Med effekter mener vi et identifisert potensial. Realiseringen av effektene vil 

avhenge av i hvilken grad enhetene lykkes med å iverksette sine tiltak.  

Vi er fortsatt i tidlig fase. Det er nå ca. en tredjedel av driftsenhetene i 

kommunen som har startet med å sette sitt forbedringsarbeid mer i system ved 

hjelp av Lean kontinuerlig forbedring. 

Potensialet for forbedringer i hele organisasjonen er stort, også i de enhetene 

som allerede er i gang. Dette er et langsiktig arbeid som krever grundighet og 

utholdenhet.  

Lean kontinuerlig forbedring i Vestre Toten kommune er en virksomhetsstrategi i 

et langsiktig perspektiv - 5 til 10 år. 

 

Sikring er viktig, så ikke gevinstene forsvinner i andre ikke verdiskapende 

aktiviteter. Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører enhetene interne 

revisjoner hver måned. 

Vi er også i gang med  ½ årlige og årlige eksterne revisjoner. Eksterne revisjoner 

viser gode resultater og er en nyttig oversikt for øverste leder. 

 

Evalueringer med enhetene og erfaringsutveksling med lederne gir nå klare 

signaler på at forbedringsarbeidet i Vestre Toten går inn i en ny fase, der 

enhetene lykkes med å tilpasse forbedringsarbeidet ute i de enkelte tjenestene. 

Forståelsen for at alt henger sammen øker. 

Dette er en svært positiv utvikling. 
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Generelt om oppbygging av rapporten 

Denne rapporten repeterer de VSA (verdistrømanalyser) som ikke var 

gevinstrealisert ved forrige statusrapport. Rapporten gir i tillegg en oversikt over  

nye analyser som er utført siste halvår. 

Verdistrømanalyser som var ettermålt i forrige rapport, er tatt ut av rapporten. 

Det forutsettes at enhetene følger opp med evalueringer og ivaretar sine 

gevinster slik det rapporteres. 

Så langt  har enhetene samlet rapportert gevinstrealisering tilsvarende 11,5 

årsverk. 

Hvordan enhetene har omsatt sine gevinster ute i tjenesten, beskrives under 

hver enkelt enhet. 

Vi deler våre erfaringer og ønsker å lære av andre 

Vi har siden oppstart høsten 2011 hatt 38 henvendelser fra andre kommuner, 

private bedrifter, regionale samarbeid og høgskole- og forskningsmiljøer. Vi har 

prioritert å imøtese alle henvendelsene på en positiv måte og har utviklet et 

dagsprogram for å dele våre erfaringer. 

I tillegg arrangerte vi en Lean-dag på Raufoss i 2013, med 425 Lean-interesserte 

deltagere. Vi gjentar arrangementet i mai 2014 i samarbeid med Lean Forum 

Innlandet. Formålet med disse arrangementene og å dele erfaringer er å skape 

arenaer for å møtes og bygge nettverk der vi kan lære av hverandre. 
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Status og resultater i Leanenheter 

Gimle avd. 1(Pilot) 

Ny leder er nå godt etablert i avdelingen. Forbedringsarbeidet har fått ny energi. 

Det er ukentlige tavlemøter og god sikring av gevinster gjennom bevissthet på å 

arbeide etter de ideelle prosesser og nye forbedrede standarder.  

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Frokost-

måltidet 

(pr.dag) 

13,9 timer  3,5 timer  6,6 timer  7,3 timer 

 

Ja 

Planlagte verdistrømmer: Renholdsprosessen 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: Kvaliteten økes ved bedre sikring av rapportering og annen 

dokumentasjon. Reduksjon av uønskede hendelser. Bedre tid til pasienten med fokus på 

trening og rehabilitering. Bedre og mer ordnede arbeidsforhold for ansatte.  

5S: ro og orden rundt pårørendesamtaler (omdømmebygging). God oversikt over utstyr. 

Bestilling av nye artikler er forenklet. Sparer tid. Sikrer god mathygiene, orden og oversikt og 

mindre leting. Tydelig arbeidsfordeling. Bedre hygiene, mer orden for ansatte. 

 
Fysio.-ergoterapi tjenesten(Pilot) 

Ved lederskifte i 2013 fikk enheten ekstra bistand fra Lean-veileder for hjelp til å 

holde prosessene levende og til bruk av ulike verktøy, samt veiledning på 

gevinstrealisering. 

Enheten gjennomfører ukentlige tavlemøter og har også fastsatt tid til "arbeids-

Lean" der de jobber konkret med forbedringstiltak. Nye ansatte har dermed 

kommet raskt inn i tankesett og verktøybruk. Frisklivssentralen er også nå 

inkludert og deltar i forbedringsarbeidet. Enheten jobber nå med sykeavdelingen 

på en VSA for å styrke samarbeidet og få på plass gode rutiner på tvers av 

enhetene.  

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Korttidsutlån 

av 

hjelpemidler 

(pr.uke) 

17,8 timer Ikke definert i tid 11,9 timer  5,9 timer 

 

Ja 

Henvisning til 

hverdags-

rehabilitering. 

4,4 timer 2,5 timer  1,9 timer 

 

 

Planlagte verdistrømmer: 1. Forløp fra innkomst – utreise sykehjemmet 

2. Når skal man dra ut 2 personer på hjemmebesøk? 
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5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: Av søkte hjelpemidler er 50% allerede utlevert når vi får dem på lager. 

Det sparer dobbeltarbeid og dobbeltturer unngås. Av de 50% som får hjelpemidlene, er det 

ingen ventetid. Bedre rutiner fører til økt effektivitet og økt service. 

 

Barnevern 

I perioden 1. februar – 1. april har fokus vært å omarbeide rutiner, utarbeide nye 

rutiner, samt å implementere disse i tjenesten. Dette vil føre til at frister i forhold 

til lovkrav i større grad vil kunne innfris og kvaliteten på det barnevernfaglige 

arbeidet vil bedres. Tavlemøter har ikke vært gjennomført i denne perioden, men 

skal nå gjeninnføres ukentlig. Det er laget forslag til måltall som skal benyttes 

framover og som vil bidra til at lovkrav ivaretas. Det er et betydelig 

forbedringsarbeid som er gjennomført de siste 2 månedene og som på litt lengre 

sikt vil kunne føre til en bedre barneverntjeneste. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Meldinger 

 

6 timer 

8 dager 

gjennomløpstid 

4 timer 

8 dager 

gjennomløpstid 

 2 timer  

Venteperiode 

Undersøkelser 

3 uker 

11,5 dager 

1 uke 

7 dager 

 2 uker 

4,5 dager 

 

Tiltak 294,5 timer 

(39,3 arb.dager) 

201,5 timer 

(26,9 arb.dager) 

 93 timer 

(12,4 

arb.dager) 

 

Omsorgssak 

(det første 

året) 

60,7 arb.dager 52,1 arb.dager  8,6 arb.dager  

Planlagte verdistrømmer: Klagesaker til Fylkesmannen 

Akutt-og adferdsvedtak 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: Fått bedre orden og system som gjør at man enklere finner det man skal 

bruke. 

 

Teknisk drift, veg-park og renovasjon 

Enheten er ennå ikke evaluert. Det avholdes tavlemøter 1 gang/måned for 

ansatte i veg-park og 1 gang/måned for ansatte i renovasjon. Det jobbes med 

forenkling av lagring av oljeprodukter, struktur på HMS datablader og best mulig 

plassering av ny port. Hele teknisk ledelse har deltatt i siste kursrekke som egen 
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enhet. Dette sikrer at ledelsen får en god forståelse av hva Lean kontinuerlig 

forbedring kan bety for deres enhet. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Planlagte verdistrømmer: Sommervedlikehold veg 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Ingen gevinstrealisering. 

 

Sentral stab- og støtte, politisk saksbehandling 

Dette er ikke en enhet, men en arbeidsprosess. De ansatte utvider stadig 

forbedringsarbeidet til å omfatte andre områder og jobber selvstendig med dette. 

Har hatt VSA på rekrutteringsmodulen, som det er naturlig å sortere under stab 

og støtte. Har også gjennomført fiskebeinsanalyse  med politikere på bilag 

(regninger m.m fra politikere) sammen med saksbehandlere på Rådhuset. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Rekrutterings-

modulen. Pr. 

utlyst stilling. 

1,3 timer 1,1 timer  0,2 timer  

Planlagte verdistrømmer: Sentralbord 

Frankering 

Valggjennomføring 

Valg av meddommere 

Skjenke og serveringsbevilling 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: For utsendelse av politiske saker var målet var 17 min. per sak i 2013. 

Det er oppnådd 15,7 min. per sak.  Bedring i saksbehandling og utsendelse av papirer.  Ca. 

50 % stilling overføres til andre oppgaver: Økt kvalitet på sak/arkiv og oppgaver tettere opp 

mot rådmann og ordfører. 

 

Raufoss hjemmesykepleie/hjemmehjelp 

Enheten er stor, med mange ansatte i ulike stillingsstørrelser, stort sykefravær 

samt en forholdsvis stor stab med vikarer. Innføringsperioden har vært svært 

lang og det må påregnes ytterligere veiledning. Det opprettes et nytt team med 

leder og 2 sykepleier 1. Tjenesteområdeleder bidrar også med kompetanse og 

nærvær på enkelte tavlemøter, og enheten får også fortsatt tilbud om 
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veilederbistand for å anvende verktøy. Enheten får tilbud om kurs/bistand for 

nye ansatte for å sikre involvering. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering jfr. VSA rapportert i statusrapport 1: Mer tid til brukeren på 

ettermiddagen, personalet rekker å gjøre arbeidsoppgavene før arbeidstidens slutt, noe som 

medfører mindre overtid. Bedre kvalitet på rapporten midt på dagen, sørger for at viktig 

informasjon til kveldsvakter formidles. Frigjør tid til pasientkontakt, dokumentasjon og 

kvittering på Gerica. Man slipper å vente på tur, da kun de med relevant info har rapport. 

Mer tid til brukeren på morgenen, 15 personer kommer ut i tjenesten en halvtime før. Mye 

mer ryddig. Lettere å holde orden. Mindre tid til leting. 

 

Gimle avd. 3 

Enheten har gjennomført 3 nye VSA-er der de jobber etter de ideelle prosessene 

de har bestemt. Siden avdeling 3 og avdeling 5 ble slått sammen etter nyttår, 

var enheten innstilt på å måtte gjennom føre VSA på de samme prosessene en 

gang til. Det har vist seg unødvendig.  Mer tid på stua til pasientene er nå et 

målepunkt på tavla, noe som ytterligere øker bevisstheten rundt dette hos de 

ansatte og fører til gjennomføring i praksis. Mye bra arbeid er i gang. Det har 

imidlertid vært en utfordring å følge opp all dokumentasjonen. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Vaktroms-

aktiviteter 

14,4 timer   7,5 timer   6,9 timer  

Frokost-

måltidet 

9,3 timer   8,5 timer   0,8 timer  

Middags-

situasjonen  

5,2 timer   6,6 timer   1,4 timer 

økning 

 

Planlagte verdistrømmer:  Perioden etter frokost m.m(Bryte ned døgnrytmeperioden) 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 
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Gevinstrealisering: Vaktrommet brukes nå kun til arbeidsrom, noe som medfører økt kvalitet 

på selve rapporteringen. I tillegg fører dette til at de som ikke rapporterer tilbringer mer tid 

på stua sammen med pasientene, noe som var et mål for å øke trivselen for pasientene. Ved 

å arbeide etter de ideelle prosessene blir det frigjort tid som brukes til mer tid på stua med 

pasientene. Arbeidsbyrden på aftenvakt fordeler seg nå jevnere uten så store 

«travelhetstopper», dette fører til roligere miljø og økt trivsel både for ansatte og pasienter.  

Det  gjennomføres revisjoner av 5S-områdene for å holde standarden som er bestemt. Dette 

gjør at verdifull tid ikke går bort til leting. Gevinster omsatt i økt kvalitet sikres via målinger 

på tavla. 

 

NAV, oppfølgingsavdelingen 

Enheten har gjennomført to VSA-er siden innføringsperioden: 

«Arbeidsevnevurdering» og «Brukere med nedsatt arbeidsevne – fra vedtak om 

rettighet til ute i arbeidspraksis». Tiltak for å innføre den ideelle prosessen på 

brukere med nedsatt arbeidsevne, har blitt utsatt pga. ekstraordinært 

arbeidspress ved alle NAV-kontorer denne våren. Når det gjelder 

arbeidsevnevurdering, så har de forbedret den ideelle prosessen ytterligere, slik 

at når det kommer inn en søknad om uføretrygd, kan enheten sende søknaden 

direkte videre til behandling. Enheten har hele tiden fokus på forbedringer 

gjennom tavlemøter og opplever å være mer tro mot sine rutiner. 

Saksbehandlernes praksis har blitt mer standardisert.  

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Brukere med 

nedsatt 

arbeidsevne.   

(Fra vedtak 

om rettighet til 

ute i 

arbeidspraksis) 

10 timer  

 

 

10 uker og 2 

dager 

gjennomløpstid 

10,5 timer 

 

 

3 uker 

gjennomløpstid 

 0,5 time(økt 

kvalitet på 

saks-

behandlingen

) 

7 uker og 2 

dager 

 

 

Arbeidsevne-

vurdering  

6,4 timer   

6 uker ventetid 

2 timer 

8 dager ventetid 

0 tid i 90% 

av sakene. 

4,4 timer 

34 dager 

Ja 

Planlagte verdistrømmer:  Kontakt bruker 

5S aktiviteter: Arena benk , arbeidsplassene, arkivboksen, skapet. 

Gevinstrealisering: 5S-områdene blir jevnlig evaluert for å sikre at standarden opprettholdes. 

Ved å holde Arena benk oversiktlig og ryddig, får saksbehandlerne en bedre oversikt over 

oppgaver som er kommet inn, brukere følges opp på et tidligere tidspunkt slik at 

krisebehandling unngås. Veiledere kan jobbe mer sammenhengende uten for mange 

avbrudd. Dette gir bedre kvalitet på selve saksbehandlingen og en bedre arbeidshverdag for 

de ansatte. 
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Når det gjelder søknad om uføretrygd (VSA) viser ettermåling redusert stress hos veileder 

ved å endre rutine for behandling av uføresaker. Økt brukermedvirkning gir økt kvalitet på 

utførelse av AEV uføre. 

 

Sentral stab- og støtte , økonomi og regnskap 

Enheten har faste ukentlige forbedrings-jobbeøkter. Dette sikrer involvering og 

kontinuitet i forbedringsarbeidet. Arbeide med forbedringer får lav prioritet i 3 
mnd. hvert år ved regnskapsavslutning. Det er et mål å opprettholde 

forbedringsfokus i alle perioder.  
Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Fakturabe-

handling i 

forbindelse 

med 

årsavslutning 

336 timer 

9,5 uker 

gjennom-løpstid 

37,6 timer 

1 ukes gjennom-

løpstid 

 298,4 timer 

8,5 uker 

 

 

Årsavslutning 

regnskap, del 

1  

102,9 timer 

 

2 venteperioder: 

 

1: 4 uker 

2: 10 dager 

113,6 timer 

 

2 venteperioder: 

 

1: 1 uker 

2: 0 dager 

 10,7 timer 

økt kvalitet 

2 vente-

perioder: 

1: 3 uker 

2: 10 dager 

 

Budsjett-

justeringer 

27,5 t 6,6 t  20,9 t 

 

 

Planlagte verdistrømmer:  Ref.krav/andre krav 

5S aktiviteter: Mappestruktur, ryddig rød-tag mapper, ryddig øvrige mapper, rydding EPL’er, 

kontorer 

Gevinstrealisering: VSA Årsavslutning regnskap – del 1: Ressursforbruk er økt med 10,7 

timer, men ikke-verdiskapende tid er redusert med 25 dager. 5S Mappestruktur: Grundigere 

informasjon i enheten i forbindelse med oppstart. Bedre info gir raskere flyt i prosessen 

(mindre venting). Fokus på opplæring. Planlagt rydding mellom arkivene i april hvert år samt 

opplæring i hvordan og hva skal arkiveres i Esak. Økt kvalitet gir en tidsbesparelse. 

 

Omsorg tjenestetildeling 

Ansatte som deltar i forbedringsprosessene og på tavlemøter er representert fra 

mange forskjellige enheter. Det er utfordrende å samle alle til samme 

tidspunkter pga. ulike behov i tjenestene. Dette påvirker engasjementet og 

kontinuiteten i forbedringsarbeidet. Gruppa kan bli bedre på å ta med seg 

forbedringsforslag fra tavlemøtene ute i enhetene,  inn i vurderingsteam, slik at 

tjenestene henger sammen gjennom å gi hverandre tilgang på hverandres 

forbedringer. 
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Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Fra meldt 

behov til 

vedtak om 

hjemme-

sykepleie 

7,6 timer  

20 dager 

gjennomløpstid 

4,75 timer  

2 dager 

gjennomløpstid 

4,75 timer 

6,5 dager 

gjennom-

løpstid 

 

2,85 timer 

13,5 dager 

 

Ja 

Inntaksmøte 44,25 timer   38,5 timer  35,75 t 8,5 timer Ja 

5S aktiviteter: Møterom, resepsjon/gang og arkivrom 

Gevinstrealisering: Brukerne får vedtakene sine tidligere og tjenester til rett tid. Kortere tid 

på møtet, mer tid ute i tjenesten. Bedre orden og raskere arkivering. Sparer tid til leting. 

 

Bøverbru barnehage 

Bøverbru barnehage har gjennomført 5S på tilnærmet alle sine områder, og 

opplever et mer ryddig og trivelig fysiske miljø som følge av det.  De har erfart 

at de la lista for ordensstandard litt for høyt på de områdene der ungene 

oppholder seg, så der har de justert. Standarden skal nå være på det bestemte 

nivået en gang i uka. Etter at de har funnet sin egen form i forbedringsarbeidet, 

er de godt fornøyd.  Tavlemøter avholdes en gang i uka der en fra hver avdeling 

deltar med en «forbedringsbok» som alle har hatt muligheten til å skrive (og 

lese) i løpet av uka. Dette har løst problemet med at for mange måtte forlate 

ungene for å delta på møte midt i åpningstiden i barnehagen.  

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Hverdagen i 

barnehagen fra 

kl. 11.30 til 

13.30 

8,1 timer  6,9 timer   1,2 timer 

 

Ja 

Forebygge 

mobbing og 

bygge 

vennskap 

Det har vært gjennomført en VSA på barnehagens pedagogiske 

arbeid med å forebygge mobbing. Tilbakemeldingene er at det 

var nyttig og bevisstgjørende og satte i gang reflekterende 

samtaler rundt dette viktige arbeidet.  Denne VSA-en avslørte 

dessuten at barnehagen har jobbet godt med forebygging av 

mobbing over mange år, så den ideelle situasjonen var 

tilnærmet lik nåsituasjonen. 

Ja 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: VSA Vennskap og mobbing: Økt bevissthet og refleksjon hos de voksne. 
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Har et dokument å evaluere ut fra senere. VSA Hverdagen i barnehagen kl. 11.30-13.30: Mer 

ro under 12-måltidet. 5S: Det har blitt triveligere med ryddige omgivelser. Vi finner lettere 

det vi skal ha. Sparer tid når vi slipper å lete. Vikarene finner også lettere fram. Slipper 

skippertaksrydding.  

 

Ihle skole 

Ihle skole har jobbet med Lean kontinuerlig forbedring på en rekke områder. 5S 

er gjennomført på de fleste fysiske områder, i tillegg til at elevene har brukt 

metoden ift. til sitt eget skoleutstyr, sekker og hyller. Dette har ført til mer orden 

og oversikt og triveligere omgivelser for både små og store. Renholdsstandarden  

som er bestemt i VSA, opprettholdes og  gir en god oversikt over dette området 

for alle. Ihle skole har også jobbet med VSA som verktøy både i sitt 

skoleutviklingsarbeid «Vurdering for læring» og for å få oversikt over hva 

lærerne bruker sin arbeidstid til. Dette har gitt en større bevissthet og refleksjon 

rundt både egen vurderingspraksis og tidsbruk. Tavlemøter gjennomføres 

ukentlig der alle ansatte er til stede og kan påvirke og komme med innspill. På 

SFO har det vært gjennomført en VSA på måltidet etter skoletid. 

Fiskebeinsanalyse på vaktmesters arbeidssituasjon er også gjennomført. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Orden og 

renhold 

Ukentlig: 

Periodisk: 

 

 

31,8 timer 

Ikke definert i tid 

 

 

22 timer 

423 timer pr.år 

 Redusert 

renholdsress

urs med 20% 

stilling 

Ja 

Vurdering for 

læring i fag 

Gevinst: VSA har bidratt til økt bevissthet og drøfting av beste praksis. 

Vellykket og nyttig kartlegging som har økt kvalitetsfokuset. 

Matservering 

etter skoletid 

på SFO 

3,3 timer 2,9 timer 2,8 t 0,5 timer Ja 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 
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Gevinstrealisering: 5S-arbeidet har gitt bedre orden og oversikt både for ansatte og elever. 

Arbeidsverktøyet i form av f. eks. skrivesaker og bøker til både voksne og barn, er lettere 

tilgjengelig. Det brukes mindre tid til å lete etter utstyr. Da blir det økt tid til undervisning og 

læringsarbeid. Der er et hyggeligere arbeidsmiljø for både store og små. Elevene lærer seg 

også å bruke 5S-metoden, noe som er nyttig både nå og senere i livet. Lærerne har fått økt 

innsikt i sitt eget vurderingsarbeid, noe som legger et godt grunnlag for å utvikle et 

vurderingsarbeid som fremmer læring og tilfredsstiller lovverket på en god måte. Vaktmester 

har fått samlet alt verktøyet på ett rom, slik at han har god oversikt  og alle vet hvor det er. 

SFO innførte umiddelbart tiltakene i den ideelle prosessen på måltidet. De fikk raskt effekt  i 

form av roligere og triveligere måltider. Elevene lærer bedre bordskikk og får også mer tid til 

frilek. Ny meny med sunn, men likevel budsjettvennlig, mat har vært vellykket. Barna spiser 

nå salat og grovere brødprodukter som de i starten trodde de ikke likte! Barna tør å smake 

nye retter. 

 

Biblioteket 

Sammenhengen i tavla fungerer stadig bedre for ansattgruppa. Enheten blir 
stadig mer konkrete, og det blir dermed lettere å gjøre kvalitetsmålinger. 

Ved revisjoner vises noe tilbakefall - og dette ansees som naturlig. Avdelingen er 
harde med seg selv ved revisjoner og kommer raskt tilbake på sporet hvis de 
oppdager avvik.  
Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Skrankerutiner 

pr.dag 

37,9 timer  27,6 timer   10,3 timer 

 

 

Innlån pr.år 261,2 timer   137 timer  205 t 90 t Ja 

Fjernlån pr.år 34,7 timer   30,4 timer  

Planlagte verdistrømmer:  Purring/regning. 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: 90 % økt kvalitet. 10% kvantitet: Nye rutiner gir raskere service til 

låneren. Bedre oversikt på hva som skal lånes inn og hva som bør kjøpes. Dette fører til 

bedre samlingsutvikling. Mer effektive rutiner gjør at vi kan ta den økte etterspørselen (66% 

økning i tjenesten innlån fra 2012-2013) uten tilsvarende stor økning i tidsbruk. 

 

Elvesvingen omsorgsboliger 

Det jobbes nå aktivt med å oppnå forbedringer gjennom å bruke verktøykassa. 

Bl.a. har de gjennomført VSA uten veilederbistand. Det er utfordrende å lykkes 

med å involvere alle i tjenester med døgnbemanning og turnuser i små stillinger, 

samt vikarer som jobber i varierende grad. De ønsker opplæringstiltak for 
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personalgruppa og vil etterspørre veiledning etter behov, bl.a. ved nye VSA da 

de ser det som positivt å ha med noen som kan være prosessledere. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Dagvakt(7.00 

– 15.00) 

5,9 timer fag-

primærtid  

12,5 timer fag-

primærtid 

 6,6 timer 

 

Ja 

Rutiner 

medisinrom(3 

ukers periode) 

20 brukere 

36,6 timer   28,2 timer   8,4 timer  

Rapport/over-

lapping 14.30-

15.00 

2,75 timer   2,5 timer   0,25 timer 

 

 

Planlagte verdistrømmer:  Møtestruktur 

Informasjonsflyt 

Oppstart miljøarbeid hos nye brukere 

Rapporter morgen og kvelden. 

Arbeidsfordeling og samarbeid fagansvarlig/primærkontakt 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: Den sparte tiden brukes på å øke kvaliteten med fagjobbing og 

refleksjonstid. 

 

Rådmannens ledergruppe 

Rådmannens ledergruppe startet 5S-arbeidet med styringsdokumentene i 

kommunen. Dette er et omfattende arbeid som krever bred involvering og 

følgelig er tidkrevende. Det jobbes bra med å sette alt fra 5S på 

styringsdokumenter, understøttende tiltak for Lean-utrullingen etc. i 

sammenheng. VSA på ledermøter: Hvert ledermøtes kvalitet blir evaluert på et 

måleskjema med ni punkter. Utfylling av dette skjemaet blir et målepunkt på 

forbedringstavla sammen med antall forbedringsforslag. Det oppleves en klar 

forbedring på kvaliteten på møtene, ettermåling er planlagt. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Rådmannens 

ledermøter og 

dagssamlinger

(9 møter og 2 

samlinger 

pr.år) 

830 timer  1503 timer   673 timer økt 

kvalitet på 

forberedelser 

og 

gjennomførin

g for å kunne 
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utøve bedre 

strategisk 

ledelse. 

Tjeneste-

områdelederes 

rolle 

Opplevelse av mangel på tid til er noe som oppleves utfordrende for mange 

ledere. Det har vært gjennomført en VSA på en leders arbeidstid og en annen 

VSA er planlagt. Lederen som analyserte sin arbeidssituasjon rapporterte at 

det ga en god oversikt over hva hun faktisk brukte tiden til, og var en hjelp til 

å sortere, slik at de aller viktigste oppgavene får førsteprioritet. Hun fikk 

ryddet tid til sine viktigste oppgaver. Flere tjenesteområdeledere og 

driftenhetsledere ønsker nå bistand til verdistrømanalyse. 

5S aktiviteter, 

gjennomført: 

Verdi og styringsdokumenter 

Ingen gevinstrealisering. 

 

Raufosstun sykehjem 

Enheten har god fremdrift. Det jobbes aktivt med gjennomføring av 

forbedringstiltak. Det er stort engasjement og alle ansatte er involvert. Ansatte 

har innarbeidet tankesettet, ser at Lean virker og signaliserer at 

forbedringsforslag og initiativ til tiltak går av seg selv. Forbedringsarbeidet i 

enheten har bidratt til en faglig utvikling og økende robusthet for å møte 

utfordringer som samhandlingsreformen har gitt. 

Enheten har fokus på å trygge og sikre kvaliteten på pasientenes opphold, og 

mestring i ansattes arbeidshverdag. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Perioden 

frokost og 

formiddags-

kaffe 

7,1 timer  5,3 timer   1,8 timer 

 

Ja 

Innkomstrutin

er(utskrivning) 

4,5 timer   3,4 timer   1,1 time Ja 

Planlagte verdistrømmer:  Rapportsituasjonen m/rapportskrivning 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Gevinstrealisering: Økt kvalitet, bedre tid til individuell oppfølging, mindre feil. Innarbeidet 

rutine for innkomst/utskriving/måler avvik. Økt tid til individuell trening. Utnytter den tiden 

pasienten faktisk får her, bedre. Bedre kontroll på medisinsk forbruksmateriell. Økonomisk 

besparelse. Mindre tid brukt til leting. Økt bevissthet rundt bestilling av vare/mindre svinn. 

Økt orden og fokus på hygiene. Redusert infeksjonsfare.  
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Gimletun omsorgsboliger 

Enheten er foreløpig ikke evaluert. Planlegger evaluering ca. uke 20. 
Det har vært brukt en del tid på små forbedringer. Leder ønsker å komme videre 
med litt større og mer overordnede saker. Skal i gang med kvalitetsmålinger på 

tiltaksplaner. Skal også i gang med ny trivselsmåling ut fra HEFA-plakaten og  
prioritering av 3 nye områder. 
Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Måltidsrutiner 

frokost 

7,3 timer  7 timer   0,3 timer 

 

 

Planlagte verdistrømmer:  Rapportsituasjon 

5S aktiviteter 

På alle avdelingens rom og områder. 

Ingen gevinstrealisering. 

 

Sundskogvegen omsorgsboliger 

Enheten er i en innføringsperiode etter kursrekka i januar-mars 2014. De har 

hatt til sammen 8 kursdager fordelt på 2 grupper og gjennomført eller påbegynt 

5S på flere områder. De to gruppene har gjennomført hver sin VSA: 

Morgenrapport og kveldsrapport. Begge gruppene fant gode 

forbedringsmuligheter. Disse skal legges fram for resten av personalet på et 

personalmøte før tiltakene settes ut i livet. Det har blitt gjennomført flere 

analyser ved hjelp av Fiskebeinsanalyse og 5xhvorfor som har resultert i 

konkrete tiltak på tiltakslista.  

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Morgenrapport 

ukedager 

4,6 timer 

 

 

 

3,4 timer  1,2 timer  

redusert 

ressurs-

forbruk 

(Ikke verdi-

skapende tid 

er redusert 

med 2 timer) 

 

Rapport-

situasjon 

ettermiddag. 

3,2 timer 2,2 timer  1 time 

redusert 

ressurs-

forbruk 

(Ikke verdi-

skapende tid 

er redusert 
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med 1 time) 

Planlagte verdistrømmer:  1 ukedag 

1 helgedag 

Middagsservering 

Kaffeservering 

5S aktiviteter, 

gjennomført: 

Oppslagstavle, toalett(nede), toalett/vaskerom(oppe), lager under trapp og 

bøttekott oppe. 

5S aktiviteter, 

planlagt: 

Kontor 1.etg, uteboden, kjøkkenet/kjøleskap og oppholdsrommet. 

 

Psykiatritjenesten 

Enheten er i en innføringsperiode etter kursrekka i januar-mars 2014. De har 

hatt til sammen 4 kursdager der de aller fleste i tjenesten deltok. Det var viktig 

for deltagerne å jobbe med VSA på en klar definisjon av hva enheten/tjenesten 

skal ha ansvar for, da oppgaveomfanget og ansvarsområdet opplevdes noe 

uavklart. Tavlemøter er godt i gang, og det er allerede etablert gode 

kvalitetsmålepunkter. Ansattgruppa er positive og engasjert, og ser nytten i 

forbedringsarbeidet allerede i tidlig fase. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Plattform(over 

2 uker) Hvilke 

oppgaver har 

tjenesten 

ansvar for? 

394,7 timer 290,8 timer  103,9 t   

5S aktiviteter, 

gjennomført: 

Vaktrom, kopirom, arbeidsrom/medisinrom 

5S aktiviteter, 

planlagt: 

Datamapper, hjørnekontor 

 

NAV, Serviceavdelingen 

Enheten er i en innføringsperiode etter kursrekka i januar-mars 2014. De har 

hatt til sammen 6 kursdager der de aller fleste i tjenesten deltok 

Enheten har startet med sine tavlemøter, og leder fører allerede strukturerte og 
effektive forbedringsmøter ved tavla.  

Det er utarbeidet aktivitetsplan for innføringsperioden med totalt 8 større 
aktiviteter. Det er fastsatt mål og målepunkter for innføringen.  
Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 
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Fra 

henvendelse 

om krise til 

krisen er løst – 

bolig. 

4,3 timer  Gr 1: 0,9 timer 

Gr.2: 1,1 timer  

 3,3 timer 

 

 

Planlagte verdistrømmer:  Oppstart tiltak etter samkjøring 

Nødhjelp 

Møtestruktur 

5S aktiviteter, 

gjennomført: 

Skrankeområde og kundeområde. 

5S aktiviteter, 

planlagt: 

Lager og rutiner 

 

Helsesøstertjenesten 

Enheten er i en innføringsperiode etter kursrekka i januar-mars 2014. De har 

hatt til sammen 4 kursdager der de aller fleste i tjenesten deltok. 

Helsesøstertjenesten har i sin VSA jobbet med sin møtestruktur og har allerede 

satt i gang en del tiltak. Det har vært gjennomført 5S på de fleste fysiske 

områdene, og det er satt av tid for å få fullført dette arbeidet. Tema for 

fiskebeinsanalysen på kursdagene var «Dokumentasjon». Alle deltar på de 

ukentlige tavlemøtene som akkurat er startet, og det blir jobbet bra og 

systematisk. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analyse-

tidspunktet 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 

Møtestruktur 

pr.uke 

14,6 timer  20,6 timer   6 timer, økt 

kvalitet og 

deltagelse. 

 

5S aktiviteter, 

gjennomført: 

Allrom m/info.hyller hos Elisabeth, gangarealer, laboratorie/lager. 

5S aktiviteter, 

planlagt: 

Kjøkken, venterom, lagerrom, post/veilederrapporter og ombygging 

ekspedisjon. 

 

Teknisk ledelse 

Enheten er i en innføringsperiode etter kursrekka i januar-mars 2014. De har 

hatt til sammen 4 kursdager. Målet med å starte opplæring av ledere var et 

ønske om økt forståelse for tankesettet,  og bedre forankring av 

forbedringsarbeidet. 

Verdistrøm Nåsituasjon på 

analysetidspunkt

et 

Design av ideell 

situasjon 

Ettermåling Forbedring/ 

gevinst 

Rapportert 

gevinst-

realisering 
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Merkantile 

oppgaver (1 

uke) Frigjøre 

tid til 

lederoppgaver. 

17,3 timer Er under 

kvalitetssikring 

    

5S aktiviteter, 

gjennomført: 

Post-arkiv/kopi rom. 

Gevinstrealisering: 5S på post/arkiv-rom: Oversiktlig lager på kontorrekvisita, så man slipper 

å bruke tid på å lete. Fått et ekstra møterom til 4-6 personer, dette gir muligheter til å 

avholde flere møter samtidig. 4 nye dataarbeidsplasser. Dette gir økt medarbeidertilfredshet 

for dem som trenger å gjøre dataarbeid. Ryddig arbeidsstasjon for utlevering av vannmåler 

og gravemeldinger, dette medfører bedre service til innbyggeren, raskere 

saksbehandlingstid. Renholdsbetjent har fått egnet sted til sitt utstyr. Politisk godkjent 

trafikksikkerhetsplan i 2013: Planen sikrer at kommunen kan jobbe enhetlig og langsiktig 

med trafikksikkerhetstiltak og innarbeide finansiering av tiltakene i budsjetter og 

økonomiplaner. Omdømme: Deltakelse i «trafikksikker kommune» i Oppland – 

sertifiseringsordning som viser at kommunen har et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid 

Vaktmestertjenesten: 

Det er gjennomført VSA på vaktmestertjenestene inn hele Omsorg, Bøverbru 

barnehage, Bøverbru skole, Ihle skole, Raufoss barneskole, Korta barneskole, 

Raufoss ungdomsskole, Reinsvoll ungdomsskole. Og det er planlagt VSA på de to 

siste skolene i kommunen: Reinsvoll barneskole og Thune skole. 

Eiendomsavdelingen v/ eiendomssjef Rune Andersen har ønsket en oversikt over 

hvilke tjenester vaktmesterne i kommunen utfører i dag og hvordan disse 

tjenestene ideelt sett bør være. Gjennom disse VSA-ene er det blitt en tydelig 

oversikt over hva disse tjenestene innebærer. Det omfattende og varierte 

arbeidet som kommunens ulike vaktmestere gjør i dag er grundig og oversiktlig 

dokumentert. 
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Norunn O. Hanssen, rektor Ihle skole 

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet? 

På tavlemøtene blir alle ansatte samlet en gang i uka, det er viktig for samholdet og gir 

mulighet for felles beskjeder.  Alle hører det samme. Tavlemøtene er et godt verktøy 

for å følge opp tiltak, småbeskjeder og underbygger felles fokus på forbedringsarbeid.  

Alle får mer oversikt og forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. Vi har gjennomført 

5S i mange rom. Det har vært rot, og nå er det orden. Utviklingsarbeidet «Vurdering» 

løftes jevnlig frem hver uke. Da er det lettere å følge opp tidsfrister også i forhold til 

dette arbeidet. 

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i 

tjenesten? 

Renholdet har fått nye rutiner som sikrer godt renhold av hele skolen. Det har vært en 

stor forbedring, det har blitt mye renere på skolen. Måltidene på SFO har blitt roligere 

og hyggeligere, mer varierte og sunnere. Det er lettere å finne fram for alle, særlig for 

vikarer og elever. Vi bruker mindre tid på å lete og holde orden. Omgivelsene er 

triveligere, og det er mye lettere for leder å følge opp småting. 

3. Hvordan har dere jobbet for å involvere alle medarbeiderne? 

Tavlemøtene er møtested for alle. Alle deltar, men i litt ulik grad. Alle kommer med 

forbedringsforslag, blant annet sosiale aktiviteter som bidrar til bedre arbeidsmiljø. 

 

 
 

 

Ann Kristin Aasen, Elvesvingen Omsorgsboliger og ny Lean-veileder 

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet?  

Det er blitt lettere å finne fram, vi har fått mer orden og oversiktlighet. Vi har et system 

som fanger opp mange små forbedringer, det er lettere å få gjort noe med disse 

småsakene. Vi har f. eks. laget en del enkle nye prosedyrer. 

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i 

tjenesten? 

Vi har gjennomført verdistrømsanalyser på arbeidsdager og blitt mye mer effektive, slik 

at vi kan bruke mer tid på primærarbeid (som var en målsetting). Vi har gjennomført 

mange små forbedringer som til sammen gir stor effekt på tidsbruk. 

3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i 

forbedringsarbeidet? 

Vi er på utkikk etter muligheter for forbedringer og kommer med forslag. Tiltakene på 

tiltakslista blir fordelt på alle, og tavla er synlig for alle. Vi må være lojale og følge opp 

de tiltakene vi har bestemt. 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer med ledere og ansatte 
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Randi Skare, tjenesteområdeleder Omsorg 

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet? 

Vi har fått et verktøy for systematisk forbedringsarbeid i stedet for at forbedringsarbeidet 

har vært litt tilfeldig. Alle slipper til med sine forslag, så det virker demokratisk. Det gir oss 

gode muligheter for å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet. Vi har fått mer kunnskap om 

praksis, hvor skoen trykker. Det gir meg en mulighet til å spisse innsatsen der den trengs 

mest. 

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i 

tjenesten? 

Vi har fått ned gjennomløpstida på enkeltvedtakene våre. Det minsker mulighetene for feil 

på arbeidslister, noe som er en stor kvalitetsforbedring.  Prosesser som rapport og måltider 

er analysert. Dette har frigjort tid til direkte pasientkontakt utenom direkte stell.  

Hjemmeboende pasienter får tjenesten innenfor akseptabel tid. Redusert bruk av overtid. 

Vi har høynet bevisstheten rundt måling på kvalitet på områder fra f. eks. 

brukerundersøkelser. 

3. Hvordan har dere jobbet for å involvere alle medarbeiderne? 

De fleste får opplæring, men fordi vi er 24-timers bedrift, får ikke alle like grunnleggende 

kursing. Tavlene gir alle mulighet til å oppdatere seg på tiltak med ansvar og frist, selv om 

ikke alle kan møte på selve tavlemøtet. Alle har mulighet til å komme med 

forbedringsforslag og få det behandlet innen kort tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Anne Sivesindtajet, sykepleier Elvesvingen Omsorgsboliger og ny Lean-veileder 

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet? 

Vi har hatt et mål om å få mer tid til faglig arbeid, og det har vi fått gjennom dette 

systematiske arbeidet med forbedringer. Faglig arbeid i denne sammenheng er å 

kvalitetssikre tiltakene til brukerne, brukernes økonomi, lege/medisin etc. Vi har 

oppnådd mer struktur i basen, det er en bedre flyt i arbeidsoppgavene. Vi er blitt mer 

oppmerksomme på muligheter for forbedringer. Det har blitt en liten endring i 

holdninger, vi er ikke lenger så redde for forandringer. Vi får synliggjort hva vi bruker 

tiden vår på og hvor mye tid vi faktisk bruker på en oppgave. Da er det også lettere å 

synliggjøre behov. 

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i 

tjenesten? 

Vi har fått frigjort mer tid til faglig jobbing. Det er blitt en bedre struktur på og tid til 

medisinhåndtering. 

3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i 

forbedringsarbeidet? 

Vi har kommet med mange forbedringsforslag. Vi har vært lojale i forhold til de 

tiltakene vi har bestemt oss for å gjennomføre. Vi har vært aktivt med i arbeidet med 

verdistrømsanalyser og annet analyseverktøy, og vi har vært aktive i arbeidet med 5S. 
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Kari-Anne Røste, Politisk saksbehandling 

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet? 

Det har blitt lettere å ha fokus og jobbe med de riktige tingene. Opplæring av 

nyansatte har blitt lettere. Nyansatte kommer fortere inn i arbeidsoppgavene ved 

hjelp av tavlemøter og gode EPL-er (ettpunktleksjoner). (EPL-er er enkle oppskrifter på 

f. eks. en prosedyre.) Vi har fått frigjort tid tilsvarende 50% stilling til å kunne gjøre 

arbeidsoppgaver som før har måttet vente. Det er mye frigjort tid: Vi er bare 5 ansatte 

inkl. leder som jobber med disse oppgavene. 

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i 

tjenesten?  

Vi har fått laget en god del gode EPL-er som bidrar til at saksbehandlere og ledere gjør 

mindre feil. Det fører oss nærmere måla våre både med hensyn til å redusere antall 

feil og tiden vi bruker på å produsere møtepapirer. 

3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i 

forbedringsarbeidet? 

Alle deltar på tavlemøter og jobber med tiltak på tiltakslista. Vi har hele tiden fokus på 

å komme med nye ideer og forslag.  EPL-ene skal gås gjennom en gang i året. Vi 

fordeler ansvar og følger opp tiltakene som er vårt ansvar. 

 

 

 

 
 

 

Leif Gjestrumbakken, lærer og verneombud Ihle skole 

1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet? 

Vi fikk et lite spark i baken med 5S. Det er blitt mer orden i klasserom, postmapper, hyller 

etc. Vi finner raskere fram, så slik sett er undervisningen blitt mer effektiv. Vi har fått bedre 

renholdsrutiner og rutiner for vaktmestertjenester. Tavlemøtene med frister fører til et 

press på de ansvarlige, ting blir gjort raskere. Systemet gjør at det blir et kollektivt press for 

å få ting gjort. På den måten er det en effektivitetsgevinst. Jeg var skeptisk til tidsbrukene på 

dette i starten, men nå er jeg veldig fornøyd. 

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i tjenesten? 

5S-arbeidet har ført til at vi har fjernet en tidstyv med at vi slipper å lete. Det er orden, og 

det er rent. Dette fører til økt medarbeidertilfredshet og trivsel. VSA på arbeidstiden vår har 

ført til økt bevissthet på hva vi bruker tida på, vi fikk noen aha-opplevelser. Vi samarbeidet 

også om en bedre fordeling av inspeksjonen, det var lettere når alle så helheten. VSA på 

vurdering for læring medførte en god bevisstgjøring av hva vi gjør og hvordan vi tenker og 

tidsbruk i forhold til det. I neste omgang har vi fått økt bevissthet om hva som er god 

vurderingspraksis og satt det ut i livet. 

3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i 

forbedringsarbeidet? 

Alle møter på tavlemøtet og bidrar i dialog, stiller spørsmål og legger på baller som indikerer 

trivsel. Alle er lojale mot tidsfrister, alle stiller opp og er lojale mot det som bestemmes. Det 

blir en dugnad. Vi er fornøyd. Det har blitt mye finere her. 
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Gevinstrealisering 
Enhetene er mer bevisst viktigheten av å prioritere tiltak slik at de ideelle 
prosessene kan nås, og dermed lykkes med å omsette gevinstene i økt 

verdiskapning. 
Enhetene rapporterer nå jevnlig på gevinstrealisering.  

 

Eksempler på økt kvalitet for kommunens innbyggere: 

- Innbyggerne kan tilbys flere og bedre tjenester for samme kostnad 

- Bedre sikring av ”den riktige” tjenesten (ikke for mye, og ikke for lite) 

- Kortere saksbehandlingstid 

- Kvalitetssikring, eksempelvis av medisinhåndtering og saksbehandling 

- Økt kvalitet gjennom for eksempel mer tid og fokus på tjenestekvaliteten 

til pasientene 

 

Utfordringer 

Forankring: 

Vi har fortsatt mer å hente i forhold til forankring i noen lederledd. Dette blir 

særlig synlig i enheter der leder for enheten får utfordringer i 

forbedringsarbeidet.  

Det begynner nå å bli god forståelse hos de fleste lederne for å imøtekomme 

disse utfordringene. 

 

Ledelse: 

Lederskifte i 7 av 23 enheter som har startet med Lean kontinuerlig forbedring, 

har vært en utfordring. 

Det er viktig med god forståelse for den nye lederrollen der en må være tett på  

både Lean-arbeidet og det operative arbeidet. 

Det har vært utfordrende å lykkes med å ivareta nye ledere i denne fasen der 

det har vært mange innføringsenheter å følge opp på kort tid. 

 

Lean ressursgruppa: 

Ressurssituasjonen er sårbar. 

Vi opplever stor utskifting i Leanveileder gruppa. Det er mangel på erfarne 

veiledere, og mange på opplæring. 

For å kunne utvikle seg til å bli en god veileder ser vi at det er nødvendig med en 

viss grunnkompetanse, både teoretisk, og praktisk.  

Det er viktig med evne og vilje til å forstå de ulike enhetenes særpreg(kultur), 

for å lykkes med å få de ansatte på banen i forbedringsarbeidet.  

Noen av årsakene til utskifting er utfordringer med å kombinere rollene og 

opplevelse av mestring(kompetanse).  

 

Det oppleves også utfordrende med mangelfullt tilrettelagte fysiske 

arbeidsforhold. 
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Ny modell for opplæring der det vektlegges større deltagelse fra ansattgruppene 

øker muligheter for å lykkes, men krever vesentlig mer ressurser fra Lean-

gruppa. 

 

Planlagte aktiviteter 

Det er nå mange av de 23 startede enhetene som har behov for oppfølging 

fremover. 

Dette innvirker på ressursgruppas kapasitet. 

I tillegg planlegges tematimer som en del av kompetanseoppbyggingen i 

enhetene. 

 

Kapasitet til utrulling høsten 2014 vil bli 2 nye enheter. Dette bl.a pga at 4 nye 

Leanveiledere er under opplæring. 

 

Fokusområder: 

- Utvikle bedre opplæringsprogram for nye ledere 

- Lederutviklingstiltak 

- Tematimer 

- Rekruttere og beholde Leanveiledere 

- Lean lederforum 

- Plan for kompetanseutvikling for Leanveiledere.  

- Sikre at gevinster blir omsatt i økt kvalitet eller kvantitet, gjennom 

målepunkter på forbedringstavlene. 

 

01.04.2014 

Kari Bjørnerud Børthus 

Leanansvarlig 
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Dette har vært, og er, en utrolig spennende reise. 

Det er inspirerende og utviklende å delta i forbedringsprosessene tett på 

tjenestene og i samspill med medarbeiderne. Effektene kommer og 

omskapes til gevinster som raskt omsettes i økt verdiskapning i tjenestene. 

Dette er et fruktbart arbeid.  

Lean-arbeidet identifiserer et stort forbedringspotensial i organisasjonen, 

men analyser synliggjør også hvor mye godt arbeid som utføres i de ulike 

tjenestene fra før. 

Vi har positiv utvikling i forbedringsarbeidet fordi de fleste lederne våre har 

tro på at dette virker i kombinasjon med vilje til å gjennomføre. Disse 

lederne fremstår som gode rollemodeller, tilrettelegger og skaper 

forbedringsrom for øvrige ansatte, og oppmuntrer alle til deltagelse gjennom 

involvering. 

 

 
En viktig suksessfaktor har vært, og er, muligheten for samhandling med kompetansemiljøet på 

forbedringsarbeid i Industriparken. 

Samarbeid i prosjektperioden og i tidlig fase med et ledende forsknings- og innovasjonsmiljø kan ikke 

undervurderes. Forskningssjef, markedsdirektør og doktorgradsstudenter fra Sintef Raufoss Manufacturing 

(SRM)hadde fokus på å gjøre oss selvstendige i forbedringsarbeidet, og innsatsen satte oss i stand til å 

overta fremdriften med egeninnsats relativt raskt. 

Rådgivere fra SRM evnet å tilpasse og fremstille prinsipper, metoder og verktøy gjennom en god 

kombinasjon av teori og praksis. Opplæringsprogrammet har vært lettfattelig og motiverende å jobbe etter. 

Dette har vært et svært vellykket læringstiltak. 

I samarbeid med SRM har vi utviklet en innføringsmodell som kvalitetssikrer alle kritiske suksessfaktorer, og 

sikrer bred involvering av ansatte og tillitsvalgte. 

Lean kontinuerlig forbedring bidrar til at vi identifiserer organisasjonens svakheter, slik at vi vet hvor vi skal 

rette fokuset, lære av de feilene vi gjør og sørge for å spre lærdommen ut i enhetene.  

Vestre Toten kommune er nå en organisasjon i sterk utvikling. Verdigrunnlaget og ledestjerner som det er 

jobbet etter gjennom mange år, der kvalitet for kommunens innbyggere og medarbeiderinvolvering  er 

sentrale elementer, bidrar nå til at ledere og øvrige ansatte melder seg på med initiativ, kreativitet og 

engasjement. 

Vi har lykkes med å identifisere et forbedringspotensial, jobbe med tiltak for å oppnå gevinstene, og 

omsette dette i økt kvalitet i tjenestene.  

Nå skal vi jobbe for å opprettholde resultatene på lang sikt med tiltak for å ivareta motivasjonen til alle 

ansatte i organisasjonen,  gjennom å forandre og utvikle ledelsesatferden slik at den understøtter den nye 

forbedringskulturen. 

Hva betyr disse forandringene for vår måte å lede på, og hva skal vi gjøre annerledes?  

Ting tar tid – endring krever tid og modning.  

Jeg er sikker på at vi er på riktig vei og at vi kommer til å lykkes. 

 


