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LEAN VERKFÆRABOX Á LANDSPÍTALA 

Ferlaverkefni Kaizen 

5S 
Sortera, staðsetja, snyrta, staðla og styðja 

3P 
 stefnumótun, nýtt húsnæði 

Stöðugar umbætur 
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+ Þátttakendur í lean 
verkefnum og 
áhugasamir. Hafi lokið 
LEAN 01 

+ 4 klst.  

+ Helstu verkfæri í lean og 
notkun þeirra 

+ Þátttakendur koma með 
hugmynd að verkefni með 
sér 

+ 2-3 lean þjálfarar annist 
fræðsluna 

+ Valdir af 
framkvæmdastjórum og 
lean þjálfurum sviða.  Hafi 
lokið LEAN 01 og 02 

+ Einn vetur, 8 vinnustofur og 
verkefni 

+ Leiðbeinandi fyrir hvern og 
einn 

+ Lean þjálfarar annast 
tiltekna þætti / vinnustofur  

+ Allir stjórnendur. Hafi 
lokið LEAN 01 og 02 

+ 6 vinnustofur og verkefni 

+ Lean þjálfari leiðbeinandi 
fyrir stjórnendateymi 

+ Utanaðkomandi aðilar og 
lean þjálfarar eftir efni 
vinnustofu 

LEAN skólinn 

+ Allir starfsmenn, helst á 
fyrstu 6 mán. Í starfi 

+ 2 klst. 

+ Grunnatriði, sóun, lean 
leikur o.fl. 

+ 2-3 lean þjálfarar annist 
fræðsluna 

• Hvað er þetta 
LEAN? 

• LEAN verkefni 

 

• LEAN þjálfun • Stjórnenda-þjálfun 

01 02 03 04 YFIRLIT 

Yfir 1000 starfsmenn hafa tekið þátt í þessum umbótaverkefnum 

UMFANG UMBÓTASTARFSINS FRÁ 2011 

30 stærri ferlaverkefni 80 kaizen vinnustofur  100 5S verkefni  

25 virkir lean þjálfarar 160  Í lean 

stjórnendaþjálfun 

68 deildir með daglegt 

stöðumat 

• Öll verkefnin hafa skilað bættu öryggi, minni sóun og 
aukinni skilvirkni 

 
• Þessi verkefnavinna einnig liður í aukinni 

starfsánægju á spítalanum 
 
• Umbótamælikvarði í starfsumhverfiskönnun í mars 

2015 hækkaði úr 3,09 í 3.51 frá 2013 
 

Árangur 

10 

 

• 85% telja að náðst hafi sýnilegur árangur með með þessu 
umbótastarfi 

 
• 83% stjórnenda telja að breytingar með þessari 

aðferðafræði festist betur í sessi 

 

• 54% stjórnenda eru ánægðari eftir innleiðingu á 
aðferðafræði lean 

 

Könnun í febrúar 2015 

Sýn stjórnenda á aðferðafræði lean 
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Hefur styðst verulega fyrir alla sjúklingahópa 

Tími frá komu til læknis á bráðadeild 
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Hlutfall skemmdra sýna lækkaði úr 12% í 2-3% 

Blóðsýni á Bráðamóttöku í Fossvogi 
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3P     HÖNNUN NÝBYGGINGA 

• Hönnunarrýni með aðferðafræði Lean (3P) 

 

• Rými hönnuð með hliðsjón af verkferlum 

 

• Skoðuð 7 mismunandi flæði 

 

• Mun tryggja öruggari og skilvirkari starfsemi 
í nýbyggingum 
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3P – KAIZEN - KAIKAKU 
• 3P aðferðafræði  (Production - Preparation – Process) 
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3P AÐFERÐAFRÆÐI  (PRODUCTION - PREPARATION – PROCESS) 

• Upphafspunktur eru ferlar / núverandi starfsemi 

• Notuð við að endurhanna eða þróa nýja starfssemi, aðstöðu, vöru, 
verkferla, taka í notkun nýjan búnað eða móta stefnu 

• Áhersla á að hanna rétt frá upphafi  til að  

– koma í veg fyrir breytingar strax í kjölfar flutnings 

– auka gæði og öryggi 

– flæði sé án sóunar 

– bæta þjónustu 

– auka skilvirkni 

• Skilar sér í  

– styttri framkvæmdatíma,  

– minni framkvæmdakostnaði 

– lækkun rekstrarkostnaðar 

3P VS. HEFÐBUNDIN HÖNNUN 
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ÁSKORUNIN 

• Að horfa gagnrýnum augum á núverandi skipulag 

• Að horfa á ferla út frá sjúklingnum 

• Forðast að afrita gamla skipulagið inn í það nýja og jafnvel 
magna upp þá sóun sem er til staðar 

• Beita nýrri hugsun og aðferðafræði 

• Brjóta niður múra milli starfseininga, okkar og hönnuða, 
verktaka og annarra sem vinna með okkur að hönnun nýrrar 
starfsemi 

• Vinna saman sem teymi 



4/17/2016 

4 

21.2.2016 19 

ÁÆTLUN FYRIR 3P 

Vika 1 Vika 2 
Vika  

3 

Vika  

4 

Vika  

5 

Vika  

6 

Vika  

7-8 

Eftirfylgd 

Virðisgreining og 
ferlagreiningar 

Undir-búa 
dag  

1  

í 3P viku 

Undir-búa 
dag  

2 

 í 3P viku 

Undir-búa 
dag  

3 

 í 3P viku 

Undir-búa 
dag  

4 

 í 3P viku 

3
P

 v
in

n
a

 
 

Búið að skilgreina sameiginlega sýn, stofnun tileinkar sér sýnina og 

hefur ferðalagið að framtíðinni 

Áætlunar og undirbúningsskeið  Innleiðingarskeið 

• Greina bakhjarla 

• Greina hvar þarf að fara í vettvangsskoðun 
• Ákveða 3P teymi 

• Greina virðisstraum, takttíma og ferlakort 

• Greina ferla eigendur 
• Skilgreina ráðgefandi aðila 

• Greina afmörkun og skörun við aðra 
• Safna gögnum 

• Skilgreina markmið 

• Undirbúa verkefnhópinn f. 3P viku 
• Samvinna við stýrihóp og sensei 

• Heimateymi 
• Aðkoma sjúklinga 

 

• Upplýst um afurð 3P viku til bakjarls, sensai og ferlaeigenda  

• Ljúka við skilaskýrslu 
• Ljúka fréttabréfi 

• Yfirfara með verkefnahóp og nánustu hagsmunaaðilum 

• Veita öðrum á LSH upplýsingar um niðurstöðu 3P viku 
• Framkvæma innleiðingaráætlun (skil til stýrihóps um nýjan spítala) 

• Endurskoða markmið, endurskilgreina eftir þörfum 
• Vinna úr endurgjöf frá hagsmunaaðilum 

• Gefa út skilaskýrslu 3P viku 

3P PROJECT FORM 
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UNDIRBÚNINGUR 

• Búinn til A3 til að afmarka verkefni 

• Ferlagreining (Value Stream Map) 
fyrir helstu ferla 

• 7 flæði 

• Önnur VMPS tól 

• Sýn sjúklinga 

• Kannanir 

• Gögn 

 

GÖGNIN SETT UPP 

HVERNIG ER SAMSETNINGIN Á TEYMINU? 
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50% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

Hlutfall þátttakenda 

Framlínan 

Stjórnendur 

Arkitektar 

Verkefnastjórar 

Yfirstjórnendur 

Aðrir 
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Hvað er að gerast? 
Mun þetta skila 
einhverju? 
Vorum við ekki búin 
að gera þetta?? 

Það gerðist voðalega lítið í gær, mun 
þessi dagur verða skárri? 
Vorum við ekki búin að fara í gegnum 
þetta? 

Magic 

Vá, við erum bara að fara að 
breyta helling? 
Það er verið að hlusta! 
Þetta er það besta fyrir 
sjúklinginn!! 
 

Jiminn hvað þetta 
var skemmtileg 
vika! 

SAMNINGUR 

• Engar hugmyndir eru slæmar hugmyndir 

• Ekki dæma hugmyndir annarra 

• Má ekki segja nei 

• Það má segja 

• já, en ….. 

• Virðing fyrir öðrum  

• Áhyggjur: 

– Erfitt af á alla í sama lið og ekki fáist samstaða um 
hugmyndir 

– Ekki nægilega góðar hugmyndir 

– Ekki virðing fyrir hugmyndum 

– Innleiðing hugmynda 

– Hugmyndir úreltar 

• Væntingar: 

– “Besta” mögulega bráðamóttaka 

– Betra flæði (sjúklinga/starfsfólk/aðföng) 

– Samræming hugmynda 

– Niðurstaða út fyrir veggi LSH 

– Innleiðing hugmynda strax 

– Aukin skilningur á ferlum allra og samræming 

– Lærdómsferli með góðri niðurstöðu 

 

 

 

 

ÁHYGGJUR OG VÆNTINGAR 

27 

ÞAÐ RIGNIR HUGMYNDUM 

 

28 

 

VIÐ FINNUM HUGMYNDIR ÚR NÁTTÚRUNNI 

29 

 

VIÐ STELUM FRÁ ÖÐRUM IÐNAÐI 

30 



4/17/2016 

6 

VIÐ TEIKNUM UPP FLÆÐI OG RÝMI 
PAPPÍR KOSTAR EKKERT! 

 

VIÐ NOTUM LEGO 

 

32 

33 

TILLAGA A 

34 

VIÐ NOTUM SMJÖRPAPPÍR 
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LÆRDÓMUR VIKUNNAR (FRÁ STARFSFÓLKI) 
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• Teymisvinna og samvinna skiptir máli 

„Hvað við erum sterk sem ein heild“ 

„Tekist vel að samþætta ólíkar deildir“ 

• Aðferðarfræðin og ráðgjöfin – mikil ánægja 

• Sjúklingurinn settur í fyrsta sæti  - horfum frá „okkar þörfum “ 

• Hægt að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

„Óleysanlegt verkefni“ 

• Að fara út fyrir boxið er mikilvægt fyrir hugmyndavinnuna 

„Horfa frá því sem búið er að hanna“ 

„Sleppa sér“ 

 

 

 

HVAÐ SVO ? 

• Tvenns konar niðurstöður 

– Ferlatillögur 

– Rýmistillögur 

• Niðurstöðurnar eru upplegg fyrir umbótavinnu næstu 
ára 

• 80% hægt að hrinda í framkvæmd fyrir nýtt húsnæði 

 

• Hönnuðir að yfirfara niðurstöður m.t.t. áframhaldandi 
hönnunar 

• Fullnaðarhönnun að hefjast 

• Kjarnahópar – verkefnastjórar 

• NLSH og stýrihópar 
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3P VINNUSTOFUR 

• Þriðja hæðin í byrjun maí 

• Bráðamóttakan í september 

• Legudeildir í september 

• Stoðþjónusta í nóvember 

• Flæði á Hringbrautar “campus” í febrúar 2016 

• Rannsóknarhús í mars 2016  

• Núverandi byggingar 
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NÆSTU SKREF Í NÝJUM LANDSPÍTALA 

• Halda áfram að nýta 3P hugmyndafræðina 

– Fleiri vinnustofur 

– Vinna áfram með niðurstöður 

– Mock up 

• Skoða núverandi húsnæði 

• Flæði á milli allra deilda með því að huga að 7 
tegundum flæðis – hvað þarf sjúklingur að gera 

• Dýpri hönnun 
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Næstu skref í lean innleiðingu 

• Halda áfram að nýta 3P hugmyndafræðina 
– Fleiri vinnustofur 

– Vinna áfram með niðurstöður 

– Mock up 

• Stöðluð vinna og training with industry 

• SMED 

• Taka 5s lengra (úttektir) 

• Halda áfram að innleiða töflur og fundi 

• Halda áfram að vinna með ferla 

• Lean þjálfun fyrir alla 

• Fjölga lean leiðtogum 
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Japanskur málsháttur 


