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Uthållighet bortom
färdiga lösningar
i samarbete med

Hålltider Dag 1
16 MARS 2016, Grand Hotel Borås

09.00

Morgonmingel & registrering

10.00

Välkommen

Välkommen på studiebesök & workshops
10.30
Busstransporter till studiebesök

11– 17

Studiebesök
Besöken äger rum på olika platser i
Borås. Lean Forum arrangerar alla
transporter.

11– 17

Workshops
PLATS: Grand Hotel

18.30

Middag
Kom och gör oss sällskap för en härlig
middag på Grand Hotel i Borås.
Bokas vid anmälan.

Hålltider Dag 2
17 MARS 2016, Grand Hotel Borås

08.00

Morgonmingel

08.30

Välkomna
Thomas Wallén, sjukhusdirektör
SÄS och Lena Lundh, styrelseordförande Lean Forum.

08.45–09.15 Reflektion från gårdagen
Lena Lundh och Gert Frick,
Lean Forum.

Efter ett par riktigt lyckade och välbesökta konferenser är vi nu mycket glada över att kunna
arrangera 2016 års Lean Forum Healthcarekonferens med Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)
i Borås som värd. Här hittar vi ett sjukhus där
leanprinciperna genomsyrar stora delar av verksamheten. Inte minst deras ledningssystem som
vi kommer att kunna få en riktigt bra inblick i.
Temat för året är ”Uthållighet bortom färdiga lösningar” och vi kommer i vanlig ordning varva föreläsningar med mer praktiska
erfarenhetsutbyten.
På SÄS kommer vi att få chansen att göra
ett antal olika studiebesök. Ni kommer också
att kunna besöka en vårdcentral eller helt andra
typer av miljöer som t.ex. på ICA, Ericsson och
Parker Hannifin. Detta då vi är övertygade om
att det finns en hel del av lära av varandra mellan olika branscher.
Genom kombinationen av spännande sessioner med föreläsare, workshops och studiebesök skall vi försöka ta er med bakom de ”färdigpaketerade lösningarna” för att se vad som
verkligen givit frukt av ett uthålligt leanarbete.
Varmt välkommen till en
mycket spännande konferens!

09.15–10.00 Hoshin Kanri & X-matris
Avgörande i SÄS arbete med
ledningssystem. Thomas Wallén,
sjukhusdirektör SÄS.
10.00–10.30 Kaffe
10.30–11.00 Så blir värdebaserad
vård en del av verksamhetsstrategin på
Sahlgrenska
Henrik Almgren, verksamhetschef, neotonologi, SU.

Ola Hultkrantz
Ordförande styrgruppen
Lean Forum Healthcare 2016

11.00–12.00 HIFA – Högintensivt
förbättringsarbete
Peter Häyhänen, utvecklingschef
SÄS.
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Parallella sessioner
14.30–15.00 Kaffe
15.00–15.50 Världens bästa sjukvård
Magnus Lord.
15.50

Summering & avslut

16.00

Slut

Thomas Wallén
Sjukhusdirektör
Södra Älvsborgs Sjukhus

Program Dag 1
09.00

Morgonmingel & registrering

10.00–10.30 Välkommen
			

Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS, Lena
Lundh, styrelseordförande Lean Forum

Välkommen på Studiebesök & Workshops
11.00– 17.00 Studiebesök
Besöken äger rum på olika platser i Borås. Lean Forum
arrangerar alla transporter. Bussar avgår 10.30.
1. SÄS Spår 1
2. SÄS Spår 2
3. SÄS Spår 3

4. Ericsson		 7. Närhälsan
5. Parker Hannifin
Vårgårda
6. ICA City Knalleland
Vårdcentral

ligen används av läkare och vårdpersonal. Det
har resulterat i ett välutvecklat och evidensbaserat beslutsstöd som lett till hjärtsjukvård i
absoluta toppklass. På Hjärtintensiven Leanrondas patienterna enligt behov; 1. Akuta, 2.
Planerade hemgångar och 3. Stabila patienter.
Detta innebär en harmonisering av in- och utflödet av patienter. Hjärtmottagningen och klinisk fysiologi arbetar med produktions- och
kapacitetsplanering som har medfört att vi kan
anpassa bemanningen utefter vårdbehovet.
Du möter: Hans Tygesen läkarchef, Friedeman
Riemer,vårdenhetsöverläkare, Anders Utter
vårdenhetsöverläkare.
GÅ OCH FÖRSTÅ –
SJUKHUSLEDNINGEN
MÖTER MEDARBETARE

11.00– 17.00 Workshops
1. Produktionsstyrd samtalsmottagning – Hur gick det till?
2. Teambuilding genom strukturerat förbättringsarbete.
3. Servicedesign.		
4. Kata-träning: Att driva och coacha förbättring.
5. Två praktiska övningar för att träna lean-principer och
förstå variationer.

18.30

Middag
Kom och gör oss sällskap för en härlig middag på
Grand Hotel i Borås. Bokas vid anmälan.

Studiebesök Dag 1

ner målen och arbetar fram egna X-matriser.
Denna visuella modell är unik i svensk sjukvård.
Välkomna på studiebesök på Södra Älvsborgs Under studiebesöket kommer vi att beskriva och
sjukhus (SÄS). Nedan finns en kort beskrivning visa X-matrisen på nivåerna: sjukhusledning klinikledning - avdelning.
av studiebesöken som delas in i tre olika spår.
För mer utförlig information kan du Du möter: Peter Häyhänen, utvecklingschef,
Ann-Christin Snygg, verksamhetschef, Bodil
läsa mer på www.leanforum.se
Hjort, vårdenhetschef, Cecilia Hansson,
intensivvårdssjuksköterska.
1: SÄS SPÅR 1
Studiebesök: Sjukhusledningen, Anestesikliniken, Intensivvårdsavdelningen.
SÅ KOPPLAS STRATEGIN IHOP

MED MEDARBETARNAS
FÖRBÄTTRINGSARBETE

PROCESSER –
TEORI & LEDNINGSSYSTEM
Sedan 2007 arbetar SÄS med sjukhusövergripVERKSAMHETSPLAN
ande processer som en del av ledningssystemet.
Det ger processerna en unik roll för att genomföra förbättringar för stora patientgrupperna. Vi
ser positiva resultat när det gäller både flöden och
medicinsk kvalitet. Under studiebesöket kommer
vi att presentera arbetet som görs och resultaten
från tre patient processer; stroke/TIA, hjärtrytmrubbning och pneumoni.
Du möter: Rolf Jungnelius, verksamhetschef,
Zoltan Fekete, processledare stroke/TIA,
SÄS använder sedan 2013 X-matris-modellen
Björn Fredriksson, processledare hjärtrytmför att beskriva sjukhusets verksamhetsplan.
rubbning, Anders Lundqvist, processledare
Modellen, med ursprung i Lean-metodik, prepneumoni, Fredrik Larsson, utvecklingsledare.
senterar relationen mellan sjukhusets fokusområden och mål samt de förbättringsprogram HJÄRTSJUKVÅRD I TOPPKLASS!
som säkrar målen för varje klinik och sjukhuset Hjärtläkare på SÄS har de senaste 15 åren utsom helhet. Kliniker och avdelningar bryter vecklat ett digitalt beslutsstöd (Mequal) som dag-

Sjukhusledningen har en mötesform – Gå och
Förstå. Varannan vecka träffar sjukhusledningen medarbetare på plats i vården för en informell dialog om sjukhusets fokusområden och
mål. Syftet är att bättre förstå förutsättningarna och få bättre kunskap om vilken effekt som
ledningsbeslut får i det dagliga arbetet. Under
studiebesöket kommer vi att presentera metoden - Gå och Förstå och vara med om en promenad ut i verksamheten.
Du möter: Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör, Maria Bohlin, kommunikationschef, Serney Bööj, verksamhetschef,
Ann-Charlotte Holmgren, logistiker,
Studiebesök: Kvinnokliniken.

2: SÄS SPÅR 2
HÖGINTENSIVT FÖRBÄTTRINGSARBETE SKAPAR ENGAGEMANG
Högintensivt förbättringsarbete är en kraftfull
modell som SÄS tillämpat i flera delar av sjukhuset. Under fem arbetsdagar görs en genomlysning av t.ex. en vårdavdelning. Representanter för alla yrkesgrupper deltar tillsammans med
utvecklingsstaben, som är metodstödjare. Arbetet börjar med patientintervjuer kring förväntningar och upplevelser av vården. Därefter
görs en inventering av nuläget. Inom loppet
av fem dagar prövas och etableras nya arbetssätt utifrån vad som kommit fram i dialogen
med patienterna. Metoden har visat sig effektiv för att skapa engagemang kring förbättringsarbete och ökad förändringstakt. Under
studiebesöket kommer vi att berätta mer om

metoden, visa hur den används och vilka förbättringar man kan åstadkomma.
Du möter: Stefan Magnusson, verksamhetschef, Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef, Carina Forsberg, vårdenhetschef,
Julia Walvenius, bitr. verksamhetschef,
Anders Näslid, utvecklingsledare,
Sophia Nordström, verksamhetsutvecklare.
Studiebesök: Ortopedmottagningen,
Vuxenpsykiatrisk mottagning.

ningar, prover, rond o.s.v. Barn och föräldrar
hjälper till att utveckla tavlan, så att bilderna
blir ändamålsenliga. Under studiebesöket berättar vi mer om visuell planering utifrån
barnets perspektiv och tittar hur bilderna används på barnkliniken.
Du möter: Eva Tovinger, verksamhetschef,
Maria Börjesson, vårdenhetschef, Merja
Benjaminsson, barnsjuksköterska.
Studiebesök: Barnavdelningen.

GRÖNA KORSET –
FÖRBÄTTRAD PATIENTSÄKERHET

ETT LEVANDE FÖRBÄTTRINGSARBETE GER EFFEKTIVARE
VÅRD FÖR PATIENTEN

SÄS fick 2015 Quality Innovation of the Year
för Gröna korset som är en visuell metod
för att dagligen uppmärksamma om det inträffat eller funnits risk för en vårdskada. Detta
markeras med rött, gult eller grönt på en bild
av ett kors. Målet är ett grönt kors i slutet av
månaden. Metoden tilllämpas på stora delar
av sjukhuset och bidrar till att skapa ett bra
samtalsklimat kring patientsäkerhet. Om en
medicinsk skada uppstår deltar patienten i
analysen. Arbetet och metoden kommer att
presenteras vid besöket.
Du möter: Hans Boman, verksamhetschef,
Anita Rönnbäck, vårdenhetschef, Katherina
Hansson, vårdutvecklare, Jerker Isacson,
chefläkare.
Studiebesök: Kirurgkliniken.
DELAKTIGA PATIENTER
GENOM VISUALISERADE VÅRD
OCH BEHANDLINGSPLANER

Anpassad information med bilder som ger möjlighet till ökad delaktighet. På barnavdelningen finns på varje vårdrum en whiteboardtavla
indelad i veckans dagar. På denna tavla sätter
vårdpersonalen upp bilder tillsammans med
barnet som symboliserar de olika aktiviteter
som ska ske under vårdtiden ex. undersök-

På rehabiliteringsmedicinska avdelningen visualiseras patientens vårdflöde genom vårdoch behandlingstavlor. Metoden har resulterat i snabbare flöden och beslut i rätt tid. Efter
ett högintensivt förbättringsarbete på samma
avdelning har ett nytt arbetssätt för dagligt
förbättringsarbete tagit fart. Metoden har
bland annat medfört, att problem rättas till
snabbare och större möjlighet ges att eskalera
problem i organisationen. Under studiebesöket berättar vi om metoderna och visar hur de
används på avdelningen.
Du möter: Gunnar Helgesson, verksamhetschef, Margaretha Costinger, vårdenhetschef,
Hanna Hermansson, undersköterska, Emma
Aqvilin, undersköterska.
Studiebesök: Rehabiliteringsmedicinska
avdelningen.

3: SÄS SPÅR 3
METOD FÖR ATT
FÖRUTSÄGA VÅRDPLATSBEHOVET
Under 2014 har ett underlag för vårdplatsdimensionering och kapacitetsberäkning utvecklats baserat på 477 000 diagnossatta vårddygn
uppdelat på 3 523 diagnoser. Resultatet är en
tydlig bild av vårdplatsbehovet inklusive årstidsvariationen som nu används i planeringen
av vården. Vi tror detta är en unik modell för
beräkning av vårdplatsbehov i sjukvården.
Under studiebesöket kommer vi att berätta
mer om metoden och visa er hur den används
i vårdplatsarbetet kopplat till daglig styrning.
Du möter: Monica Hjelmgren, verksamhetschef, Fredrik Hansson, logistiker,
Joakim Gedda, utvecklingsledare.
Studiebesök: Akutmottagningen.

STYRNING & LEDNING –
TILLGÅNG AV RÖNTGEN
På bild- och funktionsmedicin planeras röntgenverksamhet på kort och lång sikt, översiktligt och i detalj. Planeringen säkerställer
att man undviker suboptimering och undanträngningseffekter och den utgår från behovet
hos kund/patient. Arbetssättet innebär dagliga
korta avstämningar och veckovisa planeringsmöten för att säkerställa samordnad planerad
och akut röntgenverksamhet med rätt kompetens för varje tillfälle. Under studiebesöket berättar vi mer om planeringen och du kommer
att se hur styrtavlan används.
Du möter: Eva Johansson, verksamhetschef,
Markus Håkansson, läkarchef, Peter Dorbell,
enhetschef.
Studiebesök: Bild- och funktionsmedicinsk enhet.
DELAKTIG PATIENT PÅ
DIABETESMOTTAGNING –
VISUALISERING OCH RESULTAT
I TOPPKLASS
Diabetesmottagningen gör patienten delaktig
och mer medveten och kunnig om sin sjukdom.
Man dokumenterar tillsammans i journalen
och läser anteckningar som har betydelse för
patientens diabetes. Vid varje besök skattar patienten sin hälsa och patient och personal bestämmer tillsammans med vilken frekvens återbesöken ska ske. Under studiebesöket kommer
vi att visa hur ett patientbesök går till och få ta
del av vad patienter tycker om arbetssättet.
Du möter: Camilla Ohlsson, vårdenhetschef, Lars Berg, diabetessjuksköterska,
Detlef Hess, processledare diabetes.
Studiebesök: Diabetesmottagningen.
DAGLIG STYRNING PÅ
AKUTMOTTAGNING
Styrtavlan är ett dagligt redskap för att tidigt
förebygga köer på akutmottagningen. Tavlan
ger en överblick av inflödet, patienternas fördelning i vårdteam och hur långt de kommit
i den akuta processen. Två gånger per dag har
man avstämning för att kunna styra bemanning och kompetens dit den behövs bäst. Arbetet främjar också patientsäkerheten eftersom
risken för vårdskador ökar i takt med väntetiden. Under studiebesöket kommer vi att visa
arbetssättet vid tavlan.
Du möter: Patrik Lundh, vårdenhetschef,
Katarina Zamac, läkarchef.
Studiebesök: Akutmottagningen.

Studiebesök Dag 1
4. ERICSSON
Så bröt vi upp organisatoriska silos
och ökade samarbetet

- Hur kan samarbete utvecklas i en stor
organisation?
- Vad kan man göra för att bryta upp fysiska silos?
- Hur kan man öka förståelsen för hela flödets
behov och förstå sin del i det hela?
På det här studiebesöket får du se hur Ericssons kontor på tjänstemannasidan motverkade innovation och hur de löste detta. Ericsson i Borås tillverkar världsledande lösningar
för mobila nätverk. Efter att ha anammat lean
i produktionen gick de vidare med supportfunktionerna. Under samma period infördes
öppna kontorslandskap. Men resultat blev att
den nya miljön inte stöttade de överenskomna
principerna och motverkade innovation. Nu
är kontorsmiljön omgjord igen för att stötta
behovet av flexibilitet och bryta silotänkandet
och ge alla förståelse för sin del i flödet. Slöseriser i form av dåliga samarbeten synliggörs
och ”tankekrockar” för nya möjligheter är en
naturlig del i vardagen. Välkommen till ett
studiebesök där du både får ta del av Ericssons
läranderesa och se resultatet av förändringen.
Du möter: Charlotte Elmquist och Peter
Manfredsson.
5. PARKER HANNIFIN
Hur tar man nästa steg i en
15 år lång lean-resa?

Vad kan du som arbetar i sjukvården lära av
ett studiebesök på ett industriföretag? Vi får
ofta återkopplingen att det bästa lärandet
kommer av att se en helt annan typ av verksamhet än den egna!
Parker Hannifins fabrik i Borås tillverkar
hydraulventiler för mobila arbetsmaskiner

”Vad kan du som arbetar
i sjukvården lära av ett
studiebesök på en helt annan
typ av verksamhet?”
och har kunder över hela världen. Här finns
300 anställda som arbetar med produktutveckling, produktion, logistik och tillhörande
supportfunktioner.
Redan i början av 2000-talet började Boråsfabriken den leanresa som redan har inspirerat mängder av verksamheter. Utöver att införa system, metoder och verktyg, har de lagt
mycket kraft på att utveckla ledningsprocessen och företagskulturen. Under de senaste
fyra åren har de tagit ytterligare ett utmanande steg, genom en mycket krävande intern certifiering för att bli en ”Lean Model
Plant”. Detta uppnådde de 2014, som nummer sju av totalt 350 fabriker inom koncernen. Resultatet är förbättrade nyckeltal, en strukturerad och väl fungerande organisation
med stor andel av medarbetarna involverade i
det löpande och förbättringsarbetet.
Parker Hannifin kommer öppet bjuda på
sina erfarenheter och även ge tips på enkla,
effektiva ledningsverktyg. Visningar anordnas av både verkstad och kontor, vilket ger
möjlighet att se Lean Manufacturing och Lean
Office på en avancerad nivå i praktiken.
Du möter: Wictoria Edvinsson,
Lars Hansson och Leif Johansson.
6. STYRNING I REALTID OCH
COACHANDE LEDARSKAP –
EN ICA-BUTIKS RESA TILL
NÖJDARE KUNDER

På City Ica möter vi en verksamhet som drivs
av styrning i realtid och ständig förbättring.
Vilket väder har vi idag? Vad gör andra? När
betalas lön ut? etc är frågor som styr dagens
arbete. Systematiskt förbättringsarbete drivs
på veckobasis genom hela organisationen och
involverar alla även företagets ägare. Vi får
alltså besöka en verksamhet som gjort leanprinciperna till sin vardag utan att fastna i

specifika metoder och verktyg. Visuell styrning där avvikelser och problem synliggörs
är en vital del på alla nivåer och närvarande
ledarskap är en annan. Nya idéer prövas i
pilotgrupper innan spridning, då delaktighet
och samsyn är en viktig del för att få vår verksamhet att fungera.
Möt butikschef Håkan Englund som berättar om deras resa från en traditionell butik
till en butik med nöjdare kunder, delaktig
engagerad personal, coachande ledare och förbättrat ekonomiskt resultat. Lean-arbetet startade 2011 med stöd av produktionslyftet.
Du möter: Håkan Englund.
7. NÄRHÄLSAN
VÅRGÅRDA VÅRDCENTRAL
En arbetsplats som anammat
ständiga förbättringar!

Här arbetar vi tillsammans, tvärprofessionellt
för att utveckla vår verksamhet för kundens/
patientens bästa. Fokus är patientflödet och
god kvalitet, uppbyggt på en tydlig struktur
och en väl genomtänkt planering. Exempelvis
etablerade vi för några år sedan nya roller i
form av HAS (huvudansvarig sjuksköterska)
och HAL (huvudansvarig läkare) som är kärnan i akutverksamheten och säkerställer samarbete. Vi har förstått att det är viktigt att avsätta tid för utvecklingsarbete i tvärprofessionella grupper för att låta medarbetarskapet växa
och under studiebesöket kommer du att få ta
del av vårt arbetssätt, hur vi arbetar med processerna i förbättringsarbetet och mycket mer.
Du möter: Milagros Gomez Johansson,
vårdcentralschef, Marie-Louise Ulvebro Berg,
biträdande vårdcentralschef och flera andra
medarbetare.

Workshops Dag 1
1. PRODUKTIONSSTYRD
SAMTALSMOTTAGNING –
HUR GICK DET TILL?

får även praktiska tips på hur flödet kan desig- 5. TVÅ PRAKTISKA ÖVNINGAR
nas om. Vi kommer att diskutera vad vi kan FÖR ATT TRÄNA LEAN-PRINCIPER
uppnå genom att förstå patientens upplevelse & FÖRSTÅ VARIATIONER
och även i vilken utsträckning vi ska utgå från
patientens upplevelse respektive behov. Mer
detaljer om denna session finns på webben.
4. KATA-TRÄNING: ATT DRIVA &
COACHA FÖRBÄTTRING

Hur gör man för att anta utmaningarna –
såväl kulturellt som matematiskt – för att ställa om från en vardag fylld av köer och press
till en med ökad struktur och överblick? Och
med patienten i fokus – på riktigt!
Du möter: Sofia Lexéus, Pia Dellson, Helena
Vad gör du när du eller dina medarbetare
Wiklund-Weiss, Maria Lindqvist, Pasi
ställs inför en utmaning eller ett problem?
Kurvinen, Skånes Universitetssjukhus.
Traditionellt är vi tränade att definiera mål
och direkt ta fram handlingsplaner. Men vad
2. TEAMBUILDNING
händer när vi är på okänd mark och vägen
GENOM STRUKTURERAT
till utmaningen ligger bortom vår kunskapsFÖRBÄTTRINGSARBETE
Att arbeta med människor i förändringsarbete. tröskel (det vi kan, vet och gör idag)? Risken
är då att våra vanliga tankemodeller och arbetssätt leder oss fel. Det är här Kata kommer
in med helt nya möjligheter att rikta förbättringsarbetet mot de verkliga utmaningarna.
Vad är Kata? Kata är ett kreativt och systematiskt arbetssätt för att driva förbättringar
och coacha medarbetare mot nya utmaningar
Grunden till en lyckad lean-transformation som vi inte vet hur vi ska uppnå.
Under denna workshop får du djupare inligger i att hitta styrkan hos sina medarbetare
och använda den för att nå sina önskade re- sikt i innebörden av kata, praktiskt träna så
sultat. Hur stor roll spelar företagskultur och väl förbättringskatan som coachning enligt
ledarskap i förbättringsarbete och hur blir det Region Jämtland Härjedalens modell.
Du möter: Pia Anhede, Revere AB och
vår styrka och hjälpmedel?
I denna session lär vi oss grunderna i ett Marie Andersson, Samordningskansliet
lyckat förändringarbete och hur vi använ- Region Jämtland-Härjedalen.
der våra medarbetare som vår styrka. Vi genomför även en gruppövning där vi lär oss
identifiera olika roller som medverkar eller
motverkar förändringsarbetet.
Du möter: Carl Sahlin, BorgWarner Torq
Transfer System AB, Landskrona och Lena
Lundh, Lean Forum.
3. SERVICEDESIGN

Servicedesign är en metod som används framgångsrikt inom framförallt myndigheter och
tjänsteföretag. Poängen är att sätta kundens
eller patientens upplevelse i centrum. På den
här workshopen får du förståelse för vad servicedesign innebär och hur man faktiskt gör
för att sätta patientens upplevelse i fokus. Du

I den här workshopen får du spela två olika
spel. Dels ett längre sjukvårdsspel med fokus
på flöde, värde- och evidensbaserad vård samt
en kortare övning där vi skapar förståelse
kring utmaningen att hantera variationer och
kapacitetsutnyttjande.
Det unika med sjukvårdsspelet är att när vi
mäter resultat så utgår från vad som är värde
för patienten. Ni som deltar får även själva designa spelets roller och själva sjukvårdsflödet.
I spelet kommer ni uppleva betydelsen av evidensbaserat arbetssätt samt utmanas i hur ni
matchar behov och kapacitet samtidigt som ni
försöker skapa ett bättre flöde för patienten.
I workshopens andra del får du praktiskt till
dig kunskapen om sambanden mellan variation, kapacitetsutnyttjande och kö eller ledtid.
Vi kommer koppla tärningsspelet till Kingsman’s formel och diskutera vad som är mest
kraftfullt för att minska ledtiden eller kön.
Tanken är du som deltar även skall kunna
köra tärningsspelet själv, d.v.s. du får med dig
handledarinstruktionen. Tärningsspelet är en
kraftfull och uppskattad övning som förklarar
några viktig grundläggande kunskap inom
köteorin.
Du möter: Joakim Hillberg, Revere AB.

Genom kombinationen av spännande
sessioner med föreläsare, workshops &
studiebesök skall vi försöka ta er med
bakom de ”färdigpaketerade lösningarna”...
Ola Hultkrantz, ordförande styrgruppen Lean Forum Healthcare 2016

Program Dag 2
08.00

Morgonmingel

08.30
		
		

Välkomna
Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS och Lena
Lundh, styrelseordförande Lean Forum.

08.45–09.15 Reflektion från gårdagen
		
Moderatorer Lena Lundh och Gert Frick samt värdar
		från gårdagen.
09.15–10.00 Hoshin Kanri & X-matris
		
Avgörande i SÄS arbete med ledningssystem.
		
Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS.

värdebaserad vård är på väg att bli en del av
verksamhetsstrategin. Han kommer även att
diskutera styrkor och svagheter med konceptet och hur de har tagit fasta på detta i planen
för fortsatt införande. En fördjupning i de
praktiska resultaten sker i ett av parallellspåren.
Henrik Almgren, verksamhetschef,
neotonologi, SU.
11.00–12.00 HIFA – HÖGINTENSIVT
FÖRBÄTTRINGSARBETE

10.00–10.30 Kaffe
10.30–11.00

11.00–12.00
		

Så blir värdebaserad vård en del av
verksamhetsstrategin på Sahlgrenska
Henrik Almgren, verksamhetschef, neotonologi, SU.
HIFA –
Högintensivt förbättringsarbete
Peter Häyhänen, utvecklingschef SÄS.

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Parallella sessioner
14.30–15.00 Kaffe
15.00–15.50 Världens bästa sjukvård
		Magnus Lord.
15.50
		
		

Summering & avslut
Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS och
Lena Lundh, styrelseordförande Lean Forum

16.00

Slut

Plenum Dag 2
09.15–10.00 HOSHIN KANRI OCH
X-MATRIS – AVGÖRANDE I SÄS
ARBETE MED LEDNINGSSYSTEM

Högintensivt Förbättringsarbete (HIFA) är en
egenutvecklad arbetsmodell som bygger på
kända Lean- och Six Sigma-verktyg ihoplänkade till att på fem dagar genomföra radikala förbättringar i ett flöde. Upplägget har
en tydlig Lean-filosofi där arbetet utgår från
intervjuer runt vad som är värde för patienten, sker på verksamhetsgolvet, inkluderar alla
involverade yrkesdiscipliner och chefer, har
PDSA inbyggt i varje moment och genomförs med actionbaserad inlärning utan ställtider. Metoden kräver aktivt handledarstöd
men insikter, beslut och implementering sker
av dem som är verksamma i vardagen.
Peter Häyhänen, utvecklingschef.
15.00–15.50 VÄRLDENS
BÄSTA SJUKVÅRD

och sjukhuset som helhet. Kliniker och avdelningar bryter ner målen och arbetar fram egna
X-matriser. Denna visuella modell är unik i
svensk sjukvård.
Thomas Wallén, sjukhusdirektör.
10.30–11.00 SÅ BLIR VÄRDEBASERAD VÅRD EN DEL AV
VERKSAMHETSSTRATEGIN
PÅ SAHLGRENSKA

SÄS använder sedan 2013 X-matris-modellen
för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan.
Modellen, med ursprung i Lean-metodik,
presenterar relationen mellan sjukhusets fokusområden och mål samt de förbättrings- Henrik Almgren kommer att visa hur SU arprogram som säkrar målen för varje klinik betar för att öka värde för patienterna och hur

Det är inte lätt för sjukvårdens chefer idag.
Det lanseras nya förbättringskoncept på löpande band och det senaste tillskottet är Värdebaserad vård. Hur ska man veta vad man ska
satsa på? Magnus Lord reder ut begreppen, förklarar hur filosofierna sitter ihop och visar
också hur världens främsta sjukvårdsorganisationer gör. Vad säger erfarenheterna så
här långt och hur ser egentligen framtiden ut,
bortom alla koncept och verktyg?
Magnus Lord.

Parallella sessioner Dag 2
1. MED ”LÄRANDE LEDARSKAP
VARJE DAG”* UPPNÅS ETT
MÅLTILLSTÅND SOM GER ERA
CHECKLISTOR LIV!

Flera aktuella studier visar att ”WHO’s Checklista för säker kirurgi” inte ger det utfall för
patientsäkerhet som önskas jämfört med originalstudien.
Vad krävs för att en checklista skall skapa
lärande som ger ökad patientsäkerhet? Vi beskriver hur medarbetarna & ledarna i det perioperativa flödet på Capio S:t Görans sjukhus
genom standardiserat arbetssätt modifierar
och lär av Checklistan för säker kirurgi.
Vi berör:
A. ”The trouble with checklists” – Nature,
vol. 523, 2015.
B. Beskrivning av metodfokuserat ledarskap
och kontinuerligt förbättringsarbete, två viktiga komponenter i CStG’s 10-åriga förbättringstransformation.
C. Lärandets roll i ledarskap och ledningsstruktur.
D. Varför är det viktigt med standardiserat
arbetssätt* för att försöka nå Kunskapstrappans högsta mål, organisatoriskt lärande, och
vad betyder det för patientsäkerhetskulturer
(-subkulturer)?
E. Beskrivning av CStG’s modifierade Checklista för säker kirurgi. Vägen till dagens flödes- och lärandeanpassade modell. Ledarskap
genom delaktighet och respekt i flödet?
F. Resultat (lokalt och regionalt)
* Standardiserat arbetssätt (coachnings- och förbättrings KATA)
Du möter: Magnus Bäckström, Anestesi ssk,
Lean facilitator, Anestesikliniken, Capio S:t
Görans sjukhus, Jonas Leo, Kirurg/ÖL,
Flödesägare akut kirurgi, Akutkirurgsektionen, Kirurg- och Urologkliniken,
Capio S:t Görans sjukhus.

nom tavlorna har vi fått ett mer tillgängligt
och transparant system som i realtid kan dela
information över klinikgränser, i flödesprocesser och till förbättringsgrupper. Via tavlorna har en sjukhusgemensam standard för
förbättringsarbete utformats och vi har lyckats att knyta samman den traditionella avvikelsehanteringen med förbättringstavlorna.
Du möter: André Rönnberg, projektledare
IT och Karin Svärdsudd, Patientsäkerhetssamordnare, Chefläkargruppen.
3. PRODUKTIONSSTYRNING
I VÅRDEN

En välfungerande sjukvård kräver att produktionen styrs med utgångspunkt från behovet
och med optimal användning resurserna. Vårdens rent medicinska innehåll måste kombineras med ständigt förbättrade, säkrare och
kostnadseffektivare patientflöden. Effektiv produktionsstyrning kräver inblick i vad som
motiverar medarbetarna och deras källor
till arbetstillfredsställelse. Den innebär även
kraftigt förbättrade möjligheter att värdera
kostnadsflöden, identifiera ekonomiska avvikelser tidigt, och göra riktade och effektiva insatser mot ekonomiska problem. En effektiv
produktionsstyrning i sjukvården är alltså
nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl.
På den här sessionen kommer Johan Brandt
visa hur man systematiskt arbetar med produktionsstyrning (volymplanering, kapacitetsplanering och daglig styrning) och vilka utmaningarna är i verkligheten. Du kommer
att få ta del av flera exempel från verksamheter som han har arbetat i.
Du möter: Johan Brandt, Docent & överläkare, Skånes universitetssjukhus.
4. UTVECKLA FÄRDIGHETER FÖR EN
SJÄLVFÖRBÄTTRANDE VERKSAMHET

2. DIGITALISERADE
FÖRBÄTTRINGSTAVLOR

Capio S:t Görans sjukhus har utvecklat och
implementerat digitala förbättringstavlor där
vi bibehållit det analoga arbetssättets enkelhet och tillfört teknikens möjligheter. Ge-

De två huvudprinciperna i Lean kan kallas
flöden och självförbättrande verksamhet. Det
är ofta den senare som betraktas som svår och
är mest eftertraktad. Magnus Lord visar steg
för steg hur man i praktiken skapar en självförbättrande verksamhet och bygger upp de
färdigheter som behövs.
Du möter: Magnus Lord.

5. VA! MÅSTE VI PRATA MED
VARANDRA OCKSÅ?!
Samverkan över verksamhetsgränser & vikten av
goda relationer för att höja värdet för patienten.

Strategier, upplägg samt verktyg för uppföljning/analys i samverkan och för att skapa
goda relationer mellan aktörerna i teamet och
ledarskapet. Övningar, teori och exempel på
framgångsrika förbättringsarbeten i samverkan mellan olika verksamheter i VLL, tillsammans med kommunen och regionen.
Du möter: Pia Lindberg, Helena Teglund och
Anders Edström Memeologen, Västerbottens
läns landsting.
6. TA DEL AV PRAKTISKA
ERFARENHETER FRÅN SAHLGENSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSETS ARBETE
MED VÄRDEBASERAD VÅRD

På denna session får du två perspektiv:
- Hur arbetar Sahlgrenska med införandet
av värdebaserad vård?
Kerstin Wållgren har ansvarat för införande av
värdebaserad vård inom neonatologin för barn
födda under graviditetsveckor 30–34. Du får
både se de praktiska erfarenheterna av ett införandeprojekt och hur strukturen för införande
ser ut i ett bredare perspektiv på Sahlgrenska.
- Hur arbetar kopplar de ihop det kontinuerliga förbättringsarbetet med värdebaserad vård?
Sahlgrenska har arbetat med patientgruppen
förstföderska under 1,5 år och har nu goda erfarenheter av hur arbetssätten inom värdebaserad vård ska kopplas ihop med det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Du möter: Anna-Karin
������������������������������
Ringqvist, ��������
verksamhetsutvecklare och Liselotte Bergqvist.
Henrik Almgren, verksamhetschef, neonatologi SU, som kommer att ge ett helhetsperspektiv på hur Sahlgrenska arbetar med värdebaserad vård.
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PR AKTISK INFORMATION

Större grupper
Kontakta Lean Forum för offert för grupper om 6
personer eller flera.
Mail: rikard.sjostrom@leanforum.se

DATUM
16–17 mars 2016
PLATS
Grand Hotel Borås
MÅLTIDER
DAG 1: Förmiddagskaffe, lunch på studiebesök
eller workshops och middag.
DAG 2: Förmiddagskaffe, lunch och
eftermiddagskaffe.
Samtliga måltider, utom middag, ingår i konferensavgiften. Avgift för middag tillkommer och bokas
vid anmälan.
Särskilda kostönskemål och allergier anges i samband med anmälan.
ANMÄLAN
Gå in på www.leanforum.se/konferenser
PRIS (alla priser exkl. moms)
BOKA TIDIGT FÅ EN PREMIE
Boka hela konferensen före den 31 januari och få
boken KATA av Mike Rother, värde ca 300 kr.
Hela konferensen – 2 dagar
Endast 1 dag

8500 kr
7500 kr

Medlemmar i Leanforum erhåller medlemsrabatt
500 kr på ovanstående priser.
I avgiften ingår transporter till studiebesök, kaffe
och luncher.
Anmälan till studiebesök, workshops och parallella sessioner gör i samband med anmälan.
Sista anmälningsdag är den 1 mars.

BETALNING
Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas
på annan person. Avgiften faktureras.
BOENDE
Vi har bokat upp ett antal hotellrum i Borås de
aktuella dagarna till reducerat pris för konferensdeltagare. Uppge bokningskod: LEAN2016 vid
bokning på First Hotel Grand, Best Western Borås
samt Comfort Jazz.
Du bokar direkt på respektive hotell senast 31
januari 2016 för att erhålla vårt pris.
Läs mer om boende på www.leanforum.se
RESOR
Du når Borås med flyg till Landvetter flygplats.
Grand Hotel ligger centralt i Borås ca 20 minuter
från flygplatsen. Tåg stannar centralt och bara ett
par minuter från Grand Hotel.
Läs mer om boende på www.leanforum.se
Du kan få hjälp med din resa av Resia Borås
Kontakta Helena Flodin
Mail: helena.flodin@resia.se
Telefon: +46 33 22 90 75
YTTERLIGARE INFORMATION
OM ANMÄLNINGAR & DELTAGANDE
Kontakta Rikard Sjöström
Mail: rikard.sjostrom@leanforum.se
Telefon:+46 70 795 29 29

Årets värd
Årets värd är Södra Älvsborgs Sjukhus en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen.
Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla medicinska specialiteter.
Sjukhusets fokus är vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas
behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett
flertal vanliga, allvarliga sjukdomar.
Vårt utvecklingsarbete utgår från medarbetarnas kunskap och engagemang och
patienternas och närståendes delaktighet. Förbättringar sker steg för steg i vardagen
och bidrar till säker vård och effektivare flöden som gagnar både patienter och arbetsmiljö.
Ledarskapet bygger på närvarande chefer på alla nivåer i verksamheten.
Som stöd finns sjukhusövergripande utvecklingsmodeller.

Välkomna!

