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I mindre grupper besöker vi Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna för 

att inspireras, utbyta erfarenheter och lära av andras arbete. Fokus är diskussion och 

praktiska frågeställningar kring ledarskapets roll i förbättringsarbetet. Du väljer själv 

om du vill vika dagen åt studiebesök eller delta i en fördjupande workshop. Studie- 

besöken är grupperade i paket om flera besök – du väljer det paket (Grupp) som 

intresserar dig mest. Antalet platser till respektive grupp och workshop är begränsat 

och du kan bara välja ett alternativ. Här nedan och till höger ser du de olika  

alternativen. 

Efter en mycket lyckad konferens i Karlstad våren 2012 flyttar vi nu fokus till Stockholm 

och Karolinska Universitetssjukhuset, ett av Europas största sjukhus, med över  

15 000 anställda. Inom Karolinska Universitetssjukhuset arbetar man systematiskt  

 

processer med patientflöden som hänger ihop. Dessutom driver avdelningarna ett 

målinriktat förbättringsarbete med syfte att bland annat förbättra kvalité och  

patientsäkerhet.

Under två välfyllda dagar lägger vi tonvikten på ledarskapets roll i förbättringsarbetet. 

Vi besöker ett flertal olika avdelningar inom Karolinska Universitetssjukhuset och 

Vi är även glada att kunna presentera ett par högintressanta, internationella inslag. 

ThedaCare, ett amerikanskt vårdnätverk med stor erfarenhet av lean, presenterar ett 

specialutvecklat ledarskapssystem – och från Loyola University Hospital i Chicago får 

vi ta del av utmaningen i att planera, bygga och slutligen flytta in verksamheten i en 

ny lean-anpassad anläggning för akutvård.

Skådeplats för konferensens andra dag är anrika Berns i centrala Stockholm. Vår  

ciceron är Johan Wester, som guidar oss genom programmet med en väl avvägd 

blandning av kunskap och humor. Varmt välkommen till två dagar du inte vill missa!

VI HÄMTAR KUNSKAP  
FRÅN EN AV DE ALLRA STÖRSTA

LEAN LAB

GRUPP 1
RÄTT FRÅN BÖRJAN PÅ AKUTEN
Akutdisken AFS, SOLNA
Följ patientens väg genom akuten och se hur personalen  
arbetar efter nya arbetssätt med tydliga roller för att 
minska onödig väntan och säkerställa korrekt bedömning. 
Som stöd i flödesarbetet används visuella hjälpmedel så 
som Takttavla och Röntgentavla. 

TYDLIGT ÄGARSKAP AV  
FLÖDET ÖKAR PATIENTNYTTAN
Akutvårdsavdelning AVA1, SOLNA
Genom noggrann planering utifrån patienternas behov har
AVA1 ökat andelen patientnyttig tid och kortat vårdtiderna.
”Få till få” och andra flödesprinciper har resulterat i ett 
bättre teamarbete med nya arbetssätt och förbättrad 
arbetsmiljö.

PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID  
MED RÖNTGENTAVLAN
Patienttransport, SOLNA
Avsevärda tidsvinster för patienten har uppnåtts genom
verktyget ”Röntgentavlan”. Tavlan ger bra översikt av
patienter och undersökningar och arbetet planeras på ett 

AVSKAFFANDE AV BOKNING  
GAV JÄMNARE FLÖDE
Röntgen, SOLNA
Röntgen har, i samarbete med akutmottagningen och
patienttransport, utvecklat ett arbetssätt med drop-in för
patienter från akutmottagningen till akutröntgen. Resulta-
tet är kortare väntetid för patienterna och en jämnare
arbetsbelastning.

GRUPP 2
ORDNING OCH REDA  
PÅ BARNAKUTEN
Barnakuten, SOLNA
Tack vare en utarbetad vårdlagsstruktur har resursanvänd-
ningen och arbetsmiljön förbättrats. Med hjälp av ”Upp-
startstavlan” vet all personal vem som jobbar var och med 
vem samt hur dagens arbete ska genomföras. 

FLÖDET, TEAMET  
OCH PATIENTSÄKERHET
Akutvårdsavdelning Q80, SOLNA
Barnavdelningen Q80 integrerar flödesarbetet med
verktyget CRM (Crew Resource Management) för att öka 
säkerheten inom vården. Enligt principen ”Patientnärmre 
Vård” ges patienterna högre vårdkvalité och arbetsmiljön 
för personalen förbättras.

NYA KAROLINSKA SOLNA- 
PROJEKTET
Nya Karolinska, SOLNA
2016 öppnas den nya sjukhusbyggnaden för de första  
patienterna. Guidad presentation av hela byggprojektet i 
NKS Showroom inklusive visning av typrum i full skala. De 
nya fysiska miljöerna stödjer nya arbetssätt och förbätt-
ringsarbetet bidrar till genomförandet av förändringarna. 

SNABBARE SVAR PÅ 
PROVLEVERANSER
Klinisk kemi & Laboratorier för närvård och preanalys, SOLNA
Klinisk kemi har ett nära samarbete med akutmottagningarna 
på sjukhuset. Genom att förändra arbetssättet och ta bort 
onödiga moment i analysprocessen har svarstiderna för 
akutprover förkortats, och andelen prover med hemolys 
kraftigt reducerats. LNP provinlämningar har infört en auto-

GRUPP 3
PATIENTEN I FOKUS  
PÅ ORTOPEDEN 
Ortopedakuten och Röntgenavdelningen, SOLNA

40 minuter. Flödesprincipen ”jämna ut” bidrar genom 
att arbetet fördelas så jämt som möjligt över dagen. Från 
akuten följer vi patientens väg till röntgen. Röntgentavlan 
är ett viktigt hjälpmedel, flödesledaren visar hur samverkan 
bidrar till förbättrad genomströmning av patienter.

MEDARBETARES DELAKTIGHET 
GER FRAMGÅNG 
Ortopedvårdavdelning A22a, SOLNA
Den elektroniska planeringstavlan är ett visuellt stöd för att 
följa och underlätta arbetssättet på avdelningen. Vi redovi-
sar hur labverksamhet, röntgen och operation kan planeras 
för att jämna ut arbetet och länka aktiviteter för patienten 
och personalen.

DAGLIG UPPFÖLJNING  
OCH UTVÄRDERING 
Ortopedoperation, SOLNA
Operationsavdelningen är verksamhetens nav. Förbätt-
ringstavlan utgör ett levande visuellt stöd för fortlöpande 
uppföljning och är ett verktyg som håller arbetet levande.

NÄR VARJE SPARAD  
MINUT KAN RÄDDA LIV 
Hjärtkliniken (HIA), SOLNA
Hjärtkliniken har i samarbete med ambulanssjukvården 
påbörjat en förbättringsprocess för patienter med akut 
hjärtinfarkt. Syftet är att ta bort tidsslöseri i hela vårdkedjan 
för patienten genom att förkorta tiden från första ambulans 
EKG, start av PCI (öppnande av ett tilltäppt kranskärl) till 
det postoperativa omhändertagandet på hjärtintensiven.

WORKSHOP 1
CHEFEN LEDER FLÖDESARBETET  
PÅ KAROLINSKA 
CARL-JOHAN WALLIN, Karolinska Universitetssjukhuset 
MIKAEL COLLIN, Karolinska Universitetssjukhuset 
KATARINA ANDERSSON, Karolinska Universitetssjukhuset 
Du får ta del av Karolinska Universitetssjukhusets metod för 
säkert flödesarbete. Fokus ligger på hur chefer utbildas att 
självständigt leda, träna och stödja medarbetarna i arbetet 
med ständiga förbättringar.

WORKSHOP 2
SÅ KAN KOMMUNIKATION  
SKAPA LUST ATT FÖRÄNDRA 
Kommunikationsavdelningen
Att genomföra en kulturförändring kräver en förståelse för 
hur man skapar lust och engagemang till att fortsätta och 
driva arbetet framåt. Workshopen ger dig kunskap om hur 
Karolinska Universitetssjukhuset strategiskt och praktiskt 
använder kommunikation för att träna och engagera sina 
chefer.

WORKSHOP 3
ATT LEDA MED LEAN-CHEFENS  
ROLL FÖR ATT LYCKAS 
LENA KRUSE och GÖRAN ÖRNUNG, Capio S:t Görans Sjukhus,
Vågar jag axla den lärarroll som krävs för att lyckas och
vad behöver jag för kunskap? Capio S:t Görans Sjukhus 
visar hur de gör för att gå från ett traditionellt ledarskap till 
ett lean ledarskap samt hur de tillämpar leanprinciper och 
verktyg i verksamhetens dagliga arbete .

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Karolina av Sven Lundqvist i Karolinska Universitetssjukhusets park Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

KAROLINSKA  
UNIVERSITETSSJUKHUSET, 
SOLNA
Karolinska vägen, 171 64 Solna.

LÄS MER OM GRUPPERNA OCH WORKSHOPARNA 
PÅ WWW.LEANFORUM.SE/HEALTHCARE

09.00 – 09.30 R
Registrering sker vid den site du valt att besöka, dvs Solna eller Huddinge.  
I Solna hittar du vår konferensreception i huvudentrén och i Huddinge finns 
vi vid Birkeaulan. Har du frågor eller behöver hjälp att hitta är du välkom-
men att ringa 0708- 970 985. För vägbeskrivning, se www.leanforum.se/
healthcare.

09.30 – 10.00 Gemensam introduktion
Alla deltagare hälsas välkomna och vi får en genomgång om vad vi kan 
förvänta oss av dagen. Introduktionen hålls i såväl Solna som Huddinge.

10.15 – 12.00 LEAN LAB

12.00 – 13.00 Lunch

13.15 – 15.00 LEAN LAB

15.15 – 15.45 K

15.45 – 16.30 Sammanfattning och avslutning
Vi samlas och sammanfattar dagens intryck.

19.00 Middag på Ambassadeur

LEAN LAB 

PROGRAM
13 MARS

GRUPP 4
STORA VINSTER NÄR ALLA  
ENGAGERAR SIG I FLÖDENA
Medicinakuten, HUDDINGE
Ökad patientsäkerhet, lugnare arbetsmiljö och tydligare 
arbetssätt blev resultatet av medarbetarnas engagemang i 
flödesarbetet. 

FLÖDESARBETET – FRÅN  
MOTSTÅND TILL FRAMGÅNG
Medicinska akutvårdsavdelningen, HUDDINGE
Tydliga och engagerade chefer, drivna medarbetare, tåla-
mod samt stöd i systematiskt förbättringsarbete har vänt 
motståndet mot flödesarbetet och varit en källa till fram-
gång på avdelningen.

FRÅN MÖRKRET I GRUVAN  
TILL LJUSET I TUNNELN 
Ortopedakuten, HUDDINGE
Med engagerade ledare och medarbetare ”vågade” 
Ortopedakuten göra en nystart i flödesarbetet. Ledtider 
har kortats, tillgängligheten för patienterna har ökat och 
arbetsklimatet har blivit mycket bättre.

FÖRBÄTTRING UTAN  
STÖRRE FÖRÄNDRING
Barnakuten, HUDDINGE
Alla vill ha förbättringar men ingen vill ha förändring! Men 
med ett tydligt ledarskap, avsatt tid för ansvarig flödesle-
dare och engagerade medarbetare går det att genomföra 
betydande förbättringar. 

STRUKTURERADE DAGAR
Barnvårdsavdelningen B88, HUDDINGE
Genom systematiskt flödesarbete har tiden från beslut till
handling minskat onödig väntan för patienten. Avdelningen 
arbetar också med ronder enligt verktyget SBAR, vilket
genom säker kommunikation ökat patientsäkerheten och
underlättat för nya medarbetare. 

GRUPP 5
SNABBARE SVAR PÅ 
PROVLEVERANSER
Klinisk kemi och Laboratorier för närvård och preanalys, 
HUDDINGE
Klinisk kemi har ett nära samarbete med akutmottagningarna 
på sjukhuset. Genom att förändra arbetssättet och ta bort 
onödiga moment i analysprocessen har svarstiderna för 
akutprover förkortats, och andelen prover med hemolys 
kraftigt reducerats. LNP provinlämningar har infört en auto-

FÖRBÄTTRING UTAN  
STÖRRE FÖRÄNDRING
Barnakuten, HUDDINGE
Alla vill ha förbättringar men ingen vill ha förändring! Men 
med ett tydligt ledarskap, avsatt tid för ansvarig flödesle-
dare och engagerade medarbetare går det att genomföra 
betydande förbättringar. 

STRUKTURERADE DAGAR
Barnvårdsavdelningen B88, HUDDINGE
Genom systematiskt flödesarbete har tiden från beslut till
handling minskat onödig väntan för patienten. Avdelningen 
arbetar också med ronder enligt verktyget SBAR, vilket
genom säker kommunikation ökat patientsäkerheten och
underlättat för nya medarbetare. 

LEDARSKAPETS BETYDELSE  
PÅ AKUTEN
Kirurgakuten, HUDDINGE
Efter att ha tampats med stor personalomsättning och 
en låg kunskap om flödesarbete har Kirurgakuten lyckats 
vända trenden. Med tydligt ledarskap och engagerade med-
arbetare har patientsäkerheten förbättrats och väntetiden 
till läkare förkortats. 

VÅGADE ÄNDRA STANDARDEN 
FÖR ARBETSSÄTTET
Kirurgisk akutvårdsavdelning, HUDDINGE
KAVA ändrade standarden för sitt arbetssätt. Några av re-

-

KORTARE VÄNTAN  
PÅ AKUTOPERATION
Kirurgoperation, HUDDINGE
Genom tidigare operationsstart, förbättrade prioriterings-
rutiner samt visualisering av flödet med hjälp av Opera-
tionstavlan har patienternas väntan till akutoperation blivit 
kortare.

GRUPP 6
LEDARSKAPETS BETYDELSE  
PÅ AKUTEN
Kirurgakuten, HUDDINGE
Efter att ha tampats med stor personalomsättning och 
en låg kunskap om flödesarbete har Kirurgakuten lyckats 
vända trenden. Med tydligt ledarskap och engagerade med-
arbetare har patientsäkerheten förbättrats och väntetiden 
till läkare förkortats. 

VÅGADE ÄNDRA STANDARDEN 
FÖR ARBETSSÄTTET
Kirurgisk akutvårdsavdelning, HUDDINGE
KAVA ändrade standarden för sitt arbetssätt. Några av re-

-

KORTARE VÄNTAN  
PÅ AKUTOPERATION
Akut kirurgi operation, HUDDINGE
Genom tidigare operationsstart, förbättrade prioriterings-
rutiner samt visualisering av flödet med hjälp av Opera-
tionstavlan har patienternas väntan till akutoperation blivit 
kortare.

FRÅN MÖRKRET I GRUVAN  
TILL LJUSET I TUNNELN 
Ortopedakuten, HUDDINGE
Med engagerade ledare och medarbetare ”vågade” 
Ortopedakuten göra en nystart i flödesarbetet. Ledtider 
har kortats, tillgängligheten för patienterna har ökat och 
arbetsklimatet har blivit mycket bättre.

STORA VINSTER NÄR ALLA  
ENGAGERAR SIG I FLÖDENA
Medicinakuten, HUDDINGE
Ökad patientsäkerhet, lugnare arbetsmiljö och tydligare 
arbetssätt blev resultatet av medarbetarnas engagemang i 
flödesarbetet. 

FLÖDESARBETET – FRÅN  
MOTSTÅND TILL FRAMGÅNG
Medicinska akutvårdsavdelningen, HUDDINGE
Tydliga och engagerade chefer, drivna medarbetare, tåla-
mod samt stöd i systematiskt förbättringsarbete har vänt 
motståndet mot flödesarbetet och varit en källa till fram-
gång på avdelningen.

WORKSHOP 4
LEAN PRODUKTIONSSTYRNING I 
PRAKTIKEN 
JOHAN BRANDT, Skånes Universitetssjukhus
En interaktiv workshop som baseras på ett verkligt ”case” 
från svensk sjukvård. Vi går igenom de olika stegen i pro-
duktionsstyrning med hjälp av Lean – från problem, över 
genomförande, till uppföljning.

WORKSHOP 5
NYA VÅRDSPELET 
En simulering av patientflödet i en vårdmiljö. Som deltagare 
involveras du aktivt i omstrukturering och planering av ett 
bättre arbetssätt med fokus på kvalitet och flödestänkan-
de. En inspiration och introduktion till fortsatt lean-arbete i 
den egna verksamheten. 

WORKSHOP 6
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR  
BELÖNADES MED SVENSK  
KVALITET 2011 
MARIANN NORDIN, Servicetjänster och Logistik
SoL förser sjukhuset med servicetjänster. Dagen bjuder på 
teoretisk och praktisk träning med målet att få engagerade 
ledare i förbättringsarbetet, utgångspunkten är SoLs egen 
utbildning för ledare. Vi besöker även verksamheten.

KAROLINSKA  
UNIVERSITETSSJUKHUSET, 
HUDDINGE
Hälsovägen, 141 59 Huddinge.

Vi får tillträde till ett flertal av Karolinska Universitetssjukhusets 
avdelningar i Solna och Huddinge. 



NYA ledArskAps-
WOrksHOps!
Ytterligare fem alternativ 13 mars
Lean ledarskap är alltid själva kärnan i en lean implementer-
ing, men ledarskap är ett väldigt brett område som kan 
vara svårt att definiera. I dessa workshops konkretiserar och 
fördjupar vi insikten så att skillnaden mellan traditionellt 
ledarskap och lean ledarskap blir tydlig. Välj den workshop 
som intresserar dig och din organisation mest.

i samarbete med 

Mer inforMation oM  
konferensen hittar  
du på vår heMsida:

www.leanforum.se/healthcare

där kan du även anmäla dig!

karolinska universitetssjukhuset, huddinge
Hälsovägen, 141 59 Huddinge

Workshop 7
Creating a Lean ManageMent sYsteM – thedaCare
kiM Barnas, sr. vice president thedaCare
MarY Jeanne sChaffMeYer, Chief operating officer
How can ThedaCare sustain their work and deliver daily continuous improvement 
without a lean management system?  The Business Performance System (BPS) is de-
signed to help managers understand their performance and meet their targets, while 
developing people and building effective teams. During the workshop, participants will 
learn and experiment with the ten interconnected components of a lean management 
system, understand the leader  
standard work and cascades of information required to create and sustain a system of  
continuous improvement, integrate lean tools, focus and align all improvement efforts 
top to bottom, and streamline information and communication flow amongst staff.

Workshop 8
från värderingar tiLL resuLtat
part development
En workshop som behandlar ledarens roll i resan från värderingar till resultat. Delta-
garna  
kommer att guidas i förståelsen av värderingars betydelse, hur de används och kop-
plas  
samman med lean-principerna i syfte att generera konkreta aktiviteter som skapar var-
aktiga resultat. Välkommen till en inspirationsdag i syfte att skapa en grundläggande 
förståelse hos ledningen för vad som krävs för att lyckas etablera Lean som förhålln-
ingssätt.

Workshop 9
verksaMhetsstYrning Baserat på Lean-prinCiperna
aspects of Change
För att få ut full effekt av lean krävs mer än att man använder verktyg och metoder. I 
denna utbildning lyfter vi blicken och betraktar lean ur ett system- och verksamhetss-
tyrnings- 
perspektiv. På vilket sätt påverkar befintlig ekonomi- och verksamhetsstyrning möj-
ligheterna att lyckas med lean? Vi går igenom ett konkret ramverk för vad verksamhet-
sstyrning egentligen innebär, och diskuterar på vilket sätt en verksamhet bör styras för 
att lyckas med lean på lång sikt. 

karolinska universitetssjukhuset, solna
Karolinska vägen, 171 64 Solna

Workshop 10
Ledarens roLLer oCh Beteenden
plan utbildning
Vad är chefernas uppgift och roll i det nya systemet? Vilka är karaktärsdragen i lean  
ledarskap? I denna workshop kommer vi att arbeta igenom ledarnas beteenden som 
man vill utveckla under en lean implementering och deltagarna får under dagen göra 
en egenanalys som ger en input till nästa steg i den egna utvecklingen. Man får också 
tillgång till ledarskapsanalysen för försatt tillämpning på hemmaplan.

Workshop 11
Lean speL för adMinistrativt arBete oCh tJänstear-
Bete
plan utbildning
Var finns kopplingarna mellan kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet? 
Leanspelet visar tydligt och pedagogiskt hur leanprinciperna påverkar resultatet i en  
tjänsteverksamhet. Leanspelet är unikt då spelarna involveras i beslutsfattandet vilket 
ökar lärandet. Allt i ett upplevelsebaserat spel där grundläggande lean verktyg och  
metoder används och värdeskapande tid och slöserier är centrala begrepp. Spelet  
fungerar som katalysator vid starten av ett förändringsarbete och bidrar till att öka  
motivationen och engagemanget.

NYTT lAB!
fler möjligheter att  
komma nära verksamheten

karolinska universitetssjukhuset, solna
Karolinska vägen, 171 64 Solna 

grupp 7
nYa karoLinska soLna-proJektet
nya karolinska, soLna
2016 öppnas den nya sjukhusbyggnaden för de första patienterna. Guidad presentation 
av hela byggprojektet i NKS Showroom inklusive visning av typrum i full skala. De nya  
fysiska miljöerna stödjer nya arbetssätt och förbättringsarbetet bidrar till genomförandet 
av förändringarna.

JäMnare fLöde på patoLogen
patologen, soLna
För att upprätthålla en jämn takt för alla preparat vid laboratoriet i Solna, har arbets-
momenten delats upp i olika flöden, med rapportering av förväntningar och resultat samt 
avvikelsehantering. Resultatet är mindre stress och bättre arbetsmiljö.

patienten i fokus på ortopeden
ortopedakuten och röntgenavdelningen, soLna
Målet på akuten är att patienten ska träffa läkare inom 40 minuter. Flödesprincipen 
“jämna ut” bidrar genom att arbetet fördelas så jämt som möjligt över dagen. Från akuten 
följer vi patientens väg till röntgen. Röntgentavlan är ett viktigt hjälpmedel, flödesledaren 
visar hur samverkan bidrar till förbättrad genomströmning av patienter.

MedarBetares deLaktighet ger fraMgång
ortopedvårdavdelning a22a, soLna
Den elektroniska planeringstavlan är ett visuellt stöd för att följa och underlätta arbets-
sättet på avdelningen. Vi redovi- sar hur labverksamhet, röntgen och operation kan  
planeras för att jämna ut arbetet och länka aktiviteter för patienten och personalen.

dagLig uppföLJning oCh utvärdering
ortopedoperation, soLna
Operationsavdelningen är verksamhetens nav. Förbättringstavlan utgör ett levande  
visuellt stöd för fortlöpande uppföljning och är ett verktyg som håller arbetet levande.



LeAN tALK

PROGRAM
14 MARS 

karolinska UniversitetssJUkhUsets  
metodik och ledarskap 
ANNA RASMUSON, Chef Strategisk Verksamhetsutveckling 
LARS-tORSteN LARSSON, divisionschef Medicin Kirurgi 2 divisionen 
eVA FLOCK-LINdAHL, Verksamhetsutvecklare Medicin Kirurgi 2 divisionen 
CeCILIA CARLeNS, Verksamhetschef Reumatologen
Linjechefer och metodansvariga berättar om hur flödesarbete används som en 
naturlig del av ledarskapet inom Karolinska Universitetssjukhuset. De tar upp 
framgångsfaktorer och fallgropar och delar med sig av praktiska erfarenheter, 
metoder och verktyg som stödjer ledarskapet.

creating a lean management system 
KIM BARNAS, Sr. Vice President, thedaCare, 
MARyJeANNe SCHAFFMeyeR, COO, Appleton & theda Clark Medical Centers
En fördjupande fortsättning av ThedaCares föreläsning som går in mer i detalj på 
hur vårdnätverket idag jobbar med att utveckla chefer med specialkompetens att 
leda enligt lean. Vi får en genomgång av deras Business Performance System vars 
syfte är att hjälpa ledare att förstå den egna prestationen och nå uppsatta mål, 
samtidigt som de ska utveckla sina medarbetare och sätta samman effektiva team.

lean inom kvinnosJUkvård och psykiatri 
HeNRIK ALMGReN, Verksamhetschef Kvinnosjukvården,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ROSItA AdeLSBO, enhetschef, Kristianstad Psykiatri Skåne
Två konkreta case från den svenska vården. Inledningsvis tittar vi närmare på 
införandet av produktionsplanering vid SUs kvinnosjukvård och får en de-
monstration av ett IT-verktyg för prognostisering, planering och styrning. Det 
andra exemplet hämtar vi från PIVA Kristianstad Psykiatri Skåne, som med bl a 
patienten i fokus, lyckats väva samman ett flertal olika lean-projekt och fått en 
sammanhängande röd tråd i sitt förbättringsarbete.

vad är lean och hUr börJar man? 
GeRt FRICK, Scania
dAN BLÜCHeR, Part development
En introduktion till Lean samt en diskussion utifrån deltagarnas frågeställningar 
med exempel på hur man börjar sitt arbete.

läs mer om de parallella spåren 
på www.leanforUm.se/healthcare

presentationen  
är på engelska

08.00 registrering och kaffe 
Vi samlas för registrering och en kopp kaffe på Berns. Vår konferensreception hittar du  
innanför huvudentrén. Adressen är: Berns, Berzelii Park, 111 47 Stockholm.

08.30 – 09.20 välkommen till lean healthcare
JOHAN WeSteR, Moderator
BIRGIR JAKOBSSON, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturförändring inom vården – vad krävs för att vi ska börja tänka patientnytta ur ett  
flödesperspektiv?

09.20 – 10.00 verklighetsförankrade förbättringsarbeten
MARIe WICKMAN, divisionschef Medicin Kirurgi 1 divisionen 
FOLKe HAMMARQVISt, kirurg, akut- och traumakirurgiska sektionen vid GCK
Karolinska Universitetssjukhuset
Hur påverkas patient-, medarbetar- och sjukhusnyttan av kontinuerligt förbättringsarbete?  
Erfarenheter från den akuta operationsprocessen på Karolinska Huddinge.

10.00 – 10.30 kaffe och mingel

10.30 – 11.00 value based healthcare - lean but not mean
MARtIN INGVAR, Professor, Karolinska Institutet
Den välkända debattören Martin Ingvar berättar om sin forskning.

11.00 – 11.45 a lean organization needs lean leaders
KIM BARNAS, Sr. Vice President, thedaCare,  
MARyJeANNe SCHAFFMeyeR, COO, Appleton & theda Clark Medical Centers
Det amerikanska vårdnätverket ThedaCare började arbeta enligt lean 2004. Efter en lyckad inledning 
planade utvecklingen ut, och man insåg att något fattades. Möjligheterna fanns där, men ledningen var 
inte rustad att ta till vara på dem. Vi får ta del av ThedaCares erfarenheter och lösningen – ett särskilt 
lean-anpassat ledarskapssystem.

12.00 – 14.30 parallella spår inkl lunch
Nu är det dags att gå på den föreläsning du valt. 

14.30 – 15.00 kaffe och mingel

15.00 – 15.15 vård i ambulansen lättar trycket på akuten
MAtS KIHLGReN, Beredskapschef Västra Götalandsregionen 
Vi får en inblick i hur SU arbetar med att integrera ambulansverksamheten i sjukhuset. Genom att flytta 
ut kompetens och behandling så tidigt som möjligt i vårdkedjan kan fler patienter passera förbi akutin-
taget och hamna direkt på vårdavdelning.

15.15 – 15.30 lean i vårdkontext – lärdomar från sju akutflöden
PAMeLA MAzzOCAtO, Med dr, Karolinska Institutet
Lärdomar från en jämförande studie av flöden inom sju olika akutmottagningar.

15.30 – 16.00 från strategi till genomförande
tHOMAS WALLéN, Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus
Hur planerar man inför ett systemskifte från resursstyrd organisation till flödesoptimering? Vi får ta del av 
färska erfarenheter från SÄS pågående utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Högskolan i Borås.

16.00 – 16.30 sammanfattning och reflektion
JOHAN WeSteR, Moderator  
BIRGIR JAKOBSSON, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset  
BARBRO FRIdéN, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
ANN-CHRIStIN SUNdBeRG, verksamhetsområdeschef för Regionvård, Västerbottens läns landsting

tId 
13-14 mars 2013.

PLAtS  
DAG 1: Karolinska Universitetssjukhuset  
Solna - Karolinska vägen, 171 64 Solna 
Huddinge - Hälsovägen, 141 59 Huddinge 
Middag - Ambassadeur, Kungsgatan 18 
DAG 2: Berns, Berzelii Park, 111 47 Stockholm

ANMÄLAN 
Gå in på www.leanforum.se och  
anmäl dig direkt på nätet.

AVGIFteR 
Hela konferensen, två dagar:  
8 500 kr
(Medlemmar i Lean Forum, 500 kr rabatt)

En dag: 6 500 kr  
(Medlemmar i Lean Forum, 500 kr rabatt)

Middag: 800 kr
Dokumentation, lunch och kaffe ingår. Samtliga  
priser är exklusive moms. Avgiften faktureras. 

SIStA ANMÄLNINGSdAG 
1 mars 2013. Anmälan bekräftas och är bindande.  
Antalet platser är begränsat.

ytteRLIGARe INFORMAtION  
Kontakta projektledare Stina Palmqvist, tel: 0706- 
20 60 22, E-post: stina.palmqvist@leanforum.se

BOeNde  
Boende bokas med fördel på visitstockholm.com  
eller telefon +46 31 60 66 96 (öppet mån – fre 9 – 17). 

öVRIGt
Antalet platser på Lean Lab och Workshops är  
begränsade. Boka plats i tid!

PRAKtISK INFORMAtION

Under programpunkten Parallella spår väljer du ett av fem ämnen 

som du vill fördjupa dig lite extra i. Eftersom de fördjupande före-

läsningarna pågår samtidigt går det inte att lyssna till fler föreläs-

ningar än den du valt. Lunch är inplanerad under den här tiden. 

Du kan välja mellan följande ämnen:

parallella 
spår

after the pains of laboUr:  
living with the new child 
CAROL SCHLeFFeNdORF, Chefssjuksköterska, Loyola University Hospital
MARK CICHON, Professor, Loyola University Hospital
Att som The Loyola University Medical Center bygga en ny lean-anpassad anläggning 
för akutvård på bara sex månader, är i sig en tillräckligt krävande uppgift. Ändå börjar 
den riktiga utmaningen först efter det att man flyttat in. Föreläsningen tar upp de 
svårigheter man brottats med under planerings- och byggnadsfasen och hur dessa 
lett fram till en helt ny fysisk miljö och en ny process som kräver ständig omsorg.

i samarbete med

p
är på engelska

MARK CICHON, Professor,  
Loyola University Hospital

PAMeLA MAzzOCAtO, Med dr, 
Karolinska Institutet

MARyJeANNe SCHAFFMeyeR, 
COO, Appleton & theda Clark 
Medical Centers

JOHAN WeSteR, Moderator  tHOMAS WALLéN, Sjukhusdirektör
Södra Älvsborgs sjukhus




