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• Hva er lean,  kort om historikken og filosofien 

 

• Noen aktuelle prinsipper, metoder og verktøy i lean  

 

• Hva kan vi "tjene på" å bruke lean metoden som 
verktøy ? 

 

• Noen eksempler 

– Metoder og verktøy 

– Resultater 

 



Hva er lean     Historikk 

• Toyota Motor Corporation ble etablert i 1937 

 

• I perioden 1945 – 1970 begynte utviklingen av 

Toyota Production System (TPS).  

 

• TPS - enda bedre som et helhetlig  

management system og viktig  

for langvarig suksess 

 



Hva er lean      I året 1988 

 

Taiichi Ohno (1988) om «lean»: 

• Det eneste vi gjør er å se på hvor lang tid som går fra det 

øyeblikk kunden gir oss en ordre til det punkt vi får inn 

pengene. Den tiden forkorter vi gjennom å ta bort det som ikke 

tilfører verdi 

 

• Termen «Lean Production» ble oppfunnet og første gang brukt 

av John Krafcik i en artikkel høsten 1988  

 



Hva er lean        Filosofien 

• Lean er en forbedringsfilosofi som kan anvendes for alle 

organisasjoner i alle deler av bedriften  

 

• Lean er kontinuerlig forbedringsarbeid 

 

• Alle organisasjoner har en serie av prosesser eller handlinger 

som skal skape verdi for kunden  

 

• Alle bedrifter har et potensial til å forbedre seg 
 



To sentrale prinsipper i lean 

Utfordringer Kaizen 
Genchi 

genbutsu 
Respekt Teamarbeid 

THE TOYOTA WAY 2001 

Kontinuerlig 

forbedring 

Respekt for 

mennesker 

The Toyota Way 2001 (Liker, J. Hoseus, M., 2008) 



Eksempler på lean hus hentet fra 

nettet 



 5 viktige prinsipper med kunden i 

 sentrum - tilpasset helse  
  

• En forståelse for hva som har verdi for pasienten/brukeren, og 

hvilken verdikjede (meningsfylte handlinger for pasienten) 

som skal til for å skape dette.  

• Identifiser de aktivitetene som skaper verdi. 

• Skap kontinuerlig flyt i tjenestene  

• Flyten skal være etterspørselbasert, det vil si at pasientens 

behov styrer tilbudet.  

• Streb etter den perfekte verdistrøm. Sørg for at hele 

verdikjeden blir forbedret, ikke bare deler av den. 

 



Noen metoder og verktøy som benyttes i lean 

• 7 Waste 

• 5S 

• Lean tavler og tavlemøter 

• Verdistrømkartlegging (prosessflyten) 

• 5H 

• PDCA 

• A3 

 

 



7 (8) WASTE / MUDA  - det som ikke tilfører verdi 

12 

I Japansk teori sier man at sløsing er : 

8. Kompetanse vi ikke benytter oss av  

1. Overproduksjon 

2. Venting 

3. Transport 

4. Urasjonell bearbeiding 
5. Lagring 

6. Unødvendige  
bevegelser 

7. Kassasjon 
(feil) 

Tidstyver 



  5S 

• 1. S - Sortere  

– Fjern alle unødvendige ting 

• 2. S - Systematisere  

– En plass for alle ting og hver ting på sin plass  

• 3. S - Sørge for renhet 

– Holde det rent 

• 4. S - Standardisere  

– Lage retningslinjer for å holde området organisert, systematisert og 
rent. Lage standardene visuelle og opplagte. Beste praksis 

• 5. S - Skape vaner og holde disiplin 

– Kommunikasjon og opplæring for å sikre at alle følger 5S 
standarden. Revisjoner. 
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Kilde: Vestre Toten foredrag om lean  på Lean  forum møte juni 2012 



Lytt til kunden 
Voice of customer 

Beskriv status 
Current State Map 

Fjern sløsing 

Tegn fremtidig 

Verdistrømkart 
Future State Map 

Lag Handlings 

Plan 
    Kaizen Plan 

 VSM et utgangspunkt for forbedring 

Lean er et metode som bidrar til å identifisere 
og fjerne tidstyver i arbeidsprosessene, 
samtidig som kvaliteten forbedres.  

Value Stream Mapping 
 
Verdistrømkartlegging 



Kilde: UNN foredrag på Lean forum Tromsø  nov 2012 



Kilde: UNN foredrag på Lean forum Tromsø  nov 2012 



 5H 

Metode for å finne rotårsaken til et problem.  

Spør “Hvorfor?” minst fem ganger … 

 

Fortsett å spørre 
”Hvorfor?” til du 
er fornøyd med at 
du har identifisert 
en rotårsak 



 

 PDCA er en metode til 

 forbedringsarbeid og problemløsning 

 

A P 

D C 

P: Planlegg 
D: Utfør 
C: Kontroller 
A: Korriger 

PDCA-hjulet 



PDCA - Ledelseshjulet   

(Deminghjulet) 

Status ?   

Mål  

Planlegge  

Tildele 
 ressurser  
     

Skolèr,  
Kommuniser 

Utføre 
Plan 

Registrer  
resultat.  
Målet er nådd ? 

Iverksett 
korrigerende tiltak 

Reflekter 

Oppsummer 

Standardiser   

P 

D 

A 

C Overensstemmelse 

Ble plan fulgt ? 

Plan 

Do 

Check 

Act 



2. Nåværende situasjon 

1. Bakgrunn 

4. Rotårsaksanalyse 

5. Mottiltak 

3. Mål 

6. Plan 

7. Oppfølging 

Tema :  

 A3 som problemløsningsmetode 



Hva kan vi "tjene på" å bruke lean 

Noe utsagn fra bedrifter: 

• Produktiviteten øker med 20 – 30 % 

• Plassreduksjon med 30 – 60 % 

• Kvalitetsforbedringer 

• Prosessforbedringer 

• Rett første gang 

• Reduksjon av fravær 

• Reduksjon av skader 

• Letter arbeidet for nyansatte 

 

 

 

Definer mål  
og  

hente ut gevinster 



Noen eksempler 

 

 

 

 

Siden høsten 2008: 

• Med Lean-metoden har 1000 ansatte vært involvert i 30 ulike 

prosjekter for å forbedre pasientforløpet.  

• Hovedfokuset har vært å fjerne «flaskehalser» for å få bedre 

flyt i pasientenes opphold. 

 

Kilde: unn.no  september 2012 

I 2011 ble UNN nominert til 
Årets Norske Lean Bedrift  for 
sitt arbeid med bl.a. 
pasientforløpsarbeid 
 



Produktivitets utvikling, erfaringer fra Ekornes 

Blir målt på kalkulert tid dividert på faktisk brukt tid. 

 

• 2010 var produktiviteten    95,0%    

• 2011 var produktiviteten    102,7% 

• Januar 2012   104,9% 

• Februar  2012       105,5% 

 

Startet opp med 5S høsten 2010 

Kilde: Ekornes sin fabrikk på Hareid 



Kilde: http://www.gran.kommune.no/ 



Kilde: Olav Volldal på Lean forum Oslo i 2012 

http://www.leanforumnorge.no 



Lean Forum Norges årskonferanse 2013 
26. – 27. november 

 
på Quality Hotel Expo, Fornebu. 

Oppsummert: 
Lean er et tankesett for å kunne drive med kontinuerlig forbedringer 
sammen med alle ansatte 


