
Velkommen til kurs for ansatte
Kontinuerlig forbedring (Lean)

- 23. og 27. oktober, 3. november 2017

Kontinuerlig forbedring



Mål for dagen

• Bli bedre kjent med deg selv og dine kolleger

• Lære om kontinuerlig forbedring

• Se på begrepet «arbeidsprosess»

• Lære om forbedringstavle og tavlemøter

• Få tilbakemelding fra fokusintervjuene



Hvem er vi?
Enheter/avdelinger som skal starte nå: Enheter/avdelinger som skal starte nå: Enheter/avdelinger som skal starte nå: Enheter/avdelinger som skal starte nå: 
• Eiendomsdrift KF
• Flyktning og innvandrer
• Hjemmesykepleie - Borge
• Hjemmesykepleie - Fagutvikling
• Hjemmesykepleie - Stamsund
• Lekneshagen - fløy 3
• Lekneshagen - fløy 4

Enheter/avdelinger som skal «Enheter/avdelinger som skal «Enheter/avdelinger som skal «Enheter/avdelinger som skal «restarterestarterestarterestarte» med forbedringstavler/ » med forbedringstavler/ » med forbedringstavler/ » med forbedringstavler/ 
tavlemøter nå: tavlemøter nå: tavlemøter nå: tavlemøter nå: 
• NPU / Plan-byggesak-geodata
• Tildelingsenheten

TillitsvalgteTillitsvalgteTillitsvalgteTillitsvalgte
Prosessveilederne for Kontinuerlig forbedring (Lean)Prosessveilederne for Kontinuerlig forbedring (Lean)Prosessveilederne for Kontinuerlig forbedring (Lean)Prosessveilederne for Kontinuerlig forbedring (Lean)



Plan for dagen
08:30: Velkommen, hvem er vi 
08:40: Kommunikasjon (Diversity Icebreaker) 
10:00: Pause
10:15: Hva er kontinuerlig forbedring (Lean) 
10:30: Verktøy i forbedringsarbeidet 
11:00: Gruppeoppgave: Prosesskartlegging (med «ferskfesk»!)

11:45: 11:45: 11:45: 11:45: LunsjLunsjLunsjLunsj

12:15: Forbedringstavler og tavlemøter
12:45: Gruppeoppgave: Trene på å gjennomføre tavlemøte
13:45: Pause
14:00: Gruppegjennomgang: Oppsummering fra fokusintervjuene
15:00: Slutt for dagen, evaluering



Bli litt bedre kjent med deg selv og andre….

Kontinuerlig forbedring



Et enkelt verktøy for å bevisstgjøre og 
forbedre samarbeid og kommunikasjon 

Er DNV-sertifisert som utviklingsverktøy 
for seminarbruk



Fordel 6 haker på 
utsagnene på hver 
linje. 

Enhver kombinasjon 
er akseptabel så lenge 
summen blir 6:

6-0-0
5-1-0
4-2-0
4-1-1
3-2-1
2-2-2

Besvare spørreskjema



Oppsummere spørreskjema

Riv av det fremste arket

Legg sammen scorene i 
de Blå rutene og skriv 
svaret ved siden av den 
Blå boksen, og på 
forsiden.

Gjør det samme med 
Rød og Grønn

Sum score for Blå + 
Rød + Grønn=84

34343434 24242424 26262626



Din profil / “farge”

Plasser din score på blå, 
rød og grønn på skalaen i 
heftet. 

Der du er lengst «over 
streken» som markerer 
gjennomsnitt, viser din 
mest dominerende farge.



Gå sammen med de andre med din 
farge

1. Hva er styrker og svakheter til 
personer folk med din farge i 
samhandling med andre?

2. Ha mener du er styrker og 
svakheter til personer i de to 
andre farge-kategoriene?

Gruppeoppgave



Presentasjoner fra gruppene

1. Hva har dere skrevet om 
dere selv?

2. Hva har de andre skrevet 
om dere?



Hva kan vi lære av denne prosessen ?

Man kan bidra forskjellig  i Man kan bidra forskjellig  i Man kan bidra forskjellig  i Man kan bidra forskjellig  i 
ulike faser av prosessen.ulike faser av prosessen.ulike faser av prosessen.ulike faser av prosessen.

Din Din Din Din annerledeshetannerledeshetannerledeshetannerledeshet er er er er 
min utfordring.min utfordring.min utfordring.min utfordring.

Positive forventninger om gode dialoger.Positive forventninger om gode dialoger.Positive forventninger om gode dialoger.Positive forventninger om gode dialoger.

Kategoriene utfyller Kategoriene utfyller Kategoriene utfyller Kategoriene utfyller 
hverandre og er hverandre og er hverandre og er hverandre og er 
likeverdigelikeverdigelikeverdigelikeverdige

Det er ok å være forskjellig Det er ok å være forskjellig Det er ok å være forskjellig Det er ok å være forskjellig 
hvis det blir oppfattet hvis det blir oppfattet hvis det blir oppfattet hvis det blir oppfattet 
positivt av andre.positivt av andre.positivt av andre.positivt av andre.

Ingen farge er bedre Ingen farge er bedre Ingen farge er bedre Ingen farge er bedre 
enn de andre.enn de andre.enn de andre.enn de andre.

Vi har skapt vårt eget Vi har skapt vårt eget Vi har skapt vårt eget Vi har skapt vårt eget 
språk.språk.språk.språk.

Vi forstår bedre Vi forstår bedre Vi forstår bedre Vi forstår bedre 
dynamikken i gruppen. dynamikken i gruppen. dynamikken i gruppen. dynamikken i gruppen. 

Folk opptrer forskjellig i Folk opptrer forskjellig i Folk opptrer forskjellig i Folk opptrer forskjellig i 
ulike situasjoner.ulike situasjoner.ulike situasjoner.ulike situasjoner. Når vi i lag skal forbedre Når vi i lag skal forbedre Når vi i lag skal forbedre Når vi i lag skal forbedre 

tjenesten til brukerne, så må tjenesten til brukerne, så må tjenesten til brukerne, så må tjenesten til brukerne, så må 
vi respektere og utfylle  vi respektere og utfylle  vi respektere og utfylle  vi respektere og utfylle  
hverandre i prosessenhverandre i prosessenhverandre i prosessenhverandre i prosessen



Fylle ut for teamet.

Hvordan er 
balansen i teamet?

Hvilke muligheter 
og utfordringer gir 
det?

Samlet score i teamet

Tildelingsenheten Blå Rød Grønn

Alvrun

Dirk

Elizabeth

Hanne

Heidi

Liss Eva

Sylvia



Ingen av oss er bare «en farge»!

Vi bruker ulike sider av oss selv i 
ulike roller og i ulike situasjoner. 

Jo høyere score over gjennomsnittet 
du har på en farge, jo vanskeligere 
kan det være å komme bort fra den.

Jo lavere score under gjennomsnittet 
du har på en farge, jo vanskeligere 
kan det være å bruke den.

Fleksibilitet i roller



1. Hvilken rolle er vanskeligst for 
deg å ta?

2. I hvilke situasjoner er det lettest 
for deg å ta en annen rolle?

3. Hva er de andre medlemmene i 
teamet sin erfaring med deg i en 
slik rolle?

4. Hvordan kan du opptre for å 
komme ut av din vanlige rolle?

Refleksjon i teamet



Plan for dagen
08:30: Velkommen, hvem er vi 
08:40: Kommunikasjon (Diversity Icebreaker) 
10:00: Pause
10:15: Hva er kontinuerlig forbedring (Lean) 
10:30: Verktøy i forbedringsarbeidet 
11:00: Gruppeoppgave: Prosesskartlegging (med «ferskfesk»!)

11:45: 11:45: 11:45: 11:45: LunsjLunsjLunsjLunsj

12:15: Forbedringstavler og tavlemøter
12:45: Gruppeoppgave: Trene på å gjennomføre tavlemøte
13:45: Pause
14:00: Gruppegjennomgang: Oppsummering fra fokusintervjuene
15:00: Slutt for dagen, evaluering



Endring og forbedring

Kontinuerlig forbedring



Til ettertanke…

Enhver Enhver Enhver Enhver organisasjon organisasjon organisasjon organisasjon 

som som som som står stille, står stille, står stille, står stille, 

blir dårligereblir dårligereblir dårligereblir dårligere

Kong HaraldKong HaraldKong HaraldKong Harald



Til ettertanke…

Life is like riding a Life is like riding a Life is like riding a Life is like riding a bicyclebicyclebicyclebicycle. . . . 

To To To To keepkeepkeepkeep youryouryouryour balancebalancebalancebalance

youyouyouyou must must must must keepkeepkeepkeep movingmovingmovingmoving....

Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein



NåNåNåNå----
tilstandtilstandtilstandtilstand

Ønsket Ønsket Ønsket Ønsket 
tilstandtilstandtilstandtilstand

EntusiasmeEntusiasmeEntusiasmeEntusiasme

ForståelseForståelseForståelseForståelse

ForpliktelseForpliktelseForpliktelseForpliktelse

Berører Berører Berører Berører 
ikke megikke megikke megikke meg

Finn Finn Finn Finn 
syndebukksyndebukksyndebukksyndebukk

OfferOfferOfferOffer

Splitt og Splitt og Splitt og Splitt og 
herskherskherskhersk

Noen snur: Blir Noen snur: Blir Noen snur: Blir Noen snur: Blir 
mot endringmot endringmot endringmot endring

Åpen sabotasje / Åpen sabotasje / Åpen sabotasje / Åpen sabotasje / 
skjult motstandskjult motstandskjult motstandskjult motstand Passiv akseptPassiv akseptPassiv akseptPassiv aksept

LøsningsfokusLøsningsfokusLøsningsfokusLøsningsfokus

Endring er 
utfordrende



Men alle prosess-
forløp er ulike…

NåNåNåNå----
tilstandtilstandtilstandtilstand

Ønsket Ønsket Ønsket Ønsket 
tilstandtilstandtilstandtilstand

Prosessforløp Prosessforløp Prosessforløp Prosessforløp BBBB

Prosessforløp CProsessforløp CProsessforløp CProsessforløp C

…og det er ikke 
alt vi kan planlegge

Ønsket Ønsket Ønsket Ønsket 
tilstandtilstandtilstandtilstand

Prosessforløp AProsessforløp AProsessforløp AProsessforløp A



Forbedringsarbeid?



Mål for forbedringsarbeidet

…vi ønsker fornøyde brukerefornøyde brukerefornøyde brukerefornøyde brukere…
…som mottar gode og tilpassede tjenestergode og tilpassede tjenestergode og tilpassede tjenestergode og tilpassede tjenester…
…fra engasjerte og dyktige medarbeidereengasjerte og dyktige medarbeidereengasjerte og dyktige medarbeidereengasjerte og dyktige medarbeidere…

Refleksjon: Hva legger du i oooordenerdenerdenerdene?



Felles bilder av framtid 

skaper handling i nåtid

Peter Senge

Peter Michael Senge (født 1947) er en amerikansk forsker og direktør ved Center 
for Organizational Learning ved MIT Sloan School of Management. Han er forfatter 
av den banebrytende boken «The Fifth Discipline: The art and practice of the
learning organization» fra 1990.



Hva er Kontinuerlig forbedring (Lean)?

Kontinuerlig forbedring



Hva er IKKE Lean?

«Ovenfra-og-ned»
- strategi

Stoppeklokke-
styring

Nedbemanning 
og kutt



Definisjon av Lean

• Skape bedre flytflytflytflyt i arbeidsprosessene i arbeidsprosessene i arbeidsprosessene i arbeidsprosessene ved å fokusere på 
det som har verdi for brukerne eller innbyggerne, og 
fjerne unødvendige aktiviteter/oppgaver.

• Lytte Lytte Lytte Lytte til brukernes til brukernes til brukernes til brukernes erfaringer med tjenesten og til hva 
som er viktig for dem.

• Gi den enkelte medarbeidermedarbeidermedarbeidermedarbeider helhetsforståelsehelhetsforståelsehelhetsforståelsehelhetsforståelse, overblikk 
og direkte innflytelse over arbeidsprosessene.

• Ta i bruk en strukturert verktøykasseverktøykasseverktøykasseverktøykasse for å innhente, 
utvikle, velge ut og implementere ideer som kan forbedre 
prosessene og skape bedre resultater for brukeren



De 4 grunnregler i forbedringsarbeid (LEAN)

1. Jobbe likt – standardiserte, nøyaktige og konkrete beskrivelser av aktiviteter.

2. Samhandle – tydelige definerte roller og ansvar og alle ansatte må forstå sin rolle i 
pasientforløpet. Grensesnittet mellom to aktører i forløpet skal være definert. 

3. Skape jevn flyt – det må være flyt gjennom prosessen. Flyten skal være definert.

4. Kontinuerlig forbedring – forbedringsarbeidet må være satt i system og problemene 
løses der de oppstår, med de involverte – og ledet av en coach. 

2

1

4

3

Pasientforløpet



Innføringsprosjektene

Kontinuerlig forbedring



ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse

KartleggingKartleggingKartleggingKartlegging

OpplæringOpplæringOpplæringOpplæring

DriftDriftDriftDrift

Innførings-
prosessen



ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse KartleggingKartleggingKartleggingKartlegging OpplæringOpplæringOpplæringOpplæring DriftDriftDriftDrift

MålMålMålMål Forankre prosess
Aktive, involverte og 
motiverte ledere

Kartlegge status
Identifisere og 
prioritere 
utfordringer

Kompetanse og 
motivasjon til alle 
ansatte
Bygge forbed-
ringstavle

Kontinuerlig 
forbedring 

AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter Opplæring ledere 
(kurs 1 dag)
Utarbeide og 
forankre
egenerklæring og 
prosjektplan (Møte 2 
timer)

Informasjonsmøte 
ansatte (2 timer)
Fokusintervju?
Brukerundersøkelse?
Medarbeider-
undersøkelse?
Andre målinger.
Interessentanalyse?

Opplæring ansatte
(kurs 1 dag)

Ukentlige
tavlemøter
Bruke verktøy 
etter behov (brun-
papir, 5S, osv)
Tertialvis 
rapportering
Jevnlige målinger

DeltakereDeltakereDeltakereDeltakere Kommunalsjef,
enhets- og 
avdelingsleder, 
verneombud og 
tillitsvalgt
Prosessveileder 

Alle ansatte
Brukergrupper?
Leder
Prosessveileder

Alle ansatte
Leder 
Prosessveileder

Alle ansatte
Leder 
Prosessveileder
Kommunalsjef

Resultat / Resultat / Resultat / Resultat / 
DokumentDokumentDokumentDokument

Egenerklæring fra 
alle deltakere
Prosjektplan med 
tydelige mål

«Styrketre» og 
«utfordringstre»
Måleindikatorer med 
«nullpunktsmåling» 
Revidert plan?

Forbedringstavle 
med mål og 
målepunkt. 
Verdiplakat for 
enheten?

Kultur for / 
kompetanse om 
kontinuerlig 
forbedring
Resultater som 
sikres



Verktøy i forbedringsarbeidet

Kontinuerlig forbedring



Jeg hører og glemmer. 

Jeg ser og husker. 

Jeg gjør og forstår.

Konfucius

Konfucius var en kinesisk filosof og lærer som levde fra 551 - 479 f.Kr.
Konfucius laget ikke noe filosofisk system, men ga først og fremst praktiske råd 
og veiledning for samlivet mellom mennesker.



Fokusintervju

• Kartlegge alle ansattes opplevelse av dagens 
arbeidssituasjon, med fokus på positive 
forventinger. Få fram en felles forståelse av 
utfordringene på enhet/avdeling

• Gjennomføres i gruppe, eller individuelt

• Prosessveileder noterer ned utsagn fra alle 
deltakerne, og oppsummerer disse.

• Bruker et «styrketre» og et «utfordringstre» for å 
strukturere og sammenfatte det som kommer 
fram, og presenterer i for alle ansatte

• Utfra dette forsøker en å prioritere de viktigste 
utfordringene, og setter utfra dette mål for 
forbedringsarbeidet



• Skape et overblikk over status for pågående 
forbedringsarbeid. 

• Kommer fram til, prioritere og vurderer forbedringsideer. 

• Systematisk og regelmessig dialog (møte) om hvordan 
forbedre eksisterende praksis.

• Visualiserer både mål, tiltak og resultater, og bidrar til å 
sette planer ut i livet. 

• Ansvarliggjør ansatte for både forslag og gjennomføring 
av tiltak. 

• Regelmessighet sikrer fokus og framdrift

• Arena for tydelig, synlig og visuell ledelse

Tavler og tavlemøter



Verdistrømsanalyse 
(brunpapir)

• Brukes for å sikre involvering og eierskap i 
analysen av dagens arbeidsprosesser. 

• Hensikten er å synliggjøre alle steg i 
arbeidsprosessen fra A til Å, og å visualisere 
dette på en lett forståelig måte.

• Ansatte deltar og beskriver hvordan dagens 
prosess gjennomføres. 

• Dette er grunnlag for å definere og 
prioritere forbedringstiltak

• Bruker en prioriteringsmatrise der tiltak 
rangeres etter effekt og gjennomførbarhet. 



5 S – Orden og system

• 5S er en filosofi og en måte å organisere 
arbeidsplassen. 

• Hensikten er at alle til enhver tid vet hvor alt 
er og ikke bruker tid på å lete. Det skal være 
raskt å se at noe mangler fra sin plass. 

• Oppbygging av de 5 S’ene:

- Sortere 

- Systematisere

- Skinne

- Standardisere

- Sikre



Interessentanalyse

• Kartlegge hvilke interessenter som kan påvirke 
eller bli påvirket av forbedrings-arbeidet. Gjøre 
seg opp en mening om hvilke ønsker disse har. 

• Eksempler på interessenter kan være brukerne, 
ledelsen, leverandører, samarbeidspartnere, 
tilsynsmyndigheter, ..

- Hvem som kan være interessenter?

- Hva kan være mulige ønsker for tjenesten? 

- Hvilke ønsker som betyr mest for hvilke 
interessenter? Vet vi nok om dette, eller må vi 
spørre mere (f.eks. brukerundersøkelse)

- Hvordan følge opp interessentene i prosjektet? 



Trivselskuler/verdikuler

• Kartlegge «temperaturen» i arbeidsmiljøet og 
ansattes opplevelse av det hver dag. 

• Fokus på trivsel, og på verdiene våre. Bruke noen 
av kommunes verdier, eller man ta andre verdier 
eller områder en vil fokusere på i en periode. 

• Bruker 3 farger på kulene: 

- Grønn, god dag / har greid å praktisere verdier 

- Røde, dårlig dag / ikke greid å praktisere verdi

- Gul, «halvgod» dag / blitt utfordret på verdier

• Legger kule når man går for dagen, teller opp 
hver uke. Kan være ett målepunkt som man kan 
bruke på forbedringstavla. 



Verktøy

• Sjekk ut mere på hjemmesiden! 



Brukere og brukermedvirkning

Kontinuerlig forbedring



Brukere og brukermedvirkning



Brukere og 
brukermedvirkning

Ulike Ulike Ulike Ulike roller brukerne kan ha: roller brukerne kan ha: roller brukerne kan ha: roller brukerne kan ha: 

• Svare på spørsmål

• Delta i møter

• Yte frivillig innsats, være med på dugnader

• Være «tillitsvalgt» eller ombud

• Være med på å utvikle tjenestene («Samskaping») 



Brukere og 
brukermedvirkning

Ulike Ulike Ulike Ulike verktøy eller metoder: verktøy eller metoder: verktøy eller metoder: verktøy eller metoder: 

• «Smileys» ved utgangen

• Spørreundersøkelser (papir, nett, SMS)

• Brukermøter

• Brukerrepresentanter

• Brukerutvalg



Gruppeoppgave: Prosesskartlegging

Kontinuerlig forbedring



Plan for dagen
08:30: Velkommen, hvem er vi 
08:40: Kommunikasjon (Diversity Icebreaker) 
10:00: Pause
10:15: Hva er kontinuerlig forbedring (Lean) 
10:30: Verktøy i forbedringsarbeidet 
11:00: Gruppeoppgave: Prosesskartlegging (med «ferskfesk»!)

11:45: 11:45: 11:45: 11:45: LunsjLunsjLunsjLunsj

12:15: Forbedringstavler og tavlemøter
12:45: Gruppeoppgave: Trene på å gjennomføre tavlemøte
13:45: Pause
14:00: Gruppegjennomgang: Oppsummering fra fokusintervjuene
15:00: Slutt for dagen, evaluering



Hva er egentlig en prosess?

o En prosess En prosess En prosess En prosess er et sett av 
aktiviteter som er koblet 
sammen i en tidsrekkefølge, 
og som sammen omskaper 
innsatsfaktorer (input) til 
resultater (output)

o Et prosesskart Et prosesskart Et prosesskart Et prosesskart er en grafisk 
fremstilling av virkeligheten, 
for eksempel hvilke prosess-
steg som går med for å lage 
ferskfisk, lever og rogn…



Hva er egentlig en prosess?

Gruppeoppgave:Gruppeoppgave:Gruppeoppgave:Gruppeoppgave:

Tegn opp de ulike stegene i 
prosessen med å servere 
ferskfisk, lever og rogn til 
storfamilien på kommende 
søndag 



Hva er egentlig en prosess?

Viktige spørsmål: Viktige spørsmål: Viktige spørsmål: Viktige spørsmål: 

• Hvor detaljert skal 
prosessen beskrives?

• Hvor starter den og hvor 
slutter den?

• Må noen prosesser går 
parallelt?

• Hva er «vår» prosess, hva er 
«de andres» prosess?

• Må ting gjøres på samme 
måte?



Prosesskart

HjemmesykepleieHjemmesykepleieHjemmesykepleieHjemmesykepleie SykehusSykehusSykehusSykehus SykehjemSykehjemSykehjemSykehjem HjemmesykepleieHjemmesykepleieHjemmesykepleieHjemmesykepleie

Delprosess 1Delprosess 1Delprosess 1Delprosess 1 Delprosess 2Delprosess 2Delprosess 2Delprosess 2Delprosess 3Delprosess 3Delprosess 3Delprosess 3 Delprosess 4Delprosess 4Delprosess 4Delprosess 4

Delprosess 5Delprosess 5Delprosess 5Delprosess 5

AAAA BBBB CCCC DDDD



Prosesskart



Arbeid med kartlegging og forbedring 
av prosessene
• Brunpapirsesjoner brukes for å for å sikre 
involvering og eierskap i analysen av 
dagens prosesser

• Kommentarer og innspill fanges opp på 
post-it-lapper

• Det er tillatt å si at noe ikke fungerer uten 
å ha en løsning

• Hele prosessen gjennomgås

• Alle kan og bør delta aktivt i prosessen
Dette har Dette har Dette har Dette har 
forbedringsforbedringsforbedringsforbedrings
----potensialpotensialpotensialpotensial

KommenKommenKommenKommen----
tarer til tarer til tarer til tarer til 
prosessenprosessenprosessenprosessen

Dette Dette Dette Dette 
fungerer fungerer fungerer fungerer 
bra i dagbra i dagbra i dagbra i dag



Prosessorientert organisasjon

Funksjons/avdelingsorientertFunksjons/avdelingsorientertFunksjons/avdelingsorientertFunksjons/avdelingsorientert

Min avdelings oppgaver kommer først

Jeg trenger bare å forstå det jeg selv 
holder på med

Prosessfokuset er på kontroll

Vi må kontrollere de ansatte

Vi må finne ut hvem som gjorde feilen

Beslutningen må tas av toppledelsen

Løsningen på å gjøre ting raskere er å 
tilføre ressurser

Ledelsen vet alltid best hvordan en 
skal løse problemet

ProsessorientertProsessorientertProsessorientertProsessorientert

Brukerens behov kommer først

Jeg må forstå hvordan min jobb 
påvirker hele prosessen

Prosessfokuset er å effektivisere og 
forbedre

Vi må veilede og følge opp de ansatte

Vi må forstå hvorfor feilen oppsto

Ledelsen må ha tillit og kunne 
delegere ansvar

Fjerne ikke verdiskapende aktiviteter, 
skape flyt og jobbe smartere

De ansatte som er nærmest problemet 
vet best hvordan problemet skal løses



Plan for dagen
08:30: Velkommen, hvem er vi 
08:40: Kommunikasjon (Diversity Icebreaker) 
10:00: Pause
10:15: Hva er kontinuerlig forbedring (Lean) 
10:30: Verktøy i forbedringsarbeidet 
11:00: Gruppeoppgave: Prosesskartlegging (med «ferskfesk»!)

11:45: 11:45: 11:45: 11:45: LunsjLunsjLunsjLunsj

12:15: Forbedringstavler og tavlemøter
12:45: Gruppeoppgave: Trene på å gjennomføre tavlemøte
13:45: Pause
14:00: Gruppegjennomgang: Oppsummering fra fokusintervjuene
15:00: Slutt for dagen, evaluering



Tavler og tavlemøter

Kontinuerlig forbedring



Ulike typer tavler: 
- Forbedringstavle

Forbedringstavle er hos 
oss inndelt i:  
-Mål
-Verdier (til refleksjon)
-Målinger
- Statistikk
- Forbedringsforslag, 
prioriteringsmatrise, 
tiltaksplan, utførte 
tiltak
Brukes på jevnlige 
tavlemøter med alle 
ansatte



Ulike typer tavler
- Risikotavle

Risikotavle brukes 
mest innen helse/ 
omsorg. 

Den er delt inn med 
en rad for hver 
bruker, og en 
kolonne for hver 
risikofaktor

Tavlen gjennomgås 
hyppig på tavlemøter 
med et tverrfaglig 
team.



Ulike typer tavler
- driftstavle

Driftstavle brukes normalt for å planlegge / styre bruk av 
personellressursene opp mot arbeidsoppgaver / prosjekter.

Den deles ofte inn med èn rad per ansatt. 

Kolonnene kan enten være en tidslinje, vise framdrift på 
prosjekter, eller lignende.  



Link mellom tavlene

Forbedringstavle

Risikotavle

Driftstavle



Kvalitetssirkel (PUKK/PDSA/Deming)

Planlegge Planlegge Planlegge Planlegge 
(«Plan»)(«Plan»)(«Plan»)(«Plan»)

Utføre Utføre Utføre Utføre 
(«Do»)(«Do»)(«Do»)(«Do»)

Kontrollere Kontrollere Kontrollere Kontrollere 
(«(«(«(«StudyStudyStudyStudy»)»)»)»)

Korrigere Korrigere Korrigere Korrigere 
(«(«(«(«ActActActAct»)»)»)»)



Kvalitetssirkel (PUKK/PDSA/Deming)



Tavla kan gi kontinuerlig fokus på kvalitetssirkelen!

Planlegge Planlegge Planlegge Planlegge 
(«Plan»)(«Plan»)(«Plan»)(«Plan»)

Utføre Utføre Utføre Utføre 
(«Do»)(«Do»)(«Do»)(«Do»)

Kontrollere Kontrollere Kontrollere Kontrollere 
(«(«(«(«CheckCheckCheckCheck») ») ») ») 
(«(«(«(«StudyStudyStudyStudy»)»)»)»)

Korrigere Korrigere Korrigere Korrigere 
(«(«(«(«ActActActAct»)»)»)»)



= sant!
Kontinuerlig forbedring

+

Kontinuerlig forbedring
+ = sant!

Kontinuerlig forbedring + = sant!

Tenke helhet
- også på tavla!



Gjennomføring 
av tavlemøter
Regler Regler Regler Regler for tavlemøte: for tavlemøte: for tavlemøte: for tavlemøte: 

o Tavlemøte tar 15-20 minutter, vi står «rundt» tavla

o Møte starter og slutter til avtalt tid, alle møter opp i tide

o Ingen telefoner tas i møtet

o Ingen spørsmål eller forslag er dumme



Gjennomføring 
av tavlemøter
Agenda Agenda Agenda Agenda for tavlemøte: for tavlemøte: for tavlemøte: for tavlemøte: 

o Gjennomgå reglene for tavlemøte

o Gjennomgå målene vi ønsker å oppnå

o Refleksjon rundt verdier (gode/mindre gode erfaringer)

o Gjennomgå måleområder og målinger (siste periode)

o Status på tiltaksplan (gjennomføring av forbedrings-
forslag) 

oGjennomgå, prioritere og fordele innkomne 
forbedringsforslag

NB: Ikke alle punkt er nødvendig på alle møtene!NB: Ikke alle punkt er nødvendig på alle møtene!NB: Ikke alle punkt er nødvendig på alle møtene!NB: Ikke alle punkt er nødvendig på alle møtene!



Prioritering av 
forbedringsforslagene



Gjennomføring 
av tavlemøter

Hva er det som ikke skal på tavlemøte….?

• Det som ikke handler om forbedring

• Det som ikke bidrar inn i målinger, forbedrings-
forslag eller tiltaksplan

Men husk: Men husk: Men husk: Men husk: 

• Ta vare på det som bør tas videre, for eksempel i 
personalmøte



Praktisk oppgave: 
Gjennomføre tavlemøte

Kontinuerlig forbedring



Oppgave: Planlegge tavlemøte 

• Vi har startet på arbeidet med forbedringstavle 
for deres enhet/avdeling

• Velg ut ènènènèn verdi verdi verdi verdi som dere vil fokusere på i 
tavlemøtet nå: 
- Humor, ansvarlighet, respekt, mot, 
engasjement, raushet

• Som eksempel har vi valgt ut tre mål tre mål tre mål tre mål som dere 
skal bruke i dag: 
- Sykefravær (indikator: prosent fravær siste uke)
- Kvalitet (indikator: antall avvik siste uke)
- Mobilbruk (Sett mobilbruk nær bruker siste uke)



Oppgave: Gjennomføre tavlemøte 

• Bruk 5 minutter til å bli kjent med tavla, og komme 
med noen kreative forbedringsforslag (på gule 
post-it-lapper)

• Bruk ca 20-25 minutter på å gjennomføre første 
tavlemøte



Oppgave: Evaluere tavlemøte

• Hver person bruker inntil 5 minutt på å vurdere 
hva som var bra i møtet samt forbedringsforslag.

- Notere på grønn Post-it-lapp det som var bra og 
klistre opp på tavla

- Notere på rød Post-it-lapp forbedringsforslag og 
klistre opp på tavla

• Oppsummere evalueringen



Plan for dagen
08:30: Velkommen, hvem er vi 
08:40: Kommunikasjon (Diversity Icebreaker) 
10:00: Pause
10:15: Hva er kontinuerlig forbedring (Lean) 
10:30: Verktøy i forbedringsarbeidet 
11:00: Gruppeoppgave: Prosesskartlegging (med «ferskfesk»!)

11:45: 11:45: 11:45: 11:45: LunsjLunsjLunsjLunsj

12:15: Forbedringstavler og tavlemøter
12:45: Gruppeoppgave: Trene på å gjennomføre tavlemøte
13:45: Pause
14:00: Gruppegjennomgang: Oppsummering fra fokusintervjuene
15:00: Slutt for dagen, evaluering



Oppsummering fokusintervju

Kontinuerlig forbedring



Evaluering av dagen

Kontinuerlig forbedring



Evaluering ift mål for dagen

• Bli bedre kjent med deg selv og dine kolleger

• Lære om kontinuerlig forbedring

• Se på begrepet «arbeidsprosess»

• Lære om forbedringstavle og tavlemøter

• Få tilbakemelding fra fokusintervjuene




