Med LEAN i kampen mot genetiske sykdommer

Testing av DNA for brystkreft – ett av flere LEAN-prosjekter i Avdeling for medisinsk genetikk (AMG)
AMG: Avdeling for medisinsk genetikk er landets største medisinsk genetiske avdeling og tilbyr et bredt spekter av analyser, hvorav testing for brystkreft er én av analysene. Ca. 60 ansatte var involvert i prosjektet.
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• Daglige tavlemøter for bedre kapasitetsstyring
og flyt, samt samarbeid på tvers av enheter

• 5S for en ryddigere og mer oversiktlig
arbeidsplass

Risikohåndtering
• Failure Mode Event Analysis (FMEA) for å
redusere risiko og forenkle prosesser
• 35 tiltak for å redusere risiko
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Økt trivsel og redusert stress

Arvelig brystkreft

Entusiasme og samarbeid blir
Motiverende å se bedre når vi ser at forbedringer
gir effekt
forbedringer – det så
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Kvaliteten på prøvesvarene
er blitt mye, mye bedre!
– Og vi får gode
tilbakemeldinger fra
rekvirentene våre.
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me gjere de’ i Etne!

-ver Trygg – Raus - Engasjert

KLP Kundesenter Liv:
26 årsverk
200 000 tlf per år
40 000 epost per år

PROSJEKT:

Kontinuerlig forbedring KLP Kundesenter Liv
Kultur for KONTINUERLIG FORBEDRING for å:
 ta unna vekst uten å øke bemanning tilsvarende
 sette fokus på god kundeopplevelse

Utgangspunkt
Kundesenteret klarte ikke å ta unna
økende antall kundehenvendelser
og samtidig ivareta en god
kundeopplevelse. Medarbeiderne
opplevde hverdagen som stressende

Hva har vi gjort?
Ny prosess for å be om hjelp reduserer
faglige avbrytelser
Lurer
du på
noe?
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Ring 2.
linje

Stor økning i henvendelser...
30 000
20 000 +92%

E-post
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Call me back
Anrop inn
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…og færre kunder som fikk svar
1,0
-25%
74%
0,8
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Sep Okt Nov Des Jan
Andel besvarte tlf

Kundene måtte ofte ta kontakt med
kundesenteret unødvendig når de
kunne fått svar på Min Side
Medarbeidere var ikke tilgjengelige for
kunden på grunn av faglige
avbrytelser og at kapasitet ikke
var tilpasset behovet
«Vi blir ofte hørt
når vi løfter
problemer, men
det blir ikke gjort
noe for å løse
dem»

Hva har vi
oppnådd?

«Veldig ryddig og
effektivt med
fagstøtte Veldig godt
å ha faste personer å
forholde seg til»

Ny rolle som faglig
støtte gjør at
medarbeiderne raskt
får svar på faglige
spørsmål og
kompetansebehovet i
seksjonen kartlegges
løpende
Forbedret
informasjon om og
økt markedsføring
av Min Side
reduserer antall
unødvendige
henvendelser
Daglige tavlemøter
med fokus på mål og
kapasitetsstyring
bidrar til engasjement
og fokus på
måloppnåelse. Det
styrker også
teamfølelsen

Kundene våre får raskere svar!
93% • Over 90 % av
kundene får svar
+26%
• Snitt og variasjon i
ventetid på telefon
har blitt redusert
med over 50 %
Jan
NÅ
Andel besvarte tlf • Vi er ajour på
epost!
Vi er mer tilgjengelig for kundene!
62 t
-82%

11 t
Før

NÅ

Antall avbrytelser
mens vi jobber har
blitt redusert med
82 %. Andel som
følger telefonplan
har økt fra 75 % til
90 %

Kundene klarer å hjelpe seg selv!
26 000
-72%

7 360

Antall henvendelser
knyttet til Min Side
har blitt redusert
med 72 %

Før
NÅ
Vi har det bra på jobben og jobber
strukturert med problemløsning!
+72%

2,5
Før

4,3

NÅ

Kundesenteret har
høy trivsel og
arbeidsglede

Hva har vi lært?
•

Viktig å løfte fokus på alle
prosesser, selv en tilsynelatende
velfungerende prosess kan ha
elementer av sløsing i seg

•

Å forstå og komme inn i KFmetodikken krever omstilling for
seksjonen, både hos leder og
medarbeidere

•

Viktig med involvering av alle i
seksjonen og at det gis jevn
informasjon om prosjektet for å
skape forståelse og engasjement

«Det er kjekt å
kunne se
resultatene av den
jobben vi har
utført på tavlen,
og samtidig
diskutere hva som
fungerte eller ikke
fungerte den
enkelte dag»

Vi har kultur for
kontinuerlig
forbedring!

«Det er veldig
positivt å se at
det går an å
komme med
innspill, at
innspillene blir
sett og tiltak
blir igangsatt
kjapt der det
lar seg gjøre»
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• Ledelsens involvering
• Alle har deltatt
• Gode KPIer som motiverer
medarbeiderne
• Gjennomføring av tavlemøter

0

8%

• 5 «hårete mål» – 4 av 5 nådd innen
4 måneder – kvalitet og tid
• Verdi over 7 MNOK
• Medarbeidertilfredshet har økt
betydelig

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

kritiske suksessfaktorer

My manager «walks the talk»
and sets a good example for
myself and my colleagues.
In my department we share
success stories and best
practises from colleagues or
departments in order to easily
adopt or learn from each other.
My manager encourage me and
my colleagues to propose
improvement initiative.
My own, or my colleagues
suggestions for improvements
are professionally handled and
taken into consideration.

resultater

4.

3.

2.

1.

MEDARBEIDERTILFREDSHET FRA 3,93 TIL 4,25 (MAX 5)
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X WEEK

Map

Prioritize problems matrix

Gemba

Map AS-IS process

Objective: A common
understanding of the AS-IS
situation established

Project support

Kick-off meeting
Methodology training

Mandate and project
plan

Objective: Approved and
accepted mandate and
project plan

X WEEK

Prepare

X WEEK

Analyze

Establish TO-BE
documented

Prioritize actions matrix

Perform A3 – Find
Rootcauses

Objective: A common and
documented TO-BE
situation established

3

X WEEK

Improve

PDCA

X WEEK

Sustain

Continuous
Improvement

Support and
mentoring

Review and
communicate KPI
status

Objective: Ensure that
project objectives are met

5

Line responsibility

Establish visual
management

Objective: A clear action
plan established with
commitment

4

• Målbilde og To-Be prosessen –
standardisering
• Global implementering
• Grensesnitt til andre avdelinger

Veien Videre

1

KMO MODEL FOR IMPROVEMENT PROJECTS

• Synkende marginer – økt konkurranse
• Engineeringsprosess – ikke veldig synlig produksjon
• Kåret til Norges største ingeniørbragd etter krigen
• 350 leveranser pr. år
• 60 deltagere
• Verdistrømskartlegging, problemer og sløsing
• Nært knyttet til lignende CIPer hos hardwareavdelingen og prosjektlederavdelingen
• 45 problemer er løst

Bakgrunn

Continuous imProvement Program (CiP)

Dynamisk Posisjonering software

Gjennomføring
av plan

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

September

Området er
ryddig og rent

Skinne

“Excellent service provided by
Morten”
- Customer feedback form
comment

Trend delivery precision

2014

INGENIOUS SIMPLICITY

Lag regler om
hvordan de 3
første S`ene
blir iverksatt og
opprettholdt

Standard

Regelmessig
vurdering av
standarden

Sikre

«Vi har hatt stor forbedring
i PVT avdelingen etter at
lean og 5S har rullet en
stund.»
-Kalle, Mekaniker

Bli enige om
plasseringen
av utstyr

System

Skille det
nødvendige fra
det unødvendige

Sorter

1

2

3

4

2015
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Et system for organisering av arbeidsplassen

LEAN - 5S

Innføring av 5S

Leveringspresisjon - utvikling

November

Gjennomsnittlig reduksjon i ledetid

“Q1 2015 ble beste
finansielle resultat i
avdelingen noen gang, med
mindre folk og ingen overtid”
- Arve, Operations
Manager

October

Medarbeiderundersøkelse

«Tavlemøtene gjør at
problemer blir
oppdaget på et tidlig
tidspunkt, og ofte løst
før de rekker å
påvirke leveringstiden»
- Anne, Salgsingenør

Redusert ledetid der beste resultat var 8 dager mot “worst case scenario” fra verdistrøm kartlegging på 133 dager.
Vesentlig forbedret leveringspresisjon fra 0 til 100 % i løpet av 3 måneder.
Team følelsen og arbeidsmiljøet ble også tydelig forbedret, der gjennomsnitt score på en skala fra 1-6 gikk fra 3,9 til 5,2.
Bedre flyt i utformingen på verksted, samt forenkling av arbeidsprosesser, som resulterte i økt effektivitet.
Teamet klarte dermed å øke produktiviteten med mindre ressurser, og vi fikk det beste finansielle
resultatet i avdelingen Q1 2015.
Økt kundetilfredshet. I kundeundersøkelsen i desember 2014 fikk denne
avdelingen gjennomsnittlig høyere resultat enn de andre avdelingene.

Resultater

Etablere gode måltall for
ledetid og leveringspresisjon

Minimere behov for tredjepart’s tjenester,
samt starte prosess for egen sertifisering.
Forenkle prosesser knyttet til ERP- systemet
og godkjenninger. Bedre generell flyt i arbeidsområdet.

Utarbeide plan for å
løse problemene

En arena for å løse problemer fortløpende og
skape eierskap på alle nivå. (lagerhold,
kvalitetsproblemer og oppfølging)

Forstå rotårsak
til problemene

Skape flyt

Identifisere
problemene

Etablering av tavlemøte
for kontinuerlig forbedring

Kartlegge
verdistrøm

Løsning

Dårlig kommunikasjon
Uklare roller og ansvar
Manglende koordinering
Negativt arbeidsmiljø
Manglende opplæring

INGENIOUS SIMPLICITY

December

Rotårsakene

Lang ledetid på produktene, og ujevn kvalitet. Klager og reklamasjoner fra kunde,
samt lav score på medarbeidertilfredshet. Prosedyrene var uklare, og det var manglende kompetanse i enkelte roller. Prosessen hadde flere flaskehalser der ting stoppet opp, blant annet behov for tredjepart’s tjenester for godkjenning av produkter,
venting på deler (lager styring og planlegging) og nytt ERP system som kompliserte
prosesser (godkjenninger og registreringer).

January

Definisjon og identifisering av problem

Avdelingen hadde utfordringer med å levere på tid. Gjentatte reklamasjoner viste at
kvaliteten var varierende. Arbeidet til mekanikerne ble ikke ansett som viktig nok.
Dette fikk en direkte påvirkning på bunnlinje og resultatet til avdelingen.

February

Nåsituasjon og problem

March

Sture & Kollsnes sin fremtid

Troll B

40%

Kvitebjørn

Visund

Opptil

Troll A

Troll gass
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Gass eksport

Troll
oljerør

Bergen

Kollsnes

Sture

Mongstad

av all norsk gasseksport til
Europa går via Kollsnes-anlegget

Troll C

ATkoordinator/
Operatør

Utføre arbeid
og fremdriftsrapportere

KOLLSNES

Vi skal lage underlag som ivaretar
best mulig tilkomst

Vi skal sammen med
drift sørge for å utføre
arbeid innenfor satt frist

HELHETSBILDE

forståelse for påvirkningen du har på
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OWC
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32”, 350km
(1994)

RDOP
PLAN

RDEX
PLAN
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Heimdal

OGT
36”,
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(2003)

Oseberg Sør
(2000)

Brage
(1993)

Grane Oil Pipeline
28”, 220km (2003)

Troll kondensatrør
8”, 12km
(1996)

Vestprosess pipeline
12”, 57km (1999)

Kollsnes

Sture

Bergen

Mongstad

av all norsk oljeeksport til verden
har gått via Sture-terminalen

Edvard Grieg Oil Pipeline
28”, 43,6km (2015)

Oseberg Øst
(1999)

Bilfinger

Bilfinger ser en
positiv utvikling
gjennom bedre planer
og forutsigbarhet som
et resultat av Statoils
fokus på Lean og Lean
prinsipper. Vi har mer
stabil bemanning samt
lengre tidshorisont

Vi har mer
effektive dager
sammen og får gjort
det vi har planlagt å
gjøre
Statoil

SCM

Jobbtilrettelegger

Leder
driftssted

STURETERMINALEN

Leder Main
Work Center

PRCO

PREP

Skiftleder

Oseberg Transportation System
28”, 115km (1988)

Oseberg C
(1991)

20%

Oseberg Feltsenter (1988)

Veslefrikk
(1989)

RDEX

CRTE

Melder

Planlegger

ARBEIDSORDRE

TECO
PLAN

Koordinator
MWC

Hvordan

Operasjonelt
systemansvarlig

Frostpipe
16”, 82km
(1994)

Tune
(2002)

Huldra
(1988)

Koordinator
OWC

STRT
PLAN

Drift

- Fra notifikasjon til ferdig arbeidsordre

VEDLIKEHOLDSHJULET

Vi skal sørge for
arbeid til min 80%
av ressursene

Vi skal ivareta
anleggsintegritet

GRUNNLEGGENDE

Vi skal sammen med
drift oppnå høy
planoppnåelse

Vi skal sørge for at
kjapp behandling
av ordrene

Vi skal ha god
kvalitet i planene

Vi skal treffe på
estimat

Vi skal ha kontroll
på alt etterslep på
avd.

Vi skal sørge for at vi
har kapasitet til å utføre
punkter listet i hjulet

De 10 bud

PLAN OG TILRETTELEGGING

enn all norsk
vannkraft

MER ENERGI

Vi håndterer
6 ganger

- Reduserte inntekter til anleggene

- Økende enhetskostnader på
produktene

- Kostnadskurven på vedlikehold var
økende

- Vi ønsket færre avvik på tid og kvalitet

- Vi ville ha et mer korrekt vedlikehold
slik at vi reduserte «brannslukkingen» i
hverdagen

Hvorfor

planeffektivitet

Alvorlige hendelser

WIP (timer)

Cost (NOK)

Tid

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

- Vi har fremdeles mye å jobbe videre
med

- Forståelse av KPI’er og egen
innvirkning på disse er viktig

- Alle ledere bidro (etter hvert) i samme
retning

- Ledelsesfokus i endringsreisen

- Analyse, opplæring og samhandling i
14-dagers planmøtene er viktig

Læring

- Økt samhandling på tvers av
avdelinger innad i Statoil samt på
tvers av juridiske selskaper

- Kontinuerlig læring sikres gjennom
etterlevelse av rutiner og prosedyrer

- Redusert vedlikeholdskostnader med
26%

- Sikrere og mer pålitelig anlegg ved at
vi har bygget ned work in progress

Resultater

Kost/timer

HVA

Gjennom en innovativ måte å definere og utøve vedlikehold på har vi knekt
kostnadskurven og samtidig opprettholdt sikker, pålitelig og effektiv drift

Vi skaper
- gjennom gode resultater

Kvalitetsikre
iht. ARIS

Prosjekt KHiB: Kunst- og designhøgskolen i Bergen

LEAN DETALJPROSJEKTERING, vedlegg 3: Prosjektpresentasjon – en visuell fremstilling

KHiB SØKNAD NR. 1

Prosjekt KHiB: Kunst- og designhøgskolen i Bergen

LEAN BYGGING, vedlegg 3: Prosjektpresentasjon – en visuell fremstilling

KHiB SØKNAD NR. 2

Delaktig i innovasjon og forskning
GastroAktiv prosjektet har vært tilknyttet Aktivprosjektet
v/SINTEF og DIPS. Aktivprosjektet er et innovativt
forskningsprosjekt, som har som mål å utvikle et verktøy for
helhetlig aktivitetsplanlegging i sykehus. Samarbeidet resulterte i
en prototyp på aktivitetsplanlegging i sykehus, samt utvikling av
moduler i forhold til inntaksplanlegging i nye DIPS Arena.

Løsning/fremtidig situasjon
Aktiviteten skal være utgangspunkt for planlegging av ressurser
og bemanning, ikke omvendt. Mindre variasjon i antall leger
forutsetter koordinert planlegging med andre samarbeidende
leger og enheter i sykehuset. Det er samtidig avdekket behov for
bedre planleggingsverktøy for leger, samt støtte fra HR
avdelingen og avdeling for økonomi og analyse.

Rotårsaken(e) til problemet
• Manglende oversikt over plantall og aktiviteten på detaljnivå.
For eksempel var behovet for antall konsultasjoner per dag
ikke definert, noe som gjorde det vanskelig å beregne behov
for legetimer.
• UNN har ikke felles verktøy for legeplanlegging som gir
oversikt på tvers av seksjoner og klinikker. Legene roterer
mellom ulike enheter, og det er ulik praksis for når
arbeidsplanene godkjennes og låses i hver enhet. Dette bidro
til høy variasjon på antall leger som var til stede hver dag.

Kartleggingen avdekket behovet for bedre tverrfaglig planlegging
av driften for å få optimal bruk av personellressurser,
endoskopirom og -utstyr.

Tydelig definisjon av det identifiserte problemet
Verdistrømskartlegging av arbeidsflyten ved Gastrolab viste at
tilgjengeligheten på leger var avgjørende for hvor mange
pasienter som ble utredet eller behandlet hver dag.
Tilgjengeligheten på leger varierte fra dag til dag, mens
tilgjengelighet på sykepleiere og helsesekretær var konstant.

Et stort antall nye pasienter skal undersøkes samtidig som en
rekke pasienter står på venteliste til kontroll. En del pasienter har
måttet vente lenge på time. Det har forekommet at pasienter
ikke har fått time innen fristen som var satt av lege i sykehus.
Ansatte har i tillegg opplevd misforhold mellom oppgaver som
skal utføres og tilgjengelige ressurser.

Beskrivelse av problem og nåsituasjon
Gastrolab ved Medisinsk klinikk, UNN Tromsø gjør
undersøkelser av pasienter med mage og tarmplager. De fleste
undersøkes med videoendoskopi (gastro- og koloskopi). Mange
pasienter henvises med mistanke om kreftsykdom.

Seksjonsoverlege/fagansvarlig: Jan Magnus Kvamme, Gastromedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk
Prosjektleder: Elin Teigen, Medisinsk klinikk - elin.teigen@unn.no

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

1

2

3

4

5

(Gjennomsnitt 1,9 for des-mars)

Antall leger des-mars Gastrolab 2012-13

Resultater
• Mer optimalisert drift og kapasitetsutnyttelse
• Antall undersøkelser* økt med 34 % fra 2014 til 2015 (se Fig 2)
• Betydelig reduksjon av antall pasienter på venteliste
• Ingen fristbrudd for pasientene

Gjennomførte tiltak
• Utjevning av tilgjengelige legeressurser og bedre samarbeid
rundt legenes bemanningsplaner, også på tvers av enheter
og fagområder (se Fig 1).
• Tavle for bedre oversikt over tilgjengelig kapasitet, slik at
avbestilte ledige timer kan benyttes på kort varsel.
• Aktiviteten oppdateres og synliggjøres kontinuerlig i
regneark (excel) slik at tiltak kan iverksettes fortløpende
for å unngå fristbrudd og lange ventelister.
• Tverrfaglige planleggingsprinsipper er utarbeidet.

Optimal planlegging av pasientforløp ved Gastrolab UNN Tromsø

GastroAktiv prosjektet

(Gjennomsnitt 2,4 for des-mars)

Antall leger des-mars Gastrolab 2014-15
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2015

N = 2236

Figur 2: Antall endoskopier (*gastro-og koloskopier) økt med 34 % fra 2014 til 2015

2014

N = 1673

Undersøkelser

januar-august 2014 vs januar-august 2015

Antall endoskopier Gastrolab UNN Tromsø

Figur 1: Utjevning av legeressurser har ført til mer optimal bruk av ressurser,
inkludert bedre utnyttelse av endoskopirom og utstyr.
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