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For første
gang arrangerer
Lean Forum Norge sin
egen 2-dagers helse
konferanse!

0900–1000

Registrering og kaffe

0900–0930

Introduksjon til Lean v/Lean Forum Norge

1000–1030

Velkommen

1030–1115

Pasientforløp og samhandling mellom kommune og sykehus
v/Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)

1115–1130

Pause

1130–1300

Helhetlig pasientforløp i hjemmet v/Margrethe Svinvik, enhetsleder i Surnadal kommune
Pasientsentrert helsetjenesteteam v/Gro Berntsen, professor ved Universitetet i Tromsø (UiT)
Godt pasientforløp Hoftebrudd forutsetter god samhandling mellom kommune og sykehus
v/Embjørg Lie, avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet ved Sykehuset Innlandet
og Ole Sveen, kvalitetsrådgiver i Gausdal kommune

1300–1400

Lunsj

1400–1530

Hvorfor etablerte vi Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet? v/Ellen Deilkås,
Helsetjenesteforsker ved Akershus universitetssykehus, Legers forening for kvalitet og pasientsikkerhet
Hvordan har det vært å være med? v/Svein Eirik Lund, Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet
Er vi klar for endring? Virkelig? Her har du sjekklisten v/Hege Andersen, leder, Kontinuerlig forbedring UNN HF,
Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, UiT

1530–1600

Pause

1600–1730

«Å stå sammen i stormen», forbedringsarbeid ved Lean innen Psykisk helsevern for barn og unge
v/Lilja Bjørk Thorsteinsdottir, avdelingssjef PHBURA, avdeling Poliklinikk og Liv Sand, poliklinikksjef BUP Hinna
Lean i psykisk helsevern – ganske komplisert asså v/Martin Veland, klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern,
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ulike forbedringsmodeller – får vi til å dra i samme retning? v/Anne-Grete Skjellanger, leder avdeling for
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Helsedirektoratet

1730–1800

Hvordan skape en kultur for forbedring? (paneldebatt) v/Bjørn Erikstein, adm.dir ved Oslo universitetssykehus
(OUS), Nina Mevold, adm.dir. ved Sørlandet sykeus og Øystein Mæland, adm.dir. ved Akershus universitetssykehus

2000

Festmiddag

DAG 2: Tirsdag 12/03
0900–1000

En forbedringskultur kommer ikke av seg selv v/Bjørn Erikstein, adm.dir ved Oslo universitetssykehus (OUS)

1000–1100

25 years of leadership lessons in quality and efficiency in healthcare v/Jim Easton, Chief Executive,
Health Care at Care UK

1100–1200

Lunsj

1200–1500

Studiebesøk og workshops på hotellet
Valg 1: Workshop – Lean i helse v/EY
Valg 2: Workshop – Lean ledelse og innføring av Lean v/Marte Daae-Qvale Holmemo og Eli-Janne Larsen
Valg 3: Workshop – Hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune
Valg 4: Studiebesøk – Bydel St. Hanshaugen: Veien fra pleie og omsorg til selvstendighet og mestring
Valg 5: Studiebesøk – Bydel Ullern: Tillitsmodellen i Oslo kommune
Valg 6: Studiebesøk – OUS, Sterilavdelingen
Valg 7: Studiebesøk – OUS, Sentralt henvisningsmottak
Valg 8: Studiebesøk – OUS, Sengepost A6
Valg 9: Studiebesøk – OUS, Nyfødt intensiv

2

Valg 10: Studiebesøk – OUS, Kontortjenesten hjertemedisin

MANDAG 1030–1115

PASIENTFORLØP OG SAMHANDLING MELLOM
KOMMUNE OG SYKEHUS
Statssekretær (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, vil fortelle om 
hvordan «pasientens helsetjeneste» forutsetter at pasienten er en aktiv partner, og involvert i alle viktige
beslutninger. Samhandlingen i dag foregår uten at pasienten har en aktiv rolle i sitt pasientforløp, men
slik kan det ikke fortsette. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt for å sikre god samhandling.
Anne Grethe Erlandsen er utdannet sykepleier og har mange års ledererfaring fra sykehus, kommuner
og politiske organer. Hun har hatt ansvar for flere stortingsmeldinger, som for eksempel «Nasjonal helse og
sykehusplan 2015».

Anne Grethe
Erlandsen

MANDAG 1130–1300

HELHETLIG PASIENTFORLØP I HJEMMET
Hjemmetjenesten i Surnadal har vært en sentral aktør, sammen med NTNU og Trondheim kommune,
i utviklingen av pasientforløpsmodellen HPH – «Helhetlig pasientforløp i hjemmet». Den er beskrevet i
Primærhelsemeldingen og innføres nå bredt i kommune-Norge gjennom KS sitt nettverksarbeid «Gode
pasientforløp». Gjennom arbeidet med et strukturert pasientforløp har hjemmetjenesten i Surnadal
forbedret samhandlingen mellom sykehus, fastlegekontor og pasient/pårørende. I 2017 mottok de
fylkets omsorgspris for dette arbeidet og ble også en av tre kommuner nominert til KS sin etikkpris.

Margrethe
Svinvik

 argrethe Svinvik vil fortelle mer om hvorfor de startet dette arbeidet, hva forløpet består av, hvordan
M
de får det til i hverdagen, hvilke utfordringer de møter og hvilke resultater de har hatt. Margrethe har i 20 år arbeidet som leder i
kommunehelsetjenesten i Surnadal kommune, først ved sykehjem og de siste 10 år som enhetsleder ved hjemmetjenesten. Har
bakgrunn som sykepleier med videreutdanning i ledelse, blant annet en mastergrad i kunnskaps- og innovasjonsledelse.

PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM
Selv om vi har verdens beste helsetjeneste er det likevel slik at de som trenger helsetjenesten mest opplever en fragmentert og usammenhengende tjeneste. Med Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)
har Tromsø, Harstad, Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune sammen med Universitetssykehuset i
Nord Norge utviklet et tilbud som tar utgangspunkt i pasientenes ønsker for sine forløp. PSHT jobber
systematisk med å styrke samarbeid, planlegging og gjennomføring av forløpsarbeidet i samarbeid med
pasient, pårørende, fastlege, pleie og omsorgstjenesten og sykehus. Det har gitt oppsiktsvekkende gode
resultater.

Gro Berntsen

Gro Berntsen, professor ved Universitet i Tromsø (UiT), vil fortelle om sine erfaringer fra arbeidet med PSHT. Hun har
tidligere jobbet ved Nasjonalt senter for e-Helseforskning og ved Primærmedisinsk forskningsgruppe, Institutt for samfunns
medisin ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hennes hovedfokus er utvikling og evaluering av pasientsentrerte helse
tjenester med teknologi og helsetjeneseinnovasjon som verktøy. Hun er videre opptatt av kvalitet i helsetjenesten, pasient
forløp ved komplekse og langvarige helsetjenestebehov og samhandling. Gro var også forskningsdirektør ved Senter for
klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) fra 2005-2009. SKDE ble under hennes ledelse tildelt oppgaven som nasjonalt
kompetansemiljø for kvalitetsregistre.

GODT PASIENTFORLØP HOFTEBRUDD FORUTSETTER
GOD SAMHANDLING MELLOM KOMMUNE OG SYKEHUS
Sykehuset Innlandet HF startet i 2017 optimalisering av tre pasientforløp; der Gode pasientforløp
SI – Hoftebrudd er ett av disse. Forløpet tar for seg hoftebrudd-pasientens reise fra hjem til hjem; fra
kommune til sykehus og tilbake til kommune. Overganger og samhandling er vektlagt, likeledes arbeid
med suksesskriterier for et optimalt forløp.

Embjørg Lie

I foredraget vil Embjørg og Ole fortelle om hvordan sykehus og kommune har jobbet sammen
i dette arbeidet med å identifisere tidstyver, standardisere og benytte ressurser til beste for
pasient og helsearbeidere i kommune og sykehus.
Embjørg Lie er avdelingssjef for Kvalitet og Pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet HF, er
utdannet sykepleier og Lean manager. Hun har arbeidet aktivt med Lean fra 2012 og veileder
flere prosesser med 5S-arbeid og verdistrømsanalyse.

Ole Sveen

Ole Sveen er kvalitetsrådgiver i Gausdal kommune og har fra 2010 deltatt i flere forbedringsprosjekter med utgangspunkt
i Lean og verdistrømsanalyse i Lillehammer-regionen. I det daglige arbeider han mye med pasientforløp og har blant annet god
erfaring med bruk av forbedringstavler i kommunen.
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MANDAG 1400–1530

HVORFOR ETABLERTE VI LEGENES FORENING FOR
KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET?
Ellen vil belyse hvordan leger kan bidra til å forbedre kvalitet og p
 asientsikkerhet, samt forutsetningene for
å kunne gjøre det. Hun ledet Legeforeningens utvalg for pasientsikkerhet i 10 år, og Legenes forening for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2017.
Ellen Deilkås er spesialist i indremedisin, med doktorgrad i pasientsikkerhetskultur. I dag er hun Helse
tjenesteforsker ved Akershus Universitetssykehus, og forsker på metodene for de rutinemessige målingene
av pasientskader og pasientsikkerhetskultur i alle helseforetak.

Ellen Deilkås

HVORDAN HAR DET VÆRT Å VÆRE MED?
Svein Eirik vil fortelle om hvorfor brukerrepresentantene deltar og hvordan det er for en brukerrepresentant
å delta i spesialiserte arbeidsgrupper, som i hans tilfelle er relatert til hjerneslag. I tillegg vil han berøre
spørsmålet om hvorvidt det er behov for deltagelse fra brukerrepresentanter.
Svein Eirik Lund har sittet i Brukerutvalget Sykehuset Innlandet i snart fem år, og har fra 2018 vært nestleder.
Han er utdannet ingeniør med spesialkompetanse innen transport og logistikk, og har også mange år som medlem
av styret i Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), Oppland og Lillehammer.

Svein Eirik
Lund

ER VI KLAR FOR ENDRING? VIRKELIG? HER HAR DU SJEKKLISTEN
Hvis både vilje, evne og ideer til forbedring er på plass, hvorfor lykkes vi ikke i enda større grad i forbedrings
arbeidet i sykehus? Kan vi lære noe av å studere organisatoriske trekk ved organisasjoner som lykkes i dette
arbeidet? Med utgangspunkt i slike forskningsbaserte suksesskriterier vil Hege legge frem en «Sjekkliste for
organisatorisk beredskap» til bruk i planlegging, gjennomføring og implementering.
Hege Andersen ledet arbeidet med Lean og pasientforløp ved UNN i perioden 2008–12. Deretter tok hun en
doktorgrad i Statsvitenskap med implementering av Lean i sykehus som forskningsobjekt. Etter at hun disputerte
i 2016, har hun planlagt og ledet arbeidet med kontinuerlig forbedring på foretaksnivå i sykehuset.

Hege Andersen

MANDAG 1600–1730

«Å STÅ SAMMEN I STORMEN» – FORBEDRINGSARBEID VED LEAN
INNEN PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE
Lilja og Liv vil fortelle om bakgrunnen for deres implementering av Lean, hvordan de har arbeidet
med metodikken og resultatene de har hatt så langt. I tillegg vil de belyse hvordan Lean kan
bidra til at de «står sterkere sammen i stormen» med tanke på økte henvisninger til BUP, samt i
arbeidet med å sikte på både høy kvalitet i pasientarbeid og ivaretakelse av medarbeidere.
Lilja Bjørk Thorsteinsdottir er avdelingssjef PHBURA, avdeling Poliklinikk og Liv Sand
er poliklinikkleder BUP Hinna. har jobbet med Lean siden årsskiftet 2015/2016 og har
implementert dette i flere av poliklinikkene innen BUP. Begge er sertifisert innen Lean og er
gjennom både deltagelse på konferanser og i nettverk aktive i Lean.

LEAN I PSYKISK HELSEVERN – GANSKE KOMPLISERT ASSÅ

Lilja Bjørk
Thorsteinsdottir

Liv Sand

Forbedringsarbeid i en kompleks kunnskapsbedrift handler ofte enkelt og greit om å lære noe nytt ved å gjøre
noe annerledes. Det å få en virksomhet til å benytte ny kunnskap og nye verktøy er som kjent lettere sagt enn
gjort, men Martins erfaring er at det noen ganger faktisk er lettere gjort enn sagt. Tillates dette i dagens helsetjeneste? Har vi rom, mulighet og ikke minst takhøyde for å gjøre først og si etterpå?
Martin Veland har jobbet med flere prosjekter med forbedring i fokus. Noen eksempler er «Riktig og
kvalitetssikret bruk av tvangsmidler», «Brukerstyrte innleggelser i akuttpsykiatri» og «Standardisert kartlegging
av selvmordsfare». En fellesnevner for disse prosjektene er at de er forankret på «gulvet», altså hos fagfolk som
har kunnet anerkjenne behovet for endring og forbedring.

Martin
Veland

ULIKE FORBEDRINGSMODELLER – FÅR VI TIL Å DRA I SAMME RETNING?
Ledere og klinikere må forholde seg til forbedringsmodeller og fagområder som Lean, Forbedringsmodellen,
Modell for kvalitetsforbedring og Tjenestedesign. Anne-Grete tar opp spørsmålet: Burde vi bli enige om en
felles tilnærming eller et felles språk for å unngå forvirring og «konkurrerende» miljøer lokalt og nasjonalt, og
hva kan bidra til tydeligere retning og mer effektive endringsprosesser?
Anne-Grete Skjellanger leder Avdeling for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Helsedirektoratet, og
har tidligere vært ansvarlig for både Pasientsikkerhetskampanjen og Pasientsikkerhetsprogrammet. Nå er
hun blant ansvarlig for å følge opp Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, samt
utviklingsaktiviteter knyttet til F
 orskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I både
nåværende og tidligere arbeid har Anne-Grete vært opptatt av å forbedre virksomheters evne til å bli bedre.
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Anne-Grete
Skjellanger

MANDAG 1730–1800

PANELDEBATT: HVORDAN SKAPE EN KULTUR FOR FORBEDRING?
Bjørn Erikstein er administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus siden 2011. Erikstein er
cand. ed. og dr.med. fra Universitetet i Oslo, og spesialist i onkologi.
Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus. Nina har jobbet med forbedrings
arbeid i Byrådsavdeling for helse og omsorg (Bergen kommune) både gjennom programmet
«Smart omsorg», med fokus på teknologibasert forbedring, og gjennom satsingen «Kunnskaps
kommunen helse omsorg vest». Begge programmene ble startet opp under hennes ledelse og
har oppnådd svært gode resultater. Hun ble kåret til Årets helseleder av NSH i 2018, blant annet
for resultatene fra disse to utviklingsprogrammene.

Bjørn Erikstein

Nina leder en nasjonal ekspertgruppe; Kommunenes strategiske forskningsorgan, som
Nina Mevold
utreder struktur for et kunnskapsløft for kommunene, under HO21-paraplyen. På Sørlandet
sykehus initierer hun nå et nytt stort virksomhetsprogram; «Kvalitet og modernisering – for et
bærekraftig sykehus». Programmet er «motor» for et systematisk forbedringsarbeid ved sykehuset.
Hun deltar i paneldebatt «Hvordan skape kultur for forbedring» sammen med Bjørn Erikstein (OUS) og
Øystein Meland (Ahus).
I tillegg leder Nina nasjonal prosess med Kunnskapsløftet for kommunene, under HO21-paraplyen. På
Sørlandet sykehus er hun med på å rigge virksomhetsprogrammet «Kvalitet og modernisering – for et bære
kraftig sykehus», der forbedringsarbeid vil være i fokus.

Øystein Mæland

Øystein Mæland er psykiater og n
 åværende direktør ved Akershus Universitetssykehus. Under hans ledelse har Ahus de
siste årene satset mye på forbedringsarbeid som metode for utvikling av virksomheten. Alle avdelinger skal ha minst ett
forbedringsprosjekt årlig, og det er gjennomført omfattende kursing og etablert forbedringsnettverk. Forbedringsarbeidet
retter seg særlig mot pasientsikkerhet og bedre logistikk i utredning og behandling av pasienter.

TIRSDAG 0900–1000

EN FORBEDRINGSKULTUR KOMMER IKKE AV SEG SELV
I sitt foredrag skal Bjørn fortelle om hvordan driften av sykehus preges av en betydelig tradisjon og
konservatisme. Kvalitet og pasientsikkerhet settes i høysetet i den daglige driften, men organisering
og samordning av driften til det beste for pasientene blir ofte nedprioritert. For å lykkes med
kontinuerlig forbedring og læring, kreves endring i tankemåte. Det er viktig hele tiden å ha fokus
på hva som er verdiskapende for våre pasienter og tenke pasientflyt og kvalitet i alt vi gjør. I dette
arbeidet er ledelse sentralt.

Bjørn Erikstein

Bjørn Erikstein er administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus siden 2011. Erikstein er cand. med.
og dr. med. fra Universitetet i Oslo, og spesialist i onkologi.

TIRSDAG 1000–1100

25 YEARS OG LEADERSHIP LESSONS IN QUALITY
AND EFFICIENCY IN HEALTHCARE
At the conference Jim will explain why quality improvement is a driver in his leadership. How
did quality improvement become a driver in a national savings-program such as the one he led
in UK’s N
 ational Health Service (NHS)? How can we be the generation of leaders and health care
professionals that take the responsibility and transform healthcare? Jim will provide all participants with
two tools that can help you with creating a culture of quality improvement.

Jim Easton

Jim Easton has 30 years of experience from healthcare, and many years in leadership. He has been CEO of York Hospital
for several years and is now Managing Director for Health Care in Care UK’s Health Care division. This division provides a
wide range of services for NHS patients across the country. His leadership is founded on quality improvement, as the core
knowledge and strategy. His period as a NHS National Director for Improvement and Efficiency after the fi nancial crisis gave
important insight. He has been a leading voice in quality improvement for the last 15 years.
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WORKSHOP PÅ HOTELLET 1200–1500

VALG 1: LEAN I HELSE
OECD publiserte en rapport som sier at opp mot 40 prosent av alle utgifter i helse
sløses bort på grunn av ineffektivitet. I en verden hvor helsesektoren møter et økt
fokus på reduksjon av kostnader, samt økt kvalitet og lønnsomhet, blir det enda
viktigere å utnytte dette potensialet.

Martin
Schönbeck

Finn Holm

Gjennom en workshop med EY vil du under helsekonferansen få innblikk i metodikk
og verktøy vi som konsulenter legger til grunn når vi hjelper våre kunder med å hente ut dette
potensialet. EYs tilnærming legger til rette for at helsetjenesten skal kunne optimalisere resultatene både innenfor økonomi,
kliniske resultater og administrativ drift. Samtidig!
Finn Holm, Partner EY og Martin Schönbeck, senior manager EY leder denne workshopen.

VALG 2: LEAN LEDELSE OG INNFØRING AV LEAN
Den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med lean er ledelse. Kreves det en bestemt type
lederskap i Lean? Hvordan passer eventuelt dette inn i helsesektoren? Hvordan får man med seg
medarbeiderne på endringsreisen mot systematisk og kontinuerlig forbedring? Hvem har ansvar
for hva i innføringen av Lean?

Marte
Daae-Qvale
Holmemo

I denne workshopen diskuterer vi ulike problemstillinger knyttet til det å innføre Lean,
videreutvikle tjenestene gjennom Lean og sikre at Lean ikke blir et midlertidig blaff som traff
hverdagen. Deltakerne på workshopen bidrar med problemstillinger og refleksjoner under
veiledning av Eli-Janne og Marte.
Eli-Janne Larsen er avdelingsleder ved Svolvær Omsorgssenter i Vågan kommune. Hun
er utdannet sykepleier, med etterutdanning i ledelse. Ble introdusert for Lean i 2016, og har
siden jobbet med Lean som filosofi (og metode) i utviklingsarbeidet ved enheten. Hun vil
dele sine erfaringer i å lede avdelingens Lean-reise i opp- og nedturer.

Eli-Janne
Larsen

Marte Daae-Qvale Holmemo er organisasjonsutvikler og forsker ved NTNU og det nasjonale forskningsprosjektet til
Norges Forskningsråd «Lean Management». Hun vil knytte problemstillingene fra workshopen opp mot internasjonal
forskning på lean lederskap og Lean i offentlig sektor.

VALG 3: HJEMMETJENESTEN I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Lean kontinuerlig forbedring som filosofi – og metodikk for å utvikle hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune. Hjemme
tjenesten er sentral i arbeidet med å sikre gode pasientforløp internt i kommunen og i samarbeid med sykehuset.
Kommunen står ovenfor nye, flere og komplekse oppgaver, noe som stiller store krav til kompetanse og kapasitet i helseog omsorgstjenesten. I Vestre Toten valgte de å endre organiseringen i hjemmetjenesten for å kvalitetssikre likt tilbud til
alle innbyggere, og samle og bygge opp kompetansen for å sette seg i stand til å møte fremtiden.
Lean kontinuerlig forbedring har vært sentrale prinsipper og metodikk i planlegging av å etablere en ny hjemmetjeneste.
Kommunen erfarer at Lean prinsippene legger til rette for medarbeiderskap og at leder kan lykkes med å lede en så stor
enhet som dette er blitt.
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STUDIEBESØK 1200–1500

VALG 4: VEIEN FRA PLEIE OG OMSORG
TIL SELVSTENDIGHET OG MESTRING
Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen har lenge jobbet for å finne bedre løsninger i 1. linjetjenesten. Det har vært dyrt, og brukerne har fått en
tjeneste som ikke har bygd opp under deres egne ressurser. Dette henger i aller høyeste grad sammen.
Arbeidet med hverdagsrehabilitering i bydel St.Hanshaugen startet i 2011. Det har hele veien produsert resultater knyttet til å
opprettholde brukernes funksjon og gode helse, samtidig som det har resultert i en mer økonomisk effektiv tjeneste. På grunnlag
av disse resultatene har det vært en dreining i bydelens ledelse og organisering mot å fokusere mer på hverdagsmestring som
et tankesett i oppfølgingen av alle brukerne våre.
Seksjon Hverdagsmestring ble opprettet i 2014 og har vokst til over 30 årsverk. Brukere som tidligere ble tilbudt pleie og omsorg
før de hadde et reelt behov av det, får nå spørsmål om hva som er viktig for de i den situasjonen de er. Deretter gir bydel
St. Hanshaugen støtte og oppmuntring til egenmestring. Synergieffektene av dette er mange!
Alle brukere i bydel St.Hanshaugen blir møtt med en tanke om at de skal få hjelp til å mestre. På besøk hos bydelen vil du få innsikt
i hvordan de har jobbet med å endre fokuset fra pleie og omsorg, til brukernes egne ressurser og ønske om å mestre hverdagen.
Dette har vært, og er fortsatt, en omfattende jobb med holdninger og tankesett så vel som organisering.

VALG 5: TILLITSMODELLEN I OSLO KOMMUNE
Bydel Ullern

Tillitsmodellen er et prosjekt som har testet ut et alternativ til bestiller-/utførerorganisering i helse- og omsorgstjenestene.
Prosjektet har testet ut en organisering i hjemmetjenesten med tverrfaglige team, som har hatt et helhetlig ansvar for brukerne i
et avgrenset geografisk område i bydelen. Oslo kommune har fått mange nyttige erfaringer fra prosjektet som tas med videre i
satsingen på hjemmetjenester.
Under besøket hos bydel Ullern vil du få presentert hvordan prosjektet ble gjennomført, hvilke erfaringer de har gjort og hva som
er veien videre. I tillegg vil to bydeler, med en tverrfaglig vinkling, fortelle om hvordan de har organisert sine tjenester, basert
på erfaringer fra blant annet Tillitsmodellen. Avslutningsvis vil du også få innsikt i brukernes perspektiv, med historier basert på
brukernes erfaringer.

VALG 6–10: DET GRØNNE KORSET
Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehusåpner dørene for interaktive besøk i driften der du kan velge blant fem ulike enheter:
Sterilavdelingen: Med 20 ulike nasjonaliteter på avdelingen; hvordan drive daglig risikostyring der alle bidrar.
Sentralt henvisningsmottak: Fra kaos til kontroll ved hjelp av medarbeiderinvolvering, åpenhet og småskalaforbedringer.
Sengepost A6: Slik bygget vi en forbedringskultur samtidig som vi fikk bedre utnyttelse av ressursene.
Nyfødt intensiv: Lær hvilke verktøy denne lederen benytter for å bygge større åpenhet og tilgjengelighet i arbeidet med
uønskede endelser og risikofaktorer i den kliniske hverdagen.
Kontortjenesten hjertemedisin: Spredt virksomhet er ingen unnskyldning for ikke å ha daglig styring. Møt kontortjenesten
der alle tar ansvar for egen hverdag.
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BLI MEDLEM
I LEAN F
 ORUM
NORGE
FÅ RABATT PÅ HELSEKONFERANSEN
Pris for bedriftsmedlemskap er differensiert etter
størrelse på bedrift. Les mer om dette på
www.leanforumnorge.no/om-oss/bli-medlem

LEAN FORUM NARVIK

Lean Forum Norge er et åpent forum for å
fremme verdiskapning gjennom innovasjon og
virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling
av «den n
 orske modellen» og «Lean filosofi»
står sentralt i forumets arbeid.
Det finnes i dag 10 regionale nettverk
tilknyttet Lean Forum Norge: Bergen, 
Buskerud/Telemark/Vestfold (BTV),
Innlandet, Midt-Norge, Nordland (eget
lokalt nettverk i Narvik), Nordvest, Oslo,
Stavanger, Tromsø og Østfold.

WEEKENDTILBUD!

Benytt helgen i Oslo
før k onferansen med et
spesialtilbud på hotellet.
Bookes via påmeldings
skjemaet.

PRAKTISK
INFORMASJON
KONFERANSEAVGIFT (Inkludert festmiddag dag 1)
Kr 6.000,Kr 5.400,- for bedriftsmedlemmer i Lean Forum Norge
Grupperabatt: Kom 4, betal for 3
Alle priser er ekskl. mva.
Overnatting kommer i tillegg.
PÅMELDING
Påmelding skjer via våre hjemmesider:
www.leanforumnorge.no
Spørsmål kan rettes til sekretariatet:
Lean Forum Norge
Mobil: 406 08 131/930 11 955
Mail: post@leanforumnorge.no
Mer utfyllende informasjon om hele
konferansen kan du finne på vår hjemmeside:
www.leanforumnorge.no
KONFERANSESTEDET
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu
OVERNATTING
Overnatting på konferansehotellet booker du via
påmeldingsskjemaet.

www.leanforumnorge.no

