Gjøre mer med mindre
Hvordan oppnå bedre helsegevinster
med færre ressurser?
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The better the world works.
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Lean i helse
- Hva er Lean i helse og hvorfor gjør vi det?

Tilnærming
- Fire byggeklosser med teori, eksempler fra våre
kunder og praktiske øvelser

Resultater
- Eksempler på resultater våre kunder har oppnådd
med vår hjelp
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Helsesektoren står overfor en rekke utfordringer, og Lean er en tilnærming
for å møte disse
Økte krav til behandlingskvalitet
og pasientsikkerhet

1
Rask teknologisk utvikling

2
Pasientene stiller høyere
krav til fleksibilitet,
service, samhandling og
tilgjengelighet

6

Økende krav
til systemet
5

Sterkt press om å
redusere kostnader

4

3

Aldrende befolkning med økende
grad av livsstilssykdommer

Økte krav til arbeidsplassen, med behov for
utvikling, handlingsfrihet og mestring

Basert på EYs erfaringer sløser helsesektoren bort en betydelig andel av
tildelte midler

30 %

Mer enn
av tildelte midler sløses bort på
ineffektivitet i bruk av personell, tjenester, utstyr og
prosesser i helsesektoren

10 % av pasientene på sykehus påføres unødvendige
skader som fører til forlenget behandling

10 %

Mer enn
av helseforetakenes utgifter går til
korrigering av medisinske feil eller infeksjoner som
pasienter pådrar seg på sykehus

Kilde: The World Health Organization – Global health expenditure atlas, OECD – Tackling wasteful spending on health, EY – New Horizons

Og hva er årsakene?

01

Atferd er hovedårsaken til sløsing og feilbehandling

02

Analyser fokuserer i all hovedsak på input, output og utfall, og ikke hva som
driver disse elementene

03

Etterspørsel etter helsetjenester er ikke nødvendigvis skapt av et reelt behov

04

Forbedringsarbeidet er sub-optimalt fordi man ikke ser på helheten

05

Uønsket klinisk variasjon øker risikoen for pasientsikkerheten og sløser med
ressursene

Lean har en lang historie i helsesektoren både globalt og nasjonalt

1

2

3

1

4

5

Lean i helsesektoren handler om pasientfokus, kontinuerlig utvikling og
systematisk problemløsning

Filosofi

Prosess

►
►

Langsiktig og helhetlig filosofi
Verdiskaping for pasientene, sett fra pasientens
synspunkt

►
►

►

Mennesker

Sikre kontinuerlig flyt og riktig kapasitet
Gjøre ting riktig, og redusere sløsing
Pasientfokuserte og standardisere arbeidsprosesser

►
►
►

Problemløsning

Respekt for pasienten og pårørende
Utfordre alle til forbedring
Utvikle ledere og ansatte som forstår filosofien

►
►

Systematisk og team-basert problemløsning
Fjerne rotårsaker – ikke bare symptomene

Hva er ikke Lean i helse?
Lean er IKKE:
… en metode som fokuserer på rasjonalisering og reduksjon av arbeidsstyrken
… et sett av verktøy
… små steg som gjøres «på gulvet»
… samlebåndsfilosofi

… et prosjekt med en sluttdato
… bare relevant for repetitive oppgaver med høyt volum
… tavlemøter
… en standard metode som kan brukes universelt

Den ideelle pasientreisen er basert på Toyotas idé om den perfekte prosess

Toyota sin idé om den
perfekte prosess

Definisjon på kvalitet
i pasientbehandling

Varer og tjenester som…

Den ideelle pasientreisen er et behandlingsløp hvor pasienten får…

… er feilfri
… kan leveres én og én av gangen
… kan leveres i henhold til behovet til den enkelte kunde
… kan leveres umiddelbart
… kan produseres uten sløsing
… kan produseres på en trygg måte i et trygt arbeidsmiljø

… korrekt behandling – trygt, sikkert og uten komplikasjoner
… hensiktsmessig behandling tilpasset den enkelte pasient sine behov
… virkningsfullt og kun den behandling det er behov for og som er ønsket
… behandling til riktig tid
… effektiv behandling uten sløsing til lavest mulig kostnad
… trygg behandling for alle involverte og miljøet

Tre strategier for å øke kvaliteten og redusere kostnader i et helsesystem
1

2
Redusere behovet for
helsetjenester

Behandle ved første
kontaktpunkt og på beste
mulige omsorgsnivå
(BEON)

3
Sikre at pasientreisen
karakteriseres av flyt og
kvalitet

Individer

Individer

Individer

Individer

Pasientforløp

Primærhelsetjenesten

Akuttsykehus

Regionsykehus

Primærhelsetjenesten
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Kontinuerlig flyt og økt pasientverdi skapes gjennom å fjerne de viktigste
hindringene som er sløsing, variasjon i kvalitet og ikke tilpasset kapasitet
Kapasitet og behov
Forstå pasientstrømmens behov
og juster kapasitet deretter

Sløsing
Reduser eller fjern aktiviteter
som ikke skaper verdi

Pasientbehov

Pasientbehov

Kontinuerlig flyt og pasientverdi
Aktiviteter Sløsing

Verdi- Aktiviteter Sløsing
skaping

Kapasitet

Verdiskaping

Kapasitet

Kvalitet og variasjon
Reduser alle avvik fra
kvalitetsstandarder og prosedyrer
som forårsaker uønsket variasjon

t

t

Oppnå kortere pasientforløp med
forbedret kvalitet og lavere kostnad

Vi skaper kontinuerlig flyt av koordinerte og synkroniserte aktiviteter på tvers
av avdelinger og hele helsesystemet
Primærhelsetjenesten

Vurdering av
henvisning

Konsultasjon

CT

Operasjon

Utskrivning
av pasient

Fordeler med kontinuerlig flyt
►

Kortere ledetid

►

Feil blir oppdaget før de dupliseres

►

Mindre køer og arbeid under utarbeidelse

►

Krever mindre utstyr

►

Mer fleksibilitet på tid og kvantitet

►

Økt kapasitetsutnyttelse

►

Enklere å oppdage feil

►

Hvert steg blir gjensidig avhengig

Optimering av hvert steg individuelt lager en sub-optimalisering for hele systemet

Primærhelsetjenesten

Verdiskaping fra start til slutt sett fra pasientens synspunkt – nytt
prosessdesign reduserte pasientforløpet med 21 dager
EKSEMPEL

Vurdering av
henvisning

Før

Time hos
onkolog

CT-møte

CT

Verdiskaping
Sløsing

CT med
vurdering
Kontroll
Vurdering av
Operasjon
henvisning

Etter

Kontroll

Pasientforløp slutt

Start av
pasientforløp

Start av
pasientforløp

Operasjon

Økt andel verdiskaping, kortere
ledetid og mindre sløsing

Pasientforløp slutt

Ved å fjerne sløsing og øke effektiviteten av nødvendige, men ikke-verdiskapende aktiviteter,
frigjør vi tid til å fokusere på aktiviteter som gir verdi for pasienten

Sløsing – Reduser eller fjern aktiviteter som ikke skaper verdi

Kapasitet og behov
Forstå pasientstrømmens behov
og juster kapasitet deretter

Sløsing
Reduser eller fjern aktiviteter
som ikke skaper verdi

Pasientbehov

Pasientbehov

Kontinuerlig flyt og pasientverdi
Aktiviteter Sløsing

Verdi- Aktiviteter Sløsing
skaping

Kapasitet

Verdiskaping

Kapasitet

Kvalitet og variasjon
Reduser alle avvik fra
kvalitetsstandarder og prosedyrer
som forårsaker uønsket variasjon

t

t

Oppnå kortere pasientforløp med
forbedret kvalitet og lavere kostnad

Utnytte kunnskap og erfaring
sub-optimalt

Overbehandle

Eksempel på
aktiviteter man
bør gjøre mindre av

Bevege

Vente

?

Transportere

Lagre og
kødannelse

Overadministrere

Feilretting/
dobbeltarbeid

Vi starter med å fokusere på aktivitetene som ikke skaper verdi for pasienten

Før

Etter

Verdiskapende aktiviteter

Sløsing

Verdiskapende aktiviteter

Økt verdiskapning

Sløsing

Nødvendig sløsing

Nødvendig
sløsing

Reduserte kostnader/frigjort kapasitet

Det er ikke uvanlig at kun 1/3 av arbeidstiden er tilgjengelig for
verdiskapende aktiviteter for pasienten
EKSEMPEL: Fordeling av ansattes tid ved poliklinisk avdeling

100%
29%
17%
9%

Arbeidstid

Administrativt Utdanning
arbeid

Interne møter

7%

Pauser

3%

Eksterne
møter

2%

34%

Tekniske
Konsultasjon
problemer med pasienter

Eksempler på sløsing på operasjonsstuer
EKSEMPEL

Ledende praksis
internasjonalt

Sammenligning
median skiftetid
(minutt)
I Norge og
internasjonalt*:

Ortopedisk Norge

Sykehus X

25
35
54

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Medianverdier på start og sluttidspunkt operasjon

Eksempel på utnyttelse av operasjonsstuer

Utnyttelse av operasjonsstuer 01.08.2018 – 30.10.2018
600
85% Utnyttelsesmål

Minutter
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OR 14

5S er en metode for å skape struktur på arbeidsplassen og resulterer i en
velorganisert arbeidsplass med visuelle kontroller

1

2
Sortere

Før

3
Strukturere

4
Skinne

5
Standardisere

Etter

Sikre

Kvalitet og variasjon – Reduser alle avvik fra kvalitetsstandarder og
prosedyrer som forårsaker uønsket variasjon
Kapasitet og behov
Forstå pasientstrømmens behov
og juster kapasitet deretter

Sløsing
Reduser eller fjern aktiviteter
som ikke skaper verdi

Pasientbehov

Pasientbehov

Kontinuerlig flyt og pasientverdi
Aktiviteter Sløsing

Verdi- Aktiviteter Sløsing
skaping

Kapasitet

Verdiskaping

Kapasitet

Kvalitet og variasjon
Reduser alle avvik fra
kvalitetsstandarder og prosedyrer
som forårsaker uønsket variasjon

t

t

Oppnå kortere pasientforløp med
forbedret kvalitet og lavere kostnad

Kan vi føle oss trygge som pasient på et sykehus?

10 % sannsynlighet for at du blir utsatt for en feil uansett hvor du blir lagt inn på sykehus

!

Det er
i verden

!

Sannsynligheten for å dø på grunn av feilen er

!

Til sammenligning er sannsynligheten for å dø i en flyulykke

!

Mer enn 100
✓
✓

1/300
1/10 000 000

000 sykehus globalt har tatt i bruk WHO sin sjekkliste for trygg kirurgi:
Komplikasjoner er redusert med 33 %
Dødsraten er redusert med 50 %

Kilder:
Reuters.com: «Going Into Hospital is Far Riskier Than Flying: WHO»
The New England Journal of Science: «A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population»

Helsevesenet oppfyller ikke kravene til behandling

Hvordan et pasientforløp ser ut på overordnet nivå…

Henvisning

Konsultasjon
og prøver

Diagnose

Behandling

Utskrivning

… og hvordan et pasientforløp gjerne ser ut i praksis
Planleggingsfasen

Utilstrekkelig
informasjon

Henvisning

• Ulike kriterier
for evaluering
• Manglende
standarder

Evaluering
Lege venter på
evaluering av
henvisning

Utføringsfasen

Ikke på
samme
dag

Ventetid

Trenger
ytterligere
eksaminering

Innlagt før
operasjon

Pasient trenger Unødvendig bruk av
ikke operasjon ressurser

Eksaminering

Unødvendig
opphold på
sykehuset

Operasjonsplanlegging
Feil

• Ikke
planlagt på
samme dag
• Dårlig
ressursplanlegging

Ventetid

• Pasient ikke klar for
operasjon
• Svak ressursplanlegging

Ferdigstilling av
eksaminasjon

• Flere
eksamineringer
• Manglende
standarder

• Ingen
systematisk
oppfølging

Pasient reiser
hjem

Oppfølging

Operasjon
(Operasjon av dag
eller sammedagpasienter)
• Kanselleringer
• Lavt inntak av dag og
sammedag-pasienter

Sengepost

• Høy gjennomsnittlig lengde på
oppholdet
• Unødvendig opphold på
sykehuset
• Økt risiko for infeksjoner

Mange operasjoner blir ikke gjennomført som planlagt, blant annet som følge
av dårlig struktur i utredningsforløpet
EKSEMPEL
24 % av alle planlagte operasjoner årlig, blir strøket, hvor ca. 60 % av
strykningene skjer samme dag eller dagen før operasjon
Planlagte operasjoner
Antall strykninger

87 % av alle planlagte operasjoner flyttes en eller flere ganger
2 708

30 134
7 215

Andel strykninger knyttet til
utredning / forberedelse av pasient** 3 400

Gjennomførte operasjoner

24 %

47 %

4 479

Replanlagt samme dag: 22%
19 %
Replanlagt annen dag: 78%
69 %

Av operasjoner som strykes, strykes omtrent halvparten samme dag

Ikke replanlagt: 13%
13 %
15 830

3 533

0 dager (samme dag)
1 dag

483

2 dager

261

> 3 dager

7%
4%
2 938

41 %

Operasjoner planlagt tett opp mot behandlingsfrist som resulterer i
strykninger, fører ofte til fristbrudd

49 %

Kapasitet og behov – Forstå pasientstrømmens behov og juster kapasitet
deretter
Kapasitet og behov
Forstå pasientstrømmens behov
og juster kapasitet deretter

Sløsing
Reduser eller fjern aktiviteter
som ikke skaper verdi

Pasientbehov

Pasientbehov

Kontinuerlig flyt og pasientverdi
Aktiviteter Sløsing

Verdi- Aktiviteter Sløsing
skaping

Kapasitet

Verdiskaping

Kapasitet

Kvalitet og variasjon
Reduser alle avvik fra
kvalitetsstandarder og prosedyrer
som forårsaker uønsket variasjon

t

t

Oppnå kortere pasientforløp med
forbedret kvalitet og lavere kostnad

Arbeid kan organiseres på mange måter…

Variasjonen forårsakes ofte av dårlig styring og planlegging
EKSEMPEL

Øyeblikkelig hjelp er veldig forutsigbart gjennom året, mens antallet elektive pasienter varierer betydelig

1 860

1 762

1 634

1 626

1 826

1 676

1 528

1 481

1 252

1 252

1 243

537
328

Jan.

354

287

Feb.

Mar.

301

Apr

310

Mai

302

Jun
Elektiv

Std.av. Elektiv: 351, Std.av. Ø.hj.: 21

313

Jul
Øhjelp

320

Aug

334

Sep

356

Okt

320

Nov

347

Des

Poliklinikker har ofte vesentlig ubrukt kapasitet
EKSEMPEL

Bruk av en poliklinikk gjennom døgnet (per 20 min)

Konsultasjoner ved en poliklinikk fordelt på ukedag
-73%
1 118

800

Konsultasjoner ila et år

Registrerte pasienter ila et år

1 000

600
400
200
0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

795

881
601

304

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Hvordan sikre samsvar mellom kapasitet og pasientstrømmens behov (1/4)

1

Forstå det reelle behovet
etter kapasitet og tilhørende variasjon

2

Forstå årsakene til variasjonen i behovet (ofte
interne årsaker), og deretter reduser disse

3

Øk kapasiteten ved å forbedre utnyttelsesgraden

4

1
Volum

Statisk kapasitet

Kunstig høy variasjon i behov
(ikke reelt behov)

Tilpass kapasiteten til den faktiske
variasjonen i behovet

Tid

Hvordan sikre samsvar mellom kapasitet og pasientstrømmens behov (2/4)

1

Forstå det reelle behovet
etter kapasitet og tilhørende variasjon

2

3
4

2
Volum

Statisk kapasitet

Forstå årsakene til variasjonen i behovet (ofte
interne årsaker), og deretter reduser disse

Øk kapasiteten ved å forbedre utnyttelsesgraden

Tilpass kapasiteten til den faktiske
variasjonen i behovet

Faktisk
variasjon i behov

Tid

Hvordan sikre samsvar mellom kapasitet og pasientstrømmens behov (3/4)

1

Forstå det reelle behovet
etter kapasitet og tilhørende variasjon

2

Forstå årsakene til variasjonen i behovet (ofte
interne årsaker), og deretter reduser disse

3
4

3
Volum

Statisk, men
økt kapasitet

Øk kapasiteten ved å forbedre utnyttelsesgraden

Tilpass kapasiteten til den faktiske
variasjonen i behovet

Faktisk
variasjon i behov

Tid

Hvordan sikre samsvar mellom kapasitet og pasientstrømmens behov (4/4)

1

Forstå det reelle behovet
etter kapasitet og tilhørende variasjon

2

Forstå årsakene til variasjonen i behovet (ofte
interne årsaker), og deretter reduser disse

3

Øk kapasiteten ved å forbedre utnyttelsesgraden

4

Tilpass kapasiteten til den faktiske
variasjonen i behovet

4
Volum
Fleksibel
kapasitet

Faktisk
variasjon i behov

Tid
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Når vi har jobbet med de fire boksene – hva er resultatene?

Kapasitet og behov
Forstå pasientstrømmens behov
og juster kapasitet deretter

Sløsing
Reduser eller fjern aktiviteter
som ikke skaper verdi

Pasientbehov

Pasientbehov

Kontinuerlig flyt og pasientverdi
Aktiviteter Sløsing

Verdi- Aktiviteter Sløsing
skaping

Kapasitet

Verdiskaping

Kapasitet

Kvalitet og variasjon
Reduser alle avvik fra
kvalitetsstandarder og prosedyrer
som forårsaker uønsket variasjon

t

t

Oppnå kortere pasientforløp med
forbedret kvalitet og lavere kostnad

Vi har bistått mange kunder med å oppnå signifikante reduksjoner i ventetid,
fristbrudd og løftebrudd
EKSEMPEL

Redusert ventetid for operasjon med 70 %

Redusert antall fristbrudd i poliklinikk med 92 %

Vi har realisert store gevinster i mange operasjonsavdelinger
EKSEMPEL

Økt andel dagkirurgi

Redusert pre- og
postoperativ liggetid

+20%

Før

Færre strykninger

-37%

Etter

Før

-20%

Etter

Før

Etter

Gjennom riktig oppstartstid og redusert omleggingstid fra 90 til 40 minutter
fikk vi plass til én ekstra operasjon per stue per dag
EKSEMPEL
Omleggingstid
Avslutning
operasjon
07:30

08:00

09:00

Opprinnelig
situasjon

Operasjon

Forberedelse
operasjon

10:00

11:00

90 min

12:00

13:00

14:00

90 min

08:05

Ny
situasjon

40 min

40 min

40 min

+ 33%

15:00

Vi har realisert signifikante reduksjoner i liggetid
EKSEMPEL

7,0

6,0

Antrall liggedøgn

5,0

Gjennomsnittlig antall
liggedager før operasjon

4,0

Gjennomsnittlig antall
liggedager etter operasjon

3,0

2,0
Gjennomsnittlig antall
liggedager totalt

1,0

0,0
okt

nov
2012

des

jan

feb

mar

apr

mai

jun
2013

jul

aug

sep

okt

nov

des

Redusert ledetid, økt volum, økt produktivitet og økt tilfredshet
blant ansatte – kåret til årets Lean-prosjekt i 2015
EKSEMPEL

Signifikant reduksjon i ventetid

Økt antall analyserte prøver
400

300

Antall dager ventetid

250

Fra 270 til 10 dager

200

96 %

150

100

Antall analyserte prøver

350
300
250

285 %

200
150
100

50

50
0

0
2013
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OPTIMAL
RESSURSBRUK

Bærekraftig
sykehusdrift
KVALITET OG
PASIENTSIKKERHET

GODT ARBEIDSMILJØ
OG HMS
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Lean i helse
- Hva er Lean i helse og hvorfor gjør vi det?

Tilnærming
- Fire byggeklosser med teori, eksempler fra våre
kunder og praktiske øvelser

Resultater
- Eksempler på resultater våre kunder har oppnådd
med vår hjelp

Q&A

Hvordan forbereder du deg til
morgensdagens helsetjenester?

The better the question. The better the answer.
The better the world works.

