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VIRKER: Sykepleierne Mari Dæhlen (til venstre) og Trine Lise Ballangrud har fått mer tid til Anne Marie Engen 
og de andre brukerne av hjemmetjenesten i Gran. Rådmann Arne Skogsbakken er imponert over Lean-resul-
tatene.

– Glimrende, sier råd-
mann Arne Skogsbak-
ken. Torsdag fikk han 
høre hvordan med-
arbeidere i hjemme-
tjenesten har «snudd 
steiner» for å finne 
smartere måter å 
jobbe på.
Gro E. HammErstad
geh@hadeland.net l 950 46 986

GRAN: Det er to år siden «Lean» 
dukket opp som en idé i Gran 
kommune.

Rådmann Arne Skogsbakken 
mente arbeidsmetodikken som 
fungerer bra i privat næringsliv 
for å jobbe mer effektivt, måtte 
kunne overføres til kommunal 
virksomhet. Kommunestyret 
tente på ideen, og siden har det 
gått slag i slag for prosjektet som 
i Gran har fått navnet «Bølgen 
– Lean i Gran 2011 – 2013».

Til nå har ledere for 20 små og 
store virksomhetsområder vært 
gjennom innføring i Lean-meto-
dikken. 12 nye står for tur i høst. 
Innen utgangen av 2013 skal alle 
kommunens 65 enheter ha tatt i 
bruk Lean som arbeidsmetode.

Gode resultater
– Vi har sett resultater av arbeidet 
i alle enhetene som til nå har tatt i 
bruk Lean, sier prosjektleder for 
Lean, Karin Aschim Olerud.

Hun har valgt å trekke fram 
hjemmetjenesten i Gran distrikt 
som et eksempel hun vil vise 

både lokalavisen og rådmann 
Arne Skogsbakken.

Hjemmetjenesten i Gran var 
gjennom innføringsprosjektet i 
fjor høst. De har regnet ut at de 
ved enkle grep har fått 18 timer 
mer i uka å bruke til beste for pa-
sientene.

Noe av det første tjenesten tok 
for seg var kjørelister.

– Vi fant ut at ved å lage mer 
effektive lister å kjøre etter ut til 
pasientene, har vi spart 3,5 time i 
uka, sier fagsykepleier i hjemme-
tjenesten, Trine Lise Ballangrud.

Et annet grep de har gjort er å 
endre rutinene for rapportering 
når et skift går av og et nytt kom-
mer på.

– Med 10 ansatte på jobb har 
vi en innsparing her å 12 timer i 
uka, sier sykepleier Mari Dæh-
len.

Fast apotekdag har gitt ytterli-
gere innsparinger som fort blir til 
mellom en og to timer i uka.

– Alt dette er tid som gjør at vi 
nå har bedre tid til pasientene, vi 
kan reise ut et kvarter tidligere 
og vi får bedre tid hos den en-
kelte. Det ser og hører vi at de 
setter pris på, sier de to sykeplei-
erne.

– Nødvendige møter er effek-
tivisert og gode ideer noteres på 
forbedringstavla på møterommet 
i stedet for å bli sagt i forbifarten 
for så og bli glemt, sier Aschim 
Olerud.

Fornøyd rådmann
– Dette er glimrende og akkurat 
det vi håpet på. Det er så mye 
kunnskap ute i egen organisasjon 
som vi må bruke. Mange kan ha 
hatt tanker om forbedringer. Nå 
er det satt i system. Dette er en 
suksesshistorie, sier rådmann 
Arne Skogsbakken.

Han poengterer at Lean ikke 
handler om å spare penger, men 
om å yte bedre tjenester og gi an-
satte en bedre arbeidshverdag.

– Det er ikke Lean som er sva-
ret på innsparingstiltakene vi skal 
gjennom. Lean er et virkemiddel 
for å takle utfordringer framover. 
Vi må yte mer, uten at ressur-
sene øker. Ingen blir motivert til 
å tenke endringer dersom det er 
kutt som har fokus, sier han.

– Vi luker ut aktiviteter som 
ikke har verdi for brukerne og 
arbeider løsningsorientert og 
systematisk med forbedringer, 
sier Aschim Olerud.

Fått mer tid 
til pasientene

Penger til trefiber
HADELAND: Innovasjon Norge har fått ytterligere 20 millioner kroner til å bistå bedrifters 
utvikling av trefiberbasert produksjon. Midlene er en del av regjeringens tiltakspakke på 
100 millioner kroner til styrking av treforedlingsindustrien, besluttet i revidert statsbudsjett 
2012. Bedrifter som kan søke er de som har planer om å utvikle produkter basert på 
trefiber og satser på ye produksjonsprosesser, mer effektiv ressursutnyttelse, logistikk-
utfordringer, teknologiutvikling som reduserer miljøpåvirkningen og bedriftssamarbeid.

Klart du stopper 
hos oss i sommer

God sommer ønskes 
alle våre kunder!

Våre åpningstider i juli:

Åpningstider i juli: Man.-fre. 9-16. Lørdag 10-14.

BERGERSEN FLIS
Storgata 39, 2750 Gran, tlf. 61 31 36 70
www.bergersenflis.no

Stort utvalg av fliser!

Dyrebutikken i Storgata i Gran

15 kg hundefor. FAST LAVPRIS 

USAs mest solgte! KR 349,-

Medlem
i ZOO-1 
kjeden!2750 GRAN – TLF. 61 33 18 40

349,-

Granstunet Kjøpesenter - Raufoss Kjøpesenter - Gjøvik SentrumGranstunet Kjøpesenter - Raufoss Kjøpesenter
Tlf. 920 79 959 - www.gullhagen.no

7.999,-

6.999,- 5.999,-

4.199,- 2.499,-

3.999,-

Flere tas for ulovlig kjøring
HADELAND: Mer effektive kontrollmetoder gjør at Statens vegvesen 
tar flere som kjører ulovlig. De siste årene har vegvesenet tatt i bruk 
skiltlesere for å skanne bilskilt. Skiltene sjekkes mot ulike databaser. 
I løpet av brøkdelen av et sekund får kontrollørene beskjed om noe 
ikke er i orden. – Vi vinker bare inn de kjøretøyene som skulle vært 
avskiltet. Bilister som har alt i orden, merker ikke noe til kontrollen, sier 
avdelingsdirektør Kari Aamot i Statens vegvesen. Til enhver tid er det 
rundt 200 000 kjøretøy her i landet som har én eller flere mangler.


