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Förord

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment för 
en examen i Industriell ekonomi. Arbetet innefattar en 5S-implementering av ett förråden på 
hjärtavdelning på SÄS sjukhus för att underlätta för personalen när de behöver använda sig av
material som är positionerat inne i förrådet. Uppdraget innefattar även att reducera bundet 
kapital i förrådet samt att se till att personalen bibehåller och använder sig av det nya 
systemet.

Vi tycker att det har varit en lärorik upplevelse och känner oss nöjda med resultatet, vi vill 
därför passa på att tacka alla som jobbar på SÄS och hjärtavdelningen som hjälpt oss. Vi vill 
även rikta ett stort tack Anne-Charlotte Holmgren för att hon tagit på sig rollen som 
handledare. Hon har hjälp oss med det vi behöver och gett oss den hjälp vi behövt när vi 
frågat efter den. Hon var även den som tog kontakt med verksamhetsutvecklare Patrik Ziebell 
som har varit den person vi arbetat ihop med mest. Patrik har gjort vägen till ett komplett 
examensarbete mycket lättare än den hade kunnat vara. Han har jobbat hårt för att hjälpa oss 
få det resurser vi behöver i tid, så som personer att göra tidsstudien på. Vi fick även följa med 
honom, Jennie och Dan, som är sjuksköterskor på avdelningen, ihop med personal 
runtomkring på ett antal vanliga dagar för dem för att få en bredare syn på hur organisationen 
fungerar. Patrik har demonstrerat det arbete som han ihop med ledningen har utfört tills dess 
att vi kom till avdelningen. Han har även bidragit med mycket data, det vill säga förarbete 
som gjorde att vi kunde utföra arbetet inom tidsramen. Vi vill även tacka vårdavdelningschef 
Lotta Lundell, vårdavdelningschef Paula Olofsson Lindberg, controller Peter Skoglund, 
biträdande vårdavdelningschef Emilia Månsson och alla runtomkring. Vi vill även ge ett extra
tack till alla de som tog sig tid till att ingå i vår tidsstudie. Utan er hade detta arbete inte varit 
möjligt.

iii



Abstract

Healthcare is facing major challenges with an aging population and greater demand for 
efficiency to keep costs to society down. Toyota has become the world leader when it comes 
to efficiency and to create added value for its customers. This has been achieved through 
having created its unique corporate culture that encourages continuous improvement (Liker, 
2009).

Health care differs significantly from manufacturing businesses like Toyota, but despite this 
healthcare can learn much from Toyota and other manufacturing firms working. This report 
aims to explore the possibilities and the limitations which may arise from the use of tools 
from Lean management used in large part of the industry and implement it in health care.

The report defines to Södra Älvsborg Sjukhus in Borås to the cardiac ward where they already
started implementing Lean principles, particularly its tools 5S. The report studies the time 
savings that arise when standardizes and organizes a storage room for medical tools. The 
results can be summarized as the tied-up capital can be reduced, increasing employee 
satisfaction and to major time savings occurs if you use the tool 5S. To achieve this requires 
commitment from management and employees and that it is constantly working to improve 
operations and resolutely eliminate waste.

Sammanfattning

Sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och större behov av 
effektiviseringar för att hålla kostnaderna för samhället nere. Toyota har blivit världsledande 
när det gäller effektiviseringar och att skapa mervärde för sina kunder. Detta har de uppnått 
genom att ha skapat sin unika företagskultur som uppmuntrar ständiga förbättringar.

Sjukvården skiljer sig avsevärt från tillverkande verksamheter som Toyota, men trots detta 
kan sjukvården lära sig mycket av Toyotas och andra tillverkande företags arbetssätt. Denna 
rapport syftar till att undersöka möjligheterna och begränsningarna som kan uppstå av att 
använda sig av verktyg från Lean management som används i stor del i industrin och 
implementera den i sjukvården. 

Rapporten avgränsar sig till Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås till hjärtavdelningen där man 
redan påbörjat en implementering av Leans principer och i synnerhet dess verktyg 5S. 
Rapporten studerar de tidsbesparingar som uppstår när man standardiserar och strukturerar ett 
förråd för sjukvårdsverktyg. Resultaten kan sammanfattas som att kapitalbindningen kan 
minskas, personalnöjdheten ökar samt att stora tidsbesparingar sker om man använder sig av 
verktyget 5S. För att lyckas med detta krävs engagemang från ledning och anställda samt att 
man ständigt arbetar för att förbättra verksamheten och målmedvetet eliminera slöseri. 

Nyckelord: Lean, 5S, SÄS, hjärtavdelning, förråd, TPS
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1. Inledning

Nedan presenteras det omvärldsperspektiv som leder fram till frågeställning och syfte med
examensarbetet.

Sjukvården i Sverige finansieras idag av all skatt som betalas in där landstingen har som 
ansvar och skyldighet att ge vård till landets alla medborgare. För att möta framtidens 
vårdbehov krävs ett större fokus på effektiviseringar och smarta lösningar. Södra Älvsborgs 
sjukhus är ett av västra Götalands största sjukhus med ca 4000 anställda och har ca 500 
vårdplatser (Om SÄS, vgregion 2015). På Södra Älvsborgs sjukhus bedrivs vård av flera 
medicinska specialiteter samt behandling av patienter med flera olika diagnoser. Idag bedrivs 
flera förbättringsarbeten och försök till implementering av Lean management som syftar till 
att öka produktiviteten och ge mervärde till dess patienter och de anställda.

Lean management är ett koncept och tankesätt som myntades på 1980-talet när man 
analyserade biltillverkaren Toyotas framgångar. Toyota skiljde sig avsevärt från deras 
konkurrenter då de hade större vinster än någon annan av sina konkurrenter där kunderna 
prisade dem för produkternas kvalité, detta härledde man i stor del till Toyotas unika sätt att 
arbeta som kommit att kallas Lean management (Liker, 2009). Lean management är ett 
arbetssätt där organisationen jobbar för att eliminera onödiga processer och fokusera på att ge 
mervärde till slutkund. Toyota anser att om man gör små ständiga förbättringar och strävar 
efter perfektion leder det till att man får en organisation som blir bättre och effektivare för var 
dag. Efter Toyotas framgångar med Toyota production system och Lean management har 
tillverkande verksamheter världen över försökt efterlikna dem för att nå samma framgångar. 
Lean management användes först inom tillverkningsindustrin men har nu även börjat 
tillämpas inom tjänste- och servicesektorn. Att ta koncept som används inom biltillverkning 
kan vid en första anblick ses som något omöjligt eftersom deras verksamheter och mål är 
oerhört olika.

Inom sjukvårdssektorn har har Lean uppmärksammats sen början på 2000-talet (Costa & Filo,
2015). Där insåg man att det fanns vinster i form av kvalitet, patientsäkerhet, kostnader, 
väntetider samt personalnöjdhet (D'Andreamatteo, Ianni, Lega, Sargiacomo, 2015). 
Sjukvården har i stora drag samma sorts slöserier som en tillverkande verksamhet, man måste 
bara anpassa verktygen och tankesättet efter den verksamhet man befinner sig i (Manos, 
Sattler, Alukal, 2006). Anledningen till varför sjukvården har fått intresse för användningen 
av Lean beror på att man sett att tidigare verksamheter har gynnats av att få en mer 
strukturerad arbetsplats där slöserier motverkas. De fördelar sjukvården hoppas uppnå med 
användingen av principerna från Lean management är bland annat kortare väntetider för 
patienter, kortare sjukhusvistelser, bättre patientgenomflöde samt högre patientsäkerhet 
(Zrymiak, 2016). 

Lean management är uppbyggt av många olika verktyg som man använder i det dagliga 
arbetet. 5S är ett sådant verktyg som syftar till att skapa ordning och reda där alla verktyg och 
arbetsstationer är standardiserade. På hjärtavdelning på SÄS har man påbörjat en 
implementering av 5S där man har stegvis börjat standardiserat modulerna där sjuk och 
undersköterskor arbetar. Ett exempel på hur man nu standardiserar arbetsstationerna och 
fäster upp verktygstavlor där verktyg som blodmanschetter har en bestämd plats.
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På SÄS ligger fokus alltid i första hand på patienten, vilket det ska göra på ett sjukhus, men 
fokus på ekonomin har hamnat lite för mycket i skymundan. Ett exempel på hjärtavdelningen 
är att materialbeställningarna till förråden görs av två undersköterskor utan utbildning i vare 
sig lagerhantering, kapitalbindning eller ekonomistyrning. Här finns det gott om rum för 
förbättring. Förbättring som kan lösa ut pengar från bundet kapital och användas till att 
förbättra vården på andra sätt. Anledningen till varför SÄS behöver genomföra 
förbättrningsarbeten och minska sina kostnader beror på att för året 2016 måste man minska 
kostnaderna med 110 miljoner för att nå budgetbalans (SÄS, Vgregion.se). I detta avseende 
har man sett att Lean har kunnat minska kostnader hos andra sorters verksamheter, som t.ex. 
inom bilindustrin. 

Detta arbete syftar till att undersöka hur det kan gå till väga med att implementera verktyg 
från tillverkningsindustrin till sjukvården för att se om det är möjligt att få en effektivare 
verksamhet. Den implementering och de praktiska utförande i denna rapport kommer att ske 
på ett vårdförråd för diverse vårdverktyg.
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1.1 Problemformulering
Inom sjukvården upplevs det finnas behov av att reducera slöseri i form av tid. Detta då 
många sjuksköterskor och anställda inom vården känner att deras tid eller energi inte 
räcker till. Sjukvården har konstaterat att en stor del av personalens tid slösas bort via 
aktiviteter som ej kretsar kring vården av patienter som exempelvis leta i onödan efter 
föremål. Här har man identifierat att användningen av Lean management och dess 
verktyg 5S kan användas för att skapa större struktur och förhoppningsvis i längden ge 
mer tid för de anställda att vårda patienter.

1.2 Syfte
Syftet med rapporten är att implementera ett begränsat 5S arbete på rullande förrådet på 
hjärtavdelningen på SÄS. Rapporten syftar även till att se vilka konsekvenser och 
fördelar ett 5S arbete kan innebära och om kapital kan frigöras, samt hur personal 
påverkas. Rapporten syftar även till att se vilka förbättringspotentialer det finns att 
utföra på avdelningen.

1.3 Forskningsfråga
Är det möjligt att implementera ett 5S arbete inom sjukvården på ett förråd? Vad skulle 
det kunna ge för effekt på personalnöjdhet, ergonomi och tidsbesparing?

1.4 Avgränsning
Det är viktigt att avgränsa sitt arbete för att få ett tydligt svar på sin frågeställning. Om 
man inte avgränsar sitt ämne tillräckligt kommer man inte hinna med alla de steg som 
krävs för att få en kvalitativ rapport utan i det fallet bryta den uppsatta tidsplanen. 

Detta kandidatarbete är avgränsat till ett av Västra Götalands största sjukhus, Södra 
Älvsborgs sjukhus i Borås. Eftersom det är ett relativt stort sjukhus anses det vara en 
relevant plats att genomföra detta arbete på. Avgränsningen är bestämd till 
hjärtavdelningen och det praktiska utförandet kommer att ske på ett vårdförråd där man 
syftar till att skapa ordning och standardisera alla verktyg och artiklars plats. En annan 
anledning till varför det ansågs relevant att utföra arbetet där är för att man redan 
påbörjat en del förarbete och datainsamling, vilket gör att rapportens tidsplan blir lättare
att hålla.
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1.5 Verksamhetsbeskrivning
Södra Älsvborgs sjukhus eller endast SÄS är beläget i Västra Götalands läns landsting i 
staden Borås. Sjukhuset grundades 1782 och hade då endast 25 vårdplatser vilket idag 
har växt till ca 500st vårdplatser. År 1998 gick Borås lasarett och Skene lasarett ihop 
och bildade Södra Älvsborgs Sjukhus. Idag är SÄS ett av tre stora länssjukhus med flera
olika medicinska specialiteter, man har även ett akutsjukhus i både Borås och Skene. 
Den totala budgetomslutningen år 2015 var ca 3,4 miljarder SEK och rörelsens resultat 
var -45mnkr. Man har idag (2016) ca 4200 anställda och antalet patientbesök är 437 
000st (vgregion.se, 2016). 

Hjärtavdelningen där detta arbete utförts på behandlar patienter med som har i många 
fall oidentifierade hjärtproblem som hjärtflimmer eller hjärtsvikt. Hjärtavdelningen har 
en relativt sett hög patientomsättning då man har i snitt 3,8 sjukdagar per patient, där de 
därefter antingen skickas hem eller vidare till annan avdelning. På hjärtavdelningen är 
55st sjuksköterskor, undersköterskor och läkare anställda (vgregion.se, 2016).

1.6 Rullande förrådet
Det rullande förrådet är ett förråd där sjukvårdsartiklar förvaras, det är flera artiklar som
används dagligen som finns där. Detta förråd används av hjärtavdelningen och 
medicinska akutvårdavdelningen vilket innebär att ca 80st sjuksköterskor och 
undersköterskor använder detta förråd. Det betyder att en effektiv design av förrådet kan
spara mycket tid för många av de anställda. Förrådet hade tidigare ingen struktur utan 
verktyg lades vid flera tillfällen i hög på varandra, vilket innebar att det var svårt att 
hitta de verktyg man behöver (Se figur 5). Ergonomin vid detta förråd var även den 
undermålig då man behövde sträcka sig för att nå verktyg på hyllorna, det fanns även en
risk för arbetsskada då man tidigare behövde använda sig av en stege. 
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1.7 Lean inom sjukvård
Lean managements ursprung finns hos den japanska biltillverkaren Toyota och ordet 
“Lean” myntades på 1980-talet när västerländska biltillverkare började intressera sig för
Toyotas arbetssätt. Toyota kallade deras produktionssätt för “Toyota production 
system” eller bara “TPS”. Grundpelaren i detta arbetssätt var att ha en materialsnål 
produktion där man jobbar för små ständiga förbättringar. Toyotas sätt skiljde sig 
avsevärt från andra biltillverkare vilket också syntes i deras balansräkningar varje år då 
de var väldigt lönsamma (Liker, 2009). Allt eftersom började de flesta tillverkande 
industrier använda sig av Toyotas olika tekniker samt deras tankesätt “Minska slöseri, 
öka värdeadderande processer”. Toyotas arbetssätt har blivit till standard för dagens 
moderna tillverkningsindustri där fler och fler verksamheter jobbar enligt “Toyota 
production system”. Grundprincipen i Toyota production kretsar kring att minska slöseri
och öka värdeadderande processer, dessa principer kan användas i helt andra 
verksamheter än just tillverkande (Liker, 2009).

Inom sjukvården har man nått vissa framsteg med att använda sig av Toyotas metoder, 
men man har i flera fall svårt att se hur man ska använda verktyg från tillverkning av 
exempelvis bilar till hur man ska ge patienter bättre vård och få en kostnadseffektivare 
sjukvård (Mazzocato, Savage, Brommels, Aronsson, Thor, 2010). Vid de tillfällen man 
har använt Lean inom sjukvård har vinsterna exempelvis blivit kortare väntetider för 
patienter, kortare sjukhusvistelser, bättre patientgenomflöde samt högre patientsäkerhet 
(Cheng, Bamford, Papalexi, Dehe, 2015). Dessa vinster är alltså resultatet av att göra 
sig av med onödiga processer och slöseri. För att veta vad som anses vara slöseri inom 
sjukvården måste man först identifiera vad som är värdeskapande processer samt 
slöserier. Vårdens huvuduppdrag är att vårda patienter och arbeta proaktivt för att hålla 
människor friska. Ingen verksamhet har oändliga resurser, detta stämmer även med 
sjukvården som i Sverige finansieras av skatten som alla medborgare betalar. 

För att förstå hur slöserier påverkar en verksamhet kan man behöva fastställa vilka 
personer som är intressenter, alltså vilka som är slutkunden samt vilka som har ett 
intresse i verksamheten eller som påverkas av den. I sjukvårdens verksamhet kan man 
snabbt se att det finns väldigt många intressenter (Hicks, McGovern, Prior, Smith, 
2015). De finns patienterna som vårdas för sina sjukdomar och skall ha en högkvalitativ
och säker vård. De anställda sjuksköterskorna och läkarna är även intressenter då de får 
mindre resurser ju mer slöseri som förekommer. Eftersom sjukvården i Sverige 
finansieras av alla medborgare betyder det också att ju effektivare vård man har, desto 
mindre kostnad blir det för samhället i stort. När man har fastställt alla sina intressenter 
kan man konstatera att det finns många människor som kan gynnas avsevärt av att man 
minimerar slöseri.

Eftersom slöseri är en stor del i Lean har Toyota delat in slöserierna i sju kategorier som
de kallar ”De sju slöserierna”. De sju slöserierna som finns i teorierna om Lean 
management och TPS kan alla även hittas inom sjukvårdens verksamhet. Onödiga 
rörelser sker där sjuksköterskor måste röra sig eller till och med leta för att hitta diverse 
sjukvårdsartiklar eller medicin (Hicks, McGovern, Prior, Smith, 2015). Att få defekta 
produkter kan man tolka inom sjukvården som att man har behandlat en patient 
felaktigt, vilket leder till att man måste vårda personen längre vilket leder till extra 
arbete och högre kostnader i och med att patienten blir en flaskhals (Modig & Åhlström,
2014).
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Det finns slöserier i alla verksamheter, även inom sjukvården. Att använda Toyotas 
metoder för att minska slöseri som finns inom sjukvården skulle gynna många 
människor och samhället i stort.
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2. Metod och material

Nedan presenteras det omvärldsperspektiv som leder fram till frågeställning och syfte 
med examensarbetet.

2.1 Datainsamling
För att kunna genomföra en vetenskaplig studie krävs det att man har en stor mängd 
data insamlad. Data har tillhandhållits av hjärtavdelningens utvecklingsansvarig och 
även samlats in från vetenskapliga artiklar och litteratur som berör ämnet. Datan har 
även samlats in från de intervjuer som har genomförts, samt de arbetsstudier som 
utfördes för att mäta resultaten före och efter implementeringen av 5S-arbetet. Viss data
gavs från hjärtavdelningens controller för att få ett kostnadsperspektiv på rapportens 
syfte. Efter sammanträden med utvecklingsansvarig och från samtal med anställda har 
man fått en utförlig verksamhets- och nulägesbeskrivning. Denna fakta har legat till stor
grund för rapportens slutresultat.

2.2 Validitet
Att ha pålitlig data och information är av stor betydelse för att få en så trovärdig 
vetenskaplig artikel som möjligt. Det innebär att ens mätningar och fakta speglar 
verkligheten så mycket som möjligt. Validitet syftar till att man är medveten om att den 
fakta som används för att skapa den vetenskapliga artikeln är relevant och trovärdig 
(Ejvegård, 2009). Denna rapport utgår från att datan som ges från de anställda är av hög
validitet, detta därför att personalen och de ansvariga cheferna har djup kunskap kring 
sin verksamhet och hur denna fungerar.

2.3 Reliabilitet
Realiabilitet betyder att man tar hänsyn till att ens mätinstrument och måttenheter är 
tillförlitliga och kan användas för att svara så nära verkligheten som möjligt (Ejvegård, 
2009). Har man en god reliabilitet innebär det att samma data skulle ges om andra följde
samma metod. I denna rapport anses det finnas en hög reliabilitet då faktan och datan 
till stor del getts från vetenskapliga artiklar eller litteratur inom forskningsområdet.
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2.4 Intervju
Innan man börjar intervjun bör man alltid fråga respondenten om man får använda 
dennes namn i rapporten eller om personen i fråga vill vara anonym. Därefter 
informerar man om sitt syfte med intervjun och vad respondentens svar kommer att 
användas till. Spelar man in samtalet är det också viktigt att man informerar personen 
om detta (Ejvegård, 2009). Man bör dock ha i åtanke att respondenten kan bli mer 
sluten i sina svar om man spelar in samtalet. Fördelen med att spela in är dock att man 
kan alltid lyssna på samtalet igen om rapportskrivaren känner att man inte hann med att 
anteckna all viktig information. Avslutningsvis kan det vara lämpligt att visa 
uppskattning för att respondenten tagit tiden till att deltagit i intervjun och även fråga 
om man kan återkoppla om man vill förtydliga något av svaren.

För detta arbete valdes att använda en kvalitativ och fri intervju istället för en 
kvantitativ. Anledningarna till att en kvalitativ metod valdes var flera. En av 
anledningarna var att en kvalitativ intervju ger möjlighet till att ställa öppna frågor där 
man kan få mer utvecklande svar och få fram mer information än vid slutna frågor. Vid 
denna metod finns även möjlighet till att ställa följdfrågor vilket kan användbart. Det 
man bör tänka på är dock att om man intervjuar flera personer om samma frågor och vill
jämföra svaren i efterhand måste man formulera dessa på samma sätt. För att 
respondenten skulle kunna svara på öppna frågor vilket kan ge svar som man inte 
förväntar sig valdes att man skulle ha en semi-strukturerad form på intervjun (Ejvegård, 
2009). 

I denna rapport valdes avdelningschefen för vårdavdelningen ut till att delta i en 
intervju, samt en sjuksköterska. Intervjun med avdelningschefen syftade till att ge en 
uppfattning och förståelse för hur man som chef jobbar för att införa förändrings- och 
förbättringsarbeten, samt vilka resultat man väntar sig när förändringarna genomförts. 
Målet med intervjun med sjuksköterskan var att rapportskrivarna skulle förstå de 
eventuella problem som fanns för de anställda och hur förbättringsarbeten påverkar 
deras dagliga arbete.

2.5 Arbetsstudie
Att utföra en tidsstudie syftar till att mäta tiden det tar att utföra en viss sorts arbete 
(Olhager, 2013). Innan en tidsstudie påbörjas är det viktigt att förklara tydligt för den 
anställde varför man gör studien och hur man praktiskt går tillväga med mätningen. Det 
kan även vara bra att upplysa om att den anställdas prestation ej mäts utan endast hur 
lång tid processen bör ta. Det finns flera olika metoder att göra en tidsmätning på, för 
denna rapport har det bestämts att man använder sig av en tidsstudie med ett stoppur. Ju 
fler observationer som är med i en tidsstudie desto mer tillförlitlig blir ens studie då 
variationen minskar som det finns risk för annars. Det finns möjlighet att använda sig av
två olika metoder när en tidsstudie ska utföras, nollställningsmetoden eller 
kontinuitetsmetoden. Vid användning av nollställningsmetoden nollställs klockan efter 
varje mätning vilket betyder att alla mätningar startar på tiden noll. Vid användning av 
nollställningsmetoden bör man vara medveten om att noggrannheten kan påverkas av 
tidsstuidemannen och dennas reaktionstid och precision. Vid kontinuitetsmetoden 
stoppar man ej klockan mellan varje mätning utan gör endast en markering vid varje 
enskilt operationssteg (Olhager, 2013).
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2.6 Metod för tidsstudien
Denna tidsstudie kommer att använda sig av nollställningsmetoden vilket innebär att 
klockan nollställs efter varje mätning. Tidsstudien kommer att mäta tiden det tar för 
sjuksköterskor (5 från avdelningen och 5 utanför avdelningen) att hitta de artiklar som 
ingår i den satta standarden för förrådet. Målet med studien är att mäta tiden det tar för 
att hitta i förrådet innan det är strukturerat enligt en 5S-standard och även efter för att 
kunna jämföra datan. För att reducera variation har man valt att alla respondenter 
kommer att ha en och samma startpunkt i förrådet när man påbörjar mätningen. 
Artiklars namn kommer att läsas upp för respondenten där denna därefter skall leta upp 
artikeln, klockan startas när artikelnamn getts till respondenten. Vid de fall som artiklar 
ej hittas har det bestämts att i studien finns en maximal tid som man låter respondenten 
leta efter artiklar, detta för att spegla verkligheten så exakt som möjligt. Eftersom att 
vissa av de större artiklarna syns tydligt när man genomför studien kan respondenterna 
även lätt se att vissa saker används ute i verksamheten och är inte i förrådet. Därför 
delades sjukvårdsartiklarna in i två kategorier, en där större artiklar som enkelt syns och
en där de mindre artiklarna och verktygen är.

2.7 Felkällor
De felkällor som kan identifieras har i första hand att göra med respondentens kunskap 
om förrådets struktur och ordning, vissa av respondenterna har spenderat mer tid och är 
mer vana vid att hämta artiklar där. En annan felkälla kan bestå av att vissa artiklar kan 
byta plats ibland då det inte finns en satt struktur för förrådet till en början. 
Tidsmätarens precision kan även vara av stor betydelse vid användning av 
nollställningsmetoden, här kan finnas eventuella felkällor.
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3. Bakgrund
I följande kapitel ges information om olika områden som är relevanta för läsarens 
förståelse för fortsatt läsning av miljöutredningen. Detta kapitel ligger också till 
grund för examensarbetets analys och diskussion.

3.1 Vad är Lean
En allmän förklarning av vad Lean är att man vill elimiera processer som inte är 
värdeskapande för kunden. När man arbetar med Lean är målet att ta bort alla icke-
värdeskapande processer. Lean har dock inte alltid samma defintion beroende på vem 
man frågar. Till exempel hävdas att Lean till största delen handlar om att arbeta med att 
öka flödeseffektiviteten (den sammanlagda tiden för alla värdeskapande aktiviteter i 
värdeflödet i relation till den totala genomloppstiden) och inte att effektivisera 
resursanvändningen (Machado, Scavarda, Vaccaro, 2014). I begreppet hamnar då fokus 
på den flödesenhet som ska förädlas. Flödeseffektivitet definierar alltså värde utifrån 
flödesenhetens perspektiv. I många tjänsteverksamheter finns kunden med i flödet, då 
inkluderar begreppet även ett starkt kundfokus. För att undvika slöseri är det viktigt att 
man endast producerar enheter som behövs omedelbart. Kundernas behov ska skapa ett 
sug som går genom hela fabriken istället för att produkter ska tryckas ut marknaden 
eller till lager. Det brukar kallas “Förbrukningsstyrd tillverkning” eller “Behovsstyr 
tillverkning” (Bergman, Klefsjö 2012). Det är viktigt att förstå vilket värde som ska 
skapas men det får inte glömmas bort att man bör förstå hur man kan identifiera och 
eliminera slöseri för att öka flödeseffektiviteten. Man brukar tala om sju slöserier och 
ibland till och med åtta (Bergman, Klefsjö, 2012).

Överproduktion: Överproduktion handlar om att man producerar produkter som är 
färdiga innan det behövs. Inom Lean vill man ha ett sug genom fabriken. Om man då 
producerar för mycket, för fort, eller för tidigt är detta slöseri. Att producera produkter 
som endast ligger på lager är icke värdeskapande.

Väntan: Om personal eller delar väntar på en arbetscykel innan ska avslutas är detta icke
värdeskapande.

Onödiga transporter: Transporttiden adderas till ledtiden. Det är därför viktigt att man 
samordnar transporterna för att time:a och hålla nere antalet transporter för att på så sätt 
eliminera slöseri.

Inkorrekta processer: Processer som tillverkar en produkt som inte uppfyller de ställda 
kraven eller en produkt som är i behov av att justeras direkt för att inte skapa mer 
slöseri.

Onödiga Lager: Extra lager kan innebära obalans i produktionen, lång anslutningstid 
eller sena leveranser från leverantörer. Det är ett slöseri att ha material eller enheter som
bara ligger och väntar, för att inte tala om det bundna kapitalet som hade kunnat 
användas på ett produktivare sätt.

Defekter: Alla produkter som behöver omarbetas på grund av defekter är ett självklart 
slöseri därför att man lagt resurser på något som ej kan ges till kund. 
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3.2 Vad är 5S
5S är ett tankesätt som ursprungligen utvecklades hos Toyota som ett sätt för att skapa 
en standardiserad arbetsmiljö som bidrar till att reducera slöseri. Arbetet med 5S syftar 
till att skapa en ordning där överflödiga och onödiga processer tas bort, där fokus läggs 
på värdeadderande processer. De fem S:en består av Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och 
Shitsuke, vilket översatt betyder sortera, strukturera, städa, standardisera och se till 
(Sian, 2015). Detta arbetssätt syftar till att skapa en process av ständiga förbättringar för
arbetsplatsen.

För att få detta tankesätt att fungera krävs det att arbetsplatsen är väl insatt i de problem 
man vill göra sig av med. Enligt The Toyota Way döljs slöseri om ingen fungerande 
visuell styrning finns. Första steget inom 5S är att man börjar med att gå igenom de 
verktyg och redskap som finns på arbetsplatsen. Därefter ser man över de verktyg som 
verkligen är nödvändiga och sorterar bort de som ej tillför värde eller används inom 
processen. De verktyg man ej har användning för frekvent placeras på ett annat ställe, 
detta för att skapa ordning på arbetsplatsen. Man kan summera 5S som att “Det finns en 
plats för allt, och allting är på sin plats” (Manus, Settler, Alukal, 2006).

När detta skett skall de se till att få de högfrekventa verktygen positionerade så att de är 
enkla att komma åt. Därefter skapas en standardlayout för alla processer, exempelvis 
kan det finnas tydliga arbetstavlor. Därefter är det av yttersta vikt att man ser till att 
hålla rent och att se till att alla verktyg är på den plats där de är avsedda att vara. Det 
viktigaste är därefter att skapa en vana vid det standardiserade arbetssättet och hålla det 
rent. Med dessa förändringar ska man skapa en arbetskultur där ständiga förbättringar 
blir standarden. 

Arbetssättet 5S består av fem faser där man successivt arbetar sig mot ständiga 
förbättringar. Det man bör ha i åtanke innan man påbörjar detta ständiga 
förbättringsarbete är att man måste ha detta förankrat i organisationen och att de 
anställda förstår varför man tar vissa beslut och hur det påverkar deras arbete. Det 
innebär att man även bör ta till vara på den speciella kompetens som varje enskild 
arbetare innehar, att man frågar dessa vad som skall finnas på arbetsplatsen och även ha 
en dialog kring layouten på arbetsplatsen (Liker, 2009).

Sortera stadiet
Sortera stadiet är det första stadiet där man frigör utrymme genom att göra sig av med 
onödiga verktyg och material. Att göra sig av med onödiga artiklar leder till slut till att 
man frigör yta och får en mer städad arbetsplats. Är man osäker på vilka artiklar som 
skall sorteras bort kan man märka dessa och ställa sig frågan vem som använder dem 
och till vad (Sian, 2015). I vissa fall kan man ha kvar gamla verktyg bara för att man 
“kanske” använder det i framtiden. Om osäkerhet finns om man skall göra sig av med 
vissa verktyg kan man flytta dessa till ett lager för att frigöra yta på arbetsplatsen. Att 
sortera på detta sätt leder till att man i flera fall kan minska kapitalbindning och öka 
möjligheterna för visuell styrning. 

Strukturera stadiet
I den andra fasen strukturerar man upp arbetsplatsen där respektive verktyg och material
får en bestämd plats. När strukturen för arbetsplatsen bestäms skall man försöka 
organisera den så effektivt som möjligt där man vill ha så få rörelser och transporter 
som möjligt där de verktyg som används mest är närmast till hands (Sian, 2015). 
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För de verktyg som har bestämts skall finnas kvar på arbetsplatsen skall de alla ha en 
bestämd plats, exempelvis att man använder sig av tydliga färger och markeringar. 
Detta kan man göra genom att ha verktygstavlor som visar tydligt vart allt ska vara och 
när något inte är på sin bestämda plats.

Städa stadiet
Efter att man har strukturerat upp arbetsplatsen skall man bestämma hur man skall städa
arbetsytorna och hur man skall städa dem. Det kan vid dessa tillfällen vara användbart 
att ha checklistor som ser till att allt som skall bli städat blir det (Sian, 2015). Att ha en 
dialog med de anställda kan vara bra att ha för att få förankring och förståelse för 
betydelsen av att detta blir gjort. Vid sjukhuset innebär det att man exempelvis skall 
städa sköljrummen dagligen men att man inte behöver städa skrivborden med datorerna 
varje dag.

Standardisera
För att skapa ett system som jobbar för att ständigt förbättra sig måste en satt standard 
finnas. Denna standard bestäms med hjälp av sakkunnigas expertis och de anställdas. 
Standarden inkluderar allt från vilka verktyg som skall finnas vart till hur ofta 
utrymmen skall städas.

Skapa vana och förbättra
Det sista steget inom 5S handlar om att man skall få in en vana för det nya arbetssättet. 
Det innebär att man exempelvis tar fram nyckeltal och jämför varje månad hur arbetet 
har gått. För att man skall få bestående effekter och få fortsatta förbättringar är det 
viktigt att företagskulturen uppmuntrar 5S-arbetet och att det är väl förankrat bland alla 
anställda.

12



3.3 Fördelar med 5S

De fördelar man kan se med att arbeta med ett 5S-arbetssätt är flera. Det tydligast är att 
man får en tydligare visuell styrning där inga problem förblir dolda. Man har sorterat 
och gjort sig av med det som inte behövs, vilket frigör utrymme och gör det tydligt att 
se vilka lagernivåer man har. Har man tydligare kontroll över sina lagernivåer kan 
slöseri undvikas i större grad då man ej köper in mer material eller verktyg än det som 
behövs. När man gör sig av med onödigt material och verktyg binder man upp mindre 
kapital, vilket bidrar till att höja lönsamheten på eget kapital (Olhager, 2013). 

Att systematisera och organisera leder till att slöseri undviks i form av förlorade 
arbetstid då man ej längre behöver leta efter verktyg och material, utan detta finns på en 
bestämd och tydlig plats. Att hålla arbetsytan städad leder till att man får färre 
kvalitetsbrister som exempelvis i vårdens fall vårdrelaterade sjukdomar. Eftersom man 
har en satt standard sker även städningen oftare då detta följs upp.

När man standardiserar sitt arbetssätt och arbetsytor analyserar man flera olika 
alternativ för att till slut hitta det bästa. När man har det arbetssätt som är bäst lämpat 
kan man därefter göra små förbättringar. Har man standardiserade arbetsytor kan de 
anställda enklare byta arbetsuppgifter eller plats då man ej behöver lära sig att arbeta 
efter en ny standard. 

Med dessa nya arbetsmetoder är det enklare att göra små förändringar för att se till att 
man hela tiden får bättre och effektivare processer. Med förbättringarna som genomförts
kommer man få bättre kvalité på sitt arbete eller produkt, lägre kapitalbindning, större 
samhörighet mellan olika avdelningar, vilket i slutändan leder till bättre lönsamhet och 
nöjdare personal (Shogo, Seydou, Marcia, Matsuno, Akiko, 2015).

3.4 Lagring
Materialflödet sker ofta till och från ett sorts lager. Detta kan exempelvis vara ett förråd 
eller färdigvarulager i ett distributionslager, tillverkande företag, butikslager etc. 
Beroende på om man lagrar med helpallar eller har ett plocklager skiljer sig 
förutsättningarna och principerna för lagring på så sätt att det antingen sker från pall 
eller från mindre lådor. När man utformar ett fysiskt lager strävar man efter att få hålla 
nere lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna så mycket som möjligt. Detta
kan man göra genom att uppnå hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader. Om man 
utnyttjar så stor del av lagringsutrymmet för lagring utan att göra det svårare att hantera 
själva varorna går det att uppnå just detta. Det måste exempel finnas tillräckligt 
utrymme för transportgångar men även i visst mån tomma lagringsplatser som kan ta 
upp variationer som uppstår beroende av lagringsbehovet. Genom att placera 
högfrekventa artiklar på en plats där transportsträckan blir kort och på samma sätt 
placera lågfrekventa artiklar där transportsträckan blir länge kan man reducera mängden
onödiga förflyttningar. Det blir även lättare att hitta de godsen samt komma åt och flytta
dem (Jonsson, Mattson 2011).
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3.5 Kapitalbindning
När en investering sker i en tillgång binds kapital. Kapital som därmed är låst tills dess 
att tillgången säljs eller skrivs av. Ju mer bundet kapital man har, desto mer låsta pengar
har man. Kapitalbindningen påverkar företagets kassaflöde och betalningsförmåga. Det 
är dessutom så att den ger upphov till kostnader motsvarande den alternativa avkastning
som hade kunnat genereras av det investerade kapitalet om pengarna använts på annat 
sätt (Jonsson, Mattson 2011).

3.6 Layoutöverväganden
Målet med lagerlayout är att utforma så rationella flöden som möjligt samtidigt som 
utnyttjandegraden blir hög. Två vanliga typer av utformningar är linjärt flöde och U-
format flöde. Det finns även många olika kombinationer och varianter på dessa två 
utformningar. Linjärt flöde innebär att godsmottagningen och utleverans sker på 
motsatta sidor av lagret där alla gods flödar genom hela lagret. Detta layoutformat kan 
innebära att hanteringsarbetet och kostnaderna blir onödigt höga i och med att alla varor
i sådant fall transporteras ungefär lika långt. Flödena blir med detta layoutsystem 
däremot mycket tydliga. Linjärt flöde kan vara fördelaktigt vid hantering av stora 
volymer av få artiklar. Med U-format flöde sker godsmottagning och utlastning i samma
ände av anläggningen. På så sätt ökar möjligheterna att differentiera artikelplaceringen. 
Den gemensamma godsmottagningen och utlastningen medför också möjlighet till 
hanteringsmässig effektivisering.

Det kan även vara bra att fundera över hur hög eller bred en lagerlokal bör vara 
eftersom lagerkostnaden per lageryta minskar ju högre lagret är. Men för hög 
lagerhantering kräver också viss typ av utrustning som gör det möjligt att komma åt 
artiklarna. Ju bredare det är, desto enklare kan det vara att röra sig i lokalen men det blir
å andra sidan dyrare ju mer yta man anpassar till rörelseyta eftersom man det resulterar i
längre transportavstånd i lagret. En tumregel vid lagerutformning är att 
hanteringseffektivitet går före ytutnyttjande.

Tre faktorer som är givande att utgå från vid den fysiska placeringen av artiklar i lagret 
är fast eller flytande lagerplacering, placering baserad på fysisk närhet samt golv eller 
höjdplacering (Jonsson, Mattson 2011).

3.7 Materialhantering
Med materialhantering menas hantering och förflyttning av materialet internt i en 
anläggning. Hur man utformar materialhanteringssystemet beror bland annat på hur 
frekventa flödena är, antalet ställen att hämta och lämna gods, hur länga 
transportsträckorna är för gods och vilken godstyp som avses. Det är nästan omöjligt att 
separera lagring från hantering eftersom materialhanteringen normalt sätt är en så pass 
integrerad del av lagringssystemet (Jonsson, Mattson 2011).
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3.8 Ergonomi
Ergonomiska åtgärder innebär att man vill anpassa arbetsmetoder och arbetsmiljö till 
människans möjligheter och begränsningar. Ett företag bör eftersträva god ergonomi i 
så tidigt stadigt som möjligt då det är kostsamt att göra förändringar i layout och 
material. Kan man göra det en gång så kan man på så sätt spara pengar. Man bör då 
granska lokalfrågor, större mekaniska installationer, kommunikationsleder, 
klimatförhållanden, sanitära frågor m.fl. Ju bättre ergonomi de anställda har på sin 
arbetsplats desto mindre blir risken för att arbetsskador uppstår (Hultgren 1978).
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4. Verksamhetens nulägesbeskrivning
I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning till organisationen rapporten berör.

4.1 Pågående arbete på SÄS
SÄS har sedan maj 2014 påbörjat ett projekt vid namn “5 steg mot världsklass” på 
hjärtavdelningen. Syftet med projektet är att reducera eller eliminera slöserier i form av 
tid och ekonomi. En verksamhetsutvecklare som tidigare jobbat som undersköterska har
tillsammans med ledning på avdelningen lett arbetet. Projektets val av metod är Lean 
och 5S. I nuläget är projektet i den fasen att data har samlats in och själva 
implementeringen har påbörjats på olika plan. Man har kommit olika långt med 
implementeringen på avdelningens olika processer.

Moduler
På Hjärtavdelningen finns det ett visst antal patientrum. Utanför rummen finns moduler 
utsatta (uppsatta hyllor och vagnar) där stetoskop, blodtrycksmanschetter, 
saturationsmätare och annat som behövs på avledningen ligger. Det som ligger på 
modulen ska vara saker som behövs till patienterna i rummen intill. 
Verksamhetsutvecklaren har då hittat att mycket av det materialet som ligger där 
faktiskt inte tillför något värde till patienterna. Vissa verktyg ligger heller inte på rätt 
plats och ibland saknas det även material. Hjärtavdelningen hoppas efter 
implementeringen av 5S göra sig av med detta material som ej behövs på modulerna. 
Man placerar de artiklar som används oftast på den mest tillgängliga platsen och de 
artiklar som behövs mer sällan på de mindre tillgängliga platserna. På så sätt reducerar 
man onödig belastning på kroppen och förkortar processen på artiklar som används ofta 
(Utvecklingsansvarig – Patrik Ziebell).

Figur 1. En modul med diverse sjukvårdsartiklar innan en 5S-implementering skett
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Figur 2. Modulernas verktygstavla efter en 5S-implementering skett

Därefter standardiseras modulerna vilket betyder att resultatet av vad man bestämt ska ligga 
vad blir till en standard. Varje modul, som enligt sjukhuset behöver samma utrustning, ska 
därefter städas så att alla moduler har samma artiklar på samma plats. Inget annat ska stå på 
modulen än det som är bestämt. Det är bestämt att modulerna ska städas varje dag. Tiden det 
tar att städa modulerna är idag betydligt kortare än innan implementeringen. Detta då det nu 
är mycket lättare att städa en modul när man vet exakt vad som ska ligga var och modulerna 
dessutom har färre artiklar. Ett exempel på en negativ påföljd som skulle kunna förekomma 
utan standardiserade moduler är om något saknas. Om till exempel ett verktyg som används 
vid hjärtstopp inte finns tillgänglig vid ett hjärtstopp och personalen måste springa till en 
annan modul längre bort kan man bara föreställa sig den otäcka negativa konsekvensen. Det 
ska heller inte stå saker som inte bör vara där, som till exempel kaffe. Det kan bli dyrt om det 
spills kaffe på den dyra utrustningen.

Förråd
Det finns fem förråd på hjärtavdelningen, Närförråd 1, Närförråd 2, Rullande förråd 1, 
Rullande förråd 2 och Artikelförrådet. Det finns även ett förvaringsutrymme i det enda 
akutrum som finns på avdelning. Man har kommit fram till att det finns mycket utrymme för 
förbättringar bland förråden, detta då man ej har en satt standard eller har kontroll på sina 
exakta lagernivåer. 

Sköljrum
I sköljrummen tvättar sköterskorna händer och armar efter att man träffat patienterna för att 
ha en god hygien. I sköljrummen hanteras även hela avdelningens sopor, både smutsigt och 
rent gods och olika typer av prover. Prover som till exempel urinprover, blodprover, 
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avföringsprover. Det är viktigt att ytorna i sköljrummet städas och hålls rena. Om inte en bra 
hygien hålls på sjukhuset ökar smittorisken och vårdrelaterade sjukdomar. Vårdskada innebär 
kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med vården 
och som hade varit möjlig att undvika om vårdgivaren satt in rätt åtgärder. Innan 
förbättringsarbetet började hade man ingen exakt kontroll på hur ofta städning av 
sköljrummen (spritats av och ställt i ordning verktygen) skedde. 

Under förbättringsarbetet har det nu förändrats så att städning sker rutinvis varje dag med en 
80% uppfyllning av målet (städa varje dag). Varje dag när städning skett i sköljrummet 
grönmarkeras den dagen på förbättringstavlan (se nedanstående stycke om förbättringstavla). I
sköljrummen finns det städytor som det inte behövde ha vilket innebar extra jobb i och med 
att man städa ytor som man inte behövde städat. Detta planerar man att ta bort så att 
städningen i den dagliga rutinen underlättas.

Dagsmöten
Avdelningen har nu varje dag klockan 14:00 ett möte då man går igenom hur det går med de 
olika dagsrutinerna gått och vad som behöver tänka på inför kvällspasset. Detta möte görs för 
kvällspersonalen som börjar 14:00. Likaså sker det ett möte klockan 15:00 med samma 
funktionsmål. Detta är ett sätt att ha bättre kontroll på vad som händer och hjälper till att 
förbättra medvetandet om vad som faktiskt bör göras för stunden eller vad som borde ha 
gjorts och hur man ska göra i framtiden.

Figur 3. kl 15.00 möte där genomgång av dagens arbete diskuteras
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Förbättringstavla
Tavlan innehåller till exempel gröna korset, PDSA, rutinkalender och allmän information som
man använder sig utav när man samtalar under klockan 14:00- och 15:00-mötena.

 PDSA: Detta är symbolen för ständig förbättring. Med PDSA innebär “Planera - Gör -
Studera - Lär” (Bergman, Klefsjö, 2012)

 Gröna Korset: En metod för att enkelt identifiera risker och vårdskador och förhindra 
att det ska inträffa igen. Man använder sig av olika färger för att beskriva 
allvarlighetsgraden där till exempel grön är bra och röd innebär att en allvarlig skada 
har inträffat. Målet med Gröna Korset är att det ska vara helt grönt. (SÄS 2014)

 Rutinkalender: Här ses det över hur det gick med dagens rutiner.

Figur 4. Förbättringstavla med PDSA, Gröna korset och andra dagliga styrningsverktyg
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4.2 Rullande förrådet innan förbättringsarbetet
Artiklarna hade ingen bestämd plats till en början, detta ledde till att vissa artiklar 
placerades på svåråtkomliga hyllor som bilden nedan visar. Det betyder att personal 
som inte når dessa hyllor kan behöva använda sig av en stege vilket kan utgöra en risk. 
Vissa artiklar är placerade i markerade lådor men strukturen för ordning går helt klart 
att förbättra.

Ju smidigare det går att utföra arbetsuppgifterna desto enklare går det att uppnå målet, 
det vill säga att hjälpa patienter. Under tidsstudien kom det fram att sköterskorna inte 
var nöjda med framkomligheten i förrådet. Medianvärdet var 4 av 10 vilket alltså inte är
optimalt. De var heller inte helt nöjda med hur lätt eller svårt det var att hitta artiklarna 
där medianvärden var 3 av 10.

Figur 5. Rullande förrådets layout innan förbättringsarbetet

4.3 Arbetsstudiens resultat
Den data som samlats in via arbetsstudierna visar på att flera artiklar kunde ta lång tid 
att hitta, speciellt de mindre artiklarna i kategori två visar på att strukturen kunde 
förbättras avsevärt. Det som man kan konstatera är att i flera fall personalen letade fler 
än en minut efter vissa artiklar, det betyder att vanligtvis så kan personal leta efter vissa 
saker flera minuter vilket blir ett stort slöseri i längden.
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5. Resultat & Analys

För att besvara frågeställningen för detta examensarbete analyseras nedan det nuläge
som råder och jämförs med examensarbetets teori och vetenskapliga referensram

5.1 Rullande förrådet
Vid de intervjuer och arbetsstudier som genomförts på hjärtavdelningen kan man 
konstatera att det finns utrymme för förbättringar på hjärtavdelningen. Vid de 
förbättringsarbeten som redan påbörjats har man börjat se resultaten av att arbeta med 
mer standardiserade arbetsytor där rutiner följs oftare än det har gjorts innan. Det 
rullande förrådet hade ingen satt standard innan, vilket har lett till slöseri av 
sjuksköterskornas tid då mycket tid går åt att leta efter specifika sjukvårdsartiklar. Det 
man kan se är att efter att en 5S-struktur implementerats till det rullande förrådet sjönk 
tiden det gick att hitta respektive artikel avsevärt. När standarden hade bestämts kunde 
man även se att en stor mängd artiklar kunde avlägsnas från förrådet då dessa ej 
användes vilket även minskar kapitalbindningen. 

Eftersom det ej fanns en struktur eller en standard för vad som skall finnas i förrådet 
ledde det till att artiklar som aldrig används även hamnade i förrådet. Det innebar att 
mycket plats togs upp av artiklar som sjukhuset köpt in i onödan då dessa ej används. 
Personalen genomförde det första steget i 5S där man genomförde en sortering för att se
vilka artiklar man behövde och använde dagligen, resterande bedömdes som överflödigt
eller onödigt och målet var att göra sig av med dessa. 

Rullande förrådets tidigare struktur tog ej hänsyn till flera viktiga aspekter som 
ergonomi eller att man skall placera de artiklar som används oftast mest lättillgängligt 
för att spara tid. Det fanns flera hyllor som var högt placerade vilket innebar att 
sjuksköterskorna behövde sträcka sig eller till och med använda sig av stege för att nå 
vissa artiklar. Detta betydde att det fanns risk för arbetsskador då man behövt lyfta ned 
tunga artiklar eller riskera att nå dessa med en mindre stabil stege.
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Det man kan se från de arbetsstudier som genomfördes är att mycket tid kan gå åt att 
hitta enskilda artiklar, speciellt mindre verktyg kunde ta flera minuter att hitta då de i 
vissa fall låg otillgängligt till eller låg gömda bakom andra artiklar. De större artiklarna 
som exempelvis gåbord eller droppställningar gick tydligt att se när dessa ej fanns i 
förrådet, dock var dessa ofta placerade långt in i förrådet. Det betyder att onödig tid gick
till att hämta dessa långt in i förrådet, istället för att ha de placerade så nära ingången 
som möjligt för att spara tid. 

Vid intervju med sjuksköterska (bilaga “Intervju sjuksköterska - Dan) och vid 
arbetsstudierna kunde det konstateras att det fanns frustration bland de anställda kring 
rullande förrådet gällande framkomligheten samt hur dessa upplevde det var att hitta 
artiklar och verktyg. Ett av målen för förbättringsarbetet var således att få bort de 
anställdas frustration.

När nulägesanalysen genomförts med intervjuer och arbetsstudierna var det dags att 
använda sig av 5S för att effektivisera förrådet. Det första steget i 5S är sortera vilket 
innebär att man gör sig av med artiklar som bedömdes som överflödiga eller onödiga 
(Sian, 2015). Det man kunde konstatera vid detta steg var att stora mängder artiklar ej 
bedömdes viktiga för att utföra vård av patienter eller hjälpa de anställda i sitt arbete. 
Detta bedöms som ett stort slöseri då man kan konstatera att sjukhuset har köpt in 
kostsamma verktyg som ej används.

Efter sortera stadiet påbörjade man strukturera fasen där man gav de artiklar som 
bedömdes viktiga en bestämd plats. Vid detta stadie monterade man ned flertalet hyllor 
då dessa ansågs ej vara bra ur både en ergonomisk synpunkt och vid användning av 
visuell styrning. Onödiga rörelser anses tillhöra de sju slöserierna (Liker, 2009) vilket 
man vill reducera i så stor grad som möjligt. Det man gjorde för att minska onödiga 
rörelser var att placera de artiklar som användes frekvent så nära ingången som möjligt. 
De artiklar man bestämde lämpliga att ha kvar i förrådet delades därefter in i flera olika 
kategorier som t.ex. förflyttning och sårprofylax för att göra det enklare att hitta.

För att förrådets verktyg skall finnas på sina platser och städning ska ske kontinuerligt 
skapades en checklista för att se till att detta sker. Denna checklistas ansvar är bestämt 
att fördelas till en modul så att fler känner ansvar för att städning sker istället för att 
ansvar endast finns hos en person.

Standarden för förrådet bestämdes av de anställda och innebar att man bestämde exakt 
vilka verktyg som skall finnas i vilken kategori och hur många i antal. Det som 
bedömdes överflödigt eller onödigt togs bort i samförstånd med de anställda för att 
skapa bred förankring kring förändringarna som skett. 

När man vill skapa en Lean organisation är små fortsatta förbättringar en av de centrala 
delarna (Liker, 2009). Det sista steget i 5S behandlar detta och handlar om  att skapa 
vana för de anställda att tänka på att göra små förändringar på förrådet för att successivt 
göra det bättre. För förrådet bestämdes det att man städar detta tre gånger i veckan och 
ser efter att de artiklar som finns i standarden är på sin plats.

Bibehållning av den nya standarden
När förrådet väl var städat, uppmärkt och iordninggjort blev den nya layouten en satt 
standard. För att upprätthålla standarden krävs det att man följer upp med 
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återkommande städning och kontinuerligt informerar personalen om vikten av att 
upphålla standarden. För att underlätta denna process har en checklista skapats. 
Checklistan ser ut enligt följande:

Tabell 1. Checklista för att kontrollera vilka artiklar som är på sin plats

Checklistan och upphållningen av standarden kommer gås igenom varje vecka. Denna 
checklista kommer att finnas uppsatt i det rullande förrådet där man bockar av artikel 
för artikel. Målet är att kontrollen av checklistan sker innan mötet vid kl 15:00. När 
artiklarna är på sina ursprungliga markerade plats kan de bockas av med ett X. Om 
någonting saknas markeras det med texten SAKNAS. Om samma artikel är saknad två 
dagar i rad kommer detta tas upp på dagsmötet med syfte att hitta den. Påfyllnadsblad 
kommer finnas uppsatt på en mapp i förrådet där det för plats med markering för en 
vecka på varje blad. När behov av påfyllning uppkommer skall detta tas upp vid kl 
15:00 mötet. Ansvaret för att stämma av med checklistan kommer att fördelas ut på en 
modul, detta för att fördela ansaret på hela gruppen så alla känner sig delaktiga och 
ansvariga. Det kommer varje dag även bockas för på förbättringstavlorna i samband 
med mötet att förrådet är genomgått och hur det gick. Uppföljning kommer att ske med 
mellanrum där man diskuterar om standarden kan förbättras, exempelvis om någon 
artikels plats skall bytas eller om man skall göra sig av med något.
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5.2 Rullande förrådets nya struktur
Efter att man infört en 5S-struktur på förrådet kan man snabbt konstatera att man har 
fått flera positiva resultat. Dessa inkluderar högre personalnöjdhet där medianen ökat 
från 4 till 8. Resultatet av arbetsstudierna utförda före 5S-strukturens implementering 
och de efter visar att tiden det tar att hitta artiklar har minskat avsevärt (Se bilaga 
“Arbetsstudie”). Det betyder att man dagligen sparar mycket av sköterskornas tid som 
nu kan ägnas åt värdeadderande tid. Som man kan se har tiden det tagit för att hitta 
artiklar i kategori två minskat markant. Det betyder att flera nu kommer tiden det ta att 
leta ägnas åt värdeskapande aktiviteter. Vissa artiklars tid ökade som exempelvis 
drickabackarna, dock är målet att fasa ut dessa och ha de i köket istället. Eftersom 
kostnaden per sjuksköterska för SÄS är ca 250kr/timma (Se bilaga ”Arbetsstudie”) kan 
man se att sjukhuset betalar stora summor för varje timma som läggs på att leta i 
förrådet. Om man gör ett räkneexempel på att man sparar in 30 minuter på avdelningen 
per dag blir detta på ett år en kostnad på ca 45 000kr som sjukhuset betalar för att 
personalen skall leta efter diverse artiklar. 

Eftersom en större mängd artiklar med olika stort värde avlägsnades från förrådet har 
man även minskat kapitalbindningen och vet nu vilka verktyg man har. Det innebär 
också att man har bättre kontroll på sina lagernivåer och risken att man köper in verktyg
man redan har minskar avsevärt.

Figur 6. Förrådets nya struktur med tydliga markeringar
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Figur 7. Alla artiklar har nu en bestämd lats indelat i olika kategorier

5.3 Utfall av 5S-implementeringen
Sedan implementeringen av projektet på hela avdelningen har satts vid har man märkt 
en förbättrad effektivitet. Klockan två- och tre-möterna innebär att man har bättre 
kontroll över vad som faktiskt sker och vad man kan komma att stöta på för problem. 
En mer kontrollerad översikt av hur ofta man städar sköljrummet, och att man faktiskt 
måste bokföra varje dag har gjort hygienen har förbättrats. Att kontroller görs och att 
man nu känner en gruppsammanhörighet i och med de dagliga mötena och det 
gemensamma ansvaret gör att uppgifterna blir gjorde lättare. Individen vill inte svika 
gruppen och kontrollerna gör att det syns om man missköter sig. I och med att det nu är 
markerat i modulerna vad som ska finnas där och inte så är det nu lättare att hitta 
verktygen. Det finns fortfarande rum för förbättring i och med att man bara påbörjat 
detta nya arbetssätt, samt att personalen inte helt och hållet vant sig vid förändringarna. 
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5.4 Förändring i sammanhållning och medvetenhet
Den största förändringen är att man nu ser till hela verksamheten gällande Lean. Även 
om inte personalen kanske tänker ordet just Lean så har verksamhetsutvecklaren 
implementerat ett samarbets- och medvetenhetstänk. Medvetenheten är i form av att 
man numera kontrollerar, stämmer av och sedan går igenom resultatet ihop vilket lett 
till att det som faktiskt ska göras sker i högre grad och att personalen faktiskt ser 
resultatet av det, vilket i sin tur inspirerar till fortsatt motivation till att bli bättre.

Patientfokus har alltid varit det primära för avdelningen, vilket det självklart ska vara 
för ett sjukhus, men det har inte riktigt funnits så fokus på effektivitet och hur ekonomin
påverkas av de aktioner som görs. Medvetandet kring dem har nog alltid funnits men 
man har inte kommit så långt att man valt att prioritera det. Personalen visste om att det 
kanske fanns bättre sätt att hålla ordning på verktygen i modulerna innan men de låg 
inte i deras ansvarsområde att förbättra det, de hade nog att göra med patientvård. 
Numera har man tagit ett steg i rätt riktigt när det gäller effektiviteten och har då också 
öppnat upp rum för diskussioner i och med de dagliga mötena där man kan ta upp 
förbättringsförslag.

När det gäller medvetande av ekonomin har man fortfarande en bit att gå. De 
ekonomiska effekterna av till exempel bundet kapital är något som ännu inte 
informerats till personalen i så stor grad. I dagsläget sker fortfarande beställningar av 
förbrukningsvaror av undersköterskor som saknar utbildning i ekonomi. De beställs in 
lager till max som sedan låts sjunka till noll innan samma mönster upprepas igen. Det 
finns alltså stort utrymme för förbättring på detta plan, även om såklart patientvården 
alltid bör vara det primära fokuset (Lotta, intervju). Enligt (Patrik Jonsson, logistik, 
läran om effektiva materialflöden s 28.) har stora mängder bundet kapital en negativ 
påverkan på ekonomin då det ses som låsta pengar som kunde använts till annat för 
nuläget. Den väldiga mängden som beställs in som säkerhetsåtgärd av 
undersköterskorna, för att materialet inte ska ta slut när de behöver det, blir alltså en 
onödig extra kostnad. Pengar blir låsta som till annars hade kunnat läggas på att till 
exempel anställa en extra sjuksköterska som kan finnas tillgänglig när avdelningen är 
underbemannad.
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6. Diskussion

Nedan diskuteras huruvida arbetet med examensarbetet gått som förväntat, vad som 
kunde gjorts annorlunda och hur studien skulle kunna utvecklas i framtiden.

6.1 Kan resultatet gynna fler företag och organisationer än SÄS?
Det man kan konstatera är att Lean management och dess verktyg som tidigare använts i
stor skala i tillverkningsindustrin kan även tillämpas till sjukvården. Det man behöver 
göra för att lyckas med detta är dock att vara medveten om att formen på de slöserier 
som finns inom sjukvården skiljer sig avsevärt från den inom industrin. 

Exempelvis ser överproduktion i industrin ut som att man har tillverkat fler varor än vad
som finns kundefterfrågan. I sjukvården producerar man ingenting utan vårdar patienter,
därför får man försöka se hur överproduktion som slöseri kan översättas till sjukvården. 
Det man kan översätta överproduktion till är att exempelvis man vårdar patienter för 
något denna redan är botad för eller att man köpt in för mycket medicin än vad som 
kommer behövas. Toyotas grundtanke om att minska slöseri och öka värdeadderande 
processer kan således implementeras på alla verksamheter. Det man måste göra är dock 
att översätta den till verksamheten, alla verksamheter har olika förutsättningar och mål. 
Slöseri tillför dock inget till någon verksamhet och skall därför alltid försöka elimineras 
i så stor grad som möjligt.

5S går absolut att implementeras på andra företag, såväl i sjukvårdssektorn som i 
industrisektorn och allt där i mellan. Det är dock viktigt att förstå helheten vad varför 
man gör som man gör och vad målet är. Ett stort misstag vid en implementering av Lean
och 5S är att man direktimplementerar verktygen från andra företag. Problemet blir då 
att man i allra flesta fall inte har precis samma förutsättningar eller mål som företaget 
man plagierar. Därav blir resultatet ofta negativt. Det man istället behöver göra är att 
sätta sina mål på en helhetsnivå och börja från början för att sedan arbeta fram specifika 
verktyg för hur man ska komma till målet.

6.2 Begränsningar och förslag till fortsatta förbättringar
SÄS har möjlighet att förbättra standarden av förrådet genom att prova på och komma 
med förslag till de dagliga mötena. Då kan en förändring av standarden ske för att sedan
provas på och utvärderas igen. SÄS här även möjlighet att räkna på marknadsvärdet av 
det onödiga bundna kapitalet som låg i förrådet innan det sorterades ur. På så sätt hade 
man kunnat få en siffra som visat på hur mycket pengar man hade kunnat använda från 
förrådet till något nyttigt, till exempel att kunna ha en extra sjuksköterska tillhands som 
går att ringa in när avdelningen är underbemannad. 

För att få ett mer exakt svar närmare verkligheten hade man kunnat använda sig av fler 
resurser, alltså fler sjuksköterskor i studien men då för man vara beredd på att kostnaden
hade ökat i form av fler frånvarande sköterskor.
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6.3 Uppstådda problem
Arbetsprocessen har flutit på bra och stöd har bidragits när det behövts. Ett problem 
som stöttes på var att det var ganska snävt med tid att få in sköterskor att göra 
tidsstudien på. Målet var 10 st sköterskor och i och med att sjukhuset har begränsat med
resurser och träffarna skulle matcha in med deras schema så var det tidvis svårt att finna
tid. En av sjuksköterskorna blev sjukskriven efter att första tidsstudien gjorts på henne. 
Vi kunde därför bara göra studien på 9 st sköterskor. Det var enklast för sköterskorna att
träffas vid överlappningstiden mellan 14:00-16:00 men i och med att det endast fanns 
ett visst antal dagar till förrådet väl skulle städas ur var det svårt att få in mer än en 
sköterska per dag. Det löste sig till slut och det hans med inom tidramen då planeringen 
var bra.

6.4 Förbättringsmöjligheter utanför rapportens syfte
Under arbetet berättade en av sjuksköterskorna att det fanns en del problem kring 
logistiken gällande ambulanstransporter. Ett exempel var en patient som väntade på en 
ambulans för att transporteras till ett annat sjukhus. En ambulans med fel utrustning 
beställdes vilket resulterade att patienten fick vänta hela dagen och hela kvällen för att 
rätt ambulans skulle beställas och anlända på plats. Liknande problem kunde uppstå då 
och då. Det kan därför vara bra att se över beställningsprocessen av ambulanser och 
potentiellt försöka få ett mer synkroniserat system mellan sjukhuset.

Något som i största allmänhet bör arbetas med på avdelningen är att minska mängden 
bundet kapital och utbilda det undersköterskor som beställer in förbrukningsartiklar om 
vikten av att beställa oftare i mindre mängder. Alternativt kan man anställa en ingenjör 
som har hand om alla beställningar på avdelningen. Som (Jonsson, Mattson 2011) 
nämner är bundet kapital en låst resurs eller till och med en kostnad i bland annat 
uteblivna inkomster som hade kunnat genererats av det låsta kapitalet om det inte var 
låst. Det är därför tydligt att det är något man bör försöka förbättra detta tänk på 
hjärtavdelningen på SÄS.
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7.  Slutsats

Nedan sammanfattas de slutsatser som kan dras från rapporten då forskningsfrågan
undersökts.

Svar på forskningsfråga 1: Är det möjligt att implementera ett 5S arbete inom sjukvården 
på ett förråd.

Att använda sig av Lean managements olika verktyg som exempelvis 5S inom 
sjukvårdssektorn kan se till att man får en effektivare verksamhet vilket kan hjälpa till att 
klara de utmaningar som sjukvården står inför. Verktyget 5S och dess teorier går att tillämpa 
inom sjukvården på ett förråd för att skapa ordning och reda. I det fall som analyserats på 
SÄS har man tagit idéerna om en standard som upprätthålls samt ständigt förbättrats från 
tillverkningsindustrin och nu fört över det till vården. För att detta skall lyckas krävs det att 
man tillämpar det efter den verksamhet man befinner sig i. Det krävs därför att man förstår att
de slöseri som man ger exempel på inom produktion finns i alla verksamheter, men i en annan
form. Exempelvis finns onödiga rörelser även i vården där personal kan behöva röra sig 
sträckor som ej tillför värde för vårdens primära uppdrag vilket är att vårda människor och 
deras åkommor. Möjligheterna att implementera 5S är således goda, stor del av arbetet 
handlar om utförandet och att man förstår att ständiga förbättringar är det centrala.

Svar på forskningsfårga 2: Vad kan det ge för effekt på personalnöjdhet, ergonomi och 
tidsbesparingar.

Från rapportens resultat kan man tydligt se att personalnöjdhet och ergonomi förbättras 
avsevärt. Ergonomin var på förrådet till en början undermålig där det fanns stor risk för att 
dessa skulle utsättas för onödiga påfrestningar. Efter 5S var infört på förrådet försvann eller 
minimerades dessa risker. Personalnöjdheten ökade även den, många ur personalen kände sig 
mycket nöjdare med en arbetsplats som nu var strukturerad och städad. Vid de arbetsstudier 
som gjordes såg man även att stora tidsbesparingar skett då personal ej längre behövde leta 
länge efter sjukvårdsartiklarna.

För att klara sjukvårdens framtida utmaningar spelar effektiviseringar en stor roll. Lean 
managements användning har visat sig oerhört effektiv på detta område inom tillverkande 
verksamheter. Det man kan konstatera är att en implementering av Lena management och 5S 
kan tillföra mycket till andra verksamheter som exempelvis sjukvården. För att lyckas med 
detta krävs det att verktygen anpassas till organisationen och dess mål, samt att personal 
utbildas och ges en förståelse för de positiva resultat som kan uppnås.

De svårigheter som kan uppstå är att man måste få till en förändring i företagskulturen för att 
skapa en lärande verksamhet. Det betyder att man får de anställda att tänka dagligen på vad 
man kan förbättra och vilka processer som är slöseri. Vid sjukvårdens fall är det därför av 
yttersta vikt att man leder detta arbete med daglig styrning och att ledning samt berörda chefer
uppmuntrar denna omställning.

De resultat man kan utläsa från denna rapport är att standardiserade arbetsprocesser som följs 
upp kan ge flera positiva resultat för organisationen. Att skapa en standard för både förråd och
moduler leder till att mycket slöseri i form av letande och rörelser kan elimineras, detta leder i
sin tur till att sjuksköterskorna kan lägga mer fokus på att vårda patienter. När man 
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standardiserar förråd och moduler leder detta således till att man får bättre översyn över vilka 
verktyg man har, det leder också till minskad risk för att köpa in onödiga mängder verktyg. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att sjukvårdens slöserier kan reduceras i stor grad vid
användning av Lean managements verktyg och principer. Detta så länge verktygen anpassas 
efter verksamhetens förutsättningar och att man har lednings och anställda engagerade.
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Bilaga 4

Intervju – Dan, Sjuksköterska

Kan du berätta vem du är och vad du jobbar med?
Jag heter Dan och är allmänsjuksköterska på hjärtavdelningen där jag jobbat sedan 2011.

Vad är dina vanliga arbetsuppgifter och hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag jobbar med något som kallas allmän och specifik omvårdnad, rondning och 
läkemedelshantering och samordnar även transporter med kommunen. Som sköterska 
ansvarar jag för att patienter får rätt mängd och rätt läkemedel, Följa vårdförloppet, jobbar en 
del med administration och även signera läkemedel.

Upplever du att det finns rum för förbättringar på avdelningen och isåfall vad?
Ja, absolut finns det utrymme för förbättringar! Förråden finns det framförallt mycket att göra 
med, det är dålig ordning och struktur i förråden vilket betyder att det kan vara svårt att hitta 
saker. De beställningssystem sjukhuset använder sig av är också väldigt oregelbundna vilket 
gör att lagernivåerna är väldigt ojämna. 

Det känns ofta också som att sjukhuset är bra på att starta upp projekt, men de är ofta dåliga 
på att följa upp resultatet. Jag tycker även att man från ledningshåll kan visa tydligare för de 
anställda vad resultatet faktiskt blev av de olika projekten, då kan nog de anställda känna sig 
mer engagerade i de olika projekten. I stora drag tycker jag dock att man har dålig struktur 
och mycket oordning på avdelningarna, mycket tid som går åt att bara försöka hitta saker. 

Vad är din åsikt om de förbättringsarbeten som genomförts?
Jag jobbar ej på modulerna som förbättringarna hittills har genomförts på, men kan tänka mig 
att det blir bra när det blir standard på hela avdelningen, jag känner mig positiv till de 
förändringar som presenterats eftersom vi har haft lite utbildningar de senaste.

Känner du att du som anställd involveras i förändringarna och att din åsikt tas till 
hänsyn?
Jag har varit med rätt mycket från början, varit med inventerat, bestämt modulstandard, jag 
kände att det var stort behov av det, finns en viss brist på struktur, men det kändes som de tog 
till vara på min kompetens.

Hur upplever du det att hitta artiklar och verktyg i rullande förrådet? 
Det ser inte särskilt fint ut, men man hittar ibland det man ska ha. Tyvärr är det inte särskilt 
överskådligt utan det mesta ligger utan ordning och strukturen kan vara mycket bättre.

Vad är din åsikt om layouten i rullande förrådet 
Rutinerna funkar inte riktigt som de ska nu, jag tror vi har någon ansvarig för det. Men det är 
stor oordning på vart alla verktyg ska finnas.
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Bilaga 5

Intervju – Lotta, vårdavdelningschef

Kan du berätta vem du är och vad du jobbar med?
Jag heter Lotta Lundell och har jobbat inom sjukvården hela sitt liv. Jag började som 
sommarjobbare när jag var 18 år. Idag är jag 56 år. Jag har bara jobbat inom regionen. Jag har
gjort olika saker men med samma arbetsgivare. Jag har tidigare jobbat som sjuksköterska men
har sedan 1998 jobbat som chef.. Nu är jag vårdenhetschef för hjärtavdelningen plus 5 
mottagningar som tillhör denna enheten hjärtrehab, hjärtsvikt, AK här i Skene, 
hjärtmottagning i Skene och en ny enhet som ska heter diagonstikcenter. Jag är chef för 
ungefär 50-55 medarbetare.

Kan du berätta lite om avdelningen och vad patienterna vårdas för här?
Vi har en akutvårdavdeling på 21 platser med uppdrag att vårda patienter med ospecificerad 
bröstsmärta, dåå menar man att man inte har en klar hjärtinfarkt när man kommer in på 
akuten. Då kommer man hit för utredning och då har vi ca 3,8 dagar i medelvårdtid på oss. Då
utreder vi patienter med arbetscykel och provtagning. Många går vidare till att göra angografi 
för hjärtat. Hjärtavdelningen heter den nya organisationen. Vi har hjärtsviktspatienter som 
uppdrag också och operativa patienter som kommer från göterborg när de är opererade på 
tåvax där nere. Det är våra tre patientgrupper som vi har i uppdrag då. Vi tömmer avdelningen
på en tredjedel av vårdplatserna varje dag egentligen, alltså ca 6-7 platser varje dag. Det är 
hög omsättning på patienter, antingen går patienter hem eller så hamnar de på någon annan 
vårdavdelning. Många av våra patienter går hem, man kan även som patient få 
mottagningsbesök hemma.

Upplever du att det finns potential för förbättringar på avdelningen och vart isåfall?
Mål för 2016 är att vi ska jobba med vårt rondarbete på dagen. Ronden är själva navet eller 
hjulet på en vårdavdelning. Det har vi gjort väldigt lika i många år men nu försöker vi “ronda”
med att prioritera patientera som gröna och röda och blå. Röda är akut som doktorn måste titta
på. Det är ju lite leantänk. Gröna är de som vi kan skriva hem. Blå är som kan vänta på att få 
besök senare på eftermiddagen. Dock drar det ändå ut på vår rond på eftermiddagen. Det tar 
lång tid, hela dagen kan förskjutas. Vi får upp patienten sent till akuten så vi behöver vara 
klara med ronden tidigare på dagen och det är ett arbete vi har satt igång. Vi har inte kommit 
så långt ska jag säga med men det prioriteras i hela kliniken detta året. Följder blir att 
personalen inte kommer på lunch och patienter får vänta länge ibland och det gör att det 
kanske får komma senare på kvällen när det är mindre personal och vi vill ju egentligen ha 
upp tidigare å dagen för att kunna åtgärda plus att vi e flera i tjänst, både rutinen och att få 
snabbare ronder. Plus att lägga om schemat lite. Vi kanske ska förskjuta våra tider också.

(Ronda gör man varje dag, det är när vi sätter oss med doktorn på förmiddagen och går 
igenom alla patienter och gör upp en plan för dem. De är själva doktorns beslut om vad som 
ska hända med patienten. De är här från klockan 8 på morgonen men det kan hålla på fram till
klockan 12 och det måste vi försöka bli klara med tidigare på dagen. Antingen får de läsa på 
eller så får vi göra mindre. Arbetsplatsträffar har de en gång i månaden men vi ska inte ha det 
nu, vi ska göra det inom våra arbetsgrupper under en avsatt tid var 14 dag istället. Det har vi 
inte haft tidigare men vi får aldrig till den där tiden om den inte ligger på schemat. Så det har 
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vi gjort nu till nästa schemaperiod. Arbetsplatsträffar tar ca 1,5 timmar. Arbetsdag och 
arbetsplatsträff är samma sak)

Sen håller vi på med något som är att vi ska försöka hålla patienterna utanför sjukhuset, att vi 
ska sträcka oss ut i hemmet i en närvårdssamverkansgrupp och en sköterska i hemmet som 
jobbar tillsammans med dem. Våra hjärtsviktspatienter åker ofta åter till oss och vi ska 
försöka jobba med att de kan vara hemma.

Vi har något som heter gröna korset som också är tagit från industrin som är omgjort för 
sjukvården. Vi gör en sådan återkoppling varje dag då. Gröna korset är för patientsäkerheten. 
Vi ställer frågorna: “Är det något som har hänt?” “Är det något som skulle kunna hända”. Det
finns olika graderingar där och är man grön så har man utfört arbetet patientsäkert under den 
arbetsdagen. osv. Det är även vårt avvikelsesystem som heter medcontrol så vi skriver väldigt 
mycket mer avvikelser. Det ses över en gång i månaden ungefär och då ser man vad man kan 
göra åt det inom förbättringsarbetet. Har det hänt många gånger?” “Vad behöver vi göra?” 
“Vad är det som gör att det här krånglar?”. Det sker alltså en återkoppling en gång i månaden 
med det som kommer på gröna korset. Det som är väldigt påtagligt här är vårdens övergångar.
Kommuikationen mellan vården och kommunen, det är oftast där den förloras. Till exempel 
att vi inte har fått in den informationen vi behöver eller att vi har fått fel läkemedelslista tex. 
Vi ser inte primärvårdens dokumentationssystem. Vi vårdar ju samma patienter, så det e rätt 
korkat. Det läggs mycket tid på detta och det är ofta där vi har avvikelser. Det handlar inte om
sekretess tror jag. Det e bara inte någon som har tagit något samlat grepp. Just nu sitter det 
representanter från västra Götalandsregionen, Skåne, Östergötland och Stockholm och gör 
någon slags gravspec för att vi ska få ett nationellt program där alla kan jobba i. Det kommer 
ta ett X antal år men arbetet är i alla fall påbörjat. Norge och Danmark har redan ett sådant 
system. De har ett gemensamt så man kan ta upp patienten å se var någonstans den e i kedjan. 
Patienten e hemma lite sen e den hos oss lite och sen är den på primärvården lite grann och 
det går lite såhär och vi har ju mycket äldre patienter med många olika sjukdomar. Jag hade 
mycket hellre haft ett nationellt system. Det hade vart mycket bättre med all kommunikation 
och hade sparat mycket tid, att bara gå in å titta istället för å behöva ringa och faxa vilket är 
hur vi gör idag. 

Har ni stött på svårigheter med förändringarna? Vad har varit svårast?
Oftast är det svårast att få med läkarkåren. Om inte de förstår sambandet och ser vinsten för 
gruppen så kan de vara lite svåra. Jag brukar inte lägga så stor energi på de få som är 
motstridiga. Man får lägga energin på de 60-70% som alltid är med på allt, å de resterande 
procenten hoppar ofta på sen. Sen behöver det inte vara negativt att vissa ifrågasätter för 
ibland har de rätt i vissa saker och ser andra perspektiv. Vi är ju olika personligheter i en 
grupp och vi har olika åsikter. Om jag har en åsikt och en annan är mer kritiskt till det kan vi 
komplettera varandra på ett sätt.

Hur upplever du att personalen på avdelningen bemött de förändringar som genomförts
hittills?
Majoriteten av personalen följer alltid med och är det något som vi kan göra för att förbättra 
för personalen, bättre tid eller så, då går det ganska enkelt. Ibland tar det lite längre tid å få 
med dem bara. 

Om vi jobbar med rondarbeten har vi tagit upp att vi ska göra det i utvecklingssamtalet. Detta 
ska vi jobba med i år, vi ska göra det här och det här och hoppas att komma dit och dit, sen 
har jag planerat det, de vet inte riktigt det men de har lite arbetsgrupper de ska få jobba med 
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lite olika saker och sen blir det återkoppling med arbetsgruppen på arbetsplatsen på 
arbetsplatsträffarna. Sedan brukar vi ha utvecklingsdag på höstkanten och då brukar vi ha 
redovisning och ta upp de olika sakerna. 

Hur jobbar ni med att få personalen engagerad i förbättringsarbeten?
Vi har en förslagsruta där personalen kan lämna förslag. Sen så ska vi ha lite mer utbildning, 
lite förändringshjulet och så, mer nu i vår. De har vi gjort lite för lite så personalen förstår nog
inte riktigt. Det har varit så mycket med förbättringsarbetet hittills så vi har inte riktigt hunnit 
med det.

Det finns en läkarchef men jag har sista ordet även där. De går ofta bra dock. Lotta och Paula 
bestämmer. Patrik har fått lov att arbeta med förbättringar. Patrik har gått en utbildning och 
han vill göra ett arbete med det han har gått sin utbildning på. Så började det. “Vi” såg även 
ett behov av att det borde vara mer ordning och reda. Vi har en stor avdelning som det har 
varit lite vilda western kan man säga och det är säker inte ovanligt att det är så men vi tyckte 
att det fanns ett behov och då gjorde vi så att då fick Patrik jobba med det här och vi delar på 
konstaden och att vi kan komma loss lite under en period. Och det hade ju aldrig gått om inte 
vi hade varit engagerade i det. Det är väl A och O om man ska få ett förändringsarbete att bli 
gjort, att det finns engagemang och att man sätter ifrån tid och man får möjlighet. Annars går 
det ju inte. Detta är ett stort arbete som inte bara går och sköta med vänsterhanden. Jag är 
övertygad över att vi kommer gynnas av det långsiktigt ekonomisk.

Vad för resultat väntar du dig när förbättringarna implementerats?
Vi har ju satt att vi gör gröna korset nu, vi har en standard på 5 dagar i veckan.  Nu gör vi det 
nästan även lördag och söndag men missar ibland. Vi har det här med ordning och reda i våra 
moduler ihop med en checklista och det gör vi nästan till 100 % och gör vi inte det så hjälps 
vi åt det vi inte har hunnit. Jag tror inte vi har haft en hel röd dag än där det inte har fungerat 
någonstans. Sedan ska vi lägga till ytterligare saker. Natten ska komma till också där de ska 
ha kvart i tre möten. Så visst sjutton gubbar kommer vi att tjäna på detta och få mer tid till 
patienterna. Det är ju det vi ska ha. Och får vi dessutom mer ordning i våra förråd för där har 
vi inte heller ordning och reda. Vi beställer alldeles för mycket saker. Vi har för mycket 
hemma och därmed för högt lagervärde. Vi kan beställa varenda dag och vi kan till och med 
ta emot akutleveranser som kommer på ett dygn. Jag tror att om man ska se på det stora hela 
så är det bättre att göra det någon enstaka gång än att ha de här jättevolymerna hemma. Vi 
beställer jättemycket och så använder vi till botten och sen gör vi samma sak om och om igen.
Och det där är en resa vi måste lära oss att gå. Sen har vi inget system där vi inventerar in och 
ut. Vi tycker att det är för knöligt och det kanske man ska ha i framtiden. För nuvarande 
inventerar vi en gång i vecka med ögat och då blir det ju lite såhär att vi tar hem mängder och 
väntar till det är slut och om igen. Det är ungefär så vi gör nästan på allt. Vi har ingen årlig 
inventering där vi går igenom en dag, inget sådant finns. När vi startade med modulerna så 
hade vi en grupp som satt med och bestämde vad som skulle användas i modulen. Det borde 
vi göra när vi kommer dit så småningom med, och också sitta och bestämma vad vi ska 
använda och vad vi behöver ha i alla möjliga delar av förråd osv. Vad ska vi ha hemma och 
vad ska vi inte ha hemma. Vi har gjort det i sårskåpet där vi gjort i ordning precis det vi 
behöver och hur vi ska ha hemma. Men vi behöver ju göra det egentligen genom hela 
förrådsutrymmet. Vi har ingen dag där vi städar ur. Åren går och vi vet egentligen inte vad 
som ligger i förråden. Det är några stycket som har förrådsansvar och jobbar med förråden. 
Det är två personer som går runt och beställer en dag i veckan ungefär varannan vecka, en 
heldag. Det är helt vansinnigt för det är ju jättemycket tid för ganska litet förråd egentligen. 
På industrin har du massa mer muttrat och skruvar. De jobbar som undersköterskor och har 
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förråd som ansvarsområde. De får tid avsatt varje vecka för detta. De jobbar med att markera 
och de försöker naturligvis men det finns klart saker vi kan jobba med. Och just det här att vi 
inte beställer med något jämt flöde, vi hade ju kunnat få varje vecka. Vi behöver inte ha de 
där jättelagrerna. Och så gömmer vi undan för vi har ont om plats och ställer de någonstans 
och sen glöms det av och så beställs det mer. Jag tror ändå att det finns någon rädsla att man 
beställer in extra för att patienten alltid kommer i första hand och att då ekonomin och det 
bundna kapitalet blir lidande. Och att det också beror på omedvetenhet om ekonomi och 
bundet kapital. Vårdpersonalen har inte sin fokus på ekonomin, det är patienten. Och de ser 
inte effekterna om de bestället extra, ekonomiskt sätt. Och det är ju jag som får sitta med det. 
De är här för patienten.

Vi är dåliga på uppföljning. Vi följer flera parametrar och ser att det blir bättre med detta kan 
vi verkligen bli bättre på. Sen kommer vi ju ta upp lite uppföljning nästa utvecklingsdag som 
kommer.

Vi har en begränsad summa pengar och det kommer inte räcka till allt. Vi måste ju försöka ha 
personalen att göra det patientarbete de ska göra på sin arbetstid, sen ska förbättringsarbetet 
göras och antingen får man göra så eller så får någon annan göra förbättringsarbetet som är 
anställd för det. Och ibland kan de tycka att det är skönt att göra någonting annat. Att gå och 
plocka och beställa och så men då tycker jag att det kan ju vara andra typer av “pauser” än att 
stå och plocka massa saker i ett förråd eller vad det nu kan vara.
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	1.4 Avgränsning Det är viktigt att avgränsa sitt arbete för att få ett tydligt svar på sin frågeställning. Om man inte avgränsar sitt ämne tillräckligt kommer man inte hinna med alla de steg som krävs för att få en kvalitativ rapport utan i det fallet bryta den uppsatta tidsplanen. Detta kandidatarbete är avgränsat till ett av Västra Götalands största sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Eftersom det är ett relativt stort sjukhus anses det vara en relevant plats att genomföra detta arbete på. Avgränsningen är bestämd till hjärtavdelningen och det praktiska utförandet kommer att ske på ett vårdförråd där man syftar till att skapa ordning och standardisera alla verktyg och artiklars plats. En annan anledning till varför det ansågs relevant att utföra arbetet där är för att man redan påbörjat en del förarbete och datainsamling, vilket gör att rapportens tidsplan blir lättare att hålla.
	1.5 Verksamhetsbeskrivning Södra Älsvborgs sjukhus eller endast SÄS är beläget i Västra Götalands läns landsting i staden Borås. Sjukhuset grundades 1782 och hade då endast 25 vårdplatser vilket idag har växt till ca 500st vårdplatser. År 1998 gick Borås lasarett och Skene lasarett ihop och bildade Södra Älvsborgs Sjukhus. Idag är SÄS ett av tre stora länssjukhus med flera olika medicinska specialiteter, man har även ett akutsjukhus i både Borås och Skene. Den totala budgetomslutningen år 2015 var ca 3,4 miljarder SEK och rörelsens resultat var -45mnkr. Man har idag (2016) ca 4200 anställda och antalet patientbesök är 437 000st (vgregion.se, 2016). Hjärtavdelningen där detta arbete utförts på behandlar patienter med som har i många fall oidentifierade hjärtproblem som hjärtflimmer eller hjärtsvikt. Hjärtavdelningen har en relativt sett hög patientomsättning då man har i snitt 3,8 sjukdagar per patient, där de därefter antingen skickas hem eller vidare till annan avdelning. På hjärtavdelningen är 55st sjuksköterskor, undersköterskor och läkare anställda (vgregion.se, 2016).
	1.6 Rullande förrådet Det rullande förrådet är ett förråd där sjukvårdsartiklar förvaras, det är flera artiklar som används dagligen som finns där. Detta förråd används av hjärtavdelningen och medicinska akutvårdavdelningen vilket innebär att ca 80st sjuksköterskor och undersköterskor använder detta förråd. Det betyder att en effektiv design av förrådet kan spara mycket tid för många av de anställda. Förrådet hade tidigare ingen struktur utan verktyg lades vid flera tillfällen i hög på varandra, vilket innebar att det var svårt att hitta de verktyg man behöver (Se figur 5). Ergonomin vid detta förråd var även den undermålig då man behövde sträcka sig för att nå verktyg på hyllorna, det fanns även en risk för arbetsskada då man tidigare behövde använda sig av en stege.
	1.7 Lean inom sjukvård Lean managements ursprung finns hos den japanska biltillverkaren Toyota och ordet “Lean” myntades på 1980-talet när västerländska biltillverkare började intressera sig för Toyotas arbetssätt. Toyota kallade deras produktionssätt för “Toyota production system” eller bara “TPS”. Grundpelaren i detta arbetssätt var att ha en materialsnål produktion där man jobbar för små ständiga förbättringar. Toyotas sätt skiljde sig avsevärt från andra biltillverkare vilket också syntes i deras balansräkningar varje år då de var väldigt lönsamma (Liker, 2009). Allt eftersom började de flesta tillverkande industrier använda sig av Toyotas olika tekniker samt deras tankesätt “Minska slöseri, öka värdeadderande processer”. Toyotas arbetssätt har blivit till standard för dagens moderna tillverkningsindustri där fler och fler verksamheter jobbar enligt “Toyota production system”. Grundprincipen i Toyota production kretsar kring att minska slöseri och öka värdeadderande processer, dessa principer kan användas i helt andra verksamheter än just tillverkande (Liker, 2009). Inom sjukvården har man nått vissa framsteg med att använda sig av Toyotas metoder, men man har i flera fall svårt att se hur man ska använda verktyg från tillverkning av exempelvis bilar till hur man ska ge patienter bättre vård och få en kostnadseffektivare sjukvård (Mazzocato, Savage, Brommels, Aronsson, Thor, 2010). Vid de tillfällen man har använt Lean inom sjukvård har vinsterna exempelvis blivit kortare väntetider för patienter, kortare sjukhusvistelser, bättre patientgenomflöde samt högre patientsäkerhet (Cheng, Bamford, Papalexi, Dehe, 2015). Dessa vinster är alltså resultatet av att göra sig av med onödiga processer och slöseri. För att veta vad som anses vara slöseri inom sjukvården måste man först identifiera vad som är värdeskapande processer samt slöserier. Vårdens huvuduppdrag är att vårda patienter och arbeta proaktivt för att hålla människor friska. Ingen verksamhet har oändliga resurser, detta stämmer även med sjukvården som i Sverige finansieras av skatten som alla medborgare betalar. För att förstå hur slöserier påverkar en verksamhet kan man behöva fastställa vilka personer som är intressenter, alltså vilka som är slutkunden samt vilka som har ett intresse i verksamheten eller som påverkas av den. I sjukvårdens verksamhet kan man snabbt se att det finns väldigt många intressenter (Hicks, McGovern, Prior, Smith, 2015). De finns patienterna som vårdas för sina sjukdomar och skall ha en högkvalitativ och säker vård. De anställda sjuksköterskorna och läkarna är även intressenter då de får mindre resurser ju mer slöseri som förekommer. Eftersom sjukvården i Sverige finansieras av alla medborgare betyder det också att ju effektivare vård man har, desto mindre kostnad blir det för samhället i stort. När man har fastställt alla sina intressenter kan man konstatera att det finns många människor som kan gynnas avsevärt av att man minimerar slöseri. Eftersom slöseri är en stor del i Lean har Toyota delat in slöserierna i sju kategorier som de kallar ”De sju slöserierna”. De sju slöserierna som finns i teorierna om Lean management och TPS kan alla även hittas inom sjukvårdens verksamhet. Onödiga rörelser sker där sjuksköterskor måste röra sig eller till och med leta för att hitta diverse sjukvårdsartiklar eller medicin (Hicks, McGovern, Prior, Smith, 2015). Att få defekta produkter kan man tolka inom sjukvården som att man har behandlat en patient felaktigt, vilket leder till att man måste vårda personen längre vilket leder till extra arbete och högre kostnader i och med att patienten blir en flaskhals (Modig & Åhlström, 2014). Det finns slöserier i alla verksamheter, även inom sjukvården. Att använda Toyotas metoder för att minska slöseri som finns inom sjukvården skulle gynna många människor och samhället i stort.

	2. Metod och material Nedan presenteras det omvärldsperspektiv som leder fram till frågeställning och syfte med examensarbetet.
	2.1 Datainsamling För att kunna genomföra en vetenskaplig studie krävs det att man har en stor mängd data insamlad. Data har tillhandhållits av hjärtavdelningens utvecklingsansvarig och även samlats in från vetenskapliga artiklar och litteratur som berör ämnet. Datan har även samlats in från de intervjuer som har genomförts, samt de arbetsstudier som utfördes för att mäta resultaten före och efter implementeringen av 5S-arbetet. Viss data gavs från hjärtavdelningens controller för att få ett kostnadsperspektiv på rapportens syfte. Efter sammanträden med utvecklingsansvarig och från samtal med anställda har man fått en utförlig verksamhets- och nulägesbeskrivning. Denna fakta har legat till stor grund för rapportens slutresultat.
	2.2 Validitet Att ha pålitlig data och information är av stor betydelse för att få en så trovärdig vetenskaplig artikel som möjligt. Det innebär att ens mätningar och fakta speglar verkligheten så mycket som möjligt. Validitet syftar till att man är medveten om att den fakta som används för att skapa den vetenskapliga artikeln är relevant och trovärdig (Ejvegård, 2009). Denna rapport utgår från att datan som ges från de anställda är av hög validitet, detta därför att personalen och de ansvariga cheferna har djup kunskap kring sin verksamhet och hur denna fungerar.
	2.3 Reliabilitet Realiabilitet betyder att man tar hänsyn till att ens mätinstrument och måttenheter är tillförlitliga och kan användas för att svara så nära verkligheten som möjligt (Ejvegård, 2009). Har man en god reliabilitet innebär det att samma data skulle ges om andra följde samma metod. I denna rapport anses det finnas en hög reliabilitet då faktan och datan till stor del getts från vetenskapliga artiklar eller litteratur inom forskningsområdet.
	2.4 Intervju Innan man börjar intervjun bör man alltid fråga respondenten om man får använda dennes namn i rapporten eller om personen i fråga vill vara anonym. Därefter informerar man om sitt syfte med intervjun och vad respondentens svar kommer att användas till. Spelar man in samtalet är det också viktigt att man informerar personen om detta (Ejvegård, 2009). Man bör dock ha i åtanke att respondenten kan bli mer sluten i sina svar om man spelar in samtalet. Fördelen med att spela in är dock att man kan alltid lyssna på samtalet igen om rapportskrivaren känner att man inte hann med att anteckna all viktig information. Avslutningsvis kan det vara lämpligt att visa uppskattning för att respondenten tagit tiden till att deltagit i intervjun och även fråga om man kan återkoppla om man vill förtydliga något av svaren. För detta arbete valdes att använda en kvalitativ och fri intervju istället för en kvantitativ. Anledningarna till att en kvalitativ metod valdes var flera. En av anledningarna var att en kvalitativ intervju ger möjlighet till att ställa öppna frågor där man kan få mer utvecklande svar och få fram mer information än vid slutna frågor. Vid denna metod finns även möjlighet till att ställa följdfrågor vilket kan användbart. Det man bör tänka på är dock att om man intervjuar flera personer om samma frågor och vill jämföra svaren i efterhand måste man formulera dessa på samma sätt. För att respondenten skulle kunna svara på öppna frågor vilket kan ge svar som man inte förväntar sig valdes att man skulle ha en semi-strukturerad form på intervjun (Ejvegård, 2009). I denna rapport valdes avdelningschefen för vårdavdelningen ut till att delta i en intervju, samt en sjuksköterska. Intervjun med avdelningschefen syftade till att ge en uppfattning och förståelse för hur man som chef jobbar för att införa förändrings- och förbättringsarbeten, samt vilka resultat man väntar sig när förändringarna genomförts. Målet med intervjun med sjuksköterskan var att rapportskrivarna skulle förstå de eventuella problem som fanns för de anställda och hur förbättringsarbeten påverkar deras dagliga arbete.
	2.5 Arbetsstudie Att utföra en tidsstudie syftar till att mäta tiden det tar att utföra en viss sorts arbete (Olhager, 2013). Innan en tidsstudie påbörjas är det viktigt att förklara tydligt för den anställde varför man gör studien och hur man praktiskt går tillväga med mätningen. Det kan även vara bra att upplysa om att den anställdas prestation ej mäts utan endast hur lång tid processen bör ta. Det finns flera olika metoder att göra en tidsmätning på, för denna rapport har det bestämts att man använder sig av en tidsstudie med ett stoppur. Ju fler observationer som är med i en tidsstudie desto mer tillförlitlig blir ens studie då variationen minskar som det finns risk för annars. Det finns möjlighet att använda sig av två olika metoder när en tidsstudie ska utföras, nollställningsmetoden eller kontinuitetsmetoden. Vid användning av nollställningsmetoden nollställs klockan efter varje mätning vilket betyder att alla mätningar startar på tiden noll. Vid användning av nollställningsmetoden bör man vara medveten om att noggrannheten kan påverkas av tidsstuidemannen och dennas reaktionstid och precision. Vid kontinuitetsmetoden stoppar man ej klockan mellan varje mätning utan gör endast en markering vid varje enskilt operationssteg (Olhager, 2013).
	2.6 Metod för tidsstudien Denna tidsstudie kommer att använda sig av nollställningsmetoden vilket innebär att klockan nollställs efter varje mätning. Tidsstudien kommer att mäta tiden det tar för sjuksköterskor (5 från avdelningen och 5 utanför avdelningen) att hitta de artiklar som ingår i den satta standarden för förrådet. Målet med studien är att mäta tiden det tar för att hitta i förrådet innan det är strukturerat enligt en 5S-standard och även efter för att kunna jämföra datan. För att reducera variation har man valt att alla respondenter kommer att ha en och samma startpunkt i förrådet när man påbörjar mätningen. Artiklars namn kommer att läsas upp för respondenten där denna därefter skall leta upp artikeln, klockan startas när artikelnamn getts till respondenten. Vid de fall som artiklar ej hittas har det bestämts att i studien finns en maximal tid som man låter respondenten leta efter artiklar, detta för att spegla verkligheten så exakt som möjligt. Eftersom att vissa av de större artiklarna syns tydligt när man genomför studien kan respondenterna även lätt se att vissa saker används ute i verksamheten och är inte i förrådet. Därför delades sjukvårdsartiklarna in i två kategorier, en där större artiklar som enkelt syns och en där de mindre artiklarna och verktygen är.
	2.7 Felkällor De felkällor som kan identifieras har i första hand att göra med respondentens kunskap om förrådets struktur och ordning, vissa av respondenterna har spenderat mer tid och är mer vana vid att hämta artiklar där. En annan felkälla kan bestå av att vissa artiklar kan byta plats ibland då det inte finns en satt struktur för förrådet till en början. Tidsmätarens precision kan även vara av stor betydelse vid användning av nollställningsmetoden, här kan finnas eventuella felkällor.

	3. Bakgrund I följande kapitel ges information om olika områden som är relevanta för läsarens förståelse för fortsatt läsning av miljöutredningen. Detta kapitel ligger också till grund för examensarbetets analys och diskussion.
	3.1 Vad är Lean En allmän förklarning av vad Lean är att man vill elimiera processer som inte är värdeskapande för kunden. När man arbetar med Lean är målet att ta bort alla icke-värdeskapande processer. Lean har dock inte alltid samma defintion beroende på vem man frågar. Till exempel hävdas att Lean till största delen handlar om att arbeta med att öka flödeseffektiviteten (den sammanlagda tiden för alla värdeskapande aktiviteter i värdeflödet i relation till den totala genomloppstiden) och inte att effektivisera resursanvändningen (Machado, Scavarda, Vaccaro, 2014). I begreppet hamnar då fokus på den flödesenhet som ska förädlas. Flödeseffektivitet definierar alltså värde utifrån flödesenhetens perspektiv. I många tjänsteverksamheter finns kunden med i flödet, då inkluderar begreppet även ett starkt kundfokus. För att undvika slöseri är det viktigt att man endast producerar enheter som behövs omedelbart. Kundernas behov ska skapa ett sug som går genom hela fabriken istället för att produkter ska tryckas ut marknaden eller till lager. Det brukar kallas “Förbrukningsstyrd tillverkning” eller “Behovsstyr tillverkning” (Bergman, Klefsjö 2012). Det är viktigt att förstå vilket värde som ska skapas men det får inte glömmas bort att man bör förstå hur man kan identifiera och eliminera slöseri för att öka flödeseffektiviteten. Man brukar tala om sju slöserier och ibland till och med åtta (Bergman, Klefsjö, 2012). Överproduktion: Överproduktion handlar om att man producerar produkter som är färdiga innan det behövs. Inom Lean vill man ha ett sug genom fabriken. Om man då producerar för mycket, för fort, eller för tidigt är detta slöseri. Att producera produkter som endast ligger på lager är icke värdeskapande. Väntan: Om personal eller delar väntar på en arbetscykel innan ska avslutas är detta icke värdeskapande. Onödiga transporter: Transporttiden adderas till ledtiden. Det är därför viktigt att man samordnar transporterna för att time:a och hålla nere antalet transporter för att på så sätt eliminera slöseri. Inkorrekta processer: Processer som tillverkar en produkt som inte uppfyller de ställda kraven eller en produkt som är i behov av att justeras direkt för att inte skapa mer slöseri. Onödiga Lager: Extra lager kan innebära obalans i produktionen, lång anslutningstid eller sena leveranser från leverantörer. Det är ett slöseri att ha material eller enheter som bara ligger och väntar, för att inte tala om det bundna kapitalet som hade kunnat användas på ett produktivare sätt. Defekter: Alla produkter som behöver omarbetas på grund av defekter är ett självklart slöseri därför att man lagt resurser på något som ej kan ges till kund.
	3.2 Vad är 5S 5S är ett tankesätt som ursprungligen utvecklades hos Toyota som ett sätt för att skapa en standardiserad arbetsmiljö som bidrar till att reducera slöseri. Arbetet med 5S syftar till att skapa en ordning där överflödiga och onödiga processer tas bort, där fokus läggs på värdeadderande processer. De fem S:en består av Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke, vilket översatt betyder sortera, strukturera, städa, standardisera och se till (Sian, 2015). Detta arbetssätt syftar till att skapa en process av ständiga förbättringar för arbetsplatsen. För att få detta tankesätt att fungera krävs det att arbetsplatsen är väl insatt i de problem man vill göra sig av med. Enligt The Toyota Way döljs slöseri om ingen fungerande visuell styrning finns. Första steget inom 5S är att man börjar med att gå igenom de verktyg och redskap som finns på arbetsplatsen. Därefter ser man över de verktyg som verkligen är nödvändiga och sorterar bort de som ej tillför värde eller används inom processen. De verktyg man ej har användning för frekvent placeras på ett annat ställe, detta för att skapa ordning på arbetsplatsen. Man kan summera 5S som att “Det finns en plats för allt, och allting är på sin plats” (Manus, Settler, Alukal, 2006). När detta skett skall de se till att få de högfrekventa verktygen positionerade så att de är enkla att komma åt. Därefter skapas en standardlayout för alla processer, exempelvis kan det finnas tydliga arbetstavlor. Därefter är det av yttersta vikt att man ser till att hålla rent och att se till att alla verktyg är på den plats där de är avsedda att vara. Det viktigaste är därefter att skapa en vana vid det standardiserade arbetssättet och hålla det rent. Med dessa förändringar ska man skapa en arbetskultur där ständiga förbättringar blir standarden. Arbetssättet 5S består av fem faser där man successivt arbetar sig mot ständiga förbättringar. Det man bör ha i åtanke innan man påbörjar detta ständiga förbättringsarbete är att man måste ha detta förankrat i organisationen och att de anställda förstår varför man tar vissa beslut och hur det påverkar deras arbete. Det innebär att man även bör ta till vara på den speciella kompetens som varje enskild arbetare innehar, att man frågar dessa vad som skall finnas på arbetsplatsen och även ha en dialog kring layouten på arbetsplatsen (Liker, 2009). Sortera stadiet Sortera stadiet är det första stadiet där man frigör utrymme genom att göra sig av med onödiga verktyg och material. Att göra sig av med onödiga artiklar leder till slut till att man frigör yta och får en mer städad arbetsplats. Är man osäker på vilka artiklar som skall sorteras bort kan man märka dessa och ställa sig frågan vem som använder dem och till vad (Sian, 2015). I vissa fall kan man ha kvar gamla verktyg bara för att man “kanske” använder det i framtiden. Om osäkerhet finns om man skall göra sig av med vissa verktyg kan man flytta dessa till ett lager för att frigöra yta på arbetsplatsen. Att sortera på detta sätt leder till att man i flera fall kan minska kapitalbindning och öka möjligheterna för visuell styrning. Strukturera stadiet I den andra fasen strukturerar man upp arbetsplatsen där respektive verktyg och material får en bestämd plats. När strukturen för arbetsplatsen bestäms skall man försöka organisera den så effektivt som möjligt där man vill ha så få rörelser och transporter som möjligt där de verktyg som används mest är närmast till hands (Sian, 2015). För de verktyg som har bestämts skall finnas kvar på arbetsplatsen skall de alla ha en bestämd plats, exempelvis att man använder sig av tydliga färger och markeringar. Detta kan man göra genom att ha verktygstavlor som visar tydligt vart allt ska vara och när något inte är på sin bestämda plats. Städa stadiet Efter att man har strukturerat upp arbetsplatsen skall man bestämma hur man skall städa arbetsytorna och hur man skall städa dem. Det kan vid dessa tillfällen vara användbart att ha checklistor som ser till att allt som skall bli städat blir det (Sian, 2015). Att ha en dialog med de anställda kan vara bra att ha för att få förankring och förståelse för betydelsen av att detta blir gjort. Vid sjukhuset innebär det att man exempelvis skall städa sköljrummen dagligen men att man inte behöver städa skrivborden med datorerna varje dag. Standardisera För att skapa ett system som jobbar för att ständigt förbättra sig måste en satt standard finnas. Denna standard bestäms med hjälp av sakkunnigas expertis och de anställdas. Standarden inkluderar allt från vilka verktyg som skall finnas vart till hur ofta utrymmen skall städas. Skapa vana och förbättra Det sista steget inom 5S handlar om att man skall få in en vana för det nya arbetssättet. Det innebär att man exempelvis tar fram nyckeltal och jämför varje månad hur arbetet har gått. För att man skall få bestående effekter och få fortsatta förbättringar är det viktigt att företagskulturen uppmuntrar 5S-arbetet och att det är väl förankrat bland alla anställda.
	3.3 Fördelar med 5S De fördelar man kan se med att arbeta med ett 5S-arbetssätt är flera. Det tydligast är att man får en tydligare visuell styrning där inga problem förblir dolda. Man har sorterat och gjort sig av med det som inte behövs, vilket frigör utrymme och gör det tydligt att se vilka lagernivåer man har. Har man tydligare kontroll över sina lagernivåer kan slöseri undvikas i större grad då man ej köper in mer material eller verktyg än det som behövs. När man gör sig av med onödigt material och verktyg binder man upp mindre kapital, vilket bidrar till att höja lönsamheten på eget kapital (Olhager, 2013). Att systematisera och organisera leder till att slöseri undviks i form av förlorade arbetstid då man ej längre behöver leta efter verktyg och material, utan detta finns på en bestämd och tydlig plats. Att hålla arbetsytan städad leder till att man får färre kvalitetsbrister som exempelvis i vårdens fall vårdrelaterade sjukdomar. Eftersom man har en satt standard sker även städningen oftare då detta följs upp. När man standardiserar sitt arbetssätt och arbetsytor analyserar man flera olika alternativ för att till slut hitta det bästa. När man har det arbetssätt som är bäst lämpat kan man därefter göra små förbättringar. Har man standardiserade arbetsytor kan de anställda enklare byta arbetsuppgifter eller plats då man ej behöver lära sig att arbeta efter en ny standard. Med dessa nya arbetsmetoder är det enklare att göra små förändringar för att se till att man hela tiden får bättre och effektivare processer. Med förbättringarna som genomförts kommer man få bättre kvalité på sitt arbete eller produkt, lägre kapitalbindning, större samhörighet mellan olika avdelningar, vilket i slutändan leder till bättre lönsamhet och nöjdare personal (Shogo, Seydou, Marcia, Matsuno, Akiko, 2015).
	3.4 Lagring Materialflödet sker ofta till och från ett sorts lager. Detta kan exempelvis vara ett förråd eller färdigvarulager i ett distributionslager, tillverkande företag, butikslager etc. Beroende på om man lagrar med helpallar eller har ett plocklager skiljer sig förutsättningarna och principerna för lagring på så sätt att det antingen sker från pall eller från mindre lådor. När man utformar ett fysiskt lager strävar man efter att få hålla nere lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna så mycket som möjligt. Detta kan man göra genom att uppnå hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader. Om man utnyttjar så stor del av lagringsutrymmet för lagring utan att göra det svårare att hantera själva varorna går det att uppnå just detta. Det måste exempel finnas tillräckligt utrymme för transportgångar men även i visst mån tomma lagringsplatser som kan ta upp variationer som uppstår beroende av lagringsbehovet. Genom att placera högfrekventa artiklar på en plats där transportsträckan blir kort och på samma sätt placera lågfrekventa artiklar där transportsträckan blir länge kan man reducera mängden onödiga förflyttningar. Det blir även lättare att hitta de godsen samt komma åt och flytta dem (Jonsson, Mattson 2011).
	3.5 Kapitalbindning När en investering sker i en tillgång binds kapital. Kapital som därmed är låst tills dess att tillgången säljs eller skrivs av. Ju mer bundet kapital man har, desto mer låsta pengar har man. Kapitalbindningen påverkar företagets kassaflöde och betalningsförmåga. Det är dessutom så att den ger upphov till kostnader motsvarande den alternativa avkastning som hade kunnat genereras av det investerade kapitalet om pengarna använts på annat sätt (Jonsson, Mattson 2011).
	3.6 Layoutöverväganden Målet med lagerlayout är att utforma så rationella flöden som möjligt samtidigt som utnyttjandegraden blir hög. Två vanliga typer av utformningar är linjärt flöde och U-format flöde. Det finns även många olika kombinationer och varianter på dessa två utformningar. Linjärt flöde innebär att godsmottagningen och utleverans sker på motsatta sidor av lagret där alla gods flödar genom hela lagret. Detta layoutformat kan innebära att hanteringsarbetet och kostnaderna blir onödigt höga i och med att alla varor i sådant fall transporteras ungefär lika långt. Flödena blir med detta layoutsystem däremot mycket tydliga. Linjärt flöde kan vara fördelaktigt vid hantering av stora volymer av få artiklar. Med U-format flöde sker godsmottagning och utlastning i samma ände av anläggningen. På så sätt ökar möjligheterna att differentiera artikelplaceringen. Den gemensamma godsmottagningen och utlastningen medför också möjlighet till hanteringsmässig effektivisering. Det kan även vara bra att fundera över hur hög eller bred en lagerlokal bör vara eftersom lagerkostnaden per lageryta minskar ju högre lagret är. Men för hög lagerhantering kräver också viss typ av utrustning som gör det möjligt att komma åt artiklarna. Ju bredare det är, desto enklare kan det vara att röra sig i lokalen men det blir å andra sidan dyrare ju mer yta man anpassar till rörelseyta eftersom man det resulterar i längre transportavstånd i lagret. En tumregel vid lagerutformning är att hanteringseffektivitet går före ytutnyttjande. Tre faktorer som är givande att utgå från vid den fysiska placeringen av artiklar i lagret är fast eller flytande lagerplacering, placering baserad på fysisk närhet samt golv eller höjdplacering (Jonsson, Mattson 2011).
	3.7 Materialhantering Med materialhantering menas hantering och förflyttning av materialet internt i en anläggning. Hur man utformar materialhanteringssystemet beror bland annat på hur frekventa flödena är, antalet ställen att hämta och lämna gods, hur länga transportsträckorna är för gods och vilken godstyp som avses. Det är nästan omöjligt att separera lagring från hantering eftersom materialhanteringen normalt sätt är en så pass integrerad del av lagringssystemet (Jonsson, Mattson 2011).
	3.8 Ergonomi Ergonomiska åtgärder innebär att man vill anpassa arbetsmetoder och arbetsmiljö till människans möjligheter och begränsningar. Ett företag bör eftersträva god ergonomi i så tidigt stadigt som möjligt då det är kostsamt att göra förändringar i layout och material. Kan man göra det en gång så kan man på så sätt spara pengar. Man bör då granska lokalfrågor, större mekaniska installationer, kommunikationsleder, klimatförhållanden, sanitära frågor m.fl. Ju bättre ergonomi de anställda har på sin arbetsplats desto mindre blir risken för att arbetsskador uppstår (Hultgren 1978).

	4. Verksamhetens nulägesbeskrivning I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning till organisationen rapporten berör.
	4.1 Pågående arbete på SÄS SÄS har sedan maj 2014 påbörjat ett projekt vid namn “5 steg mot världsklass” på hjärtavdelningen. Syftet med projektet är att reducera eller eliminera slöserier i form av tid och ekonomi. En verksamhetsutvecklare som tidigare jobbat som undersköterska har tillsammans med ledning på avdelningen lett arbetet. Projektets val av metod är Lean och 5S. I nuläget är projektet i den fasen att data har samlats in och själva implementeringen har påbörjats på olika plan. Man har kommit olika långt med implementeringen på avdelningens olika processer. Moduler På Hjärtavdelningen finns det ett visst antal patientrum. Utanför rummen finns moduler utsatta (uppsatta hyllor och vagnar) där stetoskop, blodtrycksmanschetter, saturationsmätare och annat som behövs på avledningen ligger. Det som ligger på modulen ska vara saker som behövs till patienterna i rummen intill. Verksamhetsutvecklaren har då hittat att mycket av det materialet som ligger där faktiskt inte tillför något värde till patienterna. Vissa verktyg ligger heller inte på rätt plats och ibland saknas det även material. Hjärtavdelningen hoppas efter implementeringen av 5S göra sig av med detta material som ej behövs på modulerna. Man placerar de artiklar som används oftast på den mest tillgängliga platsen och de artiklar som behövs mer sällan på de mindre tillgängliga platserna. På så sätt reducerar man onödig belastning på kroppen och förkortar processen på artiklar som används ofta (Utvecklingsansvarig – Patrik Ziebell).
	4.2 Rullande förrådet innan förbättringsarbetet Artiklarna hade ingen bestämd plats till en början, detta ledde till att vissa artiklar placerades på svåråtkomliga hyllor som bilden nedan visar. Det betyder att personal som inte når dessa hyllor kan behöva använda sig av en stege vilket kan utgöra en risk. Vissa artiklar är placerade i markerade lådor men strukturen för ordning går helt klart att förbättra. Ju smidigare det går att utföra arbetsuppgifterna desto enklare går det att uppnå målet, det vill säga att hjälpa patienter. Under tidsstudien kom det fram att sköterskorna inte var nöjda med framkomligheten i förrådet. Medianvärdet var 4 av 10 vilket alltså inte är optimalt. De var heller inte helt nöjda med hur lätt eller svårt det var att hitta artiklarna där medianvärden var 3 av 10. Figur 5. Rullande förrådets layout innan förbättringsarbetet
	4.3 Arbetsstudiens resultat Den data som samlats in via arbetsstudierna visar på att flera artiklar kunde ta lång tid att hitta, speciellt de mindre artiklarna i kategori två visar på att strukturen kunde förbättras avsevärt. Det som man kan konstatera är att i flera fall personalen letade fler än en minut efter vissa artiklar, det betyder att vanligtvis så kan personal leta efter vissa saker flera minuter vilket blir ett stort slöseri i längden.

	5. Resultat & Analys För att besvara frågeställningen för detta examensarbete analyseras nedan det nuläge som råder och jämförs med examensarbetets teori och vetenskapliga referensram
	5.1 Rullande förrådet Vid de intervjuer och arbetsstudier som genomförts på hjärtavdelningen kan man konstatera att det finns utrymme för förbättringar på hjärtavdelningen. Vid de förbättringsarbeten som redan påbörjats har man börjat se resultaten av att arbeta med mer standardiserade arbetsytor där rutiner följs oftare än det har gjorts innan. Det rullande förrådet hade ingen satt standard innan, vilket har lett till slöseri av sjuksköterskornas tid då mycket tid går åt att leta efter specifika sjukvårdsartiklar. Det man kan se är att efter att en 5S-struktur implementerats till det rullande förrådet sjönk tiden det gick att hitta respektive artikel avsevärt. När standarden hade bestämts kunde man även se att en stor mängd artiklar kunde avlägsnas från förrådet då dessa ej användes vilket även minskar kapitalbindningen. Eftersom det ej fanns en struktur eller en standard för vad som skall finnas i förrådet ledde det till att artiklar som aldrig används även hamnade i förrådet. Det innebar att mycket plats togs upp av artiklar som sjukhuset köpt in i onödan då dessa ej används. Personalen genomförde det första steget i 5S där man genomförde en sortering för att se vilka artiklar man behövde och använde dagligen, resterande bedömdes som överflödigt eller onödigt och målet var att göra sig av med dessa. Rullande förrådets tidigare struktur tog ej hänsyn till flera viktiga aspekter som ergonomi eller att man skall placera de artiklar som används oftast mest lättillgängligt för att spara tid. Det fanns flera hyllor som var högt placerade vilket innebar att sjuksköterskorna behövde sträcka sig eller till och med använda sig av stege för att nå vissa artiklar. Detta betydde att det fanns risk för arbetsskador då man behövt lyfta ned tunga artiklar eller riskera att nå dessa med en mindre stabil stege.
	Det man kan se från de arbetsstudier som genomfördes är att mycket tid kan gå åt att hitta enskilda artiklar, speciellt mindre verktyg kunde ta flera minuter att hitta då de i vissa fall låg otillgängligt till eller låg gömda bakom andra artiklar. De större artiklarna som exempelvis gåbord eller droppställningar gick tydligt att se när dessa ej fanns i förrådet, dock var dessa ofta placerade långt in i förrådet. Det betyder att onödig tid gick till att hämta dessa långt in i förrådet, istället för att ha de placerade så nära ingången som möjligt för att spara tid. Vid intervju med sjuksköterska (bilaga “Intervju sjuksköterska - Dan) och vid arbetsstudierna kunde det konstateras att det fanns frustration bland de anställda kring rullande förrådet gällande framkomligheten samt hur dessa upplevde det var att hitta artiklar och verktyg. Ett av målen för förbättringsarbetet var således att få bort de anställdas frustration. När nulägesanalysen genomförts med intervjuer och arbetsstudierna var det dags att använda sig av 5S för att effektivisera förrådet. Det första steget i 5S är sortera vilket innebär att man gör sig av med artiklar som bedömdes som överflödiga eller onödiga (Sian, 2015). Det man kunde konstatera vid detta steg var att stora mängder artiklar ej bedömdes viktiga för att utföra vård av patienter eller hjälpa de anställda i sitt arbete. Detta bedöms som ett stort slöseri då man kan konstatera att sjukhuset har köpt in kostsamma verktyg som ej används. Efter sortera stadiet påbörjade man strukturera fasen där man gav de artiklar som bedömdes viktiga en bestämd plats. Vid detta stadie monterade man ned flertalet hyllor då dessa ansågs ej vara bra ur både en ergonomisk synpunkt och vid användning av visuell styrning. Onödiga rörelser anses tillhöra de sju slöserierna (Liker, 2009) vilket man vill reducera i så stor grad som möjligt. Det man gjorde för att minska onödiga rörelser var att placera de artiklar som användes frekvent så nära ingången som möjligt. De artiklar man bestämde lämpliga att ha kvar i förrådet delades därefter in i flera olika kategorier som t.ex. förflyttning och sårprofylax för att göra det enklare att hitta. För att förrådets verktyg skall finnas på sina platser och städning ska ske kontinuerligt skapades en checklista för att se till att detta sker. Denna checklistas ansvar är bestämt att fördelas till en modul så att fler känner ansvar för att städning sker istället för att ansvar endast finns hos en person. Standarden för förrådet bestämdes av de anställda och innebar att man bestämde exakt vilka verktyg som skall finnas i vilken kategori och hur många i antal. Det som bedömdes överflödigt eller onödigt togs bort i samförstånd med de anställda för att skapa bred förankring kring förändringarna som skett. När man vill skapa en Lean organisation är små fortsatta förbättringar en av de centrala delarna (Liker, 2009). Det sista steget i 5S behandlar detta och handlar om  att skapa vana för de anställda att tänka på att göra små förändringar på förrådet för att successivt göra det bättre. För förrådet bestämdes det att man städar detta tre gånger i veckan och ser efter att de artiklar som finns i standarden är på sin plats. Bibehållning av den nya standarden När förrådet väl var städat, uppmärkt och iordninggjort blev den nya layouten en satt standard. För att upprätthålla standarden krävs det att man följer upp med återkommande städning och kontinuerligt informerar personalen om vikten av att upphålla standarden. För att underlätta denna process har en checklista skapats. Checklistan ser ut enligt följande: Tabell 1. Checklista för att kontrollera vilka artiklar som är på sin plats Checklistan och upphållningen av standarden kommer gås igenom varje vecka. Denna checklista kommer att finnas uppsatt i det rullande förrådet där man bockar av artikel för artikel. Målet är att kontrollen av checklistan sker innan mötet vid kl 15:00. När artiklarna är på sina ursprungliga markerade plats kan de bockas av med ett X. Om någonting saknas markeras det med texten SAKNAS. Om samma artikel är saknad två dagar i rad kommer detta tas upp på dagsmötet med syfte att hitta den. Påfyllnadsblad kommer finnas uppsatt på en mapp i förrådet där det för plats med markering för en vecka på varje blad. När behov av påfyllning uppkommer skall detta tas upp vid kl 15:00 mötet. Ansvaret för att stämma av med checklistan kommer att fördelas ut på en modul, detta för att fördela ansaret på hela gruppen så alla känner sig delaktiga och ansvariga. Det kommer varje dag även bockas för på förbättringstavlorna i samband med mötet att förrådet är genomgått och hur det gick. Uppföljning kommer att ske med mellanrum där man diskuterar om standarden kan förbättras, exempelvis om någon artikels plats skall bytas eller om man skall göra sig av med något.
	5.2 Rullande förrådets nya struktur Efter att man infört en 5S-struktur på förrådet kan man snabbt konstatera att man har fått flera positiva resultat. Dessa inkluderar högre personalnöjdhet där medianen ökat från 4 till 8. Resultatet av arbetsstudierna utförda före 5S-strukturens implementering och de efter visar att tiden det tar att hitta artiklar har minskat avsevärt (Se bilaga “Arbetsstudie”). Det betyder att man dagligen sparar mycket av sköterskornas tid som nu kan ägnas åt värdeadderande tid. Som man kan se har tiden det tagit för att hitta artiklar i kategori två minskat markant. Det betyder att flera nu kommer tiden det ta att leta ägnas åt värdeskapande aktiviteter. Vissa artiklars tid ökade som exempelvis drickabackarna, dock är målet att fasa ut dessa och ha de i köket istället. Eftersom kostnaden per sjuksköterska för SÄS är ca 250kr/timma (Se bilaga ”Arbetsstudie”) kan man se att sjukhuset betalar stora summor för varje timma som läggs på att leta i förrådet. Om man gör ett räkneexempel på att man sparar in 30 minuter på avdelningen per dag blir detta på ett år en kostnad på ca 45 000kr som sjukhuset betalar för att personalen skall leta efter diverse artiklar. Eftersom en större mängd artiklar med olika stort värde avlägsnades från förrådet har man även minskat kapitalbindningen och vet nu vilka verktyg man har. Det innebär också att man har bättre kontroll på sina lagernivåer och risken att man köper in verktyg man redan har minskar avsevärt. Figur 6. Förrådets nya struktur med tydliga markeringar Figur 7. Alla artiklar har nu en bestämd lats indelat i olika kategorier
	5.3 Utfall av 5S-implementeringen Sedan implementeringen av projektet på hela avdelningen har satts vid har man märkt en förbättrad effektivitet. Klockan två- och tre-möterna innebär att man har bättre kontroll över vad som faktiskt sker och vad man kan komma att stöta på för problem. En mer kontrollerad översikt av hur ofta man städar sköljrummet, och att man faktiskt måste bokföra varje dag har gjort hygienen har förbättrats. Att kontroller görs och att man nu känner en gruppsammanhörighet i och med de dagliga mötena och det gemensamma ansvaret gör att uppgifterna blir gjorde lättare. Individen vill inte svika gruppen och kontrollerna gör att det syns om man missköter sig. I och med att det nu är markerat i modulerna vad som ska finnas där och inte så är det nu lättare att hitta verktygen. Det finns fortfarande rum för förbättring i och med att man bara påbörjat detta nya arbetssätt, samt att personalen inte helt och hållet vant sig vid förändringarna.
	5.4 Förändring i sammanhållning och medvetenhet Den största förändringen är att man nu ser till hela verksamheten gällande Lean. Även om inte personalen kanske tänker ordet just Lean så har verksamhetsutvecklaren implementerat ett samarbets- och medvetenhetstänk. Medvetenheten är i form av att man numera kontrollerar, stämmer av och sedan går igenom resultatet ihop vilket lett till att det som faktiskt ska göras sker i högre grad och att personalen faktiskt ser resultatet av det, vilket i sin tur inspirerar till fortsatt motivation till att bli bättre. Patientfokus har alltid varit det primära för avdelningen, vilket det självklart ska vara för ett sjukhus, men det har inte riktigt funnits så fokus på effektivitet och hur ekonomin påverkas av de aktioner som görs. Medvetandet kring dem har nog alltid funnits men man har inte kommit så långt att man valt att prioritera det. Personalen visste om att det kanske fanns bättre sätt att hålla ordning på verktygen i modulerna innan men de låg inte i deras ansvarsområde att förbättra det, de hade nog att göra med patientvård. Numera har man tagit ett steg i rätt riktigt när det gäller effektiviteten och har då också öppnat upp rum för diskussioner i och med de dagliga mötena där man kan ta upp förbättringsförslag. När det gäller medvetande av ekonomin har man fortfarande en bit att gå. De ekonomiska effekterna av till exempel bundet kapital är något som ännu inte informerats till personalen i så stor grad. I dagsläget sker fortfarande beställningar av förbrukningsvaror av undersköterskor som saknar utbildning i ekonomi. De beställs in lager till max som sedan låts sjunka till noll innan samma mönster upprepas igen. Det finns alltså stort utrymme för förbättring på detta plan, även om såklart patientvården alltid bör vara det primära fokuset (Lotta, intervju). Enligt (Patrik Jonsson, logistik, läran om effektiva materialflöden s 28.) har stora mängder bundet kapital en negativ påverkan på ekonomin då det ses som låsta pengar som kunde använts till annat för nuläget. Den väldiga mängden som beställs in som säkerhetsåtgärd av undersköterskorna, för att materialet inte ska ta slut när de behöver det, blir alltså en onödig extra kostnad. Pengar blir låsta som till annars hade kunnat läggas på att till exempel anställa en extra sjuksköterska som kan finnas tillgänglig när avdelningen är underbemannad.

	6. Diskussion Nedan diskuteras huruvida arbetet med examensarbetet gått som förväntat, vad som kunde gjorts annorlunda och hur studien skulle kunna utvecklas i framtiden.
	6.1 Kan resultatet gynna fler företag och organisationer än SÄS? Det man kan konstatera är att Lean management och dess verktyg som tidigare använts i stor skala i tillverkningsindustrin kan även tillämpas till sjukvården. Det man behöver göra för att lyckas med detta är dock att vara medveten om att formen på de slöserier som finns inom sjukvården skiljer sig avsevärt från den inom industrin. Exempelvis ser överproduktion i industrin ut som att man har tillverkat fler varor än vad som finns kundefterfrågan. I sjukvården producerar man ingenting utan vårdar patienter, därför får man försöka se hur överproduktion som slöseri kan översättas till sjukvården. Det man kan översätta överproduktion till är att exempelvis man vårdar patienter för något denna redan är botad för eller att man köpt in för mycket medicin än vad som kommer behövas. Toyotas grundtanke om att minska slöseri och öka värdeadderande processer kan således implementeras på alla verksamheter. Det man måste göra är dock att översätta den till verksamheten, alla verksamheter har olika förutsättningar och mål. Slöseri tillför dock inget till någon verksamhet och skall därför alltid försöka elimineras i så stor grad som möjligt. 5S går absolut att implementeras på andra företag, såväl i sjukvårdssektorn som i industrisektorn och allt där i mellan. Det är dock viktigt att förstå helheten vad varför man gör som man gör och vad målet är. Ett stort misstag vid en implementering av Lean och 5S är att man direktimplementerar verktygen från andra företag. Problemet blir då att man i allra flesta fall inte har precis samma förutsättningar eller mål som företaget man plagierar. Därav blir resultatet ofta negativt. Det man istället behöver göra är att sätta sina mål på en helhetsnivå och börja från början för att sedan arbeta fram specifika verktyg för hur man ska komma till målet.
	6.2 Begränsningar och förslag till fortsatta förbättringar SÄS har möjlighet att förbättra standarden av förrådet genom att prova på och komma med förslag till de dagliga mötena. Då kan en förändring av standarden ske för att sedan provas på och utvärderas igen. SÄS här även möjlighet att räkna på marknadsvärdet av det onödiga bundna kapitalet som låg i förrådet innan det sorterades ur. På så sätt hade man kunnat få en siffra som visat på hur mycket pengar man hade kunnat använda från förrådet till något nyttigt, till exempel att kunna ha en extra sjuksköterska tillhands som går att ringa in när avdelningen är underbemannad. För att få ett mer exakt svar närmare verkligheten hade man kunnat använda sig av fler resurser, alltså fler sjuksköterskor i studien men då för man vara beredd på att kostnaden hade ökat i form av fler frånvarande sköterskor.
	6.3 Uppstådda problem Arbetsprocessen har flutit på bra och stöd har bidragits när det behövts. Ett problem som stöttes på var att det var ganska snävt med tid att få in sköterskor att göra tidsstudien på. Målet var 10 st sköterskor och i och med att sjukhuset har begränsat med resurser och träffarna skulle matcha in med deras schema så var det tidvis svårt att finna tid. En av sjuksköterskorna blev sjukskriven efter att första tidsstudien gjorts på henne. Vi kunde därför bara göra studien på 9 st sköterskor. Det var enklast för sköterskorna att träffas vid överlappningstiden mellan 14:00-16:00 men i och med att det endast fanns ett visst antal dagar till förrådet väl skulle städas ur var det svårt att få in mer än en sköterska per dag. Det löste sig till slut och det hans med inom tidramen då planeringen var bra.
	6.4 Förbättringsmöjligheter utanför rapportens syfte Under arbetet berättade en av sjuksköterskorna att det fanns en del problem kring logistiken gällande ambulanstransporter. Ett exempel var en patient som väntade på en ambulans för att transporteras till ett annat sjukhus. En ambulans med fel utrustning beställdes vilket resulterade att patienten fick vänta hela dagen och hela kvällen för att rätt ambulans skulle beställas och anlända på plats. Liknande problem kunde uppstå då och då. Det kan därför vara bra att se över beställningsprocessen av ambulanser och potentiellt försöka få ett mer synkroniserat system mellan sjukhuset. Något som i största allmänhet bör arbetas med på avdelningen är att minska mängden bundet kapital och utbilda det undersköterskor som beställer in förbrukningsartiklar om vikten av att beställa oftare i mindre mängder. Alternativt kan man anställa en ingenjör som har hand om alla beställningar på avdelningen. Som (Jonsson, Mattson 2011) nämner är bundet kapital en låst resurs eller till och med en kostnad i bland annat uteblivna inkomster som hade kunnat genererats av det låsta kapitalet om det inte var låst. Det är därför tydligt att det är något man bör försöka förbättra detta tänk på hjärtavdelningen på SÄS.
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