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Summary 

 

The aim of this thesis is to investigate, whether my physician colleagues are correct, when they state that in 

reality Lean is New Public Management.  

The first part of the thesis investigated the roots of Lean, in order to define what authentic Lean is. This 

literary analysis included establishing a time line for the evolvement of Lean, determining that Lean was 

coined as a term describing the Toyota Production System (TPS). The article (Krafcik 1988) coining the term 

Lean concluded, that Lean was a specific Toyota attribute, not a generic Japanese effect.  However, as TPS 

was introduced in USA, small changes were added, due to a number of books on the Japanese miracle, 

based on a different methods used by Japanese manufacturers. The quintessential book on Lean: Lean 

thinking (Womack and Jones 2003)  is a collection of case studies on implementing Lean, and these cases 

included a number of techniques related to American management techniques. Since then the terms Fake 

TPS and Fake Lean have been coined. This thesis proposes, that the leadership model of Lean can described 

as Curling Leadership. 

The next part of the thesis was a comparison of Lean to the big models of reform in the Western World: 

New Public Management (NPM), New Public Governance (NPG) and New Weberian state (NWS), the 

modernized form of the classic Weberian state as described by Pollitt & Bouckaert (Pollitt and Bouckaert 

2011). The comparison found some shared values and tools between Lean and all three models, and no 

more similarity between NPM and Lean than with the other two models. A further analysis found 

fundamental and not reconcilable differences between NPM and Lean, such as focus on long-term 

relationships with employees as well as suppliers in Lean versus contracts in NPM; and trust versus control. 

Empiric data from the health care system in Zeeland, Denmark included the budget agreements from 

Region Zeeland from 2010-2017, The Key Performance Indicators of a Lean Board in a medical department, 

and interviews with three elite informants placed in central positions in the healthcare system. 

The analysis used Pollitt & Bouckart’s model for comparative analysis of public reform, viewing the big 

models as menus with different dishes. Tools may be used by more than one model, but in different ways, 

as a main dish or side dish, thus determining whether the menu is one or another. Furthermore, the 

analysis used Patton’s model for Developmental Evaluation to determine attributes of evaluation on the 

Lean boards. 

The analysis found a mix of different tools and menus in the Health care system, except for NPG. In the 

budget agreements the biggest clash seemed to be between NPM and NWS, leading to management by 
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incentives being stopped in 2016, as it had not been possible to slow down the effect of this type of 

management. The NPM tool of incentives had been too effective. Lean was in the early years a part of the 

region’s management philosophy and in recent years has been mentioned less and less. The current 

management philosophy is value-based management. The interviews showed a clear adherence to the 

Lean model presented by Womack & Jones (Womack and Jones 2003). The aim of implementing Lean was 

as much to increase the well-being of the workers, increase satisfaction from the patient by assuring less 

waiting time, as getting more health for the money. An important tool in the Lean model was Management 

by Objectives (MBO), and the analysis elucidated that MBO in principle are contradictory to TPS, as MBO 

has a defined goal, and when this is achieved, you have reached your goal, whereas TPS has a focus of 

constant improvement, and you can always do better. It also highlighted a possible confusion, when 

introducing MBO and measuring in a NWS organization such as a Public Danish hospital setting, where an 

objective a priori will be seen as an order. An objective can also be seen as an ideal end stage or as a 

method to monitor progress to motivate to keep going or as visual management of processes to pinpoint 

changes in processes. In addition, an important feature are the usage of the measuring: is the aim to 

punish/push or is it to identify problems in order to help solve them. An important feature of Lean is seeing 

problems as a source of learning, so far as to say that an organization, that believes it has no problem, has a 

problem indeed. Thus, it is an obligation of workers to notice and tell of problems. The final part of the 

empirical analysis investigated the KPI on the Lean board, and found that ‘a problem is a problem’, the goal 

of the KPI being either achieved (green) or failed (red). Using Patton’s distinction between traditional 

evaluation and developmental evaluation, the evaluation happening at the Lean board were a Traditional 

Evaluation with Fear of Failure, rather than a Developmental Evaluation with a focus on Hunger for 

Learning. As Hunger for Learning is fully compatible with Lean, and Fear of Failure is in opposition to lean, 

reaching the full potential of Lean is precluded. 

To conclude, the analysis showed a mix of different tools and menus with NPM being somewhat eclipsed by 

NWS and further that the full potential of Lean was eclipsed by NPM methods. The Trust necessary for Lean 

was eclipsed by the control part of NPM, and fear of failure overcame hunger for learning. The co-creation 

aspect of Lean was not achieved. 

In order to gain the full benefits of Lean it is therefore necessary to be careful to use the two types of 

menus separately. Lean appears to be the ideal management system in the healthcare system with the 

focus on the patient-customer, on quality and of trust and respect for workers driven by public service 

motivation. 
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Indledning 

 

Lean opfattes af mange som værende et værktøj, der i lighed med Scientific management (Taylor 1998) 

anvendes til procesoptimering, mens den ledelsesmæssige del af lean overses. T. Ohno skriver om Toyota 

Production System (TPS) at “…that if you only do it halfway, it can actually make things worse. If you are 

going to do TPS you must do it all the way. You also need to change the way to think. You need to change 

how you look at things.”(Ohno 2013). Graban (Graban 2009) skriver i Lean Hospitals ”Western automakers 

typically focused on copying tools and practices that could easily be seen with the naked eye, such as 

kanban cards … Even though Toyota started sharing its tools through publication and open tours (even 

allowing competitors to visit its factories), the unseen management system was (and still is) harder to copy. 

The other automakers did not want to challenge their existing management systems and thought processes; 

it was easier to adopt a tool like Kanban and to say ‘we are doing lean’ than it was to fully adapt the Toyota 

model.”  

I 2010 besluttede Region Sjælland at anvende Lean som styringsfilosofi og ledelsesgrundlag. Lean skulle 

bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse og skabe mulighed for konkret medarbejderindflydelse og 

arbejdsglæde (Region_Sjælland 2010). I 2013 blev det besluttet at lave Lean i stor skala (Region_Sjælland 

2013). 

Alligevel siger mine speciallæge kollegaer, at det ikke er lean, men NPM de oplever. Hvorfor har de den 

opfattelse? Er der tale om modstand, eller kan deres opfattelse forklares som andet end modstand. Denne 

opgave har til hensigt at belyse dette spørgsmål.  

Først undersøges, hvad Lean er. Er det samme som NPM? Hvem er autoriterne på Lean? Hvad er der sket 

med udviklingen af Lean henover årerne og ikke mindst henover kontinenterne. Jeg har en uddannelse som 

projektleder i Lean fra Firmaet Valcon. Min opfattelse, af hvad Lean er, må antages at være præget af den 

Lean model, Valcon underviste i. Inden jeg kan analysere og bedømme elementer af Lean, som det 

praktiseres, er det derfor nødvendigt at søge tilbage til kilderne, for at afgøre hvad er autentisk lean. 

Herefter følger den empiriske analyse. Først ses på ligheder og forskelle mellem Lean og de tre store 

reformmodeller med udgangspunkt i Pollitt & Bouckaert analysestrategi, der ser store ideer/ 

styringsparadigmer, som menuer bestående af flere retter/værktøjer, der hver for sig ikke nødvendigvis er 

enestående for det enkelte styringsparadigme. Dernæst analyseres region Sjællands budgetaftaler samt 

interviews med 3 eliteinformanter mhp. at afdække hvilke menuer Lean tegner sig ind i en sygehuskontekst 

for at belyse, hvorfor speciallægerne oplever sig udsat for NPM fremfor Lean. Endelig analyseres brug af 
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Leantavler som evaluering med anvendelse af Pattons (Patton 2007) model for evaluering i en 

udviklingskontekst. 

Opgaven afsluttes med et bud på, hvad der med fordel vil kunne gøre mere af, så speciallægerne får 

begejstringen for og giver opbakning til Lean. 

Forforståelser: 

Jeg gennemførte i 2008-9 en projektledelsesuddannelse i Lean i konsulentfirmaet Valcon efter at have 

været gennem en lean proces på Frederiksberg Hospital. Som et del uddannelsen gennemførte jeg en 

række lean-tiltag. Udover konkrete resultater havde processen den uventede positive virkning, at specielt 

tværfaglige stridigheder blev skrinlagt, og der kom et stærkt tværfagligt fællesskab omkring kerneopgaven 

at skabe værdi for patienten. Senere blev jeg ledende overlæge på Roskilde Sygehus, hvor vi i 2011-12 

gennemførte lean tiltag, der havde stor effekt på liggetid og udskrivelser. Også her var personalet meget 

tilfredse, de fik tilpasset sengeantal til personaleressourcer, og fik dermed bedre tid til det patientnære 

arbejde. Min erfaringer med Lean har derfor været meget positive, personalet har oplevet det som positivt, 

deres arbejde lettes, samtidig med at produktiviteten stiger. Da jeg skiftede til et andet sygehus i regionen i 

2015, der anvendte Lean i Stor Skala, oplevede jeg en overraskende mangel på entusiasme for Lean 

initiativerne blandt mine kollegaer. Lean blev beskrevet som NPM, spild af tid, og form over indhold.  

Jeg er speciallæge i intern medicin, et speciale med overvejende akutte indlæggelser, modsat kirurgien, der 

har flere planlagte indgreb. Mange Lean projekter har været koncentreret omkring områder, som er mindre 

akutte, og hvor det dermed har været nemmere at optimere processer, som f.eks. kirurgi, røntgen og 

blodprøver. De kollegaer, jeg mest er i kontakt med, er andre intern medicinere, og det kan være en del af 

forklaringen på de mindre positive opfattelser af Lean. Imidlertid vil jeg gerne have mine kollegaer til at 

blive ligeså begejstrede som jeg er for Lean, fordi jeg mener, at Lean er løsningen på mange af de 

udfordringer, vi har i sundhedsvæsnet, og jeg håber derfor, at Lean kan få en chance hos 

speciallægekollegaerne og en ny og større rolle i den kliniske hverdag, til fordel for både patienter og 

medarbejdere. 

 

Problemformulering 

Problemformuleringen er tredelt: 

1)      Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Lean og NWS, NPM, NPG.  

2)      Hvordan kan man forstå Lean  
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3)      Hvad forhindrer lean i at blive anvendt 

 

Metode 

Valg af kilder  

Mine kilder på den autentiske TPS er firmaet Toyota selv, som det fremgår af deres hjemmeside, samt 

udgivelser fra 2 direktører i Toyota, dels T. Ohno (Ohno and Mito 1986, Ohno 2013), der anses for at være 

hovedmanden bag Lean, dels T. Harada (Harada 2013), der er oplært af Ohno, og som beskriver Ohnos 

ledelsesprincipper. 

Overgangen fra Toyota Production System (TPS) til Lean, som er sammenfaldende med overgangen fra 

Japan til USA anvender jeg 3 afgørende publikationer i overgangsfasen som kilder, nemlig Krafciks artikel 

(Krafcik 1988), der introducerede begrebet Lean om TPS, samt de to bøger af Womack & Jones (Womack 

and Jones 2003, Womack, Jones et al. 2007), der for alvor gav Lean dets gennembrud på det amerikanske 

marked. De store ideer beskrives ud fra de kilder, hvor de første gang beskrives, for New Weberian State 

dog fra en nyere udgave af bogen. 

Som informanter inviterede jeg 3 eksperter og centrale personer for indførelsen af Lean i Region Sjælland 

og Region Hovedstaden, henholdsvis Regionsformand Jens Stenbæk (informant A) i Region Sjælland, der 

siden 2010 har anvendt på Lean som styringsfilosofi, Mahad Hunniche (informant B), direktør for 

Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland, forfatter til to bøger om Lean (Pedersen and 

Huniche 2009, Huniche and Pedersen 2013); samt Gitte Lindermann (informant C), Lean facilitator fra det 

centrale Lean Kontor i Region Hovedstadens psykiatri, som netop har færdiggjort en bog om Lean arbejdet i 

Region H (Lindermann and et_al. 2017). Alle tre svarede hurtigt ja og var meget imødekommende. Som 

erfaringen fra interviews med ultra-elite informanter, lagde optagelsen af interviewene ingen dæmper på 

interviewene, der var præget af en stor åbenhed og villighed til at drøfte udfordringer (Zuckerman 1972). 

Empiri 

Interviewene blev gennemført semistruktureret med 8 planlagte spørgsmål, der blev stillet i samme 

rækkefølge og suppleret med opklarende spørgsmål. Interviewet blev optaget og transskriberet i helhed af 

forfatteren. Transskriptionen ses i bilag C. Selvom alle interviews anvendte samme spørgeramme, var 

varigheden af interviewene meget forskellige, hvorfor det ikke var muligt at lave en kvantitativ opgørelse af 

anvendelsen af forskellige begreber som udtryk for forskelle mellem informanterne. Budgetaftalerne fra 

Region Sjælland 2010-2017 blev hentet på Regions Sjællands hjemmeside. KPI på Medicinsk Afdelings 

Leantavle blev fotograferet 3. maj 2017 og fremgår af bilag i. 
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Kodning 

Interviewene blev kodet i NVivo pro 11 udgave. Jeg gennemførte initialt en induktiv kodning, og 

identificerede en række temaer, der fremgår af Bilag C. For temaer udvalgt til nærmere analyse 

efterkodede jeg deduktivt for at sikre, at jeg ikke havde overset temaet tidligere. Da NPM ikke dukkede om 

som en tema i den induktive proces, gennemførte jeg en deduktiv kodning, hvor jeg kiggede efter udsagn i 

interviewene, der ville kunne ses som NPM. Fundet af temaer, der ikke umiddelbart kunne identificeres 

som ægte lean, medførte, at jeg læste tilbage i Lean litteraturen, mhp. at afklare, om der var tale om fake 

lean, eller om der var tale om nuanceringer, der lå inden for TPS. 

 

Videnskabsteori 

Opgaven er kritisk teoretisk og tager udgangspunkt i mine kollegaers kritik af Lean. Formålet med analysen 

er at belyse årsagen til denne opfattelse mhp. at give konkrete strategier for  at ændre på tilstanden 

(Boolsen 2017). Analysen anvender analytisk induktion, med initialt induktiv analyse efterfulgt af deduktiv 

analyse. Kodning er en åben kodning og analyseteknisk er det en indholdsanalyse. Indholdsanalyse 

indebærer en risiko for at fragmentere teksterne (Boolsen 2017), men denne fragmentering viste sig i 

denne opgave at være en nødvendig forudsætning fra at få afdækket udsagn, der kunne læses som NPM. 

Patton (Patton 2002) skriver, at triangulering er en velegnet metode til at teste for konsistens af fund. Jeg 

empiri-triangulerer med kvalitative kilder ved at kombinere interviews med analyse af budgetaftaler og KPI 

på leantavlen. Desuden teori-triangulerer (Boolsen 2017) jeg med anvendelse af henholdsvis Patton (Patton 

2007) og Pollitt & Bouckaert (Pollitt and Bouckaert 2011). 

Begreber 

Accountability: anvendes på originalsproget, for at skelne mellem accountable og responsible, som på 

dansk er henholdsvis ansvarlighed og ansvar. Accountable = account, at stå til regnskab, ansvarlighed og 

responsible = response, at svare, ansvar.  

Borger: jeg bruger Borger om rollen som vælger, klient om borgeren som forbruger af kommunale ydelser, 

patient om borgeren som forbruger af sundhedsvæsnets ydelser. Man kan derfor som borger i DK have 

flere samtidige roller. 

Efficiency= optimize the input/output ratio, effectiveness = Outcome from output (Pollitt and Bouckaert 

2011). 

Intrinsic og extrinsic motivation: Intrinsic motivation er motivation, der kommer fra individet selv, men 

extrinsic motivation er motivation, der stammer fra ydre omstændigheder, som belønning og straf. Når en 
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medarbejder med intrinsic motivation udsættes for extrinsic motivation, kan vedkommende blive 

overmotiveret og for at kompensere for det, nedbringe den del man selv er herre over, nemlig den intrinsic 

motivation, hvilket kaldes crowding out (Grøn, Hansen et al. 2014). 

KPI: Key Performance Indicators. 

Lean: Jeg anvender TPS om det produktionssystem, der anvendes på Toyota fabrikkerne, og Lean om den 

modificerede, amerikanske lean, som beskrevet af Womack & Jones. Begreber, der kaldes Lean, men er 

uforenelige med TPS, kaldes fake TPS (Ohno 1988) eller fake lean (Harada 2013). 

NPG: New Public Governance (Osborne 2006). 

NPM: New Public Management (Hood 1991). 

NWS: New Weberian State, en moderne udgave af den klassiske weberianske stat (Pollitt and Bouckaert 

2011). 

Output versus Outcome: beskriver henholdsvis antal produkter og udkomme af processen (Pollitt and 

Bouckaert 2011). 

PSM: Public Service Motivation er ”An individual’s orientation to delivering services to people with a 

purpose to do good for others and society.”  (Grøn, Hansen et al. 2014). 

Styringsparadigme: anvendes som en overordnet begreb, a big model (Pollitt and Bouckaert 2011). 

Styringsværktøjer: er bredt forstået, f.eks. er performance management et styringsværktøj  (Pollitt and 

Bouckaert 2011). 

Teori X og Y: Teori X siger, at mennesket ikke ønsker at arbejde, og vil undgå det. De skal derfor trues, 

kontrolleres, ledes eller tvinges, for at de gør en indsats for organisationen. De foretrækker at blive ledt, 

undgå ansvar, har ingen ambition og ønsker sikkerhed fremfor alt. Teori Y siger, at mennesket vil udøve 

selvledelse overfor de mål han tilslutter sig, mhp. at opnå tilfredsstillelse af egoet og selv-aktualisering, og 

kan lære at både acceptere og søge ansvar. De har høj kreativitet og opfindsomhed i at løse 

organisationsproblemer og i det moderne industrielle liv anvendes medarbejderens intellektuelle 

potentiale kun delvist (McGregor 2006). 

The Toyota Way: er Toyotas ledelsesgrundlag (Toyota 2001). 

Toyota Production System (TPS): Toyotas produktionssystem (Toyota). 
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Lean i litteraturen 

Lean stammer fra Toyota fabrikkerne i Japan. Systemet på Toyota fabrikkerne kaldes Toyota Production 

System (TPS). I 1988 kom den artikel (Krafcik 1988), der første gang anvendte ordet Lean om TPS. 

Introduktionen af TPS i USA skete første gang i 1981, hvor S. Shingos bog om TPS blev udgivet på engelsk 

(Shingo 1981). Shingo var ingeniør og var ansat som konsulent for en række japanske bilfabrikanter, 

herunder Toyota. Shingo har derfor haft stor indflydelse på den amerikanske forståelse af Lean, og mange 

af Shingos bøger er meget tekniske og præget af ingeniørens produktionsoptimerings teknikker, og ingen 

beskrivelse af ledelsesmæssige aspekter. Ohnos bøger er i modsætning hertil meget filosofiske og ikke 

særligt handlingsorienterede. Shingos tidlige dominans i USA har formentligt medvirket til, at Lean af 

mange opfattes som en teknisk værktøjssystem1. Ohnos første bog(Ohno 1988) udkom først på engelsk 

samme år som Shingo prisen blev grundlagt. The Shingo Prize uddeles af Utah State University og gives til 

virksomheder, der udviser excellence indenfor lean. 

De vigtigste historiske datoer i udviklingen af TPS og Lean fremgår af nedenstående Figur 1:  

Aarstal Person  Event  

1896 S. Toyoda Opfinder den elektriske væv: Toyoda Power Loom 

1911 Taylor Scientific management 

1925 Ford Masse produktion - samlebånd 

1926  Familiefirmaet Toyota grundlægges under navnet Toyoda 

Automatic Loom Works Ltd 

1950 Demings tale I Japan 1951 Deming pris indstiftes i Japan 

1950´erne Taiichi Ohno Indførelsen af TPS på Toyotas bilfabrikker begynder 

1978 Taiichi Ohno Toyota Production System: Beyond Large-Scale 

Production udkommer på japansk 

   

1981 Shigeo Shingo Toyota production system udgives på engelsk 

1982 Deming Out of the crisis udgives 

                                                           
1 Dr. Miller fra The Shingo Prize understøtter denne teori i 2013 (https://www.lean.org/common/display/?o=2257 ). 
Han beskriver, at shingo prisen omkring 2003 var ved at miste prestige, da flere tidligere prismodtagere siden havde 
mistet niveau. En genlæsning af Shingos værker førte til erkendelse af, at pristildelingen i alt for høj grad var betinget 
af anvendelse af værktøjer fremfor vurdering af grundlæggende kulturændringer. Det førte til ændringer i 
tildelingsprincipperne.  
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1984 NUMMI åbner New United Motor Manufacturing Inc., forkortet NUMMI, var en 

fælles fabric mellem Toyota og General Motors og lå i Fremont, 

Californien 

1985 Masaaki Imai Kaizen institute grundlægges.  

Bogen Kaizen udgives på engelsk 

1988 Shigeo Shingo Shingo prize Indstiftes i USA på Utah State University 

1988 Taiichi Ohno Toyota Production System: Beyond Large-Scale 

Production udkommer på engelsk 

1988 Krafzik Triumph of the Lean Production System – lean benævnes 

første gang på engelsk 

   

1990 Womack & Jones The machine that changed the world udgives 

1996 Womack & Jones Lean Thinking udgives 

   

2001 Toyota corp. The Toyota way –Organisationens ledelsesfilosofi 

offentliggøres i anledning af firmaet 75 års jubilæum 

2005 Liker The toyota way udgives 

2010 NUMMI lukker GM trak sig ud af samarbejdet, hvorfor fabrikken lukkede. 

2013 Harada Management lesssons from Taiici Ohno 

Figur 1: de væsentligste nedslagspunkter i udviklingen af TPS og Lean 

 

Lean set med japanske øjne 

Toyota Production System (TPS) tog sin begyndelse omkring forrige århundredeskifte, hvor S.Toyoda, 

opfandt en elektrisk væv, der lavede automatisk stop, hvis en tråd sprang. I mellemkrigstiden gik familien 

Toyoda ind i bilindustrien. Efter anden verdenskrig stod den spirende japanske bilindustri i en situation med 

særdeles dårlig økonomi, der førte til massefyringer og strejker på Toyota i 1950 (Ohno 1988, Toyota 2006). 

For at skabe ro trådte K.Toyoda tilbage som præsident for Toyota, og de tilbageværende arbejdere blev 

lovet livstidsansættelse mod krav om, at de var fleksible ift. arbejdsopgaver, og forpligtede sig til at 

varetage firmaets interesse ved at initiere forbedringer fremfor alene at lave problemløsning (Womack, 

Jones et al. 2007). Ohno var ansat som leder i Toyota, først på en klædefabrik og siden på en bilfabrik, og 

tilskrives generelt at være hovedmanden bag TPS. 
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Inspirationen til TPS beskrives af Ohno som værende dels fra Toyoda familiens væv med det automatiske 

stop, dels de unikke omstændigheder som Toyota var i 1950: økonomiske vanskeligheder, sparsomme 

ressourcer (både økonomisk og adgang til gode materiale til produktionen), et lille indenlandsk marked og 

livstidsansatte medarbejdere, der ikke måtte fyres. Derudover peger Ohno på den stærke inspiration fra 

Ford, men også inspirationen fra det amerikanske supermarked, der dannede grundlag for Pull-

tankegangen2. Desuden ses en stærk inspiration fra Deming, en amerikansk statistiker, der i 1950 besøgte 

Japan, inviteret af Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE), og afholdt kurser for mere end 200 

ingeniører og holdt en tale for japanske topledere (Deming 1950). Talens hovedbudskab3 var, at kvalitet og 

profit hænger sammen4. JUSE indstiftede i 1951 The Deming Prize5, der gives for Kvalitet. Deming udgav i 

1982 i Out of the Crisis (Deming 2000), hvor han beskriver 14 principper (Bilag F) for ændringer af vestlige 

management som følge af den økonomiske krise, hvis USA skal indhente det japanske produktionsmirakel. 

Principperne er en videreudvikling af de principper, han i 1950 lærte japanerne, men som han skriver i 

bogen, han har haft svært ved at få amerikanerne til at lytte til. De 14 principper har et stort overlap med 

The Toyota Way, som er Toyotas ledelsesfilosofi (Toyota 2001).   

Det lille hjemmemarked betød, at masseproduktion var udelukket og de økonomiske vanskeligheder betød, 

at man ikke kunne købe alle de maskiner, man ønskede sig. Valget faldt derfor på få multifunktionelle 

maskiner, der kunne omstilles til at løse forskellige opgaver. Heraf fulgte behovet for, at medarbejderne var 

multiskilled, således at de kunne varetage de forskellige opgaver, men også behovet for hurtigt at omstille 

                                                           
2 I et amerikansk supermarked bestemmer kunden selv hvilke varer han lægger i en kurv (pull). I datidens Japan blev 
varer (inkl. biler) solgt ved dør til dør salg, således at forbrugernes indkøb blev bestemt af hvilke sælgere, der 
præsenterede sig ved døren den dag (push) 
3 Han fremhævede følgende: 

- Passioneret Ledelse er første trin 

- Når Kvalitet stiger, så kan kontrol reduceres 

- Design, redesign, find billige bedre måde at producere på, til fordel for kunderne og for dig selv 

- Økonomisk produktion (lave priser kræver fjernelse af spild, hurtigere produktion 

- færre defekte produkter, praktiske teknikker, øget ensartethed/standardisering af produkter og deres kvalitet) 

- Kunden i centrum (kvalitet skal matche kundens ønsker og pengepung, kend dine kunders ønsker)) 

- Find metode så din produktion passer ift salg 

- Produktafprøvning (PDSA) 

- Konstant forbedring. 

4 Japanske produkter havde dengang ry for at være billige og af ringe kvalitet. 
5 PÅ prisen er indgraveret “THE RIGHT QUALITY & UNIFORMITY ARE FOUNDATIONS OF COMMERCE, PROSPERITY & 
PEACE”. https://www.juse.or.jp/deming_en/award/index.html 
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maskinerne mellem de forskellige funktioner, som fylder meget i Shingos bøger. De sparsomme ressourcer 

betød, at der ikke var råd til at have store lagre, og det førte til udvikling af den ene søjle i TPS Just in Time, 

som dækker over elementerne: flow, pull og ingen lagre. Pull betyder, at produktion styres af aftaget, dvs. 

først når der er brug for produktet, produceres varen. Lagerbeholdning holdes på et absolut minimum bl.a. 

ved hjælp af Kanban, supermarkedsprincippet, hvor hylderne først fyldes igen, når hylden er tom. For at 

sikre små lagre er det nødvendigt med orden og overblik over reservedelslagrene, hvilket opnås ved 

værktøjet 5S (Sort, shine, set in order, standardize, sustain). Flow indebærer, at varen skal ’flyde’ gennem 

produktionsapparatet uden afbrydelser. Flow sikres ved at optimere arbejdsgange, så det fjernes spild, hvor 

varen ligger stille. Flow kræver, at de nødvendige dele er tilstede på de rigtige steder i processen, og det 

fysiske design af produktionsprocessen bliver derfor vigtig. Flow betyder også, at arbejdsopgaver 

synkroniseres, da ikke alle dele af processen tager lige lang tid, og her anvendes takt-tid 

(produktionshastighed på de enkelte processer) og nivellering6 af opgaver som redskaber.  

Det lille indenlandske marked betød, at der ikke kunne masseproduceres, og udfordringen blev derfor, 

hvordan man masseproducerer en af gangen og stadig er økonomisk effektiv. Ohnos bog om TPS har netop 

undertitlen ”beyond large scale production”(Ohno 1988). Da hjemmemarkedet var økonomisk trængt efter 

2. verdenskrig var det ikke en mulighed at øge prisen, hvorfor den økonomiske bundlinje kun kunne sikres 

ved at fjerne spild, herunder undgå overproduktion af varer til lagre. Ohno har et særligt syn på regnskab, 

som er vigtig for at forstå hans tankegang, og dermed tankegangen i TPS. Profit betinges af salgspris (som 

kunden bestemmer, og derfor kan den ikke røres) minus produktionsprisen, som består af lønninger (kan 

ikke røres, da medarbejderen er livstidsansat) + andre produktionsomkostninger (tid, råvarer, 

reparationsareal, lagerbeholdning). Det er derfor i Ohnos optik kun muligt at opnå en profit ved at 

minimere andre produktionsomkostninger. Fokus var derfor kontant på at afkorte produktionstiden på den 

enkelte bil ved at optimere processer. TPS small scale production betød en stor fleksibilitet både ift. kun at 

producere de biler, der kunne afsættes, men også stor fleksibilitet i produktlinen. Det var muligt hurtigt at 

omstille mellem produktion af flere modeller, i modsætning til Fords masseproduktion af model T, der på et 

tidspunkt ikke længere kunne sælges, og hvor processen ikke umiddelbart kunne omstilles.  

TPS´ anden søjle er automation with human touch, der tager afsæt i Toyoda familiens udvikling af den 

elektriske væv, der stoppede automatisk ved fejl. Da det ikke altid er muligt at indbygge automatiske stop, 

er det derfor nødvendigt med et human touch, der tilfører maskinen intelligens. Processerne skal derfor 

organiseres, så det er muligt at se fejlene med det samme (visuel kontrol). Det er dyrt, at fejl først opdages 

ved slutkontrollen af det færdige produkt, hvor fejlen koster meget mere at reparere. Og fejl er nemmere 

                                                           
6 leveling 
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at korrigere med det samme.  Det kan derfor godt betale sig at indbygge kvalitet fra grunden. 

Standardisering af arbejdsprocesser er en del af visuel kontrol. Ved hver arbejdsplads hænger et kort, der 

viser trinnene i arbejdsprocessen, så supervisor hurtigt kan se, om der er afvigelser ift. de aftalte processer. 

Et andet værktøj er andon, en snor/knap ved hver arbejdsplads, hvor medarbejderen kan alarmere, hvis 

noget er ved at gå galt. Er det gået galt, stoppes produktion og alle samles omkring fejlen for at løse den. 

Ohno skriver, at kun hvis problemet er klart forstået, kan forbedringer opnås, hvilket er grundlaget for 5 

whys, eller kerneårsagsanalysen, der gennemføres ved at spørge hvorfor 5 gange. Hvis medarbejderne bare 

reparerer, uden at chefen ved det, vil der ikke komme forbedringer. Det er altså en forpligtelse, at 

medarbejderne informerer chefen om fejl. Det har været det allersværeste at overføre til USA, hvor 

medarbejderne er bange for at gøre deres chefer opmærksomme på fejl, bange for at få skylden og bange 

for at blive straffet for at stoppe produktionen (Harada 2013). En anekdote fortæller om et besøg på en 

amerikansk fabrik af en Toyota chef. Han blev mødt af en tale om alle virksomhedens fortræffeligheder. 

Efterfølgende spurgte Toyota chefen om hvilke problemer virksomheden havde og fik svaret, at de havde 

skam ingen problemer. Toyota chefen svarede: ’no problem is a problem’ (Ingrassia and White 1994).   

Standardiseringen er også et led i det kontante forbedringsfokus. Standardisering skal ses som redskab til 

kvalitetsudvikling. Ohno skriver, at standarder skal ikke påtvinges oppe fra, de skal helst laves af 

medarbejderne selv. Hvis det viser sig, at noget ikke er optimalt, skal den enkelte arbejder ikke bare selv 

gøre det smartere, men gøre opmærksom på det, så standardiseringen kan ændres, så alle får glæde af 

den. Standarder er derfor ikke statiske men i en konstant udvikling. Men hvis der ikke er standarder, kan 

der heller ikke være Kaizen (konstant forbedring) (Ohno 2013).  

Som nævnt er det ikke muligt at fyre medarbejdere. I stedet anvender Ohno de frigjorte hænder til at lave 

nye forbedringer enten på produktionsgulvet (gemba) eller ved at blive trukket ind på 

innovationsafdelingen, som er en bufferafdeling, der i perioder med stor aktivitet deltager i produktionen 

og ellers arbejder med udvikling og innovation (Harada 2013). Det, at man ikke kan fyres, skaber den 

tilstrækkelige tillid og tryghed til, at medarbejderne tør fortælle chefen, hvis noget ikke fungerer og til at 

pege på spild, der måske kan overflødiggøre deres job. En essentiel forudsætning for Toyotas succes er 

derfor, at man ikke fyrer medarbejdere. 

Ohno (Ohno 2013) skriver om de ledelsesmæssige udfordringer og teknikker, at det er vigtigt at være en 

pålidelig chef, for ellers er der ingen, der vil komme med deres problemer til dig. Det er vigtigt at skabe 

omgivelser, der er følsomme for menneskelige behov. Når der skal laves forbedringer, nye processer, nye 

design, så overvej alle alternativer, før du tager en beslutning. Han bekender sig til skildpadden, der når i 

mål før haren. Mesterlære er det grundlæggende ledelsesredskab, du skal træne dine medarbejdere indtil 
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deres kunnen er i orden. Ohno var meget synlig på produktionsgulvet, hvor han stillede spørgsmål til 

processerne og medarbejderne, når han så elementer, der ville kunne forbedres. Han kom ikke med 

løsningerne, men med spørgsmålene, der udfordrede medarbejderne til at finde løsningerne. Ledelse 

foregår på produktionsgulvet med hyppige daglige besøg og observation af arbejdsgangene. Teamwork er 

afgørende. Arbejdet organiseres i teams bestående af 5-7 medarbejdere og en teamleder, hvis opgave 

alene er at løse problemer, supervisere, lære, lave forbedringer og medvirke til kvalitetskontrol. Teamsene 

skal være ansvarlige overfor det næste team i processen og ikke aflevere et defekt produkt videre. Og er 

næste team ikke parat til at modtage stafetten, følger det første team med produktet videre i processen, 

indtil det næste team kan overtage. Det kræver en bred kunnen fremfor smal specialisering, 

medarbejderne skal kunne varetage mange forskellige processer, igen et element der har vist sig meget 

vanskeligt at introducere i det amerikanske arbejdsmarked (Harada 2013). 

Først i 2001 udgav Toyota med deres ledelsesprincipper The Toyota Way 2001 (Toyota 2001). Principperne 

findes kun som overskrifter og består 2 søjler: Continuos Improvement (Udfordring, kaizen (konstant 

forbedring) og genchi genbutso (”Go and see for yourself to thoroughly understand the situation”(Liker 

2004)) og Respekt for mennesker (respekt og teamwork). Begreberne uddybes ikke på Toyotas 

hjemmeside, men under overskriften “Respect for Human Rights” står der: “Respect for People refers to 

respect for all stakeholders as well as respect for the character and abilities of employees as 

individuals and facilitating personal achievement by linking the personal growth of employees to 

company performance.” (Toyota 2017) Under Toyota Philosophy finder man en artikel med titlen ”Trust 

is the key”  (Toyota 2006), der understreger, at tillid er en essentiel del af Respekt for mennesket. Bogen 

The Toyota Way (Liker 2004) giver et bud på hvad begreberne indebærer i form af 14 principper, der kan 

ses i bilag G.  

Lean set med amerikanske øjne 

Krafzik (Krafcik 1988) var som nævnt den første, der introducerede begreberne Lean og Buffer7 som 

betegnelse for henholdsvis TPS og Ny Ford. Han sammenlignede en række bilfabrikker ved at måle på 

Performance indikators for produktivitet, kvalitet8 og fleksibilitet9. 

                                                           
7 Han konstruerede et Managament Philosophy index som bestod af graden af teamwork, niveau for visuel 
kontrol (proxy for worker span of control), uplanlagt medarbejderfravær (tolket som medarbejder 
engagement) og procent af gulvareal dedikeret til reparationer (indikator for ledelses forventning til 
procesdygtighed.). Dette indeks identificerede en virksomhed som enten lean eller buffer. 

8 Målt som kombinationen af de defekter, køberne rapporterer og de fejl, der findes allerede på fabrikken 
9 Målt som hvor mange forskellige produkter, der blev produceret på fabrikken. 
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Figur 2: Illustrationer fra “Triumph of the Lean Production System”(Krafcik 1988) 
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Han undersøgte, hvad der påvirkede performance, og fandt sammenhæng mellem Lean og høj 

produktivitet og høj kvalitet. Japanere brugte kun halvt så lang tid på at producere en bil som Europæere, 

og havde dobbelt så høj kvalitet. Denne sammenhæng mellem kvalitet og produktivitet bekræfter, hvad 

Deming havde sagt: at kvalitet er gratis. – dvs. at de højere omkostninger ved at lave højere kvalitet tjener 

sig ind på sparede reparationer og mindre behov for kontrol – der er ikke trade off mellem kvalitet og 

produktivitet. Geografien spillede kun en rolle i det omfang, at ejerskab med Japanske rødder syntes at 

betyde bedre performance uanset geografisk beliggenhed af fabrikken, tydende på at organisations kultur 

betød lige så meget som national kultur10, og han mente, at en del af forklaringen var, at de japanske 

designs var nemmere at bygge11. Lean fabrikker havde således både høj produktivitet, høj kvalitet og høj 

fleksibilitet. Højere fleksibilitet betød fald i produktiviteten, men lean fabrikker blev mindre ’straffet’ for 

fleksibilitet. Mængden af teknologi havde lille effekt på performance, og han konkluderede, at megen 

teknologi ikke er løsningen på dårlig produktions performance hvis den ikke følges af en passende  

management. Han konkluderede, at risikoen ved lean (på grund af den lave buffer kapacitet) modsvaredes 

af en trænet, fleksibel arbejdskraft, produktionsdesign, der var nemme at bygge og af et godt leverandør 

netværk. 

Womack & Jones’  første bog ”The Machine that changed the world” (Womack, Jones et al. 2007) udkom i 

1990 og fortsatte Krafciks arbejde med en udvidet komparativ analyse af den internationale bilindustri. 

Udover punkter, der allerede er berørt, fremhæver de, at lean produktion kombinerer fordelene ved 

masseproduktion med fordelene ved håndværkeren, forstået som at kunden bestiller præcis, hvad de vil 

have, der så laves efter individuelle ønsker. Den største forskel mellem lean og masseproduktion, er, at 

masseproduktion har målet ’at være godt nok’, der er acceptable grænser for defekter, og at øge kvaliteten 

er for dyrt. Managers er problemløsere og bliver trænet i at identificere problemer. De beskriver hvordan 

NUMMI, en joint venture med General Motors, hvor man på en dysfungerende GM bilfabrik i Californien 

indførte en ledergruppe fra Toyota, der indførte TPS, i samme fysiske rammer og med samme amerikanske 

personale i øvrigt, gennemførte store forbedringer på kort tid. 

I 1996 udkom bogen Lean Thinking (Womack and Jones 2003) første gang. Bogen beskriver i en række 

cases, hvordan Lean er implementeret i en række amerikanske virksomheder, og bogen opsummerer de 5 

principper i Lean som: 

                                                           
10 Krafcik havde fokus på at vise, at det netop ikke var at være japansk, der var afgørende, det var Toyota, 
der var Lean 
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 Værdi – bestemmes af kunden 

 Værdistrøm – skal kortlægges 

 Flow 

 Pull 

 Perfektion 

Mange af deres cases bliver indledt med ankomsten af Lean Senseien, en erfaren Toyota leder, der først 

skal overtales længe for at komme. Senseis ankomst til produktionsenheden er spektakulær, gerne sent om 

aftenen, og første udsagn er, at dette da ikke kan være en produktionsenhed. Herefter bedes toplederen 

tage arbejdstøj på og f.eks med motorsav skærer de øverste hylder af lagerreolerne. Dette skal 

demonstrere for medarbejdere og ledere, at lederen er en del af produktionen og går forest. Desuden 

sikres den hurtige synlige forandring og succes. Det er en fordel, at det er en japansk Sensei, der skal 

anvende tolk for at kommunikere sine budskaber, hvilket gør den mytiske accept af særlig viden mere 

acceptabel. De uddyber under Perfektion, at Benchmarking kan blive en sovepude, fordi continuos 

improvement erstattes af målopfyldelse, og fordi kravet om at opnå produktionsmål mindsker 

sandsynligheden for at afdække kerneårsager. De peger desuden på udfordringer med siloer i 

værdistrømmen, hvor hver enkelt enhed optimerer sin egen produktion uden blik for kundens perspektiv. 

Bogen indeholder desuden et kapitel An Action Plan, der opsummerer en række trin for succesfuld 

implementering af Lean på baggrund af de undersøgte cases. Første trin er at finde en utrættelig 

forandringsagent. Næste trin er at sikre, at den nødvendige viden om lean er tilstede. Tredje nødvendige 

element er stærk kontinuitet12, hvor Toyoda familien udpeges som eksempel.  

Udgaven fra 2003 har et efterskrift, hvor de erkender, at det de beskrevet som kamikaze kaizen13 ikke er 

flowkaizen, men i stedet masser af isoleret proces kaizen. Introduktionen af Lean ved at høste de 

lavthængende frugter har givet et fejlagtigt indtryk af, at Lean er nemt, vi laver bare en masse af de her 

events, og så har vi styr på det i løbet af et halvt års tid.  

Kamikaze Kaizen er et eksempel på fake TPS. Det stammer fra 1980´erne, hvor japanske skribenter, der 

skrev om det japanske produktionsmirakel, med titler med japanske ord, inkludererede teknikker fra en 

lang række japanske firmaer. Rapid Improvement Event stammer således fra Honda, og belønning til 

medarbejdere, der kom med mange forbedringsforslag fra Canon (Imai 1997).  

                                                           
12 Force of continuity 
13 Kaizen = kontinuerlig inkremental forbedring 
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Teoretisk ramme. 

Pollitt og Bouckaert 

Pollitt & Bouckaert (Pollitt and Bouckaert 2011) har lavet en komparativ analyse af offentlige reformer i 12 

europæiske lande. De koncentrerer analysen til 3 store modeller, paradigmer eller menuer: NPM, NPG, 

NWS (New Weberian State). Modellerne er ikke nødvendigt implementeret og udbredt ens i de forskellige 

lande, og en for stor detaljeringsgrad vil forhindre sammenligning på tværs af lande. De vælger derfor som 

teoretisk metode at overordnet undersøge, hvilke brede reformmodeller, der har været i spil, og derefter 

mere detaljeret se på, hvilken menu af styringsværktøjer (retter), der er blevet anvendt. Styringsværktøjer 

kan dækker over specifikke management redskaber men også være ideer, koncepter, teknikker, 

formaliserede praksisser og antagelser. De enkelte retter/værktøjer er ikke unikke for den enkelte 

hovedmenu, men kan indgå i flere menuer. F.eks. er udlicitering en hovedret i NPM, men et tilbehør i NWS 

og NPG. Et andet eksempel performance management, der ifølge Pollitt og Bouckaert godt kan anvendes 

udenfor NPM menuen, bare på en mindre ”command and control way”.  Også minimumsstandarder og 

Total Quality Management nævnes som eksempler på værktøjer. En sammenhængende NPM menu kan 

indeholder flere valgmuligheder, men hvis ikke menuen er sammenhængende, skabes der potentielle 

konflikter.  

Modellen er illustreret i nedenstående figur og danner udgangspunkt for analysen i denne opgave.  

 

Figur 3 fra Pollitt & Bouckaert (Pollitt and Bouckaert 2011). 
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De finder ikke sammenhæng mellem måder at implementere modellerne på, og hvilken model det drejer 

sig om, men finder, at alle reformer er implementeret via den hierarkiske autoritære metode.  

De finder ikke rene menuer i de lande, de undersøger. Typisk findes elementer fra flere modeller til stede. 

De peger på, at nationens politiske administrative system sandsynligvis influerer på valg af reformmodel, og 

påvirker sandsynligheden for, at reformer kan implementeres. Argumenter påvirkes også den 

organisatoriske kontekst de introduceres i. For eksempel begrundes budgetreform i NPM med ord som 

performance, resultat og efficiency, mens det i NWS vil være begrundet med behov for modernisering af 

den finansielle kontrol og gøre politisk strategiske valg mere klare. Begrundelser er vigtige for legitimering. 

Patton: Hunger for Learning & Fear of failure 

Patton beskriver i ”Evaluation for the way we work” (Patton 2007) en ny type evaluering I en 

udviklingskontekst14. Da processer ikke er statiske, medfører den klassiske evalueringsmetode med 

fastlagte mål og målinger over tid, at resultaterne af evalueringerne allerede er forældede, når de kommer. 

Data er retrospektive. Det er derfor mere anvendeligt at lære mennesker at tænke og agere evaluerende. 

Han sammenligner traditionel evaluering og kompleksitetsbaserede evaluering i nedenstående tabel.  

 

TRADITIONELLE EVALUERINGER KOMPLEKSITETS- OG UDVIKLINGSFUNDEREDE 

EVALUERINGER 

Giver vurderinger med succes eller fiasko Giver feedback, indhenter erfaringer, understøtter 

en given retning eller afkræfter særlige 

forandringer i en given retning 

Måler succes op mod på forhånd definerede 

målsætninger 

Udvikler nye mål og monitoreringsmekanismer 

efterhånden som mål viser sig og udvikles 

Evaluator kommer udefra for at sikre 

uafhængighed og objektivitet 

Evaluator arbejder indefra – er fx medarbejder i 

organisationen, deltager i team(s), udfører 

handlinger og fortolker fortløbende processer 

Evalueringsdesignet tager udgangspunkt i lineære 

årsags-virknings logiske modeller 

Evalueringsdesignet søger at integrere system-

dynamikker, gensidige afhængighedsforhold i den 

løbende interaktion 

                                                           
14 Developmental Evaluation 
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Formålet er at formulere generaliseringer, der 

gælder uafhængigt af tid og sted 

Formålet er at formulere kontekst-afhængige 

forståelser, som fødes ind i de innovationer, der 

løbende finder sted 

Evalueringen er ansvarlig over for eksterne 

myndigheder og de, der finansierer evalueringen 

Evalueringen er ansvarlig over for de værdier og 

det fundament, som medarbejderne og 

organisationen har 

Fokus er på kontrol-aspektet og identifikation af 

fiasko 

Fokus er på at kunne arbejde uden kontrol og 

samtidig opfange, hvad der sker og derigennem 

reagere strategisk 

Evaluator bestemmer et design, der er funderet på 

evaluators perspektiv og opfattelse af, hvad der er 

vigtigt. Evaluator kontrollerer evalueringen 

Evaluator samarbejder med personer, 

myndigheder mv., der er optaget af 

udviklingsperspektivet i evalueringsdesignet  

 

Evalueringen medfører frygt for fiasko 

 

Evalueringen understøtter ønske om mere viden 

Figur 4:  Sammenligning mellem de traditionelle evalueringsformer og udviklingsfunderede evalueringer 

(efter Pattonn, 2007) (Boolsen 2017) 

Udviklingsevaluering forudsætter langvarige partnerskaber/relationer mellem evaluator og organisationen.  

Ledere i en udviklingsorienteret organisation arbejder ikke med en fastlagt model som kan generaliseres og 

bredes ud, men indgår i en fortsat udvikling, adaption og hurtigt respons. Udvikling og forandring er ikke 

nødvendigvis forbedring, snarere en tilpasning. Da evalueringen er internt forankret, bliver evalueringen 

funderet i organisationens værdier og mål, og forbliver forankret i realiteten. Alle aspekter bidrager til ,at 

evalueringen understøtter hunger for learning, fremfor fear of failure. Det drejer sig ikke om at give skyld 

eller dømme, og friheden fra frygten frigiver energi til at få øje på emergente muligheder. 

 

Analyse: 

Udgangspunktet for analysen er, at mine kollegaer mener, at det Lean, de oplever, ikke er lean, men NPM. 

Med udgangspunkt i litteraturen har jeg tidligere afdækket, hvad der er autentisk TPS og en mere 

amerikansk udgave af Lean. Næste trin er at se, om der er overlap mellem Lean og NPM, som kan forklare 

kollegaernes oplevelse. Som offentlig organisation i Danmark hører man til i en weberiansk 

organisationsmodel (Pollitt and Bouckaert 2011), og de nyeste udviklingstendenser indenfor det offentlige 

peger i retning af NPG med udvikling af partnerskaber og co-creation. Analysen udvides derfor til også at 

inkludere sammenligning med NPG og NWS. 
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New Public management og Lean 

New Public management (NPM) benævnes første gang af Hood (Hood 1991) som en beskrivelse af de 

forandringer, der var set i den offentlige administration i de forudgående år. Han identificerede 7 punkter. 

1. Hands on professionel management (frihed til at manage, klar placering af ansvar for at sikre 

accountability)  

2. Eksplicitte standarder og performance mål  

3. Output kontrol (resultater fremfor proces). Belønning knyttes til performance 

4. Opdeling i decentraliserede enheder, med egne produktionsinteresser 

5. Skift til større konkurrence (kontrakter, konkurrence vil minimere omkostninger og øge standarder) 

6. Privat sektor type af management (væk fra public service etik, fleksible ansættelser) 

7. Større disciplin og sparsommelighed (mere for mindre) 

Punkt 7 er i god overensstemmelse med lean, mens punkterne 4-6 er alle er i modstrid med fundamentale 

Lean principper.  

Punkterne 1, 2 og 3 er mere blandede og kan tolkes som både tilhørende og modstrid med lean. Under 

Punkt 1 er hands on management oplagt lean, mens frihed til manage er mere tvivlsom ift. Lean. Ligeledes 

er accountability i NPM et individ ansvar placeret hos den lokale manager, mens Lean ser det som et fælles 

ansvar med fokus på processer fremfor individer – no shame and blame, vi spørger Ikke 5 gange om hvem, 

men 5 gange om hvorfor.  

Punkt 2 har Lean elementet standarder, mens performance mål ikke er Lean. 

Punkt 3 kan ligeledes tolkes som værende både indenfor Lean og udenfor: Lean ser både på processer og 

resultater, og belønning sker i form af ros og evt. økonomisk belønning på team niveau. Anvendes 

belønning derimod på en måde, der kan ses som havende implicit en straf (f.eks. når man ikke får 

belønningen), så vil det være mod ånden i lean.  

Artiklen analyserer NPM i forhold til 3 kerneværdier: Sigma (lean og målrettet), Theta (ærligt og fair) og 

Lambda (robust og modstandsdygtigt). Lean indeholder elementer fra alle tre kerneværdier. 

Sparsommelighed, Just in time, penge, tid og spild fra Sigma, gensidighed og tillid fra Theta og adaptivitet, 

emergens, lærende systemer, sikkerhedskultur, integration og overlevelse fra Lambda værdier. 

Til Sigma typerne hører en ledelsesorganisering med en skarp opdeling mellem tænkning og udførelse 

(scientific management), og opdeling af små selvstyrende enheder. Begge elementer er i modstrid med 

Lean. Under lambda nævnet buffer og backupsystemer, som er utvetydigt i modstrid med lean. 
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Figur 5: Illustration af de tre kerneværdier fra Hood (1991) “A Public Management for All Seasons”. 

Forfatterne konkluderer, at NPM ses som primært udtryk for Sigma værdier. Det er derfor vigtigt i NPM at 

udvikle indikatorer og kontrol systemer. Om NPM er kompatibelt med en sikkerhedskultur mener de er 

uafklaret. Man kan lidt groft sige, at NPM ligger indenfor Sigma, NWS indenfor theta og NPG indenfor 

Lambda, hvilket er interessant i betragtning af, at artiklen udkom 15 år før Osborne beskrev NPG.  

NPG og Lean 

New Public Governance (NPG) beskrives første gang af Osborne i 2006 (Osborne 2006). I modsætning til de 

to andre paradigmer er udgangspunktet i artiklen at udvikle en teori ikke at beskrive en allerede indtrådt 

tilstand. Osborne ser NPM som en overgangstilstand mellem den klassiske weberianske bureaukratimodel 

og fremtidens NPG. NPG tager udgangspunkt i, at der findes en plural tilstand (hvor mange inter-
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dependente aktører deltager i udførelsen af offentlig service) og en pluralistisk tilstand (hvor mange 

processer oplyser politik dannelsen). NPG er ifølge artiklen teoretisk funderet i organisations sociologi og 

netværksteori, mens NPM er funderet i neoklassisk økonomisk samt rationel/offentlig valg teori, og 

Weberianske model ligger indenfor den politologiske disciplin. NPG trækker på litteratur om netværk og om 

social kapital samt relationel organisation. Fokus er på inter-organisationelle relationer og styring af 

processer, og der lægges vægt på service effektivitet og outcome. Det er vigtigt at skabe inter-

organisationelle forhold, hvor tillid, relationel kapital og relationelle kontrakter er kerne styrings 

mekanisme. Det betyder også, at der lægges vægt på at anvende foretrukne leverandører.  

 

Figur 6:  fra Osborne The New Public Governance (Osborne 2006) 

TPS passer godt ind i en NPG model – med stor vægt som livslange relationer til både ansatte og 

leverandører. TPS lægger også vægt på både processer og udkomme, det er vigtigere, at produkter 

produceres uden fejl, og derfor må samlebåndet standses for at løse problemet. Tillid er fundamentalt både 

mellem virksomhed og ansatte, men også mellem virksomhed og kunder.  

Den Neo-Weberianske Stat og Lean 

Den Neo-Weberianske Stat (NWS) beskrives første gang af Polliit & Bouckaert i 2004 udgaven af Public 

Management Reform. De weberianske elementer er  

 Statens rolle som den store facilitator for løsninger af overordnede problemstillinger, som 

globalisering, klima osv.;  

 Det repræsentative demokrati som legitimerer statsapparatet 
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 Administrative lov til at beskytte basale rettigheder mellem individ og stat 

 Fastholde en offentlig organisation med en særlig status og kultur 

Neo elementer er 

 Skift fra intern orientering mod bureaukratiet til ekstern orientering mod at møde borgeres behov 

og ønsker. Metoden er ikke markedsmekanismer, men en professionel kultur baseret på kvalitet og 

service 

 Det repræsentative demokrati suppleres med en række metoder, der direkte inddrager borger 

synspunkter 

 Et øget fokus på resultater fremfor om procedure er fulgt – skift fra ex-ante til ex-post15 kontrol. 

Desuden en vis grad af performance management 

 En professionalisering af offentlig service, så bureaukraten ikke kun er ekspert men også offentlig 

manager, der er orienteret mod at møde borger/brugerens behov 

Forfatterne fremhæver, at NWS blev udviklet som en beskrivelse af det de så i deres analyse i praksis i en 

række lande, særligt i Nordeuropa, og er altså ikke som NPG en teori, et mål eller en normativ vision.  

TPS har fællestræk med NWS i forhold til livstidsansættelse, vægt på path dependency og anvendelse af 

inkrementelle forandringer, samt lederrollen der er manager. Der findes ikke noget, der synes at være i 

væsentlig modstrid med lean i NWS modellen.     

Ligheder med de tre store reformmodeller i den vestlige verden er resumeret i tabel 7.

                                                           
15 Ex-ante er rammer sat før produktionen, mens ex-post er kontrol efter, at processen er gennemført 
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Styreform Omega 

tilstand 
Grundtanke Styrings-værktøj Styrings-

genstand/ 
enhed 

Borgere Lederen Synet på 
medarbejder/ 
motivation 

Menneskelig 
værdi 

Ansættel-
sesform 

Forandrings 
teori 

Andet 

NWS Hierarki og 
autoritet 

Reglerne 
er holdt 

Professionel, 
effektiv og 
responsiv stat 

Service 
tilfredshed 

Lovmæssig rettighed 

Repræsentativt.demokrati 

Regler, procedure, 
procesret-færdighed 

Organi-
sationen 

Borgerne er 
modtagende 
klienter og 
borgere 

 

Ekspert 

Manager 

Facilitator for 
løsninger globalt 

Faglige 
kompetencer 

Professionelle 
værdier 

PSM 

Retfærdighed 

 

PSM (ethos) 

Livstids-
ansæt-
telse 

Inkrementel 
forbedring 

 

Path 
dependency 

 

NPM Konkur-
rence og 
Markeds- 
mekanismer 

Vi har 
opfyldt 
kravene 
og det er 
godt nok 

Effektivitet 

Bruger-
orientering 

Mere for mindre 

Mål og resultater Output 
control 

Kontrakter, privatisering, 
udlicitering 

Performance management, 
minimums standarder, 
værdibaseret ledelse, 
incitamentsstyring 

Uafhængige 
single 
purpuse org, 
med egne 
interesser 

Borgeren er 
kunde 

Leadership 

Professionel  hands-
on leder med frihed 
og accountability 

Anvsvar uddelegeret 

Principal agent 
teori x 

Frihed og  
kontrol 

Kontrakt-
ansat 

Episodiske 
forandringer 
(reformer) 

 

Sparsommelig-
hed 

Leverandører i 
udbud. 

NPG Netværk og 
relationer 

Vi har 
gjort det 
sammen 

Adressere 
komplekse 
problemer – via 
viden, flexibilitet 
og involvering 

Service processer og 
outcome, 

social kapital, relationel 
kapital 

Netværket Borgerne er 
deltagere og 
medskabende 

Facilitator af netværk 
samarbejder i 
netværk partnerskab 
borgerinddragelse 

Medarbejdere  
er netværks-
deltager 

Teori Y 

Tillid 

Relationer 

Vægt på 
relationer 
over tid 

Netværkene 
samles og 
derfra kommer 
forandringen 

Faste 
leverandører 
over lang tid 

Lean Helhed og 
sammen-
hæng 

Curling 
ledelse 

 

Produktet 
bliver 
bedre og 
billigere 

 

Konstant 
stræben efter at 
blive endnu 
bedre 

Mere for mindre 

 

System tænkning, TQM, 
coaching, lærende 
organisationen 

Kvalitet/ Outcome er 
vigtigst så stop samlebåndet 

(Hele) 
processer. 

Teams med 
tæt ledelse 
og 
supervision 

 

Borgeren/ 
kunden  
definerer 
værdien 

Manager, driftsleder, 
facilitator, 
Mesterlære Hjælper 

Gemba, hands-on 

Ansvar for defekt 
ligger hos manager 

Medarbejderne 
leverer 
værdiforbedring
en og har 
løsningen 

Teori y 

Teamwork 

Tillid 

Respekt 

Vi kan hele tiden 
blive bedre Alle 
leverer det fejlfri 
til næste i kæden 

Livstids-
ansæt-
telse 

inkrementel 
forbedring 

path 
dependency 

Sparsommelig-
hed 

Faste 
leverandører 
oplæres i TPS 

No problem is a 
problem 

Figur 7: De store reformmodeller opsummeret. Ligheder mellem de Lean og de tre øvrige modeller er fremhævet med henholdsvis rød, brun og lilla, 

mens forskelle fremgår med sort. 
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Styreform Omega 

tilstand 
Grundtanke Styrings-værktøj Styrings-

genstand/ 
enhed 

Borgere Lederen Synet på 
medarbejder/ 
motivation 

Menneskelig 
værdi 

Ansæt-
telses-
form 

Forandrings 
teori 

Andet 

NPM Konkur-
rence og 
Markeds- 
mekanisme
r 

Vi har 
opfyldt 
kravene 
og det er 
godt nok 

Effektivitet 

Bruger-
orientering 

Mere for 
mindre 

Mål og resultater 
Output control 

Kontrakter, 
privatisering, 
udlicitering 

Performance 
management, 
minimums standarder, 
værdibaseret ledelse, 
incitamentsstyring 

Uafhængge 
single 
purpose 
organisa-
tioner, med 
egne 
interesser 

Borgeren er 
kunde 

Leadership 

Professionel  
hands-on leder 
med frihed og 
accountability 

Anvsvar 
uddelegeret 

Principal agent 

Teori x 

Frihed og  
kontrol 

Kontrakt-
ansat 

Episodiske 
forandringer 
(reformer) 

 

Sparsommelig-
hed 

Leverandører i 
udbud. 

Lean Helhed og 
sammen-
hæng 

Curling 
ledelse 

 

Produkte
t bliver 
bedre og 
billigere 

 

Konstant 
stræben efter 
at blive endnu 
bedre 

Mere for 
mindre 

 

System tænkning, 
TQM, coaching, 
lærende 
organisationen 

Kvalitet/ Outcome er 
vigtigst så stop 
samlebåndet 

(Hele) 
processer. 

Teams med 
tæt ledelse 
og 
supervision 

 

Borgeren/ 
kunden  
definerer 
værdien 

Manager, 
driftsleder, 
facilitator, 
Mesterlære 
Hjælper 

Gemba, hands-on 

Ansvar for defekt 
ligger hos manager 

Medarbejdern
e leverer 
værdiforbedrin
gen og har 
løsningen 

Teori y 

Teamwork 

Tillid 

Respekt 

Vi kan hele 
tiden blive 
bedre Alle 
leverer det 
fejlfri til næste 
i kæden 

Livstids-
ansæt-
telse 

inkrementel 
forbedring 

path 
dependency 

Sparsommelig-
hed 

Faste 
leverandører 
oplæres i TPS 

No problem is 
a problem 

 

Figur 8: Forskelle mellem Lean og NPM, der er fundamentalt forskellige, med rød er markeret dele af NPM, der er uforenelig med Lean, og med blå er 

markeret dele af Lean, der er uforenelig med NPM. 
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I tabel 8 ses forskelle mellem NPM og Lean, der er så fundamentale, at de næppe kan sameksistere i 

samme organisation uden at skabe kognitiv dissonans. Der blev ikke identificeret grundlæggende 

uforeneligheder med NWS eller NPG. 

 

NPM Lean 

Modtager kontrol (Ex-post) Afsenderkontrol (ex ante) 

Medarbejder motiveres af egen 

vinding 

Medarbejdere motiveres af 

udfordringer, fællesskab og 

indflydelse 

Siloer er mest effektivt, så de 

små enheder optimeres 

Flow, sammenhæng, optimering 

sker for det samlede forløb 

Markedskræfterne sikrer 

optimeringen 

Ledelsen har konstant fokus på 

optimering 

Kontrakter er tidsbegrænsede 

for at stimulere til konstant 

forbedring.  

Livstidsansættelse betyder, at 

konstant udfordring er 

nødvendig  

Kontraktansættelser betyder, at 

medarbejderne tager deres 

viden med sig 

Livstidsansættelse kræver, at 

medarbejderen oplæres og er 

multi-skilled 

Specialisering Multiskilled 

Udliciterer Firmaet har kontrol over hele 

processen inkl. leverandørerne 

Accountability – ansvaret 

placeret hos kontrakthaveren 

Lederen har ansvaret 

Uddelegering – intet nyt er godt 

nyt 

Feedback – no problem is a 

problem 

resultatorienteret Procesorienteret 

Kontrol Ledelse 

Figur 9: sammenligning af NPM og Lean 

Lean har altså ud fra en teoretisk synsvinkel lige så store overlap med NPM, som med NPG og NWS og har 

desuden elementer, der er uforenelige med NPM, men ikke med NWS eller NPG 
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Budgetaftalerne 

Budgetaftalerne er i sagens natur meget ramme- og økonomiorienterede. Men budgetaftalerne indeholder 

også overvejelser om bl.a. motivation, rekruttering, fastholdelse, kvalitet, arbejdsmiljø og styringsmodeller. 

Lean har fra 2010 til 2017 ændret status fra at være en del af regionens styringsfilosofi til at være et 

værktøj, og styringen skal fremadrettet være værdibaseret. Aftalerne er resumeret i bilag D. Man kan ikke 

ud af budgetaftalerne se om grunden til, at Lean fylder meget lidt er, at det er forudsat implementeret, og 

der nu lægges et nyt arkæologisk lag ovenpå (Grøn, Hansen et al. 2014), eller om der er tale om et skift til 

en ny model. Interviewene afdækkede, at værdibaseret styring ikke skal erstatte Lean. 

Budgetaftalerne demonstrerer et styringsmiks med styringsværktøjer og værdier fra både Lean, NPM og 

NWS. Nogle elementer i budgetaftalerne er nemme at klassificere. Ide-linjen, nedbringelse af registreringer, 

tillid og sammenhæng er alle indenfor et Lean styringsparadigme, mens nedbringelse af sygefravær med 10 

% (uanset udgangspunkt) eller nedbringelse af hjertestop i regi af ”patientsikkert sygehus” med 15 % hører 

til målstyring og NPM, og konkurrenceudsættelse er ren NPM. Ventetidsgaranti tilhører NWS. 

Andre elementer giver større udfordringer at placere i en menu. Ifølge Pollitt & Bouckaert vil det afgørende 

for at identificere hovedmenuen være at finde ud af, hvad der er hovedret, og hvad der er sideret. Hvis vi 

kigger overordnet på konteksten, så er det regionale sundhedsvæsen en offentlig dansk institution, som jvf. 

Pollitt & Bouckaert er en politisk styret NWS organisation. 

I budgetaftalen beskrives ”værdi for brugeren” som er en incitamentsstruktur, der økonomisk belønner 

afdelinger, der opfylder kvalitetskrav, som at nedbringe sygehusinfektioner. ”Værdi for patienten” er i et 

lean perspektiv helt fundamentalt, og i et NWS perspektiv er en fundamental del af Public Service 

Motivation (PSM). Her introduceres et styringsinstrument fra NPM, hvor man belønnes for at gøre det man 

alligevel ville gøre. Incitamentet forvirrer de professionelle, hvorfor belønne det som normer og PSM i 

forvejen siger, at vi skal gøre. Det giver mistillid og undren overfor ledelsen, selvom der er 

overensstemmelse mellem det intrinsic og extrinsic motiverede mål. Med Grøns (Grøn, Hansen et al. 2014) 

ord risikerer man, at medarbejderne oplever crowding out og deres intrinsic motivation svækkes. Man kan 

også det som en programteoretisk fejl, som ifølge Grøn (Grøn, Hansen et al. 2014) er når styringsstrategien 

er forkert i den givne kontekst. 

Et andet eksempel er madkonceptet fra 2017, hvor der indføres frit valg om mad under indlæggelsen, og 

udover kvalitet for patienten står der, at man forventer nedbringelse af madspild. Her opstår der tvivl om, 

hvad motivet egentlig er, er snakken om kvalitet for patienten bare for at dække over en skjult spare 

dagsorden. I en normbaseret kultur som NWS og ikke mindst Sundhedsvæsnet tilhører, er motiver for at 

gøre noget afgørende for, om noget er illegitimt eller legitimt. At give så meget smertestillende, at en 
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patient dør af det, er acceptabelt, hvis motivet er at smertelindre, men illegitimt hvis formålet er at slå 

patienten ihjel (aktiv/passiv dødshjælp). Så begrundelser er afgørende, og i eksemplet kan man være i tvivl 

om, hvad dagsordenen er.  

Tilsvarende er der et eksempel i 2011, hvor et projekt om medicinoprydning hos patienter ikke begrundes 

med kvalitet eller patienthensyn men med forventet besparelse, der kan finansiere projektet. En sådan 

businesscase udfordrer lægernes pligtetik: laves medicinoprydningen for patientens eller for systemets 

skyld. Kun hvis det er for patientens skyld, er det legitimt for læger. Omvendt er beskrivelsen af 

finansieringen nødvendig for at få legitimitet for økonomen. En spare dagsorden kan være både lean, NWS 

og NPM, men med den forskel at spare i lean ikke må gå ud over kvalitet, mens besparelser i NPM kan ske 

til godt nok, og i NWS skal retskrav overholdes. 

Endelig ses en konflikt mellem NWS og NPM. I 2016 fremgår det, at forsøget på at arbejde med takst- og 

aktivitetsbaseret styring har vist sig for effektivt, og takstmodellen afskaffes, da det ikke er lykkedes at 

dæmme op for incitamentsstrukturen. Det er altså ikke lykkede at få dette NPM værktøj til at spille 

sammen med og i en rammestyret NWS organisationen. Grøn et al (Grøn, Hansen et al. 2014) taler om 

styringsfejl, som opstår når man blander forskellige styreformer, der er i modsætning til hinanden og ikke 

kan sameksistere, f.eks. pga. grundlæggende forskelle individsyn som f.eks. styring via normer kontra 

incitamenter, selvom det er ”sjældent at se en organisation, der udelukkende styrer med værktøjer indenfor 

en styreform” (Grøn, Hansen et al. 2014). 

Interviews 

Grundlæggende er interviewene præget af en klar Lean dagsorden. Informanterne frembyder en 

adhærence til den lean model, der beskrives af Womack & Jones. Der er fokus på metoder, anerkendende 

tilgang og kultur, men også værdierne bag lean som sammenhæng, respekt for mennesker og tillid. 

Det bedste ved lean er både resultater af målbar karakter som kortere ventetid og lavere sygefravær, men 

også øget medarbejdertilfredshed. Flow nævnes også, både som flow i Leans forstand, nemlig at patienten 

glider gennem produktionen uden at blive lagt ned og vente, men også flow set fra medarbejderens side, 

der nu kan koncentrere sig om sit arbejde, uden at blive distraheret af uvedkommende ting. 

Flow beskrives i motivationslitteraturen (Hein 2009) af Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh et 

al. 2005), der beskriver flow oplevelsen som en stærkt motiverende faktor. Flow er en tilstand af 

velbefindende, som opnås, når personen bruger sit fulde potentiale, er engageret og koncentrerer sig om 

opgaven. Essentielt for flow er en intens koncentration i nuet, hvor tidsopfattelsen ændres, og der sker en 

sammensmeltning af aktivitet og mentale tilstedeværelse, som er i modsætning til naturtilstanden, der er 
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psykisk entropi, kaotiske indtryk, oplevelser og bekymringer. Selvbevidstheden forsvinder, men samtidig er 

der en oplevelse af kontrol, eller måske snarere at bekymringer forsvinder, og det giver tilfredsstillelse16. 

Forudsætninger for at opnå flow tilstanden er 

1) klart mål 

2) balance mellem evner og udfordringens størrelse. Hvis udfordringen overstiger evnerne bliver individet 

ængstelig, er udfordringen for lille, keder man sig 

3) klar og umiddelbar feedback, så man ved hvordan man klarer sig, og så man ved, om man skal ændre på 

sin teknik 

Da flow sker ved en høj grad af udfordring, betyder det, at feedback vil inkludere negativ performance 

feedback. Men det er ok, så længe man stadig tror på, at man kan gennemføre aktiviteten, det vigtige er, at 

man får feedback, der hjælper en til at opnå målet. Flow opleves kun relateret til høj aktivering, for kun her 

ekspanderer vi vores eksisterende kapacitet, og flow oplevelsen er derfor vigtig for personlig vækst. For at 

blive ved med at opleve flow skal udfordringerne derfor blive sværere og sværere, og på den måde 

medvirker flow til at øge kompetencer. De fremhæver, at historien viser, at riger forfalder, når store dele af 

et samfund ikke længere kan sikre flow oplevelser i produktive aktiviteter, for da vil samfundets 

medlemmer søge flow oplevelsen i aktiviteter, der ikke er produktive17. 

Denne teori kan give forklaringen på motivationen ved den konstante forbedring og udfordring, som Ohno 

brugte i udviklingen af TPS. Udfordring (Challenge) er et af de 5 elementer i The Toyota Way.  Så det at 

tilrettelægge arbejdet, så det glider uden afbrydelser og distraktioner, og man kan koncentrere sig om det 

man brænder for i et konstant udfordrende miljø, det giver anledning til Flow oplevelse, som er stærkt 

motiverende. Goffee (Goffee and Jones 2007) skriver om ledelse af kloge mennesker, at det er essentielt at 

reducere administrative distraktioner og skærme dem fra rutine opgaver. Det er i overensstemmelse med 

flow teorien. 

Det værste ved lean er når det grundlæggende koncept i Lean, om at man ikke fyrer folk, ikke overholdes. 

Det frisætter medarbejdernes kreative kraft, når man ikke er bange for, at ens forslag medfører, at ens 

stilling kan undværes. Fyring er også en overtrædelse af grundlæggende værdier fra Lean omkring tillid og 

respekt. Det udfordrer oplevelsen af retfærdighed, der er en del af den NWS kultur de danske offentlige 

institutioner tilhører (Pollitt and Bouckaert 2011). Ifølge informant B er årsagen til, at Lean har et dårligt ry, 

at ”man har brugt eller misbrugt (lean) som effektiviseringsværktøj end et værktøj som er meget kliniknært 

                                                           
16 En bjergbestiger anvendes som eksempel 
17 F.eks. cirkus Maximus, Ludvig d 16´s fester, væddeløb, anvendelse af stoffer 
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og virkelig kan levere varen”(407ff). Det dårlige ry har betydet, at man i Region Hovedstaden ikke anvender 

ordet Lean, og har valgt at slå Lean og kvalitetsafdelingen sammen under navnet forbedringsafdelingen. 

En vigtig pointe, der afspejler kvalitets og flow tankegangen, der er helt fundamental i Lean, og som taler 

Lean ind i en tillidsdagsorden, kommer fra Informant B:  ”processerne (..) overgår fra det man kalder i 

industrien modtagerkontrol til afsenderkontrol. Vi (..) kontrollerer både afsender og modtageren, vi har ikke 

tillid til hinanden.” og ”output skal have den kvalitet, vi har aftalt ift. den næste, der overtager i hele 

processen, som det er et input til.” (L311ff). 

En anden pointe er, at TPS må ses som en lærende organisation: ” det er jo faktisk en kilde til læring, så 

uden de der problemer, så får vi ikke den læringsproces” (Informant B, L345ff). 

En tredje pointe er, at Lean er en handlingsorienteret metode. Når vi ser noget, der ikke fungerer, så gør vi 

noget ved det - i fællesskab: ”de kan forøge flowet og det skaber også en fælles kultur om, at vi gør noget 

ved tingene. ” (Informant B, L107ff). 

Ledelse  

Interviewene tegner et billede af en lean leder, der har et tydeligt ansvar for driftsledelse, som der ikke er 

tradition for eller redskaber til at løfte. Informant C siger om manglen på driftsledelse: ” vores ledere, 

mange går på masteruddannelse, de lærer personaleledelse, der er den kliniske ledelse, der er den 

strategiske ledelse men der er altså en ledelsesdisciplin, der ikke er så sexet og det er altså 

driftsledelse”(L513ff). Informanterne fremhæver, at ledelsen både skal tage ansvar for egen butik og på alle 

niveauer: ”Så jeg tror det er svært at frigøre kreativiteten, hvis den lokale ledelse ikke tager ansvar både for 

deres økonomi, deres arbejdsgange. Ligesom som et godt købmandskab, hvis vi skal have den her butik til 

at køre veldrevet, hvordan gør vi det. Når man først er nået den tilstand, hvor man tage ansvar og øger sin 

indflydelse, så sker der mirakler” (Informant B L216). 

Der er langt fra den danske virkelighed til Ohnos ønske om, at lederen skal ’Get your hands dirty’, eller at 

lederen skal tilbringe tid med at observere arbejdsgangene, og opsøge produktionsgulvet mange gange 

dagligt for at give medarbejderne opmuntring, så de får tillid til at frembringe deres bekymringer (Harada 

2013). Informant C siger: ” Fordi det var nyt for ledere at skulle ud og se en proces og det var et kulturelt 

øjenåbner for dem. For de ville ikke ud og se. Skal jeg som overlæge ud og snakke med min sekretær om 

hvordan de registrerer” (L159ff) og svaret er ”du er leder, du har sådan set ansvaret for, at der er sengetøj 

på hylden søndag eftermiddag.” (L167ff). Ikke bare arbejdsopgaverne, men også ansvaret synes 

uddelegeret til underordnede, der mangler redskaber til at løse opgaven. 
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I TPS er det ledelsens ansvar, at processerne kører, det er ikke medarbejdernes. I NPM perspektiv er det 

mellemlederen, som styrer den selvstyrende enhed, som holdes accountable. I Lean er princippet, som 

beskrevet af informant C, at kan man ikke selv løse det, så løfter man det trinvis til det niveau, der rent 

faktisk kan løse det. Og derfor undgår man shame and blame. Informant B siger ”det ville svare til hos os, at 

hvis vi så noget, der truede patientsikkerheden, at (vi) stoppede al tilgang og så al ledelsen er til stede og 

der bliver sat hurtigt ind og får løst det det ….. Forestil (dig) at overføre det koncept og det er bare biler der, 

så stor respekt har man for at overholde sin kvalitet. Hvis vi behandlede vores patientsikkerhed ligesom 

Toyota behandlede deres biler så er vi nået enormt langt…. ville man se den kultur der, den stolthed blandt 

medarbejderne der er, at de faktisk leverer et produkt, der giver kunderne en oplevelse, der gør, at de bliver 

ved med at købe Toyota, så den stolthed, at du er en del af en fabrik, hvor tingene bliver taget alvorligt, og 

man følger til dørs. Og Forbedringskultur og ledelsen tager ansvar det er lean. Det er hele den der respekt, 

disciplinen, fylder enormt meget og det kræver ledelse”(L79ff). 

Womack gjorde i et foredrag i 2010 (Womack 2010) status over 20 år efter udgivelsen af The Machine 

(Womack, Jones et al. 2007), hvorfor Lean havde haft så svært ved at give konsistente resultater udenfor 

Japan. Han konkluderede, at det var lykkedes at få implementeret metoder og værktøjer, men det var 

mislykkedes at få indført Lean ledelse. ”We fixed the processes, now we need to fix management”.  Han 

opsummerede forskellen mellem de to ledelsesformer – vist i figur 10. 

Modern managers Lean managers 

Vertical Horizontal  

Authority Responsibility  

Results Process  

Planning from the top PDCA  

Weak line, strong staff Strong line, small staff  

Formal education Gemba education. 

Remote decisions ‘Go see, ask why, show respect’. 

Problem solving by staff Problem solving by line in horizontal dialogue. 

Standardization by staff Standardization by work team. 

‘Go fast’, jump to solutions ‘Go slow’, considering many alternatives. 

‘No problem is the solution’  ‘No problem is the problem.’ 

Figur 10: Citeret fra 2 slides fra (Womack 2010) 

Hvem løser problemet Der tales, dels om at lederen skal gå ud hjælpe med at løse et problem, og dels at 

lederen skal lade være med at løse problemet. Stikordet for at forstå det, er ordet hjælper, man skal ikke 
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løse problemet, man skal hjælpe medarbejderen med at løse problemet. Man skal heller ikke bare lade 

medarbejderen selv om at løse problemet. Man skal tænke coachende, faciliterende ledelse. Dem, der 

ifølge informanterne, har det svært er lederne De har svært ved at tage den rolle Lean ledelse kræver. 

Informant C siger: ” Dem, der synes, det var allersværest, det var lederne. For det krævede meget af lederne 

at skulle lede den forandring, at (..) nu synes vi allesammen vores stuegang er håbløs”(L127ff). Når først 

man har lært at se spild, er det svært at overse. Medarbejderne vil gerne have repareret processerne, men 

lederne har ikke lært, hvordan de skal løse driftsledelsesmæssige udfordringer. I Lean er det ikke en 

mulighed at give medarbejderen skylden, og det bliver demaskeret, hvem der har det svært med 

forandringen. Jf. Ford & Ford (Ford and Ford 2010) bliver det ikke muligt at undgå fear of failure ved at give 

modstand skylden. Det er interessant, at en af informanterne fortæller om en leder ved en lean tavle, der 

siger, at det var første gang, at den pågældende havde oplevet at få supervision og sparring på sin 

ledelsesrolle. Der er også nogle ledere, der godt vil have mere ledelsesstøtte. Men det handler også om 

respekt: ” Det er jer, ledelsen, der spilder medarbejdernes tid (..) når processen ikke fungerer, når en kliniker 

venter på noget, de burde have haft, så siger Toyota til deres system, at det er mangel på respekt. Den 

ledelse er blevet sendt til træning. Det er ikke medarbejderne” (Informant B, L47ff). 

Shame & blame bruges når man give andre skylden, i stedet for at tage ansvar, når problemløsningen 

fokuseres på personen fremfor processen. Et vigtigt element i patientsikkerhedsarbejdet kaldes Blame free 

environment, som er en forudsætning for, at medarbejdere indberetter utilsigtede hændelser, så 

organisationen kan lære og forebygge gentagelser. Man bliver ikke straffet, det er læring. Mange af lean 

koncepterne er allerede er implementeret i kvalitetsarbejdet: potentielle problemer meldes som utilsigtede 

hændelser, løsninger afprøves med PDSA cirklen og besøg på Gemba gennemføres under titlen 

patientsikkerhedsrunde 4 gange årligt. 

Som i TPS er problemer en kilde til læring, og ’no problem is a problem’, i TPS fordi det viser, at man ikke 

kender sine processer og følger dem, og i Patientsikkerhedsarbejdet fordi man ikke har medarbejdere, der 

opdager eller har tillid til at indberette utilsigtede hændelser. Der er ikke modstand mod metoderne i 

kvalitetsarbejdet, måske fordi den underliggende dagsorden netop er kvalitet og patientsikkerhed, der i 

sygehusvæsnet opfattes som kerneopgaven og grundpillen i den sundhedsfaglige PSM. 

Lean som curling ledelse 

Harada (Harada 2013) skriver: Bed dem om at tage deres kontrolhat af og tage ’jeg gør det nemmere for 

min medarbejdere at arbejde’ hatten på. Tænk over hvordan du kan gøre dine medarbejderes job lettere – 

forbedr jobbet, fix problemerne. Få lederne til at rose og anerkende medarbejderne. Flyt fokus fra lokal 

efficiency til overall efficiency. “The only person adding value around her is the person on the line. Don´t you 
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feel sorry that you are making them do non-value-added work? Hurry up! Free them from meaningless 

tasks, get rid of things that hurt them, and make them more value-added.”  Han tilføjer, at når ”top 

managemnt strongly desires results, there is a tendency to have high-pressure management (I call it 

management by terror). Normally this does get results, but then they tend to taper off.” Harada 

karakteriserer en dårlig leder, som en der mister forståelsen af arbejdspladsen og overlader det til 

medarbejderne, som tror, at han kan manage ved at bruge tal og grafer, og når resultaterne udebliver, 

puffer til folk, så motivationen falder, og arbejdspladsen svækkes og kan ikke håndtere forandringer.  

Imai illustrerer ledelsens rolle som i figur 11 (Imai 1997), hvor Lean er management of support, og 

traditionel ledelse er management of control. 

 

 

 

 

Figur 11: ledelse efter Imai (Imai 1997) 

Denne synsvinkel på ledelse kan genfindes hos Mintzberg (Mintzberg 1998), der om ledelse af 

professionelle skriver, at der i den klassiske management litteratur er for meget fokus på kontrol, og at de 

fleste professionelle opfatter sig selv i en omvendt pyramide med managers i bunden, hvor de leverer 

service. 

TPS ledelse kan ses som Curlingledelse: foran dig er to fejere, der fjerner alle forhindringer, varmer isen op, 

så du glider glat igennem. Bag dig er skipperen, der sætter retningen og strategien til de to fejere.  Curling-

stenen kan i denne forståelse både være medarbejderen, hvor fejerne er mellemlederne, og være 

patienten, hvor fejerne er medarbejderne og organisationen. Det sikrer flow. 

Medarbejdere 

Alle informanter fortæller om den begejstring, der har været, når det er gået op for medarbejderne, at 

formålet med Lean er at forbedre kerneopgaven og gøre deres arbejde nemmere. 

Informanterne ser medarbejdere som en ressource, der skal få så meget tillid til organisationen, at de tør 

bidrage med deres tvivl, og deres identifikation af problemer. Medarbejderne er aktivt deltagende og giver 

feedback også om problematiske forhold. Et væsentligt karakteristika ved Lean er, at medarbejdernes 

feedback ikke ses som modstand, men som en vigtig tilbagemelding om forhold, der er uhensigtsmæssige 

Management of control 

Gemba 

Gemba 

Management of Support 



36 
 

for produktionen af den perfekte vare. Ford & Ford (Ford and Ford 2010) taler for at anvende modstand 

som en konstruktiv feedback. De beskriver, hvordan lederne, når medarbejderne påpeger fejl og mangler, 

oplever det som modstand i stedet for konstruktiv feedback. De peger på, at det skyldes tre faktorer, der 

tilsammen betyder, at det er en næsten rygmarvsreaktion at se medarbejderes reaktioner som modstand, 

nemlig kognitiv bias (man opfatter, at succes skyldes ens egen fortjeneste, mens fiasko skyldes faktorer 

udefra, herunder modstand), Sociale dynamikker (fear of failure medfører et ønske om at placere ansvar et 

andet sted, fremfor selv at tage ansvaret, og at give modstand skylden er en social acceptabel forklaring for 

ledere) men også til at bortforklare ledelsesfejl (som ikke at overholde aftaler, oversælge virkning af 

ændringer, lederens egen ambivalens omkring forandring og brud på værdier og principper). 

I traditionelle ledelsessystemer er det svært at få (ærlig) feedback fra medarbejdere, og man må selv prøve 

at blive en sensor (Goffee and Jones 2000). Ledere omgives af ja-sigere, der skal skærme mod omverdenen 

(Sørhaug 1996). I USA findes et reality show Undercover Boss (Undercover_Boss), hvor toplederen 

forklædes og arbejder i front i virksomheden og får et indblik i problemerne og hører medarbejdernes 

løsningsforslag. Rockwool laget af skærmende stabsmedarbejdere (Sørhaug 1996) bypasses af, at lederen 

går på produktionsgulvet og ser, hvad der sker. 

I TPS har medarbejderne retten og pligten til at stoppe samlebåndet, når der kommer et defekt produkt. 

Man giver organisationen absolutte frontmedarbejder retten til at stoppe hele produktionen. Herefter 

dukker ledelsen op og hjælper med at løse det problem, medarbejderen har påpeget. 

Medarbejdere inddrages og bidrager med løsninger, som lederen ikke selv har forudsætninger for at se. 

”Your young people are a lot smarter than you are. Give them the authority to figure things out.” (Harada 

2013). TPS bidrager på denne måde til at besvare spørgsmålet: hvordan leder man folk, der er klogere end 

en selv (Goffee and Jones 2000, Goffee and Jones 2007) (Mintzberg 1998). Drucker har skrevet om hvordan 

man øger vidensmedarbejderes produktivitet (Drucker 1999) og peger på en klassisk Lean case, der 

inddrager medarbejderne, som den rigtige måde. Medarbejdere bør ifølge Drucker i efterskriftet i 1983 til 

sin første bog fra 1946 (Drucker 2008) ses som ansvarlige og en ressource, ikke en omkostning. Han 

refererer til en stor medarbejderundersøgelse som General Motors (GM) gennemførte i 1947, der viste 

udsagn som at: jeg kan lide, at min leder forventer, at jeg fortæller ham, hvordan jobbet kan gøres bedre. 

Og en anden sagde: jeg kan ikke lide, at jeg ved hvordan arbejdet kan gøres bedre men ingen spørger mig. 

Undersøgelsen blev afvist af lederne i GM med argumentet:  vi er eksperter, vi betales for at vide, hvordan 

arbejdet bedst organiseres, vi står til regnskab. Han beskriver, at Toyota anvendte resultaterne af GM’s 

medarbejderundersøgelse til at modellere deres relation til ansatte efter. Han ser det som sin største 
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fiasko, at hans vigtigste og mest originale ide:  ideen om den ansvarlige medarbejder, med en managerial 

attitude, aldrig har vundet anerkendelse i USA, selvom den har stor indflydelse i Japan.  

Deming(Deming 2000) citerer Tsurumi: ” one japanese plant manager who turned an unproductive US 

factory into a profitable venture in less than three months told me: ‘It is simple. You treat American workers 

as human beings with ordinary human needs and values, they react like human beings.’ Once the 

superficial, adversarial relationship between managers and workers are eliminated, they are more likely to 

pull together during difficult times and to defend their common interest in the firm´s health.” Senere skriver 

han “The greatest waste in America is failure to use the abilities of people. One need only to listen to a tape 

of a meeting with production workers to learn about their frustrations and about the contribution that they 

are eager to make”. 

Udsagn som ”det er meget sødt i starten, når man kommer (siger de): kommer du og leaner os”(informant 

C, L1251) giver indtryk af en passiv proces, hvor nogen kommer udefra og gør noget ved medarbejderne, og 

viser, at medarbejderne i udgangspunktet forventer, at Lean er noget, der påføres dem, frem for noget der 

bringer dem selv i spil. 

Også spørgsmålet om livstidsansættelse dukker op i et interview i forbindelse med de store investeringer, 

det været i forhold til at oplære lederne i den nye tankegang og metoder. Hvad sker der, hvis en leder 

rejser. Det har betydning for hvordan man rekrutterer nye ledere, hvor det vil være en fordel at rekruttere 

personer, der kender tankegangen, fordi det er svært at komme helt udefra. Men det nævnes også, at det 

er muligt at fastholde kulturen så længe den øverste leder forbliver i organisationen. Livstidsansættelsen 

bliver således garanten for path dependency, og er nødvendig for at høste gevinsten af den store 

investering, det er at oplære lederne i Lean. 

Fake TPS? 

Bob Emiliani (Ohno 2013) anvender Fake TPS om begreber, der tilskrives TPS uden at være det. I 

interviewene nævnes temaer, der kunne være Fake TPS, og dermed være kilden til indtrykket af NPM. 

Gap bliver brugt om en systematisk måde at arbejde på, hvor nutid og ønskværdig fremtid beskrives, og 

herefter finder man ud af hvordan man kommer fra punkt A til punkt B. det kan ikke genfindes i TPS 

litteraturen. Til gengæld findes en tilsvarende model i Pollitt & Bouckaert (Pollitt and Bouckaert 2011), der 

anvender begrebet scenarie, hvor den nuværende tilstand kaldes alpha og den ønskede sluttilstand omega 

og vejen derhen kalder de trajectory, som en intenderet rute. De anfører, at der alt for ofte mangler 

ordentlige beskrivelser af enten en eller flere af de tre elementer i scenariet. Hvis der for eksempel kun er 
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en klar beskrivelse af omega tilstanden, men ikke de to andre elementer, kalder de det utopi eller evt. et 

paradigme. NPG, NPM og NWS kan alle opfattes som omega beskrivelser. 

Spørgsmålet er om GAP er neutralt eller om det hører mest til i en af menuerne. Umiddelbart kan gap ses 

som en form for målstyring: der er en idealtilstand, hvor målet er nået. På den måde ligger gap udenfor 

lean, hvor idealtilstanden er at være i en konstant forbedrede bevægelse illustreret ved PDSA cirklen, der 

aldrig ender, en cirkulær tankegang, men gap synsvinklen er en lineær tankegang. Gap modellen ligner også 

en mere klassisk ledelse tankegang, med den strategiske visionære leder, der har visionen, og målet for øjet 

(Kotter 1997). Visionen i Lean er ikke en klassisk omega tilstand, men er at hele tiden blive bedre, og gøre 

tingene smartere -  og er på den måde en mere emergent udvikling (Mintzberg 1987). Så gap ligger mere 

indenfor et NPM med fokus på målopfyldelse eller indenfor en Kottersk (Kotter 1997) ledelsesforståelse 

end indenfor TPS. 

Data: beskrives i interviewene som et redskab, der kan anvendes til at undersøge problemer nærmere, 

kende sin forretning, blive konkret og skabe overblik; og dermed kan motivere og hjælpe lederne. 

Latham & Locke (Latham and Locke 1979) – undersøgte målsætning som en motivationsfaktor, og viste, at 

det at sætte specifikke mål i kombination med en supervisor, der var tilstede i produktionsområdet, gav 

højest performance. At introducere et mål, der var svært men opnåeligt, øgede oplevelsen af jobbets 

udfordring og øgede performance for personer med monotont arbejde. De fandt effekt af at give specifik 

feedback på performance, uden at der var belønning eller straf involveret. Efter et stykke tid faldt effekten, 

og det viste sig, at medarbejderne testede om ledelsen mente, at de ikke ville straffe. Da det ikke udløste 

straf, steg performance igen.  Målingerne gav anledning til uformel konkurrence mellem medarbejderne 

men forfatterne fraråder formel konkurrence. Specifikke svære mål gav højere performance end abstrakte 

og ’gør dit bedste’ målsætninger. Der er ingen oplevelse af præstation ved at forfølge mål, der aldrig opnås, 

så målene skal tilpasses medarbejdernes kunnen. Urealistiske, uretfærdige eller tilfældige mål giver 

utilfredshed, og pres for hurtige resultater, giver short term forbedringer men ikke overskud på den lange 

bane. Managers skal være støttende og være facilitatorer og må ikke true (Latham and Locke 1979, Latham 

and Locke 2006). Hein (Hein 2009) peger på, at risici ved Latham & Locke’s målsætningsteori er, 1) mål 

uden opfølgende kvalitetsmålinger,medfører risiko for, at målet nås men med dårlig kvalitet, 2) en faldende 

villighed til at løbe en risiko og derfor en tendens til at kopiere tidligere succes, medførende stagnation og 

3) Whats gets measured gets done, og resten bliver ikke gjort. 

Managers rollebeskrivelse genkendes i TPS, både vigtigheden af at være tilstede, at støtte og faciliterer og 

at give feedback. TPS lægger op til, at data anvendes til at identificere ændringer i flow, som samtale 

grundlag med medarbejderne om, hvad der er gået godt, og hvor der er problemer. Data indgår i visuel 
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management, der igen hører til på produktionsgulvet. Data skal ikke anvendes til at fjernstyre, så en leder 

tror de ved, der foregår. Ifølge Ohno er ” data are highly regarded – but I consider facts to be even more 

important”(Ohno 1988). 

Målstyring og at nedbryde mål. Målstyring fylder en del i interviewene. Informant B omtaler målstyring 

som et styringsinstrument, der kan anvendes til at holde produktion i gang, men at det ikke det, der giver 

lean, det er, når klinikere tænker i processer. Desuden fremhæver han, at det ikke hjælper at måle, uden at 

det følges op af handling, og at der ikke kommer forbedringer, bare fordi vi måler: ”grisen bliver ikke 

tyndere af at blive vejet igen og igen”(L121ff). Informant C anerkender, at politikere har lov til at sætte mål 

og målsætninger, men fremhæver, at målstyring ikke kan stå alene, da det er kultur, der skal ændres. Selv 

den nye værdibaserede ledelse er udfordret af at skulle fremvise målbare resultater. 

Informant B præciserer forskellen mellem lean og administration: ”(hvis) klinikerne skal have glæde af det, 

skal de gå ind og tage ejerskab og definere det og gøre det til dres eget. Det er for mig lean, ellers bliver det 

administration, der tænker målstyring og hvor mange hofter vi har fået igennem og hvor mange ambulante 

og hvor meget budgetoverholdelse ”(L34ff). Målstyring sammenkædes med det at have data for sin butik, 

som er nødvendigt for at styre og vide hvor man er, men også at Mål må ikke bruges til at straffe. 

Informant C understreger, at ledere og medarbejder skal kunne påvirke målene. Hvis det ikke er muligt at 

påvirke måleresultaterne, er det en skueproces, der placerer accountability hos nogen, der ikke reelt kan 

influere resultatet. Målinger bliver en måde at placere ansvaret en andet sted end hos ledelsen, hvilket 

ligner NPMs uddelegering til selvstændige enheder med selvstændigt ansvar, hvor enhederne har 

forhandlet en kontrakt, der måske ikke er realistisk. Accountability er mere ’at stå til regnskab for’ end ’at 

være ansvarlig’ (responsible), og kommer derfor til at ligge tæt på shame and blame, som er uforeneligt 

med Lean. Også Latham & Locke fremhæver, at mål der ikke er en chance for at indfri, i stedet kan virke 

demotiverende (Latham and Locke 2006). 

Drucker (Drucker 1976) har skrevet om udfordringer ved Management By Objectives (MBO). Det er vigtigt, 

hvordan målene er fastlagt. De bør fastlægges i en drøftelse med mellemlederen, men Drucker peger på, at 

det ofte er noget chefen udstikker til en mellemleder. Han fremhæver ledelsesprocessen i Japan som 

positiv, hvor beslutningsprocessen er lang, alle høres og uenigheder og mulige løsninger afdækkes, før 

chefen tager beslutningen. Han går så vidt som til at sige, at ”The intelligent use of dissent” kendetegner de 

succesrige virksomheder. MBO er ikke problemløsende, men kan hjælpe med problemdefinition og 

problem identifikation. Endelig understreger han, at MBO er en administrativ proces og ikke en politisk 

proces.  Man kan se en udfordring ved introduktion af målstyring i et NWS system, hvor målene besluttes af 

politikere og embedsmænd i en ikke forhandlet proces. I NWS vil målet opfattes som et produktionsmål, 
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der skal nås, en ordre, snarere end et ønskescenarie. I Lean kan et mål ikke nås, 90 % opfyldt vil aldrig være 

godt nok, og derfor anvendes målinger i Lean som mellemtider eller problemidentifikation. Målet er 

konstant forbedring med udgangspunkt i virkeligheden.  

Der kan være forskellige formål med performance management: Et læringsperspektiv, et styringsperspektiv 

og et kontrolperspektiv (Greve and Ejersbo 2013). På baggrund af empirien peger denne opgave på 4 

måder mål kan forstås: som en ordre om hvad der skal nås, en blød hensigtserklæring (vores ønsketilstand, 

en ambition), en vejledende mellemtid (hvordan klarer jeg mig, motivation) eller en form for automation 

with a human touch (en intern kontrol til at opfange, at en proces er skredet, og resultaterne ændret 

markant). Der er to rammer for målene: Er reaktionen straf (fyring, lukke senge osv.) eller udløser 

målingerne hjælp i form af coaching eller andet. I TPS vil det både kunne være en mellemtid og en 

alarmlampe om stop i processen, og det vil altid udløse hjælp, aldrig straf (hverken for gode eller dårlige 

resultater). Straf/Fear of failure hører overvejende til i styrings- og kontrolperspektivet, mens hjælp/hunger 

for learning hører til læringsperspektivet. Et tilsyneladende paradoks indenfor lean er, at målinger i en 

ramme af hunger for learning faktisk kan anvendes til både styring (mellemtid), kontrol (intern kontrol) og 

læring. Ordren i form at et fastlagt produktionsmål, er det derimod svært at se i et læringsdagsorden. Fear 

of failure overdøver hunger for learning. 

Selvom det at se på og følge data er en integreret del af TPS og Lean, så betyder konteksten i en NWS 

organisation med NPM styreværktøjer, at TPS’ måde at anvende data erstattes af en kontroldagsorden.  

Effektivitet og optimal anvendelse af ressourcer og menneskelig arbejdskraft er legitime formål i Lean, så 

længe det indsættes i en ramme af værdi for kunden og respekt for mennesker, herunder bevarelse af 

arbejdspladser. Målnedbrydning hører bedre til i en NPM verden med små selvstyrende enheder, end i et 

hierarkisk NWS system, hvor målet er en ordre. Hvis målstyringen rent faktisk var et NPM håndgreb i de to 

regioner, ville målene, for at være ægte NPM, være reelt forhandlet i en kontrakt på markedsvilkår med 

mulighed for at sige nej til at indgå i kontrakten. Målstyringen hører derfor i denne kontekst snarere til i en 

NWS end en NPM menu, men er introduceret som et Lean tiltag. Det kan forklare speciallægekollegaernes 

oplevelse af, at Lean er NPM. 

Leantavlen 

Lean tavlen er omdrejningspunkt for mødet mellem ledere og medarbejdere om Lean. Der afholdes 

ugentlige tavlemøder af 15 minutters varighed, hvor målinger af KPI følges. En informant beskriver et 

vellykket eksempel på et tavlemøde, hvor udfordringer og løsninger drøftes i et gensidigt respektfuldt 

tværfagligt forum. Informant A siger: ”det er ude ved - på gulvet, ved tavlemøderne at både de nye 

innovations- og effektiviseringsinitiativer de opstår”(L88ff). Men tavlemødet kan også gå galt, som 
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informant C siger: ”så laver de sådan en tavle, og så hænger de målkurver op, og så skal de holde 

forbedringsmøder hver uge. Slut og så er det lean. Og det er helt galt.”(L407ff). Og informant B siger ”hvis 

man ikke vil involvere sig i det, så man må så bare sige, så er det ikke lean. Der må hænge grafer på tavlen 

og have en flok medarbejdere, der kigger mere eller mindre engageret og så sige vi har Lean”(L127ff). 

Informanterne lægger vægt på medarbejdernes involvering, og at det er her de nye ideer opstår.  

Tavlemødet kan ses som en ugentligt evaluering og med Pattons optik er evalueringen en traditionel 

evaluering med på forhånd fastlagte mål. Holbæk sygehus’ medicinsk afdeling forbedringstavle havde d. 3. 

maj 2017 9 KPI (bilag I). Nogle KPI’er havde været opfyldt så længe, at det var overgået til monitorering 

hver 4. uge, fremfor hver uge (belønning). ’Færdigbehandlede patienter’ registrerer patienter, der er 

færdigbehandlede i sygehusregi, og venter på, at kommunen kan tage patienten hjem. Det er et mål, der 

ikke har en målopfyldelse, så den har et Lean formål at følge om problemet stiger. ‘Patienter på gangene’ 

har stor politisk bevågenhed (fear of failure), og der er et pres oppefra for at fjerne patienter på gangen. 

Det er en mangeårig problemstilling, og problemet er nu placeret på medicinsk afdelings tavle. 

Problemstillingen hører til de komplekse, som næppe løses ved ugentlige målinger, men kalder på en 

systembaseret løsning. Endelig er ’behandlingsgaranti og viderehenviste patienter’ et KPI, der er direkte 

sammenkædet med økonomisk straf, da afdelingen selv skal betale udgiften til privathospitalet af eget 

budget. Det medfører fear of failure og ingen hunger for learning; budskabet oppefra er ikke hvorfor, men 

snarere løs det. 

Patton (Patton 2007) peger på en alternativ evalueringsform, kaldet udviklingsevaluering, der passer til 

komplekse systemer, der er i konstant forandring, hvortil det danske sundhedsvæsen må siges at høre. 

Udviklingsevalueringen har, som Lean, fokus på læring. TPS’ konstante tilpasning og justering af teknikker, 

med udvikling og udfordring og inddragelse af medarbejdernes iagttagelse, viden og kreative 

løsningsforslag18, passer med Pattons model for kompleksitetsdrevet udvikling, hvor formålet er at 

formulere kontekstafhængig forståelse, som fører til forandring. Udviklingsevalueringen har til formål at 

give feedback, indhente erfaringer, udvikle nye mål, opfange systemdynamikker og sammenhænge, 

evaluator kommer indefra, der arbejdes uden kontrol og der er fokus på udviklingsperspektivet og ønsket 

om mere viden. Udviklingsevalueringen lægger som Lean op til en system- eller procestænkning, fremfor 

persontænkning: ikke hvem men hvorfor.  

Tavlemødet er i TPS et samtaleinstrument, hvor man får lejlighed til at tale med medarbejderne, rose dem 

for de gode resultater, og tale med dem om, hvad der er svært, eller hvorfor en måling er forandret. Målet 

                                                           
18 ”TPS was developed not by great design but by emergent problem-solving and experimentation” J. Shook i (Ohno 
2013). 
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er, at få medarbejderne til at vise så meget tillid overfor lederen, at de tør fortælle om problemerne. 

Tavlemødet gennemføres mange gange dagligt (Harada 2013). Tavlemødet bliver på den måde et 

ledelsesinstrument, der sikrer umiddelbar gensidig feedback, og sikrer, at tingene ikke kører af sporet. 

Problemer er ikke fiasko men en mulighed for læring. Og så bliver det udviklingsevaluering i stedet for 

traditionel evaluering.  

Målene på tavlen i Holbæk kommer overvejende oppefra. Pattons kriterier for en traditionel evaluering er 

opfyldt: evalueringen i form af KPI giver vurdering af succes (grøn) eller fiasko (rød) og succes bestemmes af 

på forhånd definerede mål. Evalueringen er ansvarlig overfor ledelsen og fokus er på kontrol og 

identifikation af fiasko. Evalueringen er fastlagt udefra. Tavlemødet bliver en passiv proces, der bliver set på 

tallene, og manglende målopfyldelse medfører, at man skal skrive en aktion på et kort, hvor man indenfor 

1-2 uger skal gennemføre en indsats, der skal kunne aflæses i resultater på tavlen. Ugentlige målinger giver 

stress og appellerer mere til quick fix end til at afdække kerneårsager og iværksætte komplekse 

forandringer. Manglende målopfyldelse giver ikke anledning til nysgerrige spørgsmål mhp. læring og støtte, 

og det frisættende kreative potentiale hos medarbejderne forløses ikke. En udviklingsunderstøttende 

evalueringskultur nås ikke. Der bliver i stedet tale om brandslukning, når KPI er i rød. 

Fear of failure vanskeliggør eksperimenter med nye løsninger (Deming 2000, Ford and Ford 2010). Et af 

Demings (Deming 2000) 14 principper lyder: “Drive out fear, so that everyone may work effectively for the 

company”. Informant B pegede netop på, at tilliden til, at de forbedrede arbejdsgange ikke kan koste en 

jobbet, er fundamental, for ellers vil medarbejderne ikke bidrage til løsningerne, men måske ovenikøbet 

rejse videre i håb om, at det fungerer bedre det næste sted. Var man livstidsansat, var motivationen til at 

bidrage større. Glucksberg (Gluksberg 1962) har vist, at incitamenter vanskeliggør kompleks 

problemløsning. Han sammenlignede 2 grupper, der skulle løse et komplekst problem, og dem, der fik 

økonomisk belønning for at gøre det hurtigst, var længere tid om at løse det og havde en højere failure 

rate, end dem der alene blev bedt om at hjælpe. Hunger for learning er mere effektivt end fear of failure.  

KPI’erne hører til på ens tavle, uanset om man kan påvirke målene: ”Det er irriterende at have problemer, 

hvis du bliver ved med at sidde og kigge på den kurve, åh og man bliver bare helt træt når man nærme sig 

den der tavle” (informant C, L1324ff). Informant C beskriver leantavlerne på Thedacare (Toussant, Gerard 

et al. 2010), hvor traditionelle tavler er erstattet af mere håndholdte procedurer, svarende til Pattons mere 

emergente evalueringsteknik. Modellen for leantavler på Holbæk er knap så håndholdt. Her får man besøg 

af afdelingsledelsen, der vurderer om lederen kører tavlemødet i henhold til den planlagte rækkefølge, de 

ser om folk står op og om medarbejderne kommer for sent. Såfremt man består, er man ”konfirmeret”. Det 

giver fear of failure. Thedacare eksemplet demonstrerer, at lean tavlerne kan bruges anderledes.  
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Tavlen har tidligere haft et felt, hvor spontane forslag kunne sættes, og et andet felt, der blev anvendt til at 

prioritere de spontane forslag. De felter er nu fjernet, der har ikke har været nogle forlag, og så er der 

bedre plads til de nye KPI. Tavlemødet understøtter ikke forventningen om at været stedet, hvor innovation 

og effektiviseringsideer opstår.  

 

Konklusion 

Den initiale gennemgang af Lean litteraturen afklarede grundlæggende begreber i TPS og afdækkede 

elementer af Lean, der ikke er en del af den oprindelige TPS, men er tilblandet i forbindelse med 

introduktionen af Lean i USA. Der blev tegnet et billede af TPS ledelse som curlingledelse og en 

styringsmodel, der er så kompleks, at den kan betegnes som en stor model eller et paradigme. 

Litteraturanalysen afdækkede desuden, at TPS er et produkt af en unik historisk kontekst (bilag H), 

kombineret med en utrolig evne til at lytte og inkorporere store amerikanske forbilleder. Deres HR tanker 

om den ansvarlige medarbejder, der gerne vil bidrage og skal behandles som en ressource er inspireret af 

Drucker (Drucker 2008), hvor medarbejderne ses som en ressource, der er ansvarlig og gerne vil bidrage. 

Deres forretningsmodel med principper som flow og standardisering er hentet fra Ford og pull tanken 

stammer fra det amerikanske supermarked. Deres forståelse for at kvalitet betaler sig, og at defekte 

processer skal løses med det samme stammer fra Deming. Både Deming (Deming 2000) og Drucker 

(Drucker 2008) har beskrevet deres frustration over, at deres ideer ikke har vundet indpas i USA, selvom de 

er accepteret i Japan. De har håndteret motivation af livstidsansatte ved at anvende konstante udfordrende 

men realistiske mål, som beskrevet i flow og målsætningsteori. De modtager feedback og gode ideer fra 

medarbejderne, og praktiserer co creation og innovation med medarbejderne på en emergent måde. De 

anvender et lavt ledelsesmæssigt span of control – leder af teams på 5-7 medarbejdere og kombinerer det 

med flow tankegangen, og bryder med silotankegangen, der gør det fristende at lave store enheder. De 

bruger data som feedback ikke som slagtøj. De fjerner distraktioner og sten på vejen og praktisere 

curlingledelse, vi er til for dig. 

1)      Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Lean og NWS, NPM, NPG.  

Sammenligningen af Lean med de tre store reformmodeller i den vestlige verden viste store ligheder med 

alle tre modeller, men identificerede også grundlæggende elementer, hvor NPM og Lean er uforenelige. En 

iøjnefaldende lighed med NPM er det markedsbaserede perspektiv, mens fundamentale forskelle er det 

tidsbegrænsede i ansættelses-/forretningsforholdet, satsningen på små selvkørende enheder kontra fokus 
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på optimering på tværs af hele processen og tillid versus kontrol. Så teoretisk er NPM og Lean ikke det 

samme, selvom der deles retter/værktøjer. 

2)      Hvordan kan man forstå Lean i sundhedsvæsnet. 

Empirien i form af både budgetaftaler, interviews med eliteinformanter og KPI’erne på medicinsk afdelings 

Leantavle afslørede et miks af styringsværktøjer. Ifølge Pollitt & Bouckaert kan mange styringsværktøjer 

anvendes i mere end en af de store modeller, men at de anvendes forskelligt i forskellige styringsmodeller. I 

budgetaftalen blev der set elementer af både NPM, NWS og Lean, mens der ikke var tegn på NPG. Der blev 

set et sammenstød mellem NWS rammestyring og NPM incitamentsstyring, hvor incitamentsstrukturen 

måtte afvikles, da den ikke kunne rammestyres. Der sås en brydning mellem legitimitet i to professioner, 

hvor sundhedsfaglige altid skal holde pligtetikken overfor den enkelte patient i hævd, mens økonomers 

legitimitet er at sikre budgetoverholdelse. 

I TPS vil ændringer kun ske med sikkerhed for, at kvaliteten holdes. Der er således et overlap mellem TPS og 

sundhedsprofessionelles ønske om, at kvaliteten ikke må kompromitteres, som står over kravet om at være 

omkostningsreducerende. I TPS er det ikke en modsætning. 

Et dominerende værktøj i alle tre empiriske datakilder var målstyring, brug af data og effektivitet. Brug af 

data og effektivitet er legitime værktøjer i Lean modellen, effektivitet tilstræbes, mens kvaliteten 

fastholdes, og data anvendes som samtalegrundlag med medarbejderne, for at rose og opfange problemer. 

Målstyring derimod hører til i en NPM model, hvor opfyldelse af et fastlagt mål er godt nok, i modsætning 

til Lean, hvor målet er konstant forbedring, dvs. at man er aldrig i mål men altid på vej. Men målstyring er 

også en udfordring, når det anvendes i en NWS organisation, som er en hierarkisk, autoritetsbaseret 

styreform, og et mål derfor opfattes som en ordre. Analysen peger på, at mål kan opfattes som henholdsvis 

ordre, ønsketilstand, vejledende mellemtid, eller en intern kontrol for at opdage problemer i produktionen. 

Også rammen for målingen udløser målingen straf eller hjælp, er af betydning, for om værktøjet peger 

tilbage i den ene eller den anden styringsmodel. Konteksten bestemmer, hvordan værktøjer opfattes og 

den empiriske analyse peger på, at målstyring som er et NPM værktøj, der anvendes i NWS organisation, 

giver udfordringer ift. en lean dagsorden, hvor man aldrig er i mål. Så NPM/ NWS modellen overdøver Lean 

dagsordenen og det samlede indtryk bliver, at det er NPM.  

3)      Hvad forhindrer lean i at blive anvendt 

Hovedmenuen i det danske sundhedsvæsen er NWS, og der anvendes en række elementer fra NPM og 

Lean, men de inkorporeres som sideret og den dominerende menu udfordres ikke. Man kan blive i tvivl om 

den fulde effekt af NPM og Lean værktøjer kan opnås i en anden menu, end de var tiltænkt. Når det at følge 

data, der er en væsentlig del af lean, blandes sammen med målstyring, der er en del af NPM, men bruges 
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på en NWS måde, erstattes lærings og udviklingsperspektivet fra Lean af fear of failure. Også NPM har 

svært ved at opnå effekt i NWS, incitamentsstyring er for effektivt og må afvikles, og friheden der skal 

begrunde kontrollen kan man ikke få i et topstyret NWS organisation med retskrav. 

Det danske sundhedsvæsen, hvor hver enkelt afdeling optimerer egen drift, og der er ikke optimering på 

tværs af afdelinger og langs med patientens forløb ligner NPM, der opererer med små selvstyrende 

enheder, der optimerer i egen organisation. For at opnå optimering på tværs af afdelinger kræves en 

overordnet styring, der med udgangspunkt i patientperspektivet sikrer flow og sammenhæng og tager de 

nødvendige beslutninger om flytning af ressourcer. Leans fokus på tværgående flow og medarbejderdreven 

innovation kræver ledelse og respekt for medarbejdere og for kunden (patienten), men også en 

ledelsesmæssig styring af driftsledelse på tværs af enheder. Kan dette opnås i NWS? På den ene side er 

NWS en hierarkisk organisationsmodel, som burde have særligt nemt ved at lave en sådan styring. 

Omvendt er den professionelle autoritet også en del af NWS og særdeleshed i sundhedsvæsnet, hvilket kan 

give udfordringer ift. hvem, der kan tage den tværgående beslutning.  

Kan Lean implementeres i en NWS baseret sundhedsorganisation? I udgangspunktet er der stor 

overensstemmelse mellem Leans fokus på værdi for kunden og de sundhedsprofessionelles PSM. Omvendt 

er NWS’ organisationshierarki og ekspertstyre en udfordringer ift. Lean. Som GM management sagde, det 

er os, der er ledere, vi kan ikke overlade det til medarbejderne (Drucker 2008). Men Lean fungerer kun, hvis 

medarbejderne engagerer sig. Engagement forudsætter inddragelse og indflydelse, men også praksisnær 

driftsledelse, curlingledelse, trygheden til at man ikke spares væk, og tilliden til at påpegning af problemer 

ikke ses som modstand. Først når der er hunger for learning, får man forbedringer. Fokus på konstant 

forbedring kalder på emergens, vi får forbedringerne der, hvor nogen får en god ide, ikke der hvor ledelsen 

siger det skal ske. Ledelsen må gerne pege på problemområder, men de gode ideer kommer ikke på 

kommando. Det passer ikke med en NWS organisationsstruktur. 

Rammeaftalens snævre bånd illustreres af hele 9 KPI’ er, som bestemmer, hvor organisationens fokus skal 

være. Der er ikke plads til emergent innovation, hvor afsættet er organisationens konkrete udgangspunkt 

og udfordringer. NWS har taget værktøjer fra NPM og transformeret dem til NWS og Lean er udelukket.  

I praksis er det centrale element i Lean på sygehusene, tavlemødet, samtalestedet mellem medarbejdere 

og ledere, blevet overtaget af en målstyringsdagsorden. Når man nu alligevel samles, så kan man godt lige 

tage nogle målstyrings emner med, og der er nu brug for 2 tavler. Men man kan ikke have et fokus på altid 

blive bedre, samtidig med at 80 % er godt nok, det giver forvirring. Ordren om 20 % forbedringer, skaber 

frygt, og formentlig kortsigtede resultater. 
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Så hvad skal der til for at få Lean til at fungere efter hensigten? Der skal tales ind i PSM, og med 

udgangspunkt i værdi for patienten ses på arbejdsgange med respekt for medarbejdernes påpegning af 

problemer, der er guld værd. Hvis man havde tilliden til at tage udgangspunkt i de problemer, 

medarbejderne ser, og fjerne dem, så medarbejderne kan koncentrere sig om deres kerneydelse uden 

unødvendige distraktioner, så vil der komme resultater. Der skal være tillid til, at medarbejderne ved hvor 

skoen trykker, fremfor et udgangspunkt, der hedder, at lederen bestemmer. Processer skal repareres, tiden 

skal sættes af, tingene skal gøres grundigt, der skal laves værdistrømsanalyser og kerneårsagsanalyser og 

den understøttende, hjælpende ledelse skal facilitere ændringerne. Når processerne er rettet til, kan man 

begynde at bruge lean tavlen til at opdage afvigelse som følge af nye fejl. Tavlen og målinger i sig selv gør 

ikke grisen tyndere.   

Fristelsen til også at tage nogle målstyring og incitamentsstrukturer i form af belønning eller straf skal 

undgås og Lean tavlen skal gøres til et samtaleredskab, hvor man taler om, hvad der er svært, og hvor man 

får hjælp. Tillid og kontrol kan ikke fungere samtidig, og slet ikke uden friheden til at eksperimentere. 

Behovet for målstyring må flyttes til en anden kontekst. Man kunne afprøve at opdele tavlerne i to: en med 

KPI og målstyring og en med Lean baserede læringsmål.  

Grundlæggende værdier i Lean er værdi for borgeren men også respekt for medarbejdere. Fokus er på 

læring, og at melde om problemer til ledelsen er en forpligtelse og er grundlaget for den konstante 

forbedringsproces – no problem is a problem. Medarbejdere er en ressource, der skal udvikles og lyttes til. 

Det kræver tillid fra både medarbejder og leder, for medarbejderen til at man ikke bliver betragtet som 

modstander og bliver straffet, hvis man melder om uhensigtsmæssigheder i produktionen, og hos lederen 

til at medarbejderen ikke hytter egne interesser, men vil organisationen det godt. Det er processerne, der 

er problemet, ikke personen. Shame & Blame skal undgås, hvis læring og forbedring skal opnås.  

 

Perspektivering 

Undersøgelsen afdækkede fundamentale udfordringer med at kombinere NPM og Lean i samme 

organisation. Udfordringer var særligt relateret til den underlæggende dagsorden for målstyringen, hvor 

formålet læring og problemløsning er overskygget af angst for fiasko. Det er forståeligt, at 

speciallægekollegaerne oplever det som NPM. 

Styrkerne ved undersøgelsen er den brede empiri-triangulering, med anvendelse af 3 forskellige datakilder, 

kombineret med teoritriangulering med to forskellige modeller til belysning af problemstillingerne. Der er 

anvendt positivistisk metode til teoretisk sammenligning mellem reformmodellerne, hermeneutisk metode 
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til evaluering af Lean i kontekst af sundhedsvæsnet og kritisk teori til at belyse hvad der forhindrer Lean i at 

blive anvendt. 

Svaghederne ved undersøgelsen er, at den helt kliniknære empiri alene stammer fra ét sygehus og kun fra 

én medicinsk afdeling. Denne del af undersøgelsen kunne have været udbygget med at se på KPI’ er på 

andre sygehuse og på andre tavler, herunder se på tavler indenfor mindre akutte specialer, for at se om 

anvendelsen i mere klassisk produktionsorienterede specialer gav andre indtryk. Denne del af 

undersøgelsen kunne også have været suppleret med observation af tavlemøder, for at vurdere om 

samtalen om målene påvirker opfattelsen af menuen. Endelig kunne interviews med speciallægerne om, 

hvorfor de oplever NPM eventuelt have tilført nye synsvinkler. Endelig må det understreges, at den største 

del af empirien er koncentreret omkring Region Sjællands sundhedsvæsen, og det kunne være interessant 

at se på andre regioners anvendelse af Lean. Resultaterne fra de empiriske del af analysen kan derfor ikke 

umiddelbart overføres til andre regioners sundhedsvæsner, eller til andre offentlige organisationer. 

Opgaven bidrager med ny viden, dels ved at foreslå at se Lean ledelse som curling ledelse, dels ved at pege 

på fire mulige måder at se på mål i en ramme af læring og frygt og endelig ved at indplacere Lean i forhold 

til de 3 store reformmodeller. 

Lean har potentialet til at løse wicked problems: hvordan fastholdes motivation, kvalitet og medarbejdere i 

en virkelighed præget af aftagende ressourcer og en kundeklientel med stigende forventninger til 

sundhedsvæsenet som en serviceorganisation. Fokus på kunde centreret værdi tiltaler 

sundhedsprofessionelle særlige udfordringer ift. motivation og ledelsesbehov.  

Hvorfor virker det for Toyota, på trods af de tilsyneladende modsigelser, der ligger i modellen? Lean 

forener i samme model tilsyneladende uforenelige elementer som marked vs. kontrol over hele processen 

inklusive leverandører; markedsmekanismer med livstidsansættelse; frigiver medarbejdere til forskning og 

udvikling uden at ansætte nye mennesker, forener sigma, theta og lambda værdier i samme organisation, 

øger kvalitet samtidig med at man gør det billigere, opnår stor diversitet i produktionen ved at afstå fra fuld 

automatisering, gør medarbejderne begejstrede, mens de hjælper med at fjerne deres egne jobs, og 

genindfører håndværkeren i en moderne produktionsvirksomhed.  

Forklaringen på Toyotas succes trods de tilsyneladende selvmodsigelser er som Ohno siger: “Common 

Sense is always wrong” (Womack and Jones 2003). 
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Egen Ledelsesudvikling  

Som næsten nyuddannet læge blev jeg i 1993 ansat under en ledende overlæge, som vendte op og ned på 

mit syn på hospitalsdrift. Hans holdning var, at patienter ikke skulle ligge og vente på læger eller på 

undersøgelser. Vi blev opmuntret til hellere at gøre arbejdet færdigt i dag end at udsætte det til i morgen. 

Samtidig gjorde han op med den tankegang, at undersøgelser som blodprøver og røntgen, der blev lavet af 

andre afdelinger og skulle bestilles en af gangen, så man først undersøgte en ting, og når der var svar på 

det, kunne man så bestille det næste; et krav som de andre afdelinger håndhævede hårdt for at spare på 

undersøgelser i deres afdeling. Samtidig var der typisk flere dages ventetid på undersøgelserne, hvilket 

betød lange ineffektive indlæggelser, hvor patienter og læger ventede og ventede på svar, før man kunne 

komme videre. Det var en øjenåbner og utroligt tilfredsstillende at arbejde i et effektivt system, hvor man 

kunne få de nødvendige undersøgelser til patienter med det samme, og ikke skulle vente på dem, eller 

skrive lange overtalende henvisninger til røntgenafdelingen for at få dem accepteret. På et tidspunkt 

lukkede han et sengeafsnit, flyttede lægerne til andre sengeafsnit og en del af plejepersonalet til 

modtageafsnittet, uden at det medførte patienter på gangene. Den øgede læge og sygeplejerske normering 

på de andre afsnit gjorde forløbene for patienterne så meget mere effektive, det samme kunne klares med 

færre senge. Man sparede rengøring, mad, medicin, sengetøj, varme, lys og en del plejepersonale. Det 

nedbragte liggetiden så markant, at en leder i Ugeskrift for Læger skrev, at kollegaer var begyndt at lave 

meget ringe patientforhandling, og man skulle i selskabelige sammenhænge forsvare sig bravt overfor 

lægekollegaer, der, når de hørte hvad vi gjorde for at afkorte liggetiderne, altid kommenterede, at det 

gjorde de da også. I årene efter blev mange af tiltagene indført også på andre sygehuse, men der er stadig 

ikke fuld implementering. Den ledende overlæge tog samtidig initiativ til en arbejdsgruppe, der som de 

første i Danmark beskrev, hvad kravene var til en god medicinsk afdeling, et arbejde der siden blev løftet 

som en nationalt kvalitetsudviklingsprojekt (Gjørup, Aldershvile et al. 1996). Det var Lean i praksis. 

Min erfaringer med Lean jvf. indledningen til denne opgave har været meget positive, der har virkelig været 

tale om at arbejde ’smarter not harder’, personalet oplever det som enormt positivt og deres arbejde 

lettes, samtidig med at produktiviteten stiger. Det er en’ win win’ situation. Begejstringen for at forandre til 

det bedre, som jeg også oplevede det i forbindelse med akkrediteringen i 2011, det er den kilde vi skal have 

fat i, kreativitet, begejstring og forbedring. 

Lean har været et satsningspunkt i Region Sjælland siden min ansættelse i regionen i 2010. Systematisk 

introduktion af Lean på sygehusene oplevede jeg først i forbindelse med mit skift til et andet sygehus i 

regionen i 2015. Her oplevede jeg en stor modstand mod Lean initiativerne. Lean blev beskrevet som NPG, 

spild af tid og form over indhold. Det har givet inspirationen til denne opgave.  
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Inspirationen til at se på de historiske rødder for Lean kom, da jeg deltog i IFSQH19 konferencen i Göteborg i 

2016, hvor åbningsforedraget blev holdt af D. Berwick fra IHI (Institute for Health care Improvement) 

(Berwick 2016), som beskrev de historiske rødder for arbejdet med kvalitetsforbedringer. Her blev jeg 

opmærksom på Demings betydning for kvalitetsarbejdet og for Lean tankegangen. Kongressen 

demonstrerede, hvor veletableret Lean er i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsnet, da en stor del af 

foredragene omhandlede Lean projekter. Åbningsforedraget kan ses på youtube, og kan anbefales, specielt 

på grund af at Berwick gennemfører Demings ”Red Bead” eksperiment på scenen, og demonstrerer hvor 

lidt moderne ledelsesinstrumenter som motivation og performancemålinger hjælper, når processer 

grundlæggende er defekte. Eksperimentet demonstrerer også, hvordan statistisk tilfældighed påvirker 

performancemål, og belyser faren ved at lægge den type målinger til grund for tilpasning af arbejdsgange, 

som er en af Demings meget vigtige pointer. Det er måske inspirationen til Ohnos berømte citat: ”Data are 

highly regarded – but I consider facts to be even more important”(Ohno 1988). 

I 2012 påbegyndte jeg MPG, hvor jeg undrede over, hvor lidt man hørte om Lean. Samtidig var der meget af 

den teoretiske litteratur på MPG, som havde synsvinkler, der kunne belyse hvorfor Lean virker. Da jeg var 

nogle år inde i MPG forløbet, besluttede jeg derfor, at min afsluttende opgave skulle handle om lean i et 

ledelsesteoretisk perspektiv. Motivationen blev kun forstærket af, at jeg tidligere havde set så gode 

resultater af Lean, og var ærgerlig over den manglende begejstring for Lean i min nye ansættelse. 

MPG har givet mig den teoretiske referenceramme for at analysere min kontekst og ikke mindst givet mig 

interessen for at skrive denne opgave, som jeg har glædet mig til at skrive som kulminationen på MPG 

studiet. Undervejs har jeg gennemført en række moduler, som har inspireret generelt og har bidraget til 

denne opgave. På LFG´en blev jeg introduceret til Torben Jørgensens statsmodeller, som gav mig et andet 

blik på organisationer. Siden fulgte Offentlig styring, som var en øjenåbner for styringsredskaber, 

oversættelse og demotivation og ikke mindst et ugentlig opdateret indlæg om en aktuel styringsudfordring. 

Også Røviks artikel om oversættelse af Lean på et norsk hospital blev præsenteret. Strategisk ledelse var 

utroligt inspirerende med andre vinkler på ledelse og gennemgang af nogle exceptionelt spændende og 

fundamentale artikler. Ledelse af reform og forandring gav mig Pollitt & Bouckaert som har været 

uundværlig for denne opgave. Ledelse af offentlige private partnerskaber har givet et praksisnært indblik i 

NPG og givet et aktuelt projekt i praksis en teoretisk ramme for drøftelse fælles ledelse, som har været 

meget inspirerende. Motivation af videns medarbejdere gav mig ny viden om motivation, ledelse af 

medarbejdere, der er klogere end mig selv, og ikke mindst en forståelse for nonverbal kommunikation. 

                                                           
19 International Forum on Quality and safety in Healthcare, der er et samarbejde mellem BMJ (British Medical journal) 
og IHI (Institute for Healthcare Improvement 
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Modulet tillidsbaseret ledelse var inspirerende og gav en teoretisk ramme for forståelser af tillid, og var 

sted, hvor litteraturen behandlede Lean som andet end scientific management og i stedet så Lean som et 

eksempel på tillidsbaseret ledelse. Endelig var Analyse helt uvurderligt og jeg som mange andre deltagere 

ærgrede os over, at vi ikke havde taget modulet langt tidligere i MPG forløbet. Det gav en fundamental 

indføring i samfundsvidenskabelig analysemetoder og videnskabsteori, som jeg som naturvidenskabeligt 

uddannet har været fuldstændig blank overfor, og som har givet unødvendigt store udfordringer undervejs 

i MPG´en. Endelig vil jeg fremhæve modulet om forandringsledelse, som jeg tog på Hertie i Berlin, som 

havde interessant litteraturvalg med fokus på borgerdrevet co-creation og netværksledelse, men også 

demonstrerede game teori i praksis, og sidst men ikke mindst udfordrede min opfattelse af egen (dansk) 

ledelsesramme konfronteret med en række internationale kollegaer bl.a. fra tidligere østeuropæiske lande, 

hvor selvfølgeligheder fra det danske væsen ikke eksisterer, og hvor arbejdet kan være forbundet med 

personlige risici. Afslutningsvis har Masterprojektet været en rejse ind i mesterlæren, coachingens verden, 

under ledelse af en dygtig og tålmodig sensei, der konstant har udfordret mig til at bevæge mig langt ud 

over min komfortzone. Tusind tak til min vejleder Merete Watt Boolsen. Også et stort tak til mine tre 

informanter, der generøst har delt deres tid, viden og erfaringer med mig.  
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Bilag A: Spørgeramme 
1. Hvordan så det ud ved starten 
2. Hvor er vi nu – hvordan har lean udviklet sig  
3. Hvor skal vi hen/ hvor tror du vi er med Lean om 5 år 
4. Hvad forhindrer os i at komme derhen/ hvad skal der til for at komme på sporet igen. 
5. Hvad er en god lean leder/hvad er lederrollen i lean 
6. Hvad skal man gøre for at være en god lean medarbejder. 
7. Hvad er det bedste og det værste ved Lean?  
8. Hvordan kan man se at en organisation er lean 
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Bilag B: NVivo og Temaer identificeret ved induktiv kodning 
NVivo filen med al kodning er uploadet som selvstændig fil sammen med denne opgave. 

 Lean Ikke Lean Åben - 
måske 

andet 

1 Bedre patientforløb Fagsilo Data Adfærdsændring 
2 Coaching Gap Disciplin Case 
3 Feedback Lean fejl Effektivitet Dynamisk redskab 
4 Flow Målstyring Hvem løser 

problemet 
Enter ledelse 

5 Lean Nedbryde mål Innovation Forbedringskultur 
6 Livstidsansættelse Quick fix Modstand Forskning 
7 Læring Problemet løses 

ikke 
Motivation Frivilligt 

8 Medarbejderbidrag Shame & blame Tavler Kliniker 
9 Medarbejdernes 

ideer 
 Værdi Kreativitet 

10 Procesforbedring  Værdibaseret 
styring 

Kvalitet 

11 Respekt  Ledelsesansvar Ledelses coaching 
12 Tillid  Negativ Ledelsesværdi 
13 Visual management  Positiv Lægerne være med 
14 Værdi for patienten  Svært Medarbejdertilfredshed 
15 Driftsledelse  Vigtigt Diskurs 
16 PDSA   Non clinical time 
17 Sammenhæng   Novo 
18 Spild   Oversættelse 
19 Tage ansvar   Patientsikkerhed 
20 Stop the line   Problem 
21    Provenu 
22    Ressourcer 
23    Resultater 
24    Styringsmodel 
25    Styringsparadigme 
26    Styringsværktøj 
27    Systematik 
28    Tid til 
29    Tidsforbrug 
30    Værktøj 
31    Konflikt 
32    Konsulenter 
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Bilag C: Transskriberede interviews 
 

De tre transskriberede interviews er uploadet som selvstændig fil sammen med denne opgave. 
 

Bilag D: Budgetaftalerne i resume. 
I 2010 er er økonomisk krise og effektiviteten skal øges. Pga. krisen er priserne på privathospitalerne faldet, 
og der skal derfor gennemføres rammeudbud. Lean skal anvendes ”som styringsfilosofi og 
ledelsesgrundlag” og forventes udover at give en mere effektiv ressourceudnyttelse og medvirke til 
aktivitetsstigning uden tilførsel af ekstra midler, også at medvirke til øget arbejdsglæde og 
medarbejderinddragelse. Om Lean står der yderligere ” Lean er en systematisk metode, der ser på 
arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange. Den har til formål at sikre en optimal procestilrettelæggelse for 
hermed at undgå ’spildtid’ i et produktionsforløb. Lean bidrager således til en mere effektiv 
ressourceudnyttelse. Lean forudsætter en aktiv medvirken fra de aktører, der er en del af procesforløbet, og 
skaber på denne baggrund en større mulighed for konkret medarbejderindflydelse og arbejdsglæde. Lean 
opprioriteres som redskab i regionens styringsfilosofi og ledelsesgrundlag. ”  

2011 står fortsat i krisens og i DDKMs20 tegn. Rammen er en afdæmpet og fokuseret aktivitet samt 
overholdelse af den økonomiske ramme. Lean begreber som læring og standardisering nævnes i 
forbindelse med DDKM. Det gentages at ”Lean blev, som led i budgetaftalen for 2010, indført som et 
centralt redskab i regionens ledelsesfilosofi. ”. Lean-metoden udbredes til hele sygehusvæsnet, herunder til 
implementering af pakkeforløb. Formålet med Lean er ”at optimere specifikke processer og/eller 
effektivisere driften på sygehusene”. Patientoplevet kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng kommer på 
dagsordenen, ligesom konkurrenceudsættelse og udfordringsret dukker op. Der iværksættes 
medicinoprydning med en businesscase hvor indsatsen finansieres af forventet besparelse.  

I 2012 dukker ’Værdi for borgeren’ op, der er en incitamentsstruktur, der belønner opfyldte 
kvalitetsparametre, herunder fjerne spild som sygehusinfektioner mv. Der ”oprettes en ’Ide-linjen’, hvor 
borgere og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til kvalitetsforbedringer”.  

I 2013 er målet ’Lean i Stor skala’ på tværs af sygehuse, afdelinger, patientforløb og sektorer, og er 
integreret i arbejdstilrettelæggelsen. Medarbejdernes kompetencer skal sættes i spil, bl.a. ved at indføre 
matrikelnær ledelse og mindske ledelsesspændet (Lean) og Lean skal indarbejdes som en del af ’værdi for 
borgeren’, hjemtag skal realiseres via incitamentsaflønning og der skal samarbejdes med private firmaer, 
ligesom der fortsat skal konkurrenceudsættes. Medarbejderens tillid og personlige ansvar skal fremmes. 
’Idelinjen’ skal videreudvikles, og mængden af uhensigtsmæssige registreringer skal nedbringes. Lean 
nævnes også under personale og arbejdsmiljø. Endelig skal sygefravær nedbringes med 10 %.  

I 2014 skal ’Lean i stor skala’ udbredes til alle sygehuse og etableres på alle afdelinger på et sygehus og 
”skal implementeres og være hverdagskultur over en kort årrække”. Det skal udvikles ”en metode til 
opgørelse af effekterne af Lean i stor skala tilpasset sygehusets strategiske udgangspunkt” og ”Udbredelsen 
af Lean er med til at styrke effektiviteten og kvaliteten i regionens ydelser, og er en integreret del af den 
strategiske ledelse i regionen. Lean kan samtidig også være med til at styrke trivslen og tilliden på 

                                                           
20 Den Danske KvalitetsModel 
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arbejdspladsen, idet Lean bidrager til at styrke hensigtsmæssige arbejdsgange og mere effektiv 
kommunikation til gavn for medarbejderne. ” Desuden kommer tillid (og medarbejdertrivsel) kommer på 
dagsordenen, sammen med fokus på ’Patienten som partner’, ventelisteafvikling, ’Styrket fremdrift i 
kvalitet og kapacitet’, der bl.a. indbefatter hjemtag og at ’Patientsikkert sygehus’ skal bredes ud til alle 
sygehuse med fokus på mål som nedbringelse af hjertestop med 15% etc. i 2014. 

I 2015 besluttes det at regionen skal være Danmarks mester i sammenhæng. Lean i stor skala fortsætter 
som omdrejningspunkt for forenkling af arbejdsgange. Der skal være ’Patientsikkert sygehus’ døgnet rundt. 
Der skal ikke være patienter på gangene om natten. Styring sker gennem ’'Værdi for Borgeren’, der fortsat 
anvender incitamenter for at optimere udnyttelsen af regionens begrænsede ressourcer og få mest mulig 
værdi indenfor kvalitet, service samt aktivitet og overholdelse af regionens budget. Tillid, sammenhæng og 
samarbejder skal styrkes og ”Arbejdspladserne skal drives af en gejst, der udspringer af faglig stolthed og 
kompetente medarbejdere. Den stærke faglighed skal også understøtte en læringskultur, der tør udfordre 
traditioner og kendte rammer”.  

I 2016 indføres værdibaseret styring og der skal afprøves styrings- og afregningsmodeller fra værdibaseret 
sygehus. Takstmodellen afskaffes, da det er ikke er lykkedes at opdæmme for den incitamentsstruktur, der 
er indbygget i takstmodellen. Styringsfokus skal skiftes fra aktivitet til kvalitet og sammenhæng, og 
omkostningseffektivitet. Desuden justeres incitamentsmodellen mhp. at opnå bedre kapacitetsudnyttelse, 
med kortere patientforløb og fokus på patientens behov. ’Værdi for borgeren’ med incitamentsstrukturer 
tilpasse med færre og mere patientrettede mål (tidligere var der meget proces mål eller output).  Regionen 
skal være ’Danmarksmester i sammenhæng’ og der skal ikke være patienter på gangene. Også trivsel tillid 
og arbejdsmiljø er centrale i aftalen, ligesom social kapital for første gang nævnes.  Der etableres én 
indgang for henvisning til sygehusene mhp. på at opnå en effektiv fordeling af patienterne mellem 
sygehusene afhængigt af patienternes ønsker om behandling på et bestemt sygehus eller med kortest 
mulig ventetid. Konkurrenceudsættelse er fortsat et punkt i budgetaftalen. Om lean står der alene at 
”Produktionstilrettelæggelsen er fortsat baseret på Lean”. 

I 2017 erstattes aktivitetsbaseret styring af værdibaseret styring. Der skal være et øget fokus på 
patientoplevet kvalitet. ’Danmarksmester i sammenhæng’ og ’patienten som partner’ er stadig en 
ambition. Medarbejderne omtales som regionens vigtigste aktiv og tillid er fortsat en bærende værdi, og 
det bevises af overgangen fra aktivitets til værdibaseret ledelse. Der er fortsat et punkt der hedder 
konkurrenceudsættelse. Om Lean står der ”Det er f.eks. den måde, at koncepter og redskaber som 
akutafdelingerne, Lean, IMATIS-tavlerne og ”Sikkert Patientflow” er blevet implementeret på i regionen. ” 

 

Bilag E: Citater fra litteraturen om TPS og Lean  
I sin endorsement af (Toussant, Gerard et al. 2010) skriver Berwick ”This book shows what lean thinking 
and true patient-centeredness are not just compatible; they are at heart, the very same thing.” 

Once you do it, once you know the way, you can’t help it, you have to do it. That is the kaizen spirit. Ohno 

Common sense is always wrong (Ohno). (Womack and Jones 2003) p233 
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“…that if you only do it halfway, it can actually make things worse. If you are going to do TPS, you must do it 
all the way. You also need to change the way to think. You need to change how you look at things.”(Ohno 
2013). 

“It is the popular version of TPS – fake TPS – which is formulaic and incomplete, and does nothing to 
challenge the hoarding status quo”. B. Emiliani in (Ohno 2013) 

“Data are highly regarded – but I consider facts to be even more important, When a problem arises, if our 
search for the cause is not through, the actions taken can be out of focus. This is why we repeatedly ask 
why.”(Ohno 1988). 

“I realized that I had in fact picked up “fake lean” concepts”. B. Schmidt in (Harada 2013) 

 

Bilag F: Demings 14 management principper 
1. Create constancy of purpose toward improvement of product and service, with the aim to become 
competitive and to stay in business, and to provide jobs.  

2. Adopt the new philosophy. We are in a new economic age. Western management must awaken to the 
challenge, must learn their responsibilities, and take on leadership for change.  

3. Cease dependence on inspection to achieve quality. Eliminate the need for inspection on a mass basis by 
building quality into the product in the first place.  

4. End the practice of awarding business on the basis of price tag. Instead, minimize total cost. Move 
toward a single supplier for any one item, on a long-term relationship of loyalty and trust.  

5. Improve constantly and forever the system of production and service, to improve quality and 
productivity, and thus constantly decrease costs.  

6. Institute training on the job. 

7. Institute leadership (see Point 12 and Ch. 8). The aim of supervision should be to help people and 
machines and gadgets to do a better job. Supervision of management is in need of overhaul, as well as 
supervision of production workers.  

8. Drive out fear, so that everyone may work effectively for the company (see Ch. 3).  

9. Break down barriers between departments. People in research, design, sales, and production must work 
as a team, to foresee problems of production and in use that may be encountered with the product or 
service.  

10. Eliminate slogans, exhortations, and targets for the work force asking for zero defects and new levels of 
productivity. Such exhortations only create adversarial relationships, as the bulk of the causes of low 
quality and low productivity belong to the system and thus lie beyond the power of the work force.  

11. Eliminate work standards (quotas) on the factory floor. Substitute leadership. Eliminate management by 
objective. Eliminate management by numbers, numerical goals. Substitute leadership.  
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12. Remove barriers that rob the hourly worker of his right to pride of workmanship. The responsibility of 
supervisors must be changed from sheer numbers to quality. Remove barriers that rob people in 
management and in engineering of their right to pride of workmanship. This means, inter alia, abolishment 
of the annual or merit rating and of management by objective (see Ch. 3).  

13. Institute a vigorous program of education and self-improvement. 

14. Put everybody in the company to work to accomplish the transformation. The transformation is 
everybody's job. 

 

Bilag G: Likers14 management principper 
Likers bog (Liker 2004) er bemærkelsesværdig fordi den koncentrerer sig om ledelsesprincipperne i TPS, og 
inddrager de ledelsesprincipper Toyota netop selv havde offentliggjort under overskriften The Toyota Way. 
Han opsummere og gennemgår 14 management principper i TPS som følger:  

1. “Base your management decisions on a long term philosophy, even at the expense of short-term 
financial goals 

2. Create continuous process flow to bring problems to the surface 
3. Use pull systems to avoid overproduction 
4. Level out the workload 
5. Build a culture of stopping to fix problems, to get quality right the first time 
6. Standardized tasks are the foundation for continuous improvement and employee empowerment 
7. Use visual control so no problems are hidden 
8. Use only reliable thoroughly technology that serves your people and processes 
9. Grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy, and teach it to others 
10. Develop exceptional people and teams who follow your company’s philosophy 
11. Respect your extended network of partners and suppliers by challenging them and helping them 

improve 
12. Go and see for yourself to thoroughly understand the situation 
13. Making decisions slowly by consensus, thoroughly considering all options, implement decisions 

rapidly 
14. Becoming a learning organization through relentless reflection and continuous improvement” 

Bilag H: TPS´ historiske kontekst: 
Baggrunden for de fundamentale principper i TPS skal findes i Toyotas historie. Et afgørende træk er at 
Toyota er et familieejet firma med en historie tilbage til forrige århundredeskifte. Dette har betydet en 
enestående kontinuitet i styrende principper, styringsfilosofi og styringsmetoder. TPS er udviklet over 
mange år med trial og error først på en fabrik og siden bredt ud til resten af Toyotas fabrikker.  

Det andet afgørende punkt i udviklingshistorien er grundlæggerens opfindelse af den elektriske væv, der 
automatisk stoppe ved fejl. Dette har lagt grundlaget for tanken om automatisering med et menneskeligt 
element, som dækker over at der kræver kombinationer af menneske og system at fange fejlene hurtigst 
muligt inden det bliver for dyrt at have overset fejlen. Systemerne skal indrettes, så det er nemt at få øje på 
fejlen (visuel management).  
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Det tredje afgørende punkt for udviklingen er et løfte givet i 1950 som afslutningen på en strejke om at alle 
medarbejdere blev livstidsansat. Dette har haft afgørende betydning dels for forretningstankegangen dels 
for holdningen til medarbejderne. Forretningstankegangen som Ohno dedikerer et helt afsnit til (Ohno 
2013) er regnestykket: salgspris minus omkostning = profit. Salgsprisen bestemmes af kunderne, så den kan 
der ikke bar skrues på for at skabe profit. Den eneste måde at opnå profit er derfor at nedbringe 
omkostninger. Da omkostninger udgøres af udgifter til løn, til råvarer, til lager og fysiske rammer, og da der 
ikke kan røres ved lønsummen, er det kun muligt at sikre en profit ved at nedbringe udgifter til råvarer, 
lagre og fysiske rammer. Punktet har også haft stor indflydelse på holdningen til medarbejderne. 
Medarbejdere der ikke kan fyres må ligesom dyrt indkøbte maskiner ses som et asset og ikke en udgift. Der 
skal uddannes, stimuleres/udfordres til fortsat udvikling, så de bibeholder en høj motivation og ikke 
forfalder til risikoen ved livstidsansættelse nemlig at gå i stå og holde op med at lave noget. I forbindelse 
med løftet om livstidsansættelse blev derfor kædet sammen med en forpligtelse til at komme med 
feedback, at medarbejderne skulle bidrage konstruktivt til problemløsning og fornyelse. Da de ikke kan 
fyres skal de kunne varetage flere funktioner, da deres arbejdsfunktion kan ændres af nye innovationer. De 
skal respekteres. Når arbejdsopgaver forsvinder som følge af de konstante forbedringer, fjernes de 
dygtigste medarbejdere og flyttes til opgaver indenfor Research and development og innovation. I tilfælde 
med spidsbelastninger vil disse medarbejdere igen kunne deltage i produktionen. Princippet har derfor haft 
den positive konkurrencefordel at antallet af medarbejder i RD er steget.  

Det Fjerde afgørende punkt er omstændighederne i slutningen af fyrrene, hvor Toyota skiftede fra væve-
industrien til bil industrien. Det var i efterkrigstidens Japan, råvarer var sparsomme og Toyoda familiens 
økonomi var presset, hjemmemarked var lille og fattigt. De sparsomme ressourcer betød at man ikke bare 
kunne købe mange specialiserede maskiner, i stedet købte man multifunktionsmaskiner, der igen stillede 
krav om multiskilled medarbejdere. Det lille hjemmemarked betød at masseproduktion ikke kunne 
anvendes, men principperne fra masseproduktionen med samlebåndet blev oversat til flow, at den enkelte 
vare skulle glide gennem systemet uden at gå stå (Flow). Flowet blev sikret med dels små team og tæt 
leder, dels principper som leveling, JIT, kanban. Det fattige hjemmemarked og konkurrencen fra 
amerikanske biler, der kunne masseproduceres billigt var stor, hvilket betød at der ikke bare kunne skrues 
op for salgsprisen. De sparsomme råvarer og økonomiske ressourcer har betydet fokus på at fjerne spild. 
Fejl ved roden betyder rapid response team, stop af samlebåndet. 

Det femte og sidste afgørende element var Demings besøg i Japan i 1950, hvor han underviste og holdte 
taler for japanske producenter, og her plantede grundtanken at kvalitet fra starten kan betale sig: lever 
aldrig en defekt videre, find fejl ved roden, så sparer man arbejdskraft til kontrol og til reparation. 

Der var altså omstændigheder betinget af samfunds betingede omstændigheder og mere Toyota specifikke 
omstændigheder, der tilsammen formede grundlag og principper, der stadig arbejdes efter.  
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Bilag I: Lean tavle på Medicinsk afdeling 
 

 

 

De 9KPI er: 1) klinisk kvalitet/RKKP; 2) Afsluttede patienter i ambulatoriet, 3) Afsluttede UTH behandling, 4) 
Behandlingsansvarlig læge; 5) Patientsikkert sygehus, 6) Epikriser med hjem, 7) færdigbehandlede 
patienter, 8) behandlingsgaranti og viderehenviste patienter. 

  

Prioritering 

Holbæk: Medicinsk afdelings Lean tavle – 3. marts 2017 

Holbæk, Medicinsk afdelings Lean tavle – nu på 2 tavler – 8. maj 
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