
All resursanvändning som inte tillför verkligt värde för 
patienten är slöseri. Gäller även kunder/medarbetare 
internt och externt. Verkligt värde är det som patienten 
vill ha. 

Genom att eliminera slöserier blir det lättare att sätta 
fokus på värdehöjande aktiviteter och att bli mer 
kostnadseffektiv. Det finns olika slag av Slöseri.

7(+1) former av Slöseri
- Överproduktion (Att göra mer än vad som behövs. Ta 

för många: kopior, prover. Producera texter som är 
för långa eller som ingen har tid att läsa). 

- Väntan (På att någonting ska hända: på datorn, på 
medarbetare/patienter, på information som inte är 
tillgänglig, på underlag från någon annan så att 
medarbetaren inte kan slutföra sin del) 

- Onödiga transporter (Att medarbetare sitter långt 
ifrån varandra, att utrustning och material finns på 
annan plats vilket kräver onödiga förflyttningar för 
patienter och medarbetare) 

- Omarbete (Utförd arbete som innehåller fel eller 
defekter vilket medför omarbete, ombokningar, 
förseningar, kassationer)

- Lager (Som är större än det behöver vara)

Slöserier



- Onödiga Rörelser (När medarbetarna gör sina jobb 
t.ex. böjningar, sträckningar, lyftningar. Onödiga 
korta promenader till skrivare, postfack eller 
kaffebord)

- Överarbete (Onödiga arbetsmoment. Fortsatt arbete 
efter gamla rutiner trots att skälet inte längre finns 
kvar, arbetsuppgifter som inte tillför värde för någon) 

- Outnyttjad kreativitet (Medarbetarna uppmuntras inte 
att vara kreativa, förslag avfärdas utan analys, utfört 
arbete tas inte tillvara. Orsakar frustration och får 
konsekvenser för medarbetarens fortsatta 
produktivitet.) 

Det finns även möjlighet att arbeta med andra slöserier 
än de i ovanstående lista. Exempel på det kan vara 
”3 R”. Reduce, Reuse, Recycle och som kan kopplas till 
miljöfrågor och hållbarhet - Green Lean. 

Så här hjälper verktyget:
Genom att eliminera slöserier värnar man om 
människors resurser och ansträngningar. Fundamentalt 
inom  leanfilosofin är respekten för människan, och 
strävan efter att minimera slöserier skall ses ur detta 
perspektiv. I en ”lean” organisation räknas framgång i 
termer av långsiktig utveckling, medarbetare som mår 
bra och ökat värde till patienterna. 

Tillvägagångssätt:
Använd exempelvis ”Slöserijakt A3” i ert arbete med att 
eliminera slöserier på er arbetsplats. 


