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Ágrip 

Starfssemi Flutninga LSH er í eðli sínu flókin og vera má að þróun skipulags hafi 

ekki verið í takt við þróun heildarstarfssemi spítalans. Samhliða kröfum um sparnað 

er nauðsynlegt að greina hvernig betur megi skipuleggja deildina og að lágmarka 

sóun er einn þáttur í því starfi. Þegar búið var að greina hver nýting starfsmanna er í 

raun og veru var ákveðið að nota hugmyndafræði straumlínustjórnunar en eitt helsta 

viðfangsefni straumlínustjórnunar er að minnka sóun. Rekstrarkerfið hefur það 

markmið að greina og fjarlægja sóun, í hvaða formi sem er, hjá stofnunum eða 

fyrirtækjum hvort sem litið er til framleiðslu- eða þjónustufyrirtækis. 

Verkefni þessu er því ætlað að svara að ef til staðar er léleg nýting á starfsmönnum, 

hvernig nota megi hugmyndafræði straumlínustjórnunar til að bæta þá nýtingu og 

koma þannig í veg fyrir sóun hjá Flutningum LSH. 

Gangaöflun rannsóknarinnar var tvíþætt; annars vegar greining á fyrirliggjandi 

gögnum (e. Secondary data) og hins vegar var stuðst við frumgögn (e. Primary 

Data). 

Rannsóknin leiddi í ljós að sóun er til staðar þar sem núverandi skipulag virðist leiða 

af sér lélega nýtingu á starfsfólki sem og ójafnvægi í dreifingu álags á starfsfólk. 

Dreifð starfsemi og hlutverkaskipting (hólfun) virðist ennfremur leiða af sér lélega 

samnýtingu í flutningum og sóun í formi óþarfa hreyfingar hjá starfsfólki og biðtíma 

milli álagspunkta. Skortur á mælikvörðum og aukinni þekkingu á þörfum 

viðskiptavinarins kann þá að valda ofþjónustu. 

Útfrá rannsókn telur greinandi vera nauðsynlegt að framkvæmdar verði þrjár 

grundvallar breytingar svo koma megi í veg fyrir sóun á vinnustaðnum. Í fyrsta lagi 

telur greinandi að sameina eigi starfstöðvar á Hringbraut, þar á eftir að aukin verði 

áhersla á samvinnu meðal starfsfólks með því að taka burt hlutverkaskiptingu 

(hólfun) starfsfólks og í lokin verði hugmyndafræði straumlínustjórnunar notuð til að 

virkja og styðja starfsfólk í leit að hinu fullkomna ástandi, án sóunar. 
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1.0   Inngangur 

Til samlíkingar mætti segja að Flutningar LSH séu eins og æðakerfi 

mannsins og deildir spítalans líffæri hans og útlimir. Þó að lítið fari fyrir 

Flutningum LSH þá gegna þeir því nauðsynlega hlutverki að flytja 

„súrefni“ til deilda spítalans. Þetta æðakerfi þarf að virka alla daga 

ársins, á öllum tímum sólarhringsins og ef eitthvað heftir þetta mikilvæga 

súrefnisflæði er vissulega hætta á að deildir spítalans nái ekki að sinna 

sínu mikilvæga starfi, að þjónusta sjúklinga. Því skiptir sköpum að 

hámarka árangur þessa æðakerfis, enda hefur það áhrif á störf allra 

deilda spítalans (Ágúst Kristján Steinarrson , munnleg heimild).  

Á undanförnum misserum hefur margt farið miður í rekstrarumhverfi Landsspítala 

Háskólasjúkrahúss. Gríðarlegar kröfur um sparnað hafa gert það að verkum að vegið 

er að þessari grunnstoð íslensks samfélags og enn blasa við auknar kröfur um 

sparnað og spyrja margir hvort að slíkt sé mögulegt án þess að dregið verði verulega 

úr almennri velferð. Á hverjum degi vinnur stór hópur fólks að því að finna leiðir svo 

að koma megi til móts við þær sparnaðarkröfur sem gerðar eru. Á hverju sviði, í flest 

öllum deildum er steinum velt við svo að í árslok verði skellurinn minni.  

Eins og Ágúst Kristján Steinarrson, fyrrverandi deildarstjóri Flutninga LSH, lýsir hér 

að ofan gegnir deildin gríðarlega mikilvægu hlutverki þó svo að lítið fari fyrir þeirri 

dýrmætu vinnu sem þar á stað. Á hverjum degi fara starfsmenn sviðsins um spítalann 

og veita þjónustu, eiga í samskiptum við flest allar deildir og sjá til þess að mikilvæg 

viðfangsefni séu borinn skjótt og örugglega á milli. Það gefur því auga leið að 

framkvæmd sparnaðar í tengslum við þessa þjónustu er vandmeðfarinn, tryggja 

verður að lífæð spítalans laskist ekki því þannig gætu vandamál annarra deilda orðið 

mun meiri og leið þeirra að sparnaði orðið lengri. En hvaða leiðir má fara til að spara 

hjá Flutningum? Er ástandið í dag í það góðu lagi að ekki megi betur fara, er 

hugsanlega hægt að hagræða?  

Tilgangurinn með þessu verkefni er tvíþættur. Annars vegar er því ætlað að greina 

hver sé raunveruleg nýting á starfsfólki Flutninga LSH og athuga hvort að „sóun“ sé 

til staðar eins og hún er skilgreind af Taiichi Ohno (Lambert, 2008). Hins vegar er 

verkefni þessu ætlað að skoða hvort að nota megi hugmyndafræði 
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straumlínustjórnunar til að hámarka nýtingu starfsmanna Flutninga LSH og með því 

lágmarka sóun.  

Í fyrsta lagi verður fjallað um Landsspítalann og lítillega um sögu stofnunarinnar og í 

því samhengi er Rekstrarsviði Landsspítala lýst. Í öðru lagi verður farið í saumana á 

því hvernig skipulag Flutninga LSH er í dag háttað og hvaða vandamál blasa við.  Í 

þriðja lagi verður fjallað um fræði straumlínustjórnunar með það að leiðarljósi að 

greina síðar hvort að yfirfæra megi þau fræði yfir á aðstæður á Flutningum LSH í 

dag. Að lokum verður fjallað um rannsóknina sjálfa en því efni má skipa á tvo vegu: 

 Greining á vinnutíma starfsmanna og þar með flutningsgetu þeirra. Greining á 

tveimur ríkjandi fyrirkomulögum; föstum ferðum og beiðnum árið 2011 til að 

sýna fram á hver sé raunveruleg nýting starfsmanna í dag og ályktað hvort að 

sóun sé til staðar með tilliti til lýsingar Gopalakrishnan (2010) á 7 flokkum 

sóunar sem að Taiichi Ohno lagði fram. Einnig verður ályktað um ofreynslu 

(muri) og ójafnvægi (mura). 

 Vangaveltur og tillögur þar sem lagðar eru fram t.d. hugmyndir um hvernig 

mætti innleiða straumlínustjórnun í skipulag Flutninga LSH í þeim tilgangi á 

auka skilvirkni, bæta nýtingu starfsmanna og minnka sóun í átt að 

fullkomnum.  

Rannsóknin leiddi í ljós að greina má sóun samkvæmt skilgreiningum 

straumlínustjórnunar. Viðfangsefnið virðist bjóða upp á að innleiða megi hin ýmsu 

verkfæri straumlínustjórnunar og með því draga úr sóun hjá Flutningum LSH sem 

hugsanlega leiðir af sér fjárhagslegan sparnað. 
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2.0   Landspítali Háskólasjúkrahús í tíma og rúmi 

„Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Hann veitir sérhæfða 

sjúkrahúsþjónustu, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenna 

sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins“ (Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Fram til ársins 2000 var heilbrigðisþjónustu í Reykjavík sinnt af tveimur spítölum. 

Annars vegar af Sjúkrahúsi Reykjavíkur sem var þekkt sem eitt helsta bráðasjúkrahús 

landsins en það varð til í upphafi árs 1996 þegar Borgarspítalinn og St. Jósefsspítali í 

Landakoti sameinuðust, og hins vegar af Ríkisspítala sem var stofnaður árið 1907 

undir nefninu Kleppsspítali (Landspítalinn, 2011a).  

Landspítalinn hóf rekstur árið 1930 og urðu allar ríkisreknar heilbrigðseiningar í 

Reykjavík sameinaðar undir einn hatt árið 1935 en sá spítali bar nafnið Ríkisspítalar 

þar sem Landspítalinn, Kleppsspítali, Vífilsstaðaspítali og Rannsóknastofa Háskólans 

voru formlega orðnir hluti af þeirri sameinuðu starfsemi (Landspítalinn, 2009a). 

Heilbrigðisstofnunin Landspítali Háskólasjúkrahús var formlega stofnuð árið 2000 

þegar ríkið tók við rekstri Ríkisspítala þann 1. janúar 1999 í samkomulagi við 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra ásamt Borgarstjóranum í Reykjavík 

(Landspítalinn, 2011a). Með gildistöku laga um heilbrigðisþjónustu þann 

1.september árið 2007 voru Ríkisspítalar lagðir niður í lagalegum skilningi og 

Landspítali Háskólasjúkrahús varð formlega til í kjölfarið (Landspítalinn, 2009a). 

Landspítali Háskólasjúkrahús er í dag einn stærsti vinnustaður landsins með yfir 

4.700 starfsmenn í upphafi árs 2010 en það sama ár leituðu yfir 103.000 

einstaklingar, eða nær þriðjungur landsmanna til spítalans. Yfir 13.000 aðgerðir voru 

framkvæmdar, rúmlega 1.700.000 rannsókna voru framkvæmdar af rannsóknasviði 

og fjöldi innlagna voru í kringum 27.000 þar sem meðallegutími voru 7.5 dagar 

(Landspítalinn, e.d.).  

Spítalaþjónusta hefur sannarlega tekið breytingum frá því að slík þjónusta við 

einstaklinga hófst hér á landi og er sú þróun með engu móti stöðnuð þar sem nú 

þegar er hafin skipulagning á uppbyggingu nýs spítala. Með nýjum spítala er 

hugsanlegt að aukin þörf sé á víðari þekkingu starfsmanna á annars konar 

starfsháttum. Það má spyrja sig hvort starfsfólk Flutninga LSH sé í stakk búið til að 

takast á við þær breytingar sem framtíðin ber í skauti sér. 
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2.1   Rekstrarsvið Landspítala Háskólasjúkrahús 

Flutningar LSH heyrir undir Rekstrarsvið sem er eitt af fjórum stoðsviðum spítalans 

auk Mannauðsviðs, Fjármálasviðs og Vísinda-, mennta-, og nýsköpunarsviðs. Á 

Rekstrarsviði er unnið að skipulagningu nýs háskólasjúkrahúss ásamt því að 

framkvæmdastjóri sviðsins ber ábyrgð á umhverfis- og samgöngustefnu spítalans 

(Landspítalinn, 2011b). 

Rekstrarsvið hefur það að leiðarljósi að tryggja starfsemi Landspítala þjónustu í 

fremstu röð með sérfræðiráðgjöf er kemur að rekstri fasteigna, viðhaldi, ræstingu, 

veitingum, flutningum, öryggisvörslu, símaþjónustu og þvotti líns. (Landspítalinn, 

2011c).  

Viðskiptavinir Rekstrarsviðs eru deildir Landspítala, sem og önnur tengd starfsemi, 

en ætla má að Rekstrarsvið veiti hvað flestum starfsmönnum og deildum spítalans 

þjónustu með einum eða öðrum hætti. Innan sviðsins eru 6 deildir: 

Fasteignadeild annast rekstur fasteigna og lóða Landspítalans og sinnir öllum stærri 

breytingum á húseignum tengdum starfsemi spítalans (Landspítalinn, 2011c). 

Viðhaldsdeild Rekstararsviðs hefur umsjón með og sinnir öllu viðhaldi á spítalanum 

þar sem unnið er í samráði við fasteignadeild rekstararsviðs og aðra hagsmunaaðila 

(Landspítalinn, 2011c). 

Þvottahús Landspítala sér um allan þvott og endurnýjun á líni fyrir spítalann en 

ræstingaþjónusta Landspítala starfar einnig undir þvottahúsi Rekstarsviðs. Sú eining 

sinnir öllum hreingerningamálum fyrir Landspítala (Landspítalinn, 2011c). 

Eldhús landspítala sér um að veita sjúklingum þjónustu með máltíðum eftir þeirra 

þörfum en Eldhúsdeild rekstrarsviðs hefur umsjón með máltíðaþjónustu fyrir 

starfsmenn og aðstandendur sjúklinga, sölu matvæla til deilda sem og 

veitingaþjónustu (Landspítalinn, 2011c). 

Öryggisdeild sinnir öllu öryggiseftirliti á spítalanum ásamt því að bera ábyrgð á 

vöktun öryggis- og eftirlitsmyndavélakerfa og húsvörslu (Landspítalinn, 2009b). 

Flutningar LSH tilheyrir Flutnings- og símadeild en deildin sinnir allri flutnings- og 

símaþjónustu. Þjónusta deildarinnar er blanda af reglulegum, tilfallandi og 

bráðaverkefnum en deildin veitir viðskiptavinum sínum þjónustu allan sólarhringinn 

alla daga ársins (Landspítalinn, 2012).  
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3.0   Núverandi skipulag Flutninga á Hringbraut 

Samkvæmt Gylfa Skarphéðinssyni, deildarstjóra Flutnings- og símadeildar, eru 

starfsmenn Flutninga LSH á Hringbraut alls 23 en sá fjöldi sinnir 17 stöðugildum á 

starfsstöðinni.  

Starfsmenn sem sinna sjúklingaflutningum eru 5 talsins en þar af er 1 starfsmaður 

sem sinnir móttöku beiðna frá deildum og fer því ekki í almenna sjúklingaflutninga. 

Þá eru 3 starfsmenn sem sjá alfarið um flutning á pósti og sýnum, bæði í föstum 

ferðum og samkvæmt beiðnum, en 1 þeirra hefur verið nýttur í önnur verk milli 

ferða, ætla má að um fjórðungur af hans tíma fari í slík verkefni (Gylfi 

Skarphéðinsson,  munnleg heimild). 

Vaktmenn eru 2 talsins en þeir sinna flutningum á vörum, líni, rusli, líkum, tækjum 

og húsbúnaði til og frá deildum á Hringbraut svo að dæmi séu tekin. Að megninu til 

fara vaktmenn eftir fastri tímaáætlun en þó sinna þeir einnig beiðnum frá deildum 

þegar þörf er á, ætla má að megnið af tíma vaktmanna fari í reglubundin verkefni 

samkvæmt Gylfa (2012). 

Lyfja- og lyfjablöndunarflutningum sinnir 1 starfsmaður en lyfjablöndur eru nær 

einungis fluttar samkvæmt beiðnum. Lyf, vökvi, og sótthreinsspritt eru flutt 

samkvæmt fastri áætlun. Deildir panta viðkomandi aðföng frá Apóteki Landsspítala 

sem síðar sendir inn beiðni til viðkomandi starfsmanns. Starfsmaður sýna- og 

póstflutninga veitir þá viðkomandi starfsmanni aðstoð ef álag reynist of mikið. 

Þjónustu við skurðstofurnar sinnir 1 starfsmaður frá Flutningum LSH en 

meginhlutverk hans er að flytja dauðhreinsaðar vörur og áhöld til skurðstofanna. 

Einnig sinnir starfsmaðurinn flutningi á rúmum og tækjum þegar þörf er á en ætla má 

að skipulag hans fari nær eingöngu eftir beiðnum frá deildum. 

Ábyrgð á vörumóttöku á Hringbraut er á höndum 1 starfsmanns en hans helsta 

verkefni er skrásetning og móttaka á vörum frá birgðastöð spítalans og öðrum 

birgjum. Viðkomandi starfsmaður ber einnig ábyrgð á súrefniskútum og flutningi 

þeirra til og frá deildum ásamt almennri umsjón vörumóttöku. Matarflutningum sinna 

2 starfsmenn en meginhlutverk þeirra er að flytja matarvagna milli deilda og eldhúss 

Landspítala. 
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Ábyrgð á móttöku beiðna og flokkun pósts og sýna á póstmiðstöð er á höndum 1 

manns. Sá starfsmaður sinnir jafnframt skipulagningu á öðrum flutningum fyrir 

vaktmenn og aðra starfsmenn.  

Verkstjórn sinnir 1 starfsmaður en sá aðili kemur einnig að skipulagningu verkefna 

og flutningum á sjúkraskrám og sjúklingum milli starfsstöðva á Hringbraut en gert er 

ráð fyrir að 50% af vinnutíma verkstjóra fari í slíka flutninga. Flutningurinn felst 

m.a. í að flytja sjúklinga í sérstakri bifreið, um er að ræða ytri flutning (Gylfi 

Skarphéðinsson,  munnleg heimild). 

Eldhúsflutningamenn

Póst- og sýnaflutningamenn

Sjúkraflutningamenn

Vörumóttökumaður

Lyfja- og lyfjablönduflutningamenn Skurðstofuflutningamenn

VaktmennInn

Póst- og sýnatflokkun, beiðnamóttaka

Út

Beiðnamóttaka sjúkraflutningar

Rannsókn; sjúklingaflutningurDeildir; skurðstofuflutningarDeildir; lyfjablönduflutningarDeildir; lyf

Deild; matarflutningur

Deildir;  rusl, lín, vörur etc Deildir;  póstur og sýni

Beiðnir frá deildum

Deild; sjúklingaflutningurEldhús

Lyfjablöndun; Hringbraut

Verkstjórn

 

Mynd 1: Myndræn sýn á vinnufyrirkomulagi Flutninga LSH á Hringbraut (2011) 

Á mynd 1 er lögð fram myndræn útfærsla á vinnuskipulagi Flutninga LSH á 

Hringbraut en eins og sjá má virðist vera töluverð sérhæfing á störfum. Þannig hafa 

starfsmenn skilgreint hlutverk og sinna helst þeim verkefnum sem lögð eru til 

grundvallar í starfslýsingu. Hugsanlegt er að slíkt fyrirkomulag leiði af sér bæði 

einhæfni í starfi, sóun og minna upplýsinga- og þekkingarflæði á vinnulagi og 
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verkferlum starfanna sem kann að valda því að erfitt reynist fyrir starfsmenn að sinna 

öðrum verkefnum en þeim hefur verið úthlutað. 

Beiðnir frá deildum berast inn á fimm stöðum samkvæmt Gylfa (2012): 

 Til póstmiðstöðvarinnar: Þegar um er að ræða almennar beiðnir s.s á sýnum, 

blóði, pósti og tækjum eru þær sendar til póstmiðstöðvarinnar þar sem þeim 

er útdeilt til þeirra sem viðkomandi hlutverk hafa. 

 Sjúklingaflutningar: Beiðnir sem snúa að flutningum á sjúklingum fara þá 

beint til starfsmanns í móttöku beiðna hjá starfsstöð sjúklingaflutninga. 

 Apótek: Beiðnir um flutning á lyfjum og næringarvökva berast til 

starfsmanns sem sinnir flutningum fyrir apótekið. 

 Lyfjablöndun LSH: Beiðnir um lyfjablönduflutning berast til þess 

starfsmanns sem sinnir viðkomandi flutningi fyrir lyfjablöndun LSH.  

 Vörumóttaka: Beiðnir varðandi flutning á vörum og súrkútum eiga að berast 

starfsmanni vörumóttöku sem og starfsmanni póstmiðstöðvar, allt eftir hver 

er að panta og hverju viðkomandi hefur vanist gegnum tíðina.  

Skráning þessara beiðna er sinnt á nokkrum stöðum; í vörumóttöku, í póstmiðstöð, á 

vökvalager sem staðsettur í nálægð við vörumóttöku á Hringbraut en einnig eru allir 

flutningar skráðir í starfsstöð sjúklingaflutninga sem er staðsett í aðalinngangi 

Hringbrautar, oftast kölluð Kringlan. Starfsmenn eru því töluvert dreifðir um 

byggingu Landspítalans sem að hluta til kann að leiða til þess að minni möguleiki er 

á skipulagningu og samnýtingu ferða á áfangastaði.  

Móttaka aðfanga er lýst á mynd 1 en eins og sjá má þá koma þrír aðilar að móttöku 

aðfanga frá birgðastöð Landspítala og öðrum birgjum. Mesta álagið er þá á 

starfsmanni í vörumóttöku hvað það varðar en einnig eru aðföng afhent beint til 

póstmiðstöðvar sem og aðila í lyfja- og næringarvökvaflutningi. Einnig ber að nefna 

að í sumum tilfellum eiga birgjar til að fara með vöru beint á deildir en slíkt 

fyrirkomulag kann að valda vandræðum þegar kemur að afstemmingu, skráningu og 

almennri umsjón aðfanga (Gylfi Skarphéðinsson,  munnleg heimild).  
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3.1   Skilgreining vandamálsins 

„Grunnvandann í Flutningum LSH tel ég vera að mönnun, skipulag, og e.t.v. einnig 

vaktafyrirkomulag hafi ekki þróast í takt við þróun spítalans undanfarin ár, heldur 

byggi hugsanlega á gömlum hefðum, fremur en þessi atriði taki mið af breyttum 

aðstæðum“ (Gylfi Skarphéðinsson,  munnleg heimild ). 

Þegar litið er til núverandi skipulags má eflaust benda á margt sem betur mætti fara 

sem og margt sem vel er unnið af starfsmönnum deildarinnar, en tilfinning Gylfa 

(2012) er sú að vinnustaðurinn hafi þróast í gegnum tíðina á þann hátt að frekar sé 

stuðlað að sóun en því að hámarka nýtingu. Ástæða slíkrar þróunar getur stafað af 

ýmsum atriðum en hugsanlegt er að stjórnendur spítalans hafi í raun ekki þurft að 

horfa til slíkra málefna fyrr en krafa var gerð um aukinn sparnað af stjórnvöldum í 

kjölfar hrunsins árið 2008.  

Gylfi (2012) bendir á að í dag sé horft til hlutverkaskiptingar (hólfunnar) eins og 

sjúklingaflutningamaður, vaktmaður og póstflutningamaður sbr. mynd 1 en það 

fyrirkomulag virðist leiða af sér að erfitt reynist að fá einstaklinga í afleysingar þar 

sem störfin sem slík séu of sérhæfð. Lítil þekking virðist vera til staðar um verkefnin 

og það er tilfinning Gylfa (2012) að einskonar ójafnvægi sé á milli starfsmanna þegar 

kemur að álagi. 

Hlutverkaskiptingin (hólfunin) virðist einnig leiða af sér að flæði milli starfsmanna er 

lítið sem hugsanlega leiðir af sér meiri einstaklingshyggju í stað samvinnu en Gylfi 

(2012) telur að með aukinni samvinnu mætti auka nýtingu starfsmanna sem og stuðla 

að betri vinnuanda meðal starfsfólks á deildinni.  

Núverandi skipulag gæti þá einnig verið að veita deildum of góða þjónustu eða 

óþarfa þjónustu en það er tilfinning Gylfa (2012) að núverandi skipulag deildarinnar 

taki mið af hámarksálagi og þannig hafa starfsmenn oft lítið að gera yfir daginn í 

þeim eina tilgangi að deildin geti sinnt álagspunktum. Í því samhengi veltir Gylfi 

(2012) því upp hvort deildin að sinna verkefnum sem geta beðið of fljót þ.e. 

verkefnum sé sinnt óþarflega fljótt. Hugsanlegt er að hræðsla við þessa álagspunkta 

kunni að hafa valdið því að fyrri stjórnendur hafi verið að tryggja sig með því að hafa 

til staðar fleiri starfsmenn en raunveruleg þörf var á (Gylfi Skarphéðinsson,  munnleg 

heimild). 
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Að sögn Gylfa (2012) er einnig algengt að mistök verði í flutningum sökum lélegra 

merkinga frá deildum. Fyrirkomulagið er þannig að starfsmenn deilda skrifa á 

sérstaka poka en það kemur fyrir að skriftin er ólæsileg. Einnig virðist einfaldlega að 

ekki sé vitað hvert viðkomandi sendinga eigi að fara, þannig getur t.d. merking á 

tilraunaglasi verið önnur en á pokanum utan um glasið. Slíkt veldur því að töluverður 

tími fer í að flokka og leysa úr slíkum málefnum, tími sem vel mætti nýta í önnur 

verk. Deildir virðast einnig vera of gjarnar á að nýta sér akútsendingar sem einungis 

eru ætlaðar til neyðartilfella, þrátt fyrir að ekki sé langt í fastaferð (Gylfi 

Skarphéðinsson,  munnleg heimild). 

Eins og fram hefur komið er margt sem betur má fara í núverandi skipulagi Flutninga 

LSH. Í ljósi þess að um er að ræða stoðþjónustu á spítala verður að hafa í huga 

mikilvægi þess að þjónustan bregðist ekki þar sem seinkun eða mistök í flutningi 

getur haft alvarlegar afleiðingar s.s. skurðaðgerðir eða niðurstöður rannsókna seinki. 

Slíkt gæti skapað alvarlega aðstæður fyrir hinn raunverulega viðskiptavin, 

sjúklinginn sjálfan. 

Nauðsyn þess að skoða hvað má betur fara hjá Flutningum LSH er því ekki einungis 

til að stuðla að minni sóun heldur einnig til að bæta þjónustu. En hvernig er hægt að 

betrumbæta núverandi ástand?   
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4.0   Straumlínustjórnun  

In short, lean thinking is lean because it provides a way to more and 

more with less and less, less human effort, less equipment, less time, and 

less space – while coming closer and closer to providing customers with 

exactly what they want . Lean thinking also provides a way to make work 

more satisfying by providing immediate feedback on efforts to convert 

muda in to value. And, in striking contrast with the recent craze for 

process reengineering, it provides a way to create new work rather than 

simply destroying jobs in the name of efficiency (Womack og Jones, 

1996a, bls. 15). 

Straumlínustjórnun (e. Lean managment) er aðferðafræði sem rekja má aftur til 

útgáfu bókarinnar The Machine That Changed The World, sem gefin var út 1990 af 

þeim James P. Womack, Daniel T. Jones og Daniel Roos. Bókin var skrifuð í kjölfar 

rannsókna þeirra á framtíð bandarísku bílaframleiðslunnar sem á þeim tíma áttu í 

samkeppni við japönsk framleiðslufyrirtæki sem sóttu hart að bandaríska 

bílamarkaðinum með nýstárlegum stjórnunarháttum. Helsta afurð bókarinnar var 

óslípuð hugmyndafræði sem síðar varð vel þekkt um allan heim (Womack, Jones og 

Roos, 1990).   

Í kjölfar bókarinnar var mikilli hugmyndafræði hrundið af stað sem byggði á 

japanskri framleiðsluhugsun, stuðst var þá helst við stjórnunarhætti 

framleiðslufyrirtækisins Toyota eða rekstrarkerfisins TPS (e. Toyota Production 

System) sem náð hafði miklum árangri í innri vexti og þróun í átt að fullkomnun. 

Hugmyndafræði Toyota byggði á notkun fjölda verkfæra sem saman hafa það að 

markmiði að fjarlægja sóun í framleiðslu fyrirtækisins og stuðla að framleiðslu sem 

hafði þarfir viðskiptavinarins að leiðarljósi (Womack o.fl.,1990).   

Árið 1996 lögðu James P. Womack, og Daniel T. Jones fram aðra bók um 

aðferðafræðina sem bar nafnið Lean  thinking; Banish waste and create wealth in 

your corporation (Womack og Jones, 1996b). Í bókinni var lögð fram vel skilgreind 

hugmyndafræði og mætti segja að fyrst eftir útgáfu hennar var hægt að líta á 

viðfangsefni þeirra sem fullmótaða hugmyndafræði tengda rekstrarstjórnun.  

Sérhæfing starfa og sameining aðgerða sem eiga samleið er vinnufyrirkomulag sem á 

rætur sínar að rekja til aðferðafræða fjöldaframleiðslu en talið er að sérhæfing og 
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aukin hlutverkaskipting (hólfun) á starfsfólki í ferlum leiði af sér aukin afköst og 

skilvirkni. Straumlínustjórnun fer aðrar leiðir en með innleiðingu slíks rekstrarkerfis 

er verið að stuðla að aukinni samvinnu meðal starfsfólks sem leiðir af sér að 

starfsmenn eru hæfir í að leysa öll þau verkefni sem fyrirfinnast innan ferils og því 

eykst hæfni þeirra á heildarferlinu sem slíku (Womack og Jones, 1996b). 

Eitt helsta viðfangsefni straumlínustjórnunar er að vinna á sóun (e. Muda) en 

rekstrarkerfið hefur það að markmiði að greina og fjarlægja sóun í hvaða formi sem 

er hjá fyrirtækjum eða stofnunum hvort sem litið er til framleiðslu- eða 

þjónustufyrirtækis (Womack og Jones, 1996b). Í raun má segja að með uppgötvun 

straumlínustjórnunar hafi fundist vopn í báráttunni við sóun og sóunarvalda sem 

oftast má finna innan fyrirtækja.  

4.1   Taiichi Ohno og sjö flokkar sóunar 

Samkvæmt hugmyndafræði straumlínustjórnunar má skilgreina sóun (muda) sem þær 

aðgerðir sem ekki skapa virði eins og viðskiptavinurinn skilgreinir það en það var 

Taiichi Ohno sem lagði fram hugtökin ofreynsla (muri), ójafnvægi (mura) og sóun 

(muda) (Lambert, 2008). Skilgreining hugtaksins ofreynsla (muri) er sú sóun sem 

verður vegna ofreynslu á búnaði umfram þolmörk hans, mannauði eða ferlum, 

ofreynsla sem kann að valda sóun og jafnvel skaða á þeim þáttum. Ójafnvægi (mura) 

er þá sóun sem skilgreina má sem þær aðgerðir sem stuðla að ójafnvægi á ferlum eða 

starfsfólki (Lambert, 2008). Væri þar hægt að nefna ójafnvægi á álagi milli 

starfshópa þar sem annar sinnir of mörgum verkefnum og hinn fáum vegna 

skipulags. Við slík skilyrði er líklegt að sóun myndist s.s. í vinnustöðnun annars 

hvors starfshópsins sem leiðir af sér tapaðan vinnutíma hjá starfsfólki sem fyrirtækið 

þarf að öllu jafnaði að greiða. 

Sóun (muda) er hugtak sem Taiichi Ohno skilgreindi í sjö flokka: 

Offramleiðsla (e. Production of Inventory That No One Wants) er þar fremst í flokki 

en með offramleiðslu var litið til þeirrar vöru sem fyrirtæki framleiðir umfram 

eftirspurn. Sóunin felst þannig í of miklu birgðahaldi hjá fyrirtækjum eða birgða sem 

eru umfram það magn sem nauðsynlegt er að hafa til reiðu svo hægt sé að þjónusta 

viðskiptavininn. Of miklar birgðir kunna að skapa sóun í formi aukinnar þörf á 

starfsfólki, rýmis og svo ekki sem nefnt hættu á rýrnun vörunnar (Gopalakrishnan, 

2010) 
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Óþarfa framkvæmd í ferlum (e. Processing Steps That Are Not Needed) er þá sóun 

sem felst í óþarfa verkum innan ferlis en ef litið er nánar á ferli innan fyrirtækja hvort 

sem það er í framleiðsluferli eða þjónustuferli má alltaf finna verk sem má taka út 

vegna tvíverknaðar (Gopalakrishnan, 2010). 

Endurvinna (e. Mistakes That Require Rectification) verður til vegna mistaka í 

framleiðslu fyrsta skiptið en slíkt veldur því að leggja þarf til fleiri vinnustundir, 

aðföng og orku sem annars hefði mátt sleppa við ef framkvæmdin hefði verið rétt í 

fyrsta skiptið (Gopalakrishnan, 2010). 

Biðtími (e. Waiting Time) er sóun sem verður til s.s. vegna biðar eftir aðföngum, 

biðar vegna vélabilana, biðar eftir næsta verki í framleiðsluferlinu og jafnvel biðar 

eftir viðskiptavininum. Slík sóun getur verið kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki aðallega í 

formi glataðs vinnutíma hjá starfsfólki og þar með glataðs fjármagns fyrir fyrirtækið 

(Gopalakrishnan, 2010). 

Óþarfa flutningur aðfanga (e. Unnecessary Tranportation of Materials) er sóun sem 

myndast vegna óþarfa hreyfinga á aðföngum í verkferlinu en oft má sjá slíka sóun í 

kjölfar offramleiðslu eða of mikilla birgðasöfnunar hjá fyrirtækjum sem og þegar 

aðföng eru geymd á stöðum þar sem þörf er á sérstökum tækjum til að nálgast 

viðkomandi hlut. Slíkt getur valdið sóun á tíma og því ætti að hafa í huga við 

uppsetningu framleiðslulínu að hafa aðföng á ákjósanlegum stöðum 

(Gopalakrishnan, 2010). 

Óþarfa hreyfing (e. Unnecessary Movement by Employees) er þá sú sóun sem kemur 

fram t.d. vegna lélegrar nýtingar á hreyfingu starfsmanna eins og þegar verið er að 

sækja aðföng í framleiðslulínu eða flytja milli staða vörur til viðskiptavina. Sóunina 

má skilgreina sem vannýtingu á tíma starfsfólks og veldur eflaust óþarfa álagi (muri) 

á starfsfólki vegna sífelldra endurtekninga á sambærilegum aðgerðum. Lélegt 

skipulag sem veldur því að starfsfólk þarf að leita að verkfærum, fara langa leiðir á 

klósett, á kaffiaðstöðu eða lager telst einnig til sóunar í þessum lið (Gopalakrishnan, 

2010).  

Þörfum viðskiptavina ekki náð (e. Production Good or Service Which do not Meet 

needs of Customers) er sóun sem myndast þegar framleiðsla eða þjónusta nær ekki að 

uppfylla þarfir viðskiptavinarins sem t.d. leiðir af sér endurvinnslu (e. Mistakes that 

Require Rectification). Viðkomandi sóun getur komið fram þegar fyrirtækið þekkir 
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ekki þarfir og langanir viðskiptavinarins en sóunin felst í aukinni notkun starfsmanna 

og aðfanga sem leiðir af sér aukinn kostnað í framleiðslu og jafnvel tapi á viðskiptum 

til keppinautarins (Gopalakrishnan, 2010). 

Sjö flokkar sóunnar voru lagðar til grundvallar hjá Toyota í leit að fullkomnun á 

framleiðslu bifreiða en það verður að segjast að með engu móti er hægt að alhæfa að 

hugmyndir Taiichi Ohno um sóun séu tæmandi þar sem fram hafa komið á 

sjónarsviðið fleiri flokkar á sóun í gegnum tíðina. 

Til að skilgreina hvað megi flokka sem sóun og hvað ekki innan fyrirtækja er 

gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir áhrifum viðskiptavinarins í 

innleiðingaferli straumlínustjórnunar. Í næsta kafla verður farið í þau fimm atriði sem 

leiða af sér straumlínulögun í fyrirtækjum samkvæmt Womack og Jones (1996b) þ.e. 

skilgreining virðis (e. Specify Value), kortlagning virðisstrauma (e. Identify the Value 

Stream), stöðugt flæði (e. Continuous Value Flow), framleiðsla samkvæmt eftirspurn 

(e. Demand Pull) og fullkomnun (e. Perfection). 

4.2   Innleiðing straumlínustjórnunar 

Eitt fyrsta skref innleiðingar straumlínustjórnunar og eflaust eitt það mikilvægasta, er 

að skilgreina virði vörunnar eða þjónustunnar útfrá skoðunum og þörfum 

viðskiptavinarins þar sem virði er í huga straumlínustjórnunar gagnslaust nema þarfir 

viðskiptavinarins séu algjörlega hafðar að leiðarljósi. Það er því gríðarlega mikilvægt 

að unnið sé ötulega að þessu skrefi í samstarfi við hagsmunaaðila og viðskiptavini 

þar sem það hefur áhrif á alla aðra þætti innleiðingarferlisins. Í augum 

straumlínustjórnunar telst einnig sóun (muda) að bjóða viðskiptavinum ranga vöru 

eða þjónustu á réttan hátt, því er réttast að byrja ferlið á rétta vegu (Womack og 

Jones, 1996b).  

Þegar virði hefur verið skilgreint er næsta skref að greina núverandi virðisstraum 

vörunnar og/eða þjónustunnar en virðisstraumur er samansafn þeirra aðgerða sem 

nauðsynlegt er að framkvæma til að koma vöru eða þjónustu í gegnum þrjár tegundir 

verkefna; lausnamiðaðra verkefna (e. proplem Solving Task) sem er ferlið frá 

hugmynd að hönnun, upplýsinga verkefna (e. information Management Task) sem er 

ferlið frá pöntun til afhendingar og framleiðslu verkefna (e. physical Transformation 

Task) þar sem nauðsynlegum aðföngum er umbreytt í tilbúna vöru eða þjónustu 

(Womack og Jones, 1996b). 
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Kortlagning á virðisstraumi í ferlum er aðferð sem felst í að greina og mæla 

núverandi verkferla innan fyrirtækja þar sem starfsmenn rýna í það ferli þegar varan 

eða þjónustan flæðir í gegnum fyrirtækið en megin markmið aðferðarinnar er að 

teikna  á sjónrænan hátt alla hliðar og þætti flæðisins þar sem sóun verður sýnilegri 

og þannig auðveldari að útrýma (Rother og Shook, 2003). 

Með notkun aðferðarinnar er í raun verið að vinna að heildarmyndinni og skoða 

hvernig mismunandi þættir flæðisins hafa áhrif á heildarferlið. Aðferðin gerir ráð 

fyrir að teiknað sé upp kort af núverandi ástandi þar sem starfsmenn taka þátt í mótun 

kortsins en í kjölfarið er teiknað upp framtíðarskipulag þar sem fyrirkomulagi 

flæðisins hefur verið breytt á þann hátt að sóun hefur verið útrýmt og skilvirkni er 

ráðandi í flæðinu (Rother og Shook, 2003). 

Miklar líkur eru á að við greiningu á virðisstraumum fyrirfinnist þrjár tegundir 

aðgerða: 

 Aðgerðir sem skapa það virði sem viðskiptavinurinn skilgreinir. 

 Aðgerðir sem skapa ekkert virði en eru nauðsynlegar fyrir ferlið en slíkar 

aðgerðir eru skilgreindar sem fyrsta stigs sóun þar sem hún myndast t.d. 

vegna tæknilegra hömlunar. 

 Aðgerðir sem skapa ekkert virði eru ekki nauðsynlegar og skapa því einungis 

sóun í ferlinu. Slík sóun nefnist annars stigs sóun og henni er hægt að útrýma 

fljótt með endurskipulagningu eða umbreytingu ferilsins (Womack og Jones, 

1996b). 

Í næsta skrefi er komið að því að tryggja stöðugt flæði (e.flow)  á þeim aðgerðum 

sem eftir standa, eftir að virði hefur verið skilgreint, virðisstraumar greindir og mestri 

sóun útrýmt í ferlinu. Það má segja að rauði þráður straumlínustjórnunar sé stöðugt 

flæði en svo hægt sé að komast hjá sóun er nauðsynlegt að skapa umhverfi þar sem 

tími gegnumstreymis í ferlum er styttri með því að útrýma hindrunum sem fyrir eru. 

Við það myndast álag á flestum þáttum fyrirtækis sem eru kostnaðarmyndandi sem 

leiðir af sér að sóun kemur upp á yfirborðið og verður öllum augljós, sóun sem 

annars hefði ekki sést, sóun sem í kjölfarið er hægt komast hjá með því að uppræta 

(Womack og Jones, 1996b). 

Markmið fjórða skrefsins er að nálgast eftirspurn viðskiptavinanna á sem bestan hátt 

með því að láta hann draga (e. pull) viðkomandi vöru eða þjónustu til sín í stað þess 
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að fyrirtækið ýti (e. push) henni til hans, oft í of miklu magni sem veldur óþarfa 

birgðasöfnun. Slíkt fyrirkomulag krefst algerar endurskilgreiningar á núverandi 

ferlum og vinnufyrirkomulagi samkvæmt Womack og Jones (1996b).  

Við togframleiðslu snýst ferlið þannig við frá hefðbundinni framleiðslu og verður 

vara í raun aldrei framleidd eða þjónusta veitt fyrr en upplýsingar um hvað skuli 

framkvæma berast til framleiðsluaðila frá viðskiptavini. Við slíkt fyrirkomulag 

verður minni þörf á sölu- og framleiðsluspám þar sem framleitt er nákvæmlega það 

magn sem þörf er á og því mun sú vara sem flokkuð er sem umfram eftirspurn hverfa 

af markaði og sóunin því hverfa (Womack og Jones, 1996b). 

Fyrstu fjögur skrefin tvinnast óneytanlega saman þar sem fyrirkomulagið þar sem 

stöðugt flæði ríkir er sóun sýnilegri og við togframleiðslu birtast hindranir sem koma 

í veg fyrir að flæði haldist stöðugt. Þannig nær fyrirtækið að nálgast betur þarfir 

viðskiptavinarsins þegar hindrunum og sóun er útrýmt innan starfseminnar (Womack 

og Jones, 1996b).  

Fullkomnun (e. perfection) er seinasta skrefið en með hraðara flæði verður sóun 

sýnilegri. Þessi hluti snýr að þeirri vinnu er kemur að stöðugum umbótum en með 

verkfærum straumlínustjórnunar eru starfsmenn virkjaðir í að stuðla að stöðugri 

skoðun og útrýmingu á sóun í þeim tilgangi að gera flæði ferilsins stöðugara og því 

straumlínulagaðra. Hérna skiptir sköpum að gagnsæi sé til staðar á vinnustaðnum og 

tengdri starfsemi þar sem starfsmenn, stjórnendur, birgjar og samstarfsaðilar geta 

unnið saman að því að móta og byggja upp betri leiðir til að nálgast þarfir 

viðskiptavinarins, nálgast virði með skilvirkari hætti með stöðugum úrbótum á því 

sem veldur sóun (Womack og Jones, 1996b). 

4.2.1   Stöðugar umbætur og PDCA hringurinn 

Eitt af helstu hugtökum straumlínustjórnunar er stöðugar umbætur (e. Continious 

improvement) en það er hugmyndafræði sem notast er við til að stuðla að lausn 

smærri vandamála í ferlum innan fyrirtækja. Með hugtakinu er átt við að aukin 

samvinna meðal allra starfsmanna innan skipulagsheildarinnar, allt frá stjórnendum 

til framlínufólks, virkjar alla starfsmenn enn frekar í að koma auga á og útrýma sóun 

(Imai, 1997).  

Fjölmörg verkfæri má nota til slíks en eitt þeirra, og hugsanlega eitt það 

mikilvægasta, er PDCA hringurinn en megin markmið hringsins er að koma á 
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stöðluðum vinnubrögðum sem er grundvallaratriði þegar kemur að stöðugum 

umbótum (Imai , 1997). 

PDCA hringurinn er skilgreindur í fjórum  skrefum, að skipuleggja (e. Plan) sem 

felur í sér að greina sóun eða tækifæri til breytinga, að framkvæma (e. Do) sem felst í 

að framkvæma viðkomandi breytingu, að athuga (e. Check) þar sem framkvæmdin er 

greind m.t.t. ávinnings, áhrifa á starfsemi og hvort markmiðum hafi varið náð og loks 

að fylgja eftir (e. Act) en það skref felst í að staðla þá þætti sem unnið var að til að 

koma í veg fyrir að fyrra ástand komi ekki upp aftur. Það er þá hlutverk starfsmanna 

að snúa hringnum stöðugt þar sem markmiðið er að hindra stöðnun (e. Status Quo), 

að stuðla að notkun PDCA hringsins í daglegri starfsemi þýðir í raun að stuðlað sé að 

þeirri hegðun að vera aldrei ánægður með núverandi ástand, að vera alltaf að skima 

eftir betri leiðum að settum markmiðum (Imai, 1997). 

4.2.2   Fimm S  

Verkfærið 5s er notað til að koma á skipulagi og stöðluðu vinnufyrirkomulagi á 

vinnustaðnum, svo hægt sé að koma af stað þeirri endalausu vinnu er snýr að 

stöðugum umbótum. Vísar 5s til þeirra fimm skrefa sem farið er í gegnum á 

vinnustaðnum (Fabrizio og Tabbing, 2006): 

Í fyrsta lagi er það flokkun (e. sort) en þar eru hlutir fjarlægðir sem hafa engan 

tilgang eða styðja starfsmanninn á engan hátt á vinnustaðnum, ónauðsynlegum 

hlutum er komið frá svo starfsmaðurinn geti einbeitt sér að því sem nauðsynlegt er 

(Fabrizio og Tabbing, 2006). 

Í öðru lagi er það skipulag (e. set in order) en á því skrefi er hlutum hliðrað til svo 

þeir séu sýnilegri og innan handar fyrir starfsmanninn. Þannig er myndað ástand þar 

sem allir hlutir eiga sinn stað og þeim er haldið þar með skilvirkri eftirfylgni 

(Fabrizio og Tabbing, 2006). 

Í þriðja lagi er hreinsun (e. shine) en í því skrefi er vinnustaðurinn þrifinn í hólf og 

gólf og leitast við að nota snyrtimennsku til að tryggja að verkfæri og vinnusvæði sé 

haldið við reglulega, að komið sé í veg fyrir að óhreinlæti skyggi á undirliggjandi 

vandmál (Fabrizio og Tabbing, 2006). 

Í fjórða skrefi er komið að stöðlun (e. standardize) en viðkomandi skref felst í að 

staðla alla vinnu eða vinnufyrirkomulag svo vinnustaðurinn haldist flokkaður, 
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skipulagður og hreinn. Í þessu skrefi eru allir staðlar gerðir sýnilegir og augljósir 

fyrir augum allra starfsmanna  (Fabrizio og Tabbing, 2006). 

Fimmta og síðasta skrefið felst í að viðhalda (e. sustain) breytingum frá fyrri skrefum 

en þar eru starfsmenn kynntir, þjálfaðir og hvattir til að starfa eftir og viðhalda nýjum 

starfsháttum með markvissum hætti (Fabrizio og Tabbing, 2006). 

4.2.3   Sjónræn stjórnun 

Sjónræn stjórnun (e. visual Management) er hugtak sem byggir á því  að 

mikilvægum þáttum um starfsemi fyrirtækis er varpað upp með sjónrænum hætti 

með það að markmiði að beina starfsmanninum í átt að umbótum á starfseminni og 

sýnir í raun aðra hlið á innri ferla og kerfa fyrirtækja svo starfsmenn nái að skilja 

heildarmyndina betur og fyrr (Liff og Posey, 2004). 

Með sjónrænni stjórnun er upplýsingum miðlað til starfsmanna um framgang 

starfseminnar, markmið hennar og stefnu á myndrænan hátt. Starfsmaðurinn tengist 

betur starfseminni sem leiðir til aukinnar skilvirkni á vinnustaðnum þar sem 

starfsmaðurinn hefur mun meiri þekkingu á núverandi ástandi en áður (Liff og Posey, 

2004). 

4.2.4   Merkispjöld 

Hugtakið merkispjöld (kan ban) er víða notað í framleiðslufyrirtækjum og við 

birgðastýringu fyrirtækja. Tilgangur merkispjalda er að gefa merki um einhverja 

tiltekna þörf t.d. eftir vörum í birgðarsvæði eða aðföngum í framleiðslu. Merkispjöld 

geta í raun verið notuð við hvaða form framleiðslu eða þjónustu sem er, þar sem 

megin tilgangur verkfærisins er aðeins að benda á með sýnilegum hætti hvað þarf að 

gera og hvenær (Zidel, 2006). 

Merkispjöldin geta verið í hvaða form sem er t.d. merkimiðar eða pinna. Það eina 

sem þarf að vera til staðar á hlutnum er nauðsynlegar upplýsingar um viðkomandi 

þörf og þekkist það að notaðir séu litakóðar eftir viðfangsefnum eða atriðum til að 

auðvelda starfsmanninum verkið (Zidel, 2006). 

4.2.5   Pareto greining 

Þó Pareto greining sé almennt ekki skilgreint verkfæri í straumlínustjórnun telur 

semjandi mikilvægt að viðkomandi verkfæri fái umfjöllun í ljósi þess að það getur 
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hentað vel við flokkun beiðna en fjallað verður um það frekar í tillögum greinanda á 

nýju fyrirkomulagi Flutninga LSH.  

Pareto greining á rætur sínar að rekja til rannsóknar ítalska verkfræðingsins Vilfredo 

Pareto en með rannsóknum sínum komst hann að því að 80% hluti verðmæta Ítalíu 

væri í eigu 20% þjóðarinnar. Í kjölfar þeirrar uppgötvunar reyndist skiptingin 80/20 

leynast víðar og þar með talið innan fyrirtækja. Pareto greining, oftast kölluð ABC 

greining, er í raun eitt af þeim verkfærum sem nytsamleg eru þegar flokka á 

viðfangefni eftir mikilvægi eða áherslu en hugtakið aðstoðar stjórnendur í að beina 

kröftum sínu að mikilvægari hlutum starfseminar s.s. þegar kemur að birgðum, 

verkum og/eða viðskiptavinum (Gylfi Magnússon, 2003).  

Notkun Pareto greiningar er í eðli sínu einföld en hún gæti t.d. falið í sér að flokka 

viðskiptavini eftir því hversu mikilvægir eða stórir þeir eru m.t.t starfseminnar. 

Þannig gætu viðskiptavinir í hópi (A) verið mjög mikilvægir t.d. með mjög háa 

framlegð þar sem þeir skila 80% tekna fyrirtækisins og því augljóslega tilvalið að 

leggja áherslu á að sinna þeim hópi. Viðskiptavinir í hópi (B) eru þá ekki eins 

mikilvægir, versla minna en hópur (A) en þó meira en hópur (C) sem er sá hópur sem 

er minnst virði gagnvart fyrirtækinu og markmiðum þess.  Viðskiptavinir í hópi (B) 

og (C) skila samkvæmt kenningunni ekki nema 20% tekna/virði fyrirtækisins 

(Business Dictionary, e.d).  
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5.0 Niðurstöður greiningar 

Að framan hefur verið fjallað um Flutninga LSH og hvernig skipulagi á flutningum 

er þar háttað í dag. Í kjölfarið var rætt um hvernig hátt flækjustig, hlutverkaskipting 

(hólfun) starfsmanna og aðgreindar starfstöðvar hafa hugsanlega leitt af sér lélega 

nýtingu á starfsfólki.  

Í þessum kafla verður farið í að greina nákvæmlega fyrirkomulag ársins 2011, fjölda 

ferða og hvernig fjöldinn skiptist eftir tegundum. Að auki verður skoðað hvað hver 

tegund ætti að taka langan tíma út frá tímamælingum og í lokin verður rýnt í hvernig 

nýting starfsmanna horfir við í heildina. 

5.1   Framkvæmd rannsóknar 

5.1.1  Aðferðafræði rannsóknar 

Við rannsóknina var stuðst við grunnrannsóknarferli sem sjá má á mynd 2 en ferlið á 

að aðstoða rannsakendur við að byggja upp skýrslu sem þessa. Myndin skilgreinir 

rannsóknarferlið í sex þrepum allt frá því að viðfangefnið er valið og skilgreint, þar 

til að niðurstöður eru kynntar áhugasömum aðilum (Kotler og Armstrong, 2006). 

 

Mynd 2: Grunnrannsóknarferli Kotlers og Armstrong 

Notað var við megindlega rannsóknaraðferð (e. Quantitative Research Methods) en 

aðal tilgangur slíkra rannsóknaðferða er að greina með tölulegum hætti viðhorf, 

athafnir og/eða einkenni mismunandi hópa og/eða einstaklinga (Esterberg, 2002). 

Stuðst var við tvenns konar gögn í rannsókn þessari; annars vegar fyrirliggjandi gögn 

(e. Secondary data) sem voru til staðar og einungis þurfti að rýna í til að komast að 

niðurstöðu um viðfangsefnið og hins vegar frumgögn (e. Primary Data) sem 

nauðsynlegt var að afla til að komast mætti að nákvæmari niðurstöðu um 

viðfangsefnið. 
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5.1.2   Gögn til grundavallar rannsóknar 

Til að vinna rannsókn þessa voru eftirfarandi fyrirliggjandi gögn greind: 

 Upplýsingar um vinnutíma starfsmanna - dregin var saman geta starfsfólks til 

að veita þjónustu til deilda útfrá fjölda starfsmanna og þess tíma sem unnið er 

á degi hverjum. 

 Beiðnaskráningar – greindir voru umbeðnir flutningar sem eru skráðir og 

flokkaðir út frá deildum m.t.t. viðfangsefnis, afhendingarstaðar og 

tímasetningar. 

Með því að greina þessar upplýsingar mátti fá ágætis lýsingu á þeirri stöðu sem ríkir í 

dag sem og þeirri þjónustu sem deildin er fær um að veita er kemur að tilfallandi 

beiðnum. En til að skoða heildarmyndina reyndist nauðsynlegt að afla frekari 

upplýsinga og var frumgagna aflað með eftirfarandi greiningu: 

 Greining á tímaáætlunum fastra ferða um spítalann í þeim tilgangi að draga 

saman heildstæða sýn á núverandi ástandi. Sú greining var framkvæmd í 

samstarfi við starfsmenn og deildastjóra en greiningin fólst mest megnis í 

kortlagningu verkferla og greiningu vinnufyrirkomulags mismunandi 

vinnuhópa. 

 Tímamæling var framkvæmd útfrá helstu viðskiptavinum/deildum Flutninga 

LSH. 

5.1.3   Undirbúningur rannsóknar og gagnaöflun 

Áður en hafist var handa við rannsóknina var haft samband við deildarstjóra 

Flutninga LSH og fengin greinargóð lýsing á stöðu deildarinnar og þeim 

vandamálum sem hann taldi vera til staðar. Ákveðið var að skoða hver nýting 

starfsmanna væri í raun og álykta út frá því hvaða aðferðir mætti nota til að stuðla að 

aukinni nýtingu starfsmanna ef um sóun væri að ræða. Vegna umfangs flutninga á 

Landsspítala var ákveðið að einblína á starfssemi spítalans við Hringbraut. 

Í kjölfarið var byrjað að safna saman upplýsingum frá mismunandi stöðum þar sem 

beiðnir um flutninga koma inn og þær settar upp í gagnagrunn verkefnisins. Þar sem 

að núverandi skráningarkerfi býður ekki upp á að skilgreina rauntíma hverrar 

flutningsferðar þá reyndist nauðsynlegt að afla gagna um hvað gæti hugsanlega tekið 

langan tíma að framkvæma hvern og einn flutning út frá eðli þeirra (gangandi, með 

flutningsvagn, o.s.frv.). Tímamæling var framkvæmd með því að farnar voru tvær 
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ferðir fram og til baka frá vörumóttöku/póstmiðstöð á 27 deildir af þeim 32 sem 

mynda 92% viðskiptavina Flutninga LSH (mynd 7) voru því um 54 mælingar 

framkvæmdar til grundvallar frekari greiningu.  

Að því loknu var hafist handa við að greina fastar flutningsferðir og var það gert í 

samstarfi við starfsfólk með því að fá ábyrgðarmenn til að lýsa sínu vinnuskipulagi er 

kemur að föstum flutningsferðum. Samhliða þessu var fenginn aðgangur að 

vinnutíma starfsmanna ásamt öðrum nauðsynlegum upplýsingum úr stofnskrá 

spítalans eins og heiti deilda og fjölda þeirra o.fl. 

5.1.4   Skráning og úrvinnsla gagna 

Eftir gagnaöflun voru tölulegar upplýsingar skráðar í gagnasafn í forritinu Excel og 

upplýsingar dregnar saman á myndrænan hátt til að lýsa ástandinu sem best (sjá 

viðauka i, ii, iii, iv). 

5.1.5   Vankantar rannsóknar 

Þegar litið er til vankanta rannsóknarinnar er vert að hafa í huga atriði sem geta haft 

áhrif á niðustöðunar. 

Í fyrsta lagi má nefna að það er ekkert sem gefur til kynna í gögnum greiningarinnar 

að það ástand sem ríkti árið 2011 verði sambærilegt á því næsta þar sem hugsanlegt 

er að s.s. fjöldi sjúklinga gæti að einhverju leiti breytt forsendum. 

Í öðru lagi verður að taka tillit til mannlegs eðlis rannsóknarefnisins en margt getur 

haft áhrif á lengd flutningsferða t.d. fjöldi einstaklinga á göngum og/eða reynsla og 

þekking starfsmanna sem og hvatning, laun, umbunir o.fl. Ríkir í starfsmanninum 

eldmóður að sinna góðu starfi, er nægilegur stuðningur frá stjórnendum? Allt getur 

það skipt máli.  

Í þriðja lagi má eflaust gera ráð fyrir því að einstakir flutningar geti og hafi farið 

framhjá skráningakerfinu miða við núverandi skipulag deildarinnar, þrátt fyrir að 

mikil áhersla er lögð á að hver flutningur sé skráður skilmerkilega.  
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5.2   Greining - Flutningsgeta starfsmanna útfrá unnum tíma 

Afköst starfsmanna Flutninga LSH ráðast af mörgum þáttum. Áður en hægt er að 

reikna nákvæman tímafjölda í flutningum er nauðsynlegt að skoða kjör starfsmanna 

en samkvæmt Gylfa Skarphéðinssyni (2012) fá starfsmenn 30 mín í hádegismat og 

tvisvar sinnum 15 mín hlé. Ef miðað er við starfsemi útfrá þeim tímaramma sem 

flestir flutningar falla inní eins og sést á mynd 4 eða frá 08:00-16:00 getur hver 

starfsmaður því verið að störfum um 7 klst. á degi hverjum. 

Eins og fram kom í fyrri umfjöllun um núverandi skipulag deildarinnar voru 17 

stöðugildi yfir daginn en með það til hliðsjónar er vinnuframlag heildarfjölda 

starfsmanna 119 klst. á dag en 3 starfsmenn  sinntu ekki flutningum heldur tóku 

eingöngu á móti beiðnum og vörum frá birgjum og birgðastöð sem og sinnti 

verkstjóri aðeins 50% starfi í flutningum og 50% í verkstýringu. 

Það má því segja að 13,5 stöðugildi hjá Flutningum LSH komi eingöngu að 

flutningstengdum verkefnum, þannig er vinnuframlag heildarfjölda þeirra 

starfsmanna 94,5 klst. á dag milli 08:00-16:00 eða 1.890 klst. á mánuði miða við 20 

virka vinnudaga. Með þær upplýsingar er gerlegt að meta hvert nýtingarhlutfall 

starfsmanna er m.t.t. þess fjölda flutninga sem framkvæmdir eru á degi hverjum og 

þess tíma sem hver flutningur tekur. 
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5.3   Greining - Flutningur samkvæmt beiðnum 

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum var  heildarfjöldi flutninga vegna beiðna árið 

2011 yfir 43.000 eða að meðaltali 3.591 á mánuði. Á mynd 3 má sjá hver 

raunveruleg dreifing var á mánuði og kemur þar fram að helstu álagsmánuðir ársins 

voru febrúar til maí annars vegar þar sem flutningar vegna beiðna hvern mánuð voru 

frá 3.864 upp í 4.636 og frá september til nóvember þar sem fjöldinn var 3.776 upp í 

4.202 í hverjum mánuði. Í júní fækkaði beiðnum um flutninga og voru þeir fæstir í 

júlí eða 1.849.  

Þegar litið var til dreifingar á flutningum eftir tímasetningu kom í ljós að flestir 

flutningar áttu sér stað milli klukkan 08:00 og 16:00 (mynd 4) og innan þess tíma 

komu flestar beiðnir annars vegar klukkan 10:00 (6.231 flutningar) og hins vegar 

klukkan 14:00 (6.257 flutningar). Fæstir flutningar voru klukkan 17:00 enda hægir á 

starfsemi á spítalanum eftir að dagvinnu lýkur. Út frá mynd 4 má sjá að helsti 

álagstími í flutningum yfir daginn er frá 09:00 á morgnanna til 15:00 á daginn. Með 

tilliti til niðurstöðunnar má velta fyrir sér hvort vaktafyrirkomulagi megi breyta 

þannig að fækka megi starfsmönnum eftir klukkan 15:00 í stað 16:00 og/eða að 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Samtals 2.825 4.166 4.636 3.864 4.453 3.257 1.849 2.895 4.086 3.776 4.202 3.082
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Mynd 4: Heildafjöldi flutninga á Hringbraut eftir tímasetningu (2011) 

Mynd 3: Heildarfjöldi flutninga á Hringbraut eftir mánuðum (2011) 
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vinnutími flestra hefjist klukka 09:00 í stað 08:00 þ.e. að flestir starfsmannanna komi 

seinna til vinnu eða fari fyrr. 

Þegar fjöldi flutninga var skoðaður eftir vikudögum sást að ekki var ýkja mikill 

munur milli virkra vinnudaga en frá mánudegi til miðvikudags var nær enginn munur 

á heildarfjölda yfir árið (mynd 5). Flutningar voru þá lítillega færri fimmtudaga og 

föstudaga. Eins og sjá má á mynd 5 voru nær engir flutningar um helgar á Hringbraut 

en það stafar að því að flestir flutningar eru framkvæmdir í föstum ferðum um helgar. 

Þrátt fyrir það eru þó einhverjir flutningar samkvæmt beiðnum sem fara í gegnum 

öryggisverði og er sinnt af vaktmanni frá Flutningum LSH hverju sinni, oftast er um 

að ræða beiðnir á blóðsendingum og sýnum. 

Blóð/plas/flög; 
5,47% 

Lík; 0,14% Rusl; 0,20% 

Rúm/húsbúnaður; 
6,59% 

Sjúkraskrár; 2,05% 

Sótthre/vagnar; 
7,07% 

Súrkútar; 0,12% 

Sjúkraflutningar; 
1,06% 

Sýni; 21,19% 

Tæki í/úr viðgerð; 
1,46% 

Vöruflutningar; 
3,01% 

Annað,; 4,70% 
Fylgd; 0,44% 

Hjólastólaflutningu
r; 25,46% 

Rúmflutningur; 
21,04% 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Fjöldi 8856 8995 9052 8371 7760 56 1
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Mynd 5: Fjöldi flutninga eftir vikudögum (2011) 

Mynd 6: Hlutfall flutninga eftir tegund (2011)  
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Þegar litið var til skiptingar flutninga eftir tegundum kom í ljós að samtals 47% 

heildarfjölda flutninga á Hringbraut voru sjúklingaflutningar þar sem sjúklingar voru 

annað hvort fluttir í hjólastól (25,46%), í rúmum (21.04%) eða með fylgd (0,44%) 

þar sem viðkomandi sjúklingur var gangandi (mynd 6). Flutningur á sýnum reyndist 

vera 21,19% af heildarflutningum. Þá voru rúm og húsbúnaðarflutningar með rúmleg 

6.5% hlutfall, flutningur sótthreinsaðra vagna með um 7%, blóðtengdir flutningar 

með 5,7% og vöruflutningar með um 3% af heildarfjölda flutninga árið 2011. 

Niðurstöðurnar gefa ákveðna vísbendingu um hvar stjórnendur mega beina kröftum 

sínum þegar kemur að endurskipulagningu flutningsskipulags á deildinni. 

Þegar hlutfall flutninga (mynd 7) var skoðað eftir deildum þar sem viðfangsefni voru 

sótt eða send á deildir kom í ljós að 92% allra flutninga árið 2011 fóru á 31 deild 

innan spítalans þar sem Dagdeild skurðlækningasviðs (13D) var með mesta vægið 

eða um 13% af heildarfjölda flutningsferða. Þar á eftir kom vörumóttaka með um 

7%, sem er skiljanlegt þar sem flest allt sem kemur frá deildum fer þar í gegn, 

Blóðbankinn með tæplega 6% var þar næst, Hjartadeild (14E) með rúmlega 5%, 

Mynd 7: Hlutfall heildarfjölda flutninga til og frá deilda (2011) 
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Hjartamiðstöð (10D) með um 5%  kom þar á eftir, því næst Meltinga- og nýrnadeild 

(13E) með um 5% og því næst Tungháls með tæplega 5% af heildarfjölda flutninga 

árið 2011 en frá Tungháls eru fluttar vörur frá birgðarstöð spítalans, lín frá þvottahúsi 

LSH og dauðhreinsaðar vörur og áhöld frá Dauðhreinsun LSH. 

Niðurstöðurnar mega teljast nokkuð merkilegar þar sem deildir eru samtals 126 

samkvæmt stofnskrá spítalans á Hringbraut. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum má 

betur meta hversu langan tíma flutningar taka, þar sem 92% af flutningunum beinast 

á aðeins 24% af heildarfjölda deilda.  

Það verður einnig að teljast nokkuð verðmætt að vita hverjir eru helstu viðskiptavinir 

deildarinnar þar sem hugsanlegt er að stjórnendur geti beint kröftum sínum að þeim 

frekar, hvað varðar gæði þjónustunnar, tíðni ferða, notkun beiðnakerfis eða 

einfaldlega til að vita hver er almenn skoðun deildanna á þeirri þjónustu sem 

Flutningar eru að veita, hvort hægt væri að gera betur. Það verður þó að hafa í huga 

að hin 8% eru ekki síður mikilvæg en þrátt fyrir það ættu niðurstöðurnar að einfalda 

vinnuna á endurskipulagningu deildarinnar.   
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5.3.1   Blóð- og sýnaflutningar 

Þegar litið var sérstaklega til flutninga á blóði og sýnum voru flutningur á sýnum 

töluvert stærri hluti af þeim verkefnum sem póst- og sýnaflutningamenn sinna. Þá 

voru flutningar vegna beiðna á sýnum að meðaltali 761  á mánuði en flutningar 

vegna blóðtengdra verkefna hins vegar að meðaltali 196. Miðað við þá fækkun 

beiðna sem er á sumarmánuðum eins og sást á mynd 3 er ekki að sjá að á tímabilinu 

fækki veruleg þeim ferðum sem starfsmenn pósts og sýna sinna (mynd 8).  

Það má velta fyrir sér hvort ástæðan geti verið að klínískir starfsmenn séu einmitt að 

ofnota sér beiðnakerfið s.s vegna þekkingarleysis á tíðni fastra póst- og sýnaferða. 

Hugsanlega getur líka verið um að ræða þekkingarleysi starfsmanna í sumar- og 

hlutastörfum, erfitt er þó að leggja mat á það án frekari greiningar. Út frá 

framkvæmdri tímamælingu verður miðast við að flutningstími sé að meðaltali 8 

mínútur á hvern flutning. 

5.3.2   Líkflutningar 

Flutningur á líkum er verulega vandasamt verk þar sem um er að ræða viðkvæman 

málaflokk. Vaktmenn sinna þessum flutningi í dag en eins og sjá má á mynd 9 er 

ekki hægt að segja að fjöldi líkflutninga á Hringbraut árið 2011 hafi valdið verulegu 

álagi á starfsfólk. Hins vegar verður að hafa í huga að viðkomandi flutningur tekur 

heldur lengri tíma að sinna þar sem nauðsynlegt er að fylgja ákveðnum 

verklagsreglum sem ekki verður gerð frekari skil á í þessu verkefni. Þá voru að 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv De

Blóð/plas/flög 257 215 243 185 231 176 157 197 186 179 183 147

Sýni 864 817 868 806 800 716 586 759 720 778 716 701
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Mynd 8: Heildarfjöldi blóð og sýnaflutninga eftir mánuðum (2011) 
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meðaltali 5 flutningar á mánuði á líkum eða 59 flutningar yfir árið. Miðað verður við 

15 mínutur í flutningstíma á hvern líkflutning.  

5.3.3   Sorpflutningar 

Beiðnum á flutning á sorpi (sem er umfram fastar ferðir) sem starfsmenn sinna á degi 

hverjum voru að meðaltali 7 á mánuði en heildarfjöldi sorpflutninga vegna beiðna 

voru 87 yfir árið 2011. Eins og sjá má á mynd 10 virðist ekki vera sem sá fjöldi fylgi 

þeim takti sem má sjá á mynd 3 en það má gagnrýna hvers vegna hægt sé að panta 

gegnum beiðnakerfi flutning á rusli, í ljósi þess að farnar eru reglulegar ferðir. 

Hugsanlega er um að ræða aukaflutning vegna mistaka, að deildir hafi jafnvel 

gleymst í fastri ferð, erfitt er þó að álykta frekar um það m.v. fyrirliggjandi gögn. 

Það mætti gera sér í hugarlund að ákjósanlegra væri að sorpflutningar væru 

einfaldlega pantaðir af deildum í gegnum beiðnakerfi því líklega er ekki nauðsynlegt 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Rusl 12 4 10 2 7 14 5 7 7 14 1 4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fj
ö

ld
i f

lu
tn

in
ga

 2
0

1
1

 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Lík 6 5 3 5 3 8 3 5 6 2 8 5
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Mynd 9: Heildarfjöldi líkflutninga eftir mánuðum (2011) 

Mynd 10: Heildarfjöldi sorpflutninga eftir mánuðum (2011) 
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að fara á allar deildir spítalans á degi hverjum. Hugsanlega væri hagkvæmara að 

beiðnir bærust deildinni að morgni frá öllum þeim deildum sem vantar losun sorps 

yfir daginn eða jafnvel daginn eftir ef þannig liggur í því. Slíkt fyrirkomulag ætti að 

minnka sóun er hlýst vegna tilgangslausra ferða á deildir. Þó verður að hafa í huga að 

slíkt fyrirkomulag myndi jafnframt auka vinnu á þann starfsmann sinnir móttöku 

beiðna sem og klíniskum starfsmönnum deilda. Miðað verður við 10 mínútur á hvern 

flutning útfrá tímamælingu þar sem oftast er um að ræða flutning í sérstökum 

flutningsgrindum/vögnum. 

5.3.4   Tæki-, rúm- og húsbúnaðarflutningar 

Töluvert oft þarf að flytja tæki, rúm og annars konar húsbúnaði en starfsmaður sem 

sér um skurðstofuflutninga sinnir viðkomandi málaflokki. Þá má glögglega greina á 

mynd 11 að flutningunum fækkar verulega þegar líður á júní og eykst aftur í ágúst 

sem er í takt við heildarfjölda flutninga (sjá mynd 3). Flutningar á tækjum, allt frá 

litlum útvarpstækjum yfir í stærri rafmagnstæki, í og úr viðgerð voru heldur færri eða 

629 árið 2011, að meðaltali 52 á mánuði. Ekki er hægt að leggja mat á umfang 

flutninganna m.t.t. fyrirliggjandi upplýsinga þar sem stærð viðfangsefna er ekki 

skilgreind. Í tengslum við þetta virðist vera nauðsynlegt að bæta skráningarkerfið svo 

að hægt sé að greina viðfangsefnið og stærð þess þar sem slíkar upplýsingar gætu 

verið nauðsynlegar þegar verið er að meta t.d tímalengd flutninga.  

Heildarfjöldi tækja-, rúm- og húsbúnaðarflutninga var 2.839 eða að meðaltali 237 á 

mánuði. Miðað er við 10 mínútur í flutningstíma fyrir hverja flutningstegund fyrir 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Tæki í/úr viðgerð 76 59 78 44 69 38 46 46 47 48 54 24

Rúm/borð 307 281 308 276 327 172 45 102 250 279 305 187
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Mynd 11: Heildarfjöldi tækja- og húsbúnaðarflutninga eftir mánuðum (2011) 
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sig, þó verður að koma fram að hugsanlega er um að ræða styttri flutningstíma þar 

sem upplýsingar um umfang tækjaflutninganna liggja ekki fyrir þ.e. hver þyngd og 

stærð tækjanna er. Ef til vill er um að ræða litlar einingar sem ættu að hafa áhrif á 

hraða starfsmannsins að einhverju leiti.  

5.3.5   Sjúkraskrárflutningar 

Eins og sjá má var flutningur á sjúkraskrám nokkuð tíður yfir árið (2011) en slíkir 

flutningar geta verið mjög misjafnir í umfangi allt frá einni möppu til fjölda kassa. 

Það er því erfitt að meta þann tíma sem tekur að sinna viðkomandi flutningum án 

frekari skrásetningar á umfangi hvers flutnings fyrir sig. Þá eru sjúkraskrár einungis 

fluttar eftir beiðnum frá deildum s.s. vegna rannsókna nemenda. Þá eru flestir 

flutningar frá janúar til júní þar sem mjög fáir flutningar virðist vera frá júní til 

desember. Með núverandi upplýsingum er ógerlegt að álykta um ástæðu þessarar 

dreifingar en hugsanlegt er að hún tengist því hvernig verkefnum nemanda er háttað. 

Þá voru samtals 885 flutningar árið 2011 á sjúkraskrám eða að meðaltali 74 

flutningar á mánuði (mynd 12). Mestu álagsmánuðir viðkomandi flutninga voru þá 

frá janúar til júní. Útfrá tímamælingum er gert ráð fyrir 10 mínútum í hvern flutning í 

viðkomandi málaflokki. 

5.3.6   Sótthreinsaðir vagnaflutningar 

Flutningur á sótthreinsuðum vörum er yfirleitt framkvæmdur í vögnum, þó getur 

einnig verið um að ræða léttar einingar sem mögulegt er að bera í annari hendi. Eins 

og sjá má á mynd 13 er töluvert um slíka flutninga á mánuði en helstu álagsmánuðir 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Sjúkraskrár 121 100 151 164 132 87 24 15 74 17 0 0
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Mynd 12: Heildarfjöldi sjúkraskráflutninga eftir mánuðum (2011) 



31 

 

viðkomandi flutninga voru frá janúar til maí annars vegar og hins vegar frá 

september til nóvember. Þá var heildarfjöldi viðkomandi flutninga 3.048 árið 2011 

þar sem að meðaltali 254 einingar voru fluttar í hverjum mánuði. Greinilegt er að 

viðkomandi flutningur fylgir starfsemi klinískra deilda þar sem á tímabilinu júní til 

ágúst voru aðeins 211 flutningar eða um 6,9% af heildarfjölda flutninganna. Miðað 

er við 10 mínútur þar sem um er að ræða flutning í flutningsgrindum/vögnum. 

5.3.7   Súrkútaflutningar 

Á mynd 14 má sjá dreifingu flutninga á súrkútum en slíkir flutningar geta verið 

töluvert umfangsmiklir þar sem um er að ræða þungar einingar. Þó getur það verið 

misjafnt þar sem sumir súrkútar hafa áfastan hjólabúnað en aðrir ekki. Einnig getur 

þyngd þeirra verið misjöfn eða frá 2 kílóum til rúmlega 20 kílóa. Það er í raun 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Súrkútar 13 3 4 4 7 7 1 3 7 4 0 0
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Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Sótthre/vagnar 331 376 412 380 387 111 7 93 312 327 211 101
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Mynd 13: Heildarfjöldi flutninga á sótthr. vörum eftir mánuðum (2011) 

Mynd 14: Heildarfjöldi súrkútaflutninga eftir mánuðum (2011)  
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merkilegt að sjá hversu fáir flutningarnir voru á súrkútum árið 2011 eða aðeins 53 

flutningar sem gera að meðaltali 4 á mánuði. 

Vert er að benda á að í júlí, nóvember og desember voru nær engir flutningar á 

súrkútum en það má velta fyrir sér hvort skráning á þeim sé ábótavant eða hvort 

deildir séu í auknum mæli að nota sér slík efni beint úr vegg eða úr lagnakerfi 

spítalans. Miðað er við að viðkomandi flutningur taki 10 mínútur fyrir hvern flutning 

en greinandi telur þó að um geti verið að ræða styttri flutning þegar um er að ræða 

léttari súrkúta. Fróðlegt væri að komast að því hvernig notkun spítalans á súrkútum 

skiptist eftir stærðum og út frá því meta nákvæmari flutningstíma, frekari skil verður 

þó ekki gerð á þvi í þessu verkefni.  

5.3.8   Vöruflutningar 

Samkvæmd Gylfa (2012) er fyrirkomulag vöruflutninga með tvenns konar hætti; 

annars vegar eru farnar 2 ferðir á hverjum degi þar sem fluttar eru vörur frá 

Birgðastöð Landspítala, en þær ferðir flokkast undir fastar ferðir, hins vegar eru 

farnar ferðir þar sem birgjar hafa afhent vörur beint á vörumóttöku Hringbrautar. Í 

kjölfarið er vörum komið áfram af starfsmanni Flutninga LSH til þeirra deilda sem 

hana panta. Viðkomandi flutningar eiga því einungis við þegar birgjar koma beint á 

Hringbraut með vörur.  

Eins og sjá má á mynd 15 er töluvert um flutning á vörum umfram fastar ferðir, um 

getur verið að ræða flutning á stórum einingum en það getur þó verið breytilegt. Þá 

var meginþungi vöruflutninga frá janúar til júní en heildafjöldi vöruflutninga var 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Vörur 161 147 174 160 190 144 59 24 104 75 36 21
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Mynd 15: Heildarfjöldi vöruflutninga eftir mánuðum (2011) 
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1.298 árið 2011 þar sem í hverjum mánuði voru 108 flutningar á vörum frá 

vörumóttöku til deilda. Notast er við 8 mínútur í flutningstíma.  

5.3.9   Sjúklingaflutningar 

Eins og sjá mátti á mynd 6 voru sjúklingaflutningar stór hluti af heildarfjölda 

flutninga vegna beiðna en sjúklingaflutningar eru rúmlega 45% af heildarfjölda 

flutninga deildarinnar samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum. Þá eru flestir þessara 

flutninga sjúklingaflutningar í hjólastól og rúmum en minnst var um flutning í 

svokallaðri fylgd. Glögglega má greina að viðkomandi flutningar fylgja starfsemi 

spítalans enda grundvallarþjónusta þegar kemur að stuðningi við deildir á 

rannsóknum á sjúklingum. Þá var heildarfjöldi sjúklingaflutninga 20.682 árið 2011 

eða að meðaltali 1.759 flutningar á mánuði. 

Miðað er við 15 mínútur í flutningstíma er kemur að sjúkraflutningum þar sem um er 

að ræða ívið lengri ytri flutninga. Samkæmt fyrri rannsóknum var meðal 

flutningstími sjúklingaflutninga um 5 mín á Hringbrautarsvæðinu þar sem lengsta 

mælingin reyndist vera 7 mínútur, notast verður við 7 mínútur við útreikninga í þessu 

verkefni (Auður Jónasdóttir, Erling Magnússon Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Harpa 

B. Hjálmtýsdóttir og Kolbrún Magnúsdóttir, 2004).  

  

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Fylgd 3 18 27 15 23 21 10 18 28 5 11 12

Hjólastólaflutningur 185 1033 1150 932 1088 891 405 831 1220 1081 1282 871

Rúmflutningur 189 882 941 689 923 712 393 704 961 844 1050 778

Sjúkraflutningar 100 69 65 52 58 27 11 13 44 14 2 1
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Mynd 16: Heildarfjöldi sjúklinga- og sjúkraflutninga eftir mánuðum (2011) 
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5.3.10   Flutningur á öðru 

Eins og fram kemur á mynd 17 er töluvert um annars konar flutninga en samkvæmt 

Gísla Helgasyni (2012) á Hringbraut má flokka þá flutninga sem flutning á 

lyfjablöndum, sjúklingum frá deild og út í leigubifreið og ýmiss konar einingum eða 

kössum sem ekki er vitað hvað er. Það má því segja að sökum þess hversu stór þessi 

flokkur/flutningur er með tilliti til heildarfjölda má álykta að nauðsynlegt sé að ganga 

úr skugga um hvort verkefnin eigi heima í öðrum flokkum eða hvort nauðsynlegt sé 

að stofna nýja flokka eftir viðkomandi viðfangsefni. Heildarflutningur í þessum 

flokki var 2.027 þar sem að meðaltali voru 169 flutningar á mánuði. Ekki virtist vera 

fylgni milli dreifingar á viðkomandi flutningum samanborið í samanburði við 

heildardreifingu flutninga en fæstir flutningar voru í júlí og ágúst en flestir nóvember 

og desember. Miðað er við 8 mínutur í flutningstíma í viðkomandi málaflokk. 

  

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Ýmislegt 200 157 202 150 208 133 97 78 120 109 343 230
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Mynd 17: Heildarfjöldi annara flutninga eftir mánuðum (2011) 
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5.4   Greining – Fastar flutningsferðir 

Eins og fram hefur komið er flutningur eftir beiðnum aðeins hluti af þeim verkefnum 

sem starfsmenn Flutninga LSH þurfa að fást við en fastar flutningsferðir vega þungt í 

starfsemi deildarinnar. Í viðauka II má sjá mynd af skipulagi fastra ferða sem þarf að 

sinna á degi hverjum á Hringbraut. Ferðirnar voru kortlagðar með starfsmönnum 

deildarinnar þar sem tímasetningar á ferðum voru áætlaðar og síðan mældar nánar 

með því að fylgja starfsmönnum eftir. Eins og sjá má í viðauka II er hver ferð 

skilgreind með bláum lit þar sem hver fylltur reitur táknar 15 mínútur í flutningi, 

þannig getur ferð sem merkt er með þremur reitum tekið 45 mínútur frá upphafi til 

enda.  

Á mynd 18 má sjá útdrátt úr viðauka 2 en myndin lýsir þeim tíma sem fer í ferðir á 

15 mínútna bili sem og þeim fjölda ferða sem farið er hverju sinni. Eins og sést 

greinilega eru töluverðar sveiflur á þeim tíma sem fer í fastar ferðir yfir daginn en 

dagskráin breytist þó nær ekkert milli daga, mánuða eða ára samkvæmt Gísla 

Helgasyni (2012). Þar að leiðandi er heldur auðveldara að áætla nýtingu starfsmanna 

er kemur að föstum ferðum á meðan óvissa ríkir frekar um þann fjölda flutninga sem 

kann að berast samkvæmt beiðnum. 

Í hverja ferð má gera ráð fyrir þörf á 1 starfsmanni en þegar litið er til fjölda þeirra 

ferða sem almennt er farið hverju sinni á 15 mínútna millibili sést að hugsanlega er 

til staðar sóun þar sem hvergi virðist vera þörf á fleiri en 7 starfsmönnum en sá fjöldi 
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Póstur og sýni Lyf og vökvi Eldhús
Dauðhreinsun og

skurðstofur
Vörur Rusl Lín

Tímaföldi á dag 11,25 5,5 5,25 3,75 3,25 3,25 1,5
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kemur fyrir aðeins einu sinni yfir daginn eða klukkan 09:00-09:15. Þörf virðist vera 

mest fyrir 1 til 5 starfsmenn en tvisvar sinnum kemur fyrir að þörf er fyrir 6 

starfsmenn. Það væri athugavert að skoða hvort breyta megi tímasetningum og færa 

til flutninga þannig að skipulagið henti aðeins 5 manns, aðlaga flutningana að færri 

starfsmönnum. 

Í fastar flutningsferðir fara rúmlega 33 klst á dag eða um 675 klst. á mánuði m.v 20 

vinnudaga þar sem flestar ferðir og mesta álagið er annars vegar milli 07:30-10:15 og 

hins vegar milli 12:45-15:00. 10 starfsmenn sinna föstum flutningum en misjafnt 

virðist vera hvernig álagið skiptist milli starfsmanna þar sem mestur tíminn virðist 

fara í flutning á sýnum og pósti en á mynd 19 má sjá hvernig skiptingu flutninganna 

er háttað. Þá fara 11,25 klst á dag í fastar sýna- og póstferðir en þeim ferðum sinna 

að jafnaði 3 starfsmenn og því sinnir hver starfsmaður slíkum flutningi í tæplega 4 

klst. á dag. Rúmlega 5 klst. fara í bæði í flutninga á lyfjum annars vegar og hins 

vegar í flutninga tengdum Eldhúsi Landspítala en slíkir flutningar felast í að færa 

deildum matvæli í sérstökum matarvögnum og síðar sækja óhreina matarvagna til 

deilda og afhenda í eldhús til þrifa.  

Matarflutningum sinna 2 starfsmenn og 1 starfsmaður sér alfarið um flutninga á 

lyfjum og vökva. Það má því segja að töluvert meira álag sé á þeim aðila er sinnir 

lyfjum og vökva þar sem hver starfsmaður í matarflutningum þarf að sinna rúmlega 

2,5 klst. á dag á meðan starfsmaður í lyfja- og vökvaflutningi þarf að sinna um 5,5 

klst á dag.  

Mynd 19: Flutningur í föstum ferðum eftir viðfangsefnum í klst. á dag (2011) 
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Á hverjum degi fara um 3 klst í fastar ferðir á dauðhreinsuðum vörum en því 

hlutverki sinnir einn starfsmaður. Rúmlega 3 klst. fara þá í fastar ferðir á vörum og 

um 3 klst. í ruslferðir en 2 vaktmenn skipta með sér flutningunum. Minnstur tími fer í 

flutning á líni til deilda eða um 1,5 klst daglega. Því sinna 2 vaktmenn sem áður voru 

nefndir en miðað við þá flutninga þarf hvor um sig að framkvæma um 4 klst. á degi 

hverjum. Það ekkert ósvipað þeim fjölda klukkustunda sem er hjá starfsmönnum í 

póst og sýnaflutningum, þó sinna vaktmenn mun færri flutningum samkvæmt 

beiðnum.  

Þegar litið er á fjölda ferða sem hver hópur þarf að sjá um á degi hverjum voru flestar 

ferðir farnar í póst og sýnaflutningi þar sem  alla virka daga voru farnar 45 ferðir eins 

og sést á mynd  20. Þá voru 12 fastar ferðir farnar með lyf og vökva og 19 ferðir í 

eldhúsflutninga. Farnar voru 9 ferðir með dauðhreinsar vörur og áhöld til deilda en 5 

ferðir í flutning sorps, fastar ferðir á vörum og líni voru samtals  

Þegar kemur að föstum ferðum er augljóst að mesta vægið hefur annars vegar 

flutningur á sýnum og pósti þar sem 3 starfsmenn fóru 42 ferðir daglega og 

flutningstíminn var 11.25 klst. og því fjöldi flutningstíma á hvern starfsmann um 4 

klst. að meðaltali og hins vegar flutningur á lyfjum og vökva þar sem 1 starfsmaður 

sinnir 12 ferðum á dag þar sem samanlagður flutningstími er 5,5 klst.  

Þá virðist vera sem minnsta álagið sé á eldhúsflutningum en 2 starfsmenn sinna 19 

ferðum þar sem samanlagður flutningstími er 5,25 klst eða um 2,5 klst á dag. Þess 

má geta að starfsmenn í eldhúsflutningum sinna ekki flutningum samkvæmt 

Mynd 20: Fjöldi ferða eftir viðfangsefnum í föstum ferðum (2011) 

Póstur og sýni Eldhús Lyf og vökvi
Dauðhreinsun
og skurðstofur

Rusl Vörur Lín
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beiðnum, því er um að ræða frekar slaka nýtingu á viðkomandi starfsmönnum. 

Flutningur á rusli, vörum og líni þar sem 2 starfsmenn sinna voru þá til saman 9 

ferðir þar sem heildarflutningstími ferðanna var 8 klst og því 4 klst sem hver 

starfsmaður þarf að sinna á hverjum degi í fastar flutningsferðir. 

Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna að tækifæri sé til staðar er kemur að 

endurskipulagningu á föstum flutningsferðum um spítalann en það má velta því fyrir 

sér hvort dagskráin hafi í raun þróast í gegnum tíðina eftir þörfum viðskiptavinarins 

eða einfaldlega venjum þar sem breytingar voru ekki ofarlega í huga, setningin 

„svona hefur þetta alltaf verið“  kom oftar en ekki upp á meðan greiningu stóð. 

5.5   Helstu niðurstöður greiningar – Er sóun til staðar? 

Það má segja að yfir heildina sé nýting starfsmanna Flutninga LSH á Hringbraut afar 

léleg miðað við þá greiningu sem gerð var hér að ofan og bendir allt til þess að 

einungis sé 61% meðalnýting á flutningsgetu þeirra starfsmanna sem sinna 

flutningsverkefnum árið 2011. Þá eru, eins og sést á mynd 21, einhverjar sveiflur 

milli mánuða en mesta nýtingu má finna í febrúar eða 69%, og minnstu nýtinguna 

mánuðina júlí og ágúst eða 52%, þrátt fyrir að fjöldi starfsmanna sé einum færri yfir 

það tímabil. 

 Í janúar og desember er einnig lélegri nýting m.v aðra mánuði eða um 56%, það 

virðist því vera sem Flutningar LSH sé ekki að fylgja næginlega vel eftir 

heildarstarfsemi spítalans er kemur að mönnun þ.e. ekki sé nægjanleg fækkun á 

starfsmannafjölda yfir þá mánuði sem starfsemi Landpítala er sem minnst. Það má þó 

velta fyrir sér hvort núverandi skipulag deildarinnar bjóði í raun uppá að fækka 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sept Okt Nóv Des

Nýting 56% 69% 65% 65% 67% 62% 52% 52% 64% 64% 65% 56%
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Mynd 21: Nýting starfsmanna eftir mánuðum (2011) 
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starfsmönnum á þessum mánuðum vegna hlutverkaskiptingar (hólfunar) en burt séð 

frá því hljóta niðustöðurnar að vera mikil vonbrigði fyrir stjórnendur.  

Niðurstöðurnar ættu að gefa stjórnendum ákveðna vísbendingu um að þörf sé á 

breytingum hvað varðar skipulag deildarinnar enda töluverð sóun til staðar og er það  

því kannski það jákvæða við niðustöðurnar. Það má þó velta fyrir sér hvað sé í raun 

ákjósanlegt nýtingarhlutfall þar sem eðli starfseminnar er með því móti að ekki er 

hægt að fullyrða með vissu hvað mun berast af flutningsbeiðnum. Hversu mikið 

mætti hækka nýtingahlutfallið án þess að hætta sé á að starfsmenn nái ekki að sinna 

þeim verkefnum sem fyrir þá er lagt vegna álags er vafaatriði.  

Álykta má að 61% nýtingarhlutfall sé í heldur lægri kantinum og af þeim gögnum 

sem hér eru lögð fram virðist vera sem að ákjósanlegasta nýtingarhlutfallið sé 80% 

en það er þó ekki hægt að alhæfa um það án frekari greiningar. 

Þegar litið er til nýtingar útfrá hlutverkum og mánuðum má glögglega greina að 

töluverður munur virðist liggja þar á milli en eins og sjá má á mynd 22 eru sveiflur 

milli hópa á nýtingu milli mánuða frekar misjafnar. Minnstar virðast sveiflunar vera 

á nýtingarhlutfalli í eldhúsflutningum á meðan mestar sveiflur má greina hjá 

starfsmönnum sjúklingaflutninga og verkstjóra.  

Þær niðurstöður vekja upp spurningar um hvort í raun sé hægt að eiga við starfshóp 

sjúklingaflutninga en hugsanlegt er að vegna þessarra sveiflna milli mánuða muni 

reynast erfitt að aðlaga hlutverk sjúklingaflutninga að öðruvísi vinnufyrirkomulagi. 

Mynd 22: Nýting starfsmanna eftir hlutverkum og mánuðum (2011) 
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Það má einnig velta fyrir sér hvaða raunverulega ástæða liggi þar að baki, hvort að 

um sé að ræða ástand sem er að jafnaði eins milli ára eða hvort að árið 2011 hafi 

verið ólíkt af einhverjum ástæðum. Nauðsynlegt væri að rýna betur í fyrirliggjandi 

gögn og greina frekar áður en ályktað er um niðurstöðu þess efnis.  

Þegar litið er til starfsmanna sem hafa það hlutverk að flytja sorp, vörur, lín, lyf, 

vökva, póst, sýni og dauðhreinsaðar vörur má sjá á mynd 22 að það virðist vera sem 

þau hlutverk haldist nokkuð vel í hendur hvað varðar sveiflur og nýtingu. Allir þessir 

flutningar virðast fylgja ákveðinni reglu þar sem mesta nýtingu má finna á fyrsta 

ársjórðungi og minnsta yfir sumarmánuðina júni, júlí og ágúst. Það má segja að 

niðustöðurnar gefi stjórnendum ákveðnar vísbendingar hvaða hlutverk eru mest á 

skjön við það sem gengur og gerist að jafnaði er kemur að nýtingu og sveiflna milli 

mánuða en útfrá niðustöðunum má greina að hlutverk verkstjóra, sjúklinga- og 

matarflutninga séu þar nokkuð sér á báti.  

Þegar litið er til meðalnýtingar eftir hlutverkum árið 2011 (mynd 23) kemur enn 

frekar í ljós hversu léleg nýting virðist vera á þeim starfsmönnum sem sinna 

sjúklinga- og matarflutningum en þau flutningsverkefni sem verkstjóri ber ábyrgð á 

kunna að vera vanmetin þ.e. hvernig skipting starfsins er háttað milli 

flutningsverkefna og verkstjórnar. Hugsanlegt er að sú skiptingin sé ekki að jafnaði 

eins og greint var yfir árið, vera má að verkstjórahlutinn taki meiri tíma af 

starfsmanninum en miðað var við 50% starf í viðkomandi hlutverk að jafni yfir árið.  

Besta nýtingu má finna á vaktmönnum sem sinna til að mynda flutningi á sorpi, líni 

og vörum en þar er nýtingin 85%. Þar á eftir koma starfsmenn póst og sýna, 

Mynd 23: Heildarnýting starfsmanna eftir hlutverkum (2011) 
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skurðstofu, lyfja- og vökvaflutninga með 73-78% nýtingu. Hjá starfsmönnum er 

sinna sjúklingaflutningum reyndist þá vera 46% nýting og 35% á þeim er sinna 

matarflutningum. Þær upplýsingar má eflaust vel nýta þegar ákvarðanir verða teknar 

um framtíð deildarinnar. Minnsta nýtingu mátti finna hjá verkstjóra (29%). 

5.5.1   Ályktanir um ofreynslu, ójafnvægi og sjö flokkar sóunnar 

Það er nú orðið ljóst að sóun virðist vera til staðar hjá Flutningum LSH. Þegar búið 

er að greina niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í samhengi við kenningar 

Taiichi Ohno um sóun má sjá að visst ójafnvægi (mura) ríkir á vinnustaðnum þar 

sem m.a. fjöldi ferða og fjöldi vinnustunda er misjafn eftir því hvaða hlutverki 

viðkomandi starfmaður gegnir. Slíkt ástand veldur því að mismikið álag er á 

starfsfólki sem kann að valda ofreynslu (muri) hjá einum starfamanni en ekki öðrum 

og gæti þar jafnvel verið um of lítið álag að ræða. Slíkt kann ennfremur að ýta undir 

ójafnvægi (mura) og hugsanlega um leið óánægju meðal starfsfólks. Vangavelta 

greinanda um „andlegt“ ástand vinnustaðarins á þar eflaust vel við þ.e. eru 

starfsmenn ánægðir í starfi, býr í þeim eldmóður að sinna góðu starfi og eru þeir 

hvattir áfram og studdir af stjórnendum? Án dýpri greiningar er þó ómögulegt að 

fullyrða neitt frekar  um það í verkefni þessu. 

Þegar litið er á starfsemina útfrá sjö flokkum sóunnar sem áður hefur verið rætt um 

(Womack og Jones, 1996) má álykta að greina megi sóanir í nokkrum flokkum 

miðað við það skipulag sem ríkir í dag. Dreifð starfsemi deildarinnar og 

hlutverkaskipting (hólfun) starfsmanna virðast leiða af sér minni möguleika til 

samnýtingar ferða og því má segja að skipulagið orsaki óþarfa hreyfingu hjá 

starfsfólki í flutningum (e. Unnecessary Movement by Employees). Vegna mismikils 

álags og ójafnaðara dreifingar á verkefnum myndast að auki ákveðinn  biðtími (e. 

Waiting Time) þar sem starfsfólk hefur í raun ekkert að gera milli álagspunkta. 

Skortur á vitneskju um mikilvægi flutninga þ.e. hvaða viðfangsefnum þarf að sinna 

strax og hverjum ekki, virðist valda því að viðfangefni er flutt of fljótt en slíkt mætti 

skilgreina sem ofþjónustu eða offramleiðslu (e. Production of Inventory That No One 

Wants). Samkvæmt Gylfa (2012) virðast mistök einnig gerast í flutningum vegna 

lélegra merkinga á viðfangefnum sem eykur vinnu starfsmanna við að leysa úr 

vandamálum sem auðveldlega væri hægt að losna við t.d. í formi endurvinnu  vegna 

flutninga á ranga staði (e. Mistakes That Require Rectification).  
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Það er erfitt að álykta um hvort Flutningar LSH séu í raun að fullnægja þörfum 

viðskiptavinarins (deildum) (e. Production Good or Service Which do not Meet 

Meeds of Customers) án frekari greiningar og innleiðingar á mælikvarðum og á 

þessum tímapunkti óraunhæft að fullyrða um hvort verið sé að framkvæma óþarfa 

flutning aðfanga (e. Unnecessary Tranportation of Materials). Eflaust verður að 

skoða það í stærra samhengi m.t.t. heildarstarfsemi spítalans þ.e. skoða verður hvort 

raunveruleg þörf sé fyrir þau aðföng sem verið er að flytja til deildanna í dag.  

Vera má að óþarfa framkvæmdir í ferlum (e. Processing Steps That Are Not Needed) 

eigi sér stað í föstum ferðum þar sem líkur eru á að farið sé á deildir sem ekki þurfa 

þjónustu á þeim tímapunkti eins og nefnt var í samhengi við sorpflutning hér að ofan. 

Það mætti skoða hvort aukin notkun á beiðnum væri ákjósanlegri þ.e að láta 

viðskiptavininn toga til sín þjónustuna í stað þess að þröngva henni að honum í 

óþarflega miklu magni. 

Það má því segja að þegar spurt er hvort sóun sé til staðar á Flutningi LSH virðist 

nokkuð ljóst að svo sé þegar tekið er mið af áðurnefndum atriðum, en hvað er þá 

hægt að gera? Hvernig má þá auka nýtingu starfsmanna og koma í veg fyrir sóun sem 

fyrirfinnst innan starfseminnar? 
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6.0   Tillögur og vangaveltur greinanda 

Þegar litið er til niðurstöðu greiningarinnar má sjá fjölmargar ástæður fyrir því að 

mynda nýtt skipulag Flutninga LSH á Hringbraut sem myndi stuðla að aukinni 

skilvirkni, bæta nýtingu á starfsfólki og útrýma sóun sem kann að fyrirfinnast innan 

starfseminnar. Svo að vinnufyrirkomulag verði hagkvæmara virðist nauðsynlegt að 

framkvæma þrjár grundvallarbreytingar. Þar ber fyrst að nefna sameiningu 

starfsstöðva á Hringbraut, því næst auka áherslu á samvinnu meðal starfsmanna og 

að lokum innleiða og nota skilvirkt hugmyndafræði straumlínustjórnunar svo að hægt 

sé að virkja og styðja starfsfólk í leit að hinu fullkomna ástandi. 

6.1   Allir sem einn 

Eins og áður hefur komið fram er vinnuaðstaða flutninga töluvert dreifð á 

Hringbraut. Miðstöð sjúklingaflutninga er staðsett í enda spítalans, hinni svokölluðu 

„Kringlu“, við aðalinngang Hringbrautar á meðan öllum öðrum flutningum er sinnt 

frá vörumóttöku og póstmiðstöð spítalans. Það liggur ljóst fyrir að slíkt fyrirkomulag 

kann að valda minni möguleikum á samnýtingu ferða en var það einmitt tilfinning 

Gylfa Skarphéðinssonar (2012) að sú sé raunin. Í greiningunni mátti bersýnilega sjá 

að nýting starfsmanna í sjúklingaflutningum var almennt mjög lélegt en samkvæmt 

greiningunni reyndist ekki vera nema  að meðaltali 46% nýting á starfsmönnum í 

sjúklingaflutningum árið 2011 og þá aðeins um 11% nýting í janúar og 32% í júlí. 

Það nýtingarhlutfall gerði ráð fyrir fjórum starfsmönnum í flutningi og einum í 

móttöku beiðna og upplýsingaveitu til gesta spítalans en ef tekið var tillit til þess að 

við sameiningu starfstöðvanna væri aðeins þörf fyrir 1 starfsmann til að sinna 

móttöku allra beiðna en ekki 2 starfsmanna eins og staðan er í dag, myndi 

nýtingarhlutfallið lækka niður í 37% að meðaltali og aðeins 9% í janúar, 24% í júli 

og 33% í ágúst. Hvort sem verið er að ræða um 4 eða 5 starfsmenn sem myndu sinna 

flutningunum er viðkomandi nýtingarhlutfall með engu móti ásættanleg að mati 

greinanda og því töluverð tækifæri sem felast í að sameina starfstöðvarnar í eina 

hvað það varðar. 

Að auki er einnig vert að kanna sér hversu mikill tími myndi losna hjá starfsfólki við 

sameiningu ef horft er til þess að auðveldara væri að samnýta flutningsferðir. Það 

mætti velta fyrir sér hvort starfsmenn sjúklingaflutninga gætu tekið við hluta af 

flutningum af sýnum,  pósti, vörum, matar og /eða lyfja-og lyfjablöndu, í raun gætu 
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þeir sinnt hvaða tegund flutninga sem væri á þeim lausa tíma sem virðist vera fyrir 

hendi. Eflaust er ekki ráðlagt að nýta þá starfsmenn í flutninga á sorpi eða samskonar 

flutningum þar sem um er að ræða beina samskipti og í sumum tilfellum bein 

snerting við sjúklinga, slíkt gæti aukið líkurnar á smiti og sambærilegum hættum. 

6.2   Frá hólfun til heildar 

Eins og sjá mátti í greiningu virtist einnig vera töluvert misjafnt á álagi á starfsfólk 

flutninga eftir hlutverkum. Þannig var mesta nýtingu að finna á vaktmönnum er sinna 

t.d. flutningum á sorpi, líni og vörum á meðan minnsta nýtingin mátti finna hjá 

verkstjóra og þeim starfsmönnum sem sinntu flutningum tengdum eldhúsi spítalans 

og sjúklingum. 

Það má því segja að tilfinning Gylfa (2012) hafi þar  með verið staðfest en slík 

dreifing álags og nýting telst óásættanleg þar sem slíkt ástand er í eðli sínu nokkuð 

ósanngjarnt gagnvart starfsmönnum, sérstaklega í ljósi þess að starfsmenn sem mest 

hvílir á fá ekki umbun í hærri launum. Einnig má gera ráð fyrir því að slíkt ástand 

leiði frekar af sér óánægju meðal starfsfólks en ella. 

Að því sögðu er það mat greinanda að mikilvægt sé að þessi hlutverkaskipting 

(hólfun) verði lögð til hliðar og tekið verði upp aukin samvinna meðal starfsfólks þar 

sem stuðlað sé frekar að jöfnuði og aukinni nýtingu starfsmanna. Á mynd 24 má sjá 

núverandi skipulag og tillögu greinanda að nýju skipulagi en myndirnar lýsa því 

hvernig  viðfangsefni flæðir í gegnum starfshópinn frá móttöku beiðna og aðfanga til 

afhendingar til deilda en það fyrsta sem glögglega má greina er að núverandi 

skipulag hefur verið einföldað töluvert.  

Í nýju skipulagi er þannig gert ráð fyrir að 3 starfsmenn sinni einskonar 

stjórnendastöðum þar sem 1 starfsmaður mun bera ábyrgð á móttöku allra aðfanga 

sem kann að berast inn á spítalann. Þannig ættu að myndast aukin tækifæri á 

skrásetningu og umsjón aðfanga en jafnframt mun sá sami bera ábyrgð á birgðarhaldi 

og umsjón súrkúta eins og hann gerir í dag og almennri umsjón með vörumóttökunni. 

Þá myndi viðkomandi starfsmaður einnig vera ábyrgur fyrir því að skipuleggja og 

koma beiðnum til flutningsteymis frá vörumóttöku og aðstoða við flutninga ef þörf er 

á. 

Verkstjórn mun þá verða í höndunum 1 starfsmanns en greinandi telur ráðlagt að 

honum sé haldið frá almennum flutningum þar sem viðkomandi starfsmaður fengi 
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aukna ábyrgð á sínar hendur en verkstjóri myndi bera ábyrgð á allri daglegri 

starfsemi og skipulagningu vakta starfsfólks ásamt því að vera sá aðili sem hægt er 

að vísa á ef vandamál koma upp.  
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Viðkomandi starfsmaður verður þá starfsmönnum til stuðnings, tengiliður þeirra til 

stjórnanda og deilda t.d. vegna breyttra þarfa. 

Móttöku beiðna mun 1 starfsmaður sinna en viðkomandi starfsmaður mundi bera 

ábyrgð á móttöku allra beiðna sem kunna að berast, dreifingu þeirra til 

flutningsteymis sem í kjölfarið flytur til deilda ásamt skrásetningu í gagnagrunn 

deildarinnar. Greinandi gerir ráð fyrir að þessir 3 starfsmenn vinni náið saman að 

skipulagningu og stjórnun flutningsteymisins sem mun starfa undir þeirra stjórn á 

starfsstöðinni. 

Í stað þess skipulags sem ríkir í dag mun starfsfólk flutningteymisins þá ekki lengur 

vera flokkað eftir hlutverkum  heldur hver einstaklingur skilgreindur sem hluti af 

heildstæðu flutningsteymi þar sem föstum verkefnum yrði dreift jafnt milli 

starfsmanna. Slík skipting gæti verið með ýmsu móti þar sem verkefnum gæti t.d. 

verið skipt niður á starfsmenn milli daga, vikna eða mánuða allt eftir hentugleika 

starfseminnar. Starfsmaður gæti þannig sinnt föstum ferðum fyrir Eldhús Landspítala 

eina vikuna og þá næstu sinnt flutningum á vörum, rusli og líni. Hvernig sem sú 

skipting yrði myndi það vera á höndum verkstjóra að skipuleggja fram í tímann og 

tvinna saman vaktaskipulag og verkefnaskiptingu. 

Megin markmiðið er að hver starfsmaður fái að kynnast og sinna öllum þeim 

verkefnum sem deildin þarf að framkvæma en slíkt skipulag ætti að stuðla að aukinni 

þekkingu starfsmanna sem og auknum sýnileika á starfsemi deildarinnar þar sem 

hver starfsmaður öðlast betri skilning á heildastarfseminni en ekki aðeins þeim hluta 

sem hann áður sinnti. 

Flutningum samkvæmt beiðnum yrði þá dreift ennfrekar á flutningsteymið, allt eftir 

því hvaða starfsmaður er laus þegar beiðni berst hverju sinni. Þannig má segja að 

hver sem er geti lent í hvaða flutningi sem er en starfsmaður í móttöku beiðna myndi 

sinna því hlutverki að dreifa jafnt á teymið þeim flutningum sem þarf að sinna hverju 

sinni. Þannig stuðlar nýja skipulagið að einhverju leiti að aukinni miðstýringu og 

ábyrgð stjórnenda deildarinnar.  

6.3   Í átt að fullkomnun  

Að sameina starfsfólk og útrýma hlutverkaskiptingu (hólfun) sem hugsanlega hefur 

verið allsráðandi í mörg ár er ekki leið sem greinandi telur árangusríka nema stuðst 

sé við hugmyndafræði sem stuðlar enn frekar að aukinni samvinnu og sýnileika á 
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starfseminni. En er það á þessu stigi sem hugmyndafræði straumlínustjórnunar mun 

nýtast sem best. 

Hér verður farið yfir hugmyndir greinanda að bættu vinnufyrirkomulagi sem ætti að 

stuðla frekar að skilvirkni, betri nýtingu og minni sóun í starfseminni en mikilvægt er 

að stjórnendur fylgi því innleiðingaferli sem finna mátti í fræðilegri umfjöllun 

verkefnisins. Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndir að nýju skipulagi 

Flutninga útfrá niðurstöðu greiningarinnar og hugmyndafræði straumlínustjórnunar. 

6.3.1   Virði viðskiptavinarins 

Að skilgreina virði útfrá viðskiptavininum yrði framkvæmt í samstarfi við deildir 

spítalans en í sameiningu yrðu fundnir út þeir þættir sem mikilvægastir eru að þeirra 

mati, hvað skiptir í raun máli og hvað ekki. Hvort sem um er að ræða öryggi, ásýnd 

eða hraði flutninga má eflaust álykta sem svo að virðið geti verið skilgreint á 

mismunandi vegu eftir viðfangefnum eða tegundum flutninga. Þannig gæti 

flutningshraði skipt meira máli þegar kemur að sýnaflutningi og flutningsöryggi 

þegar kemur að pósti, þ.e. að niðustöður úr rannsóknum muni berast á áfangastað 

með vissu án þess að tími skipti þar eins miklu máli eins og þegar um er að ræða sýni 

sem hefur vissan líftíma. Með engu móti er þó hægt að fullyrða um þetta án frekari 

greiningar. 

Samhliða virðisgreiningu er einnig ráðlagt að farið verði yfir, í samstarfi við deildir, 

hvernig annars vegar megi koma á merkjakerfi fyrir viðfangsefni til að koma í veg 

fyrir mistök í flutningum vegna lélegra merkinga og hins vegar hvernig flokka megi 

viðfangsefni eftir mikilvægi en Pareto greining (abc greining) kæmi þar að góðum 

notum. Með Pareto greiningu væri mögulegt að meta hvert viðfangsefni fyrir sig og 

flokka eftir því hver t.d tímarammi þess er. Þannig færu flutningar sem nauðsynlegt 

væri að sinna strax eða svokallaðir „akút“ flutningur í A flokk þar sem tímarammi 

þess gæti verið 5-20 mínútur, önnur viðfangsefni í flokk B þar sem tímaramminn 

væri heldur lengri eða um 20-80 mínútur og önnur síður mikilvæg viðfangsefni frá 

80-320 mínútum svo dæmi séu tekin. Það yrði þó að vera alfarið í höndum 

viðskipatavinarins að meta þörfina hvað það varðar en einnig má geta þess að með 

slíkri skilgreiningu er kominn viss mælikvarði sem hægt er að nota til að meta hvort 

deildin er að fullnægja þörfum viðskiptavina sinna. 
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Slíkt fyrirkomulag ætti að stuðla að aukinni nýtingu þar sem hugsanlega væri hægt 

að bíða með viðfangsefni í flokkum með lengri flutningstíma B og C til næstu fastra 

ferðar á viðkomandi deild. Því væri í raun aðeins brugðist strax við beiðnum á 

viðfangsefnum í A flokk en slíkt ætti að leiða af sér minna álag hvað varðar flutninga 

samkvæmt beiðnum. 

6.3.2   Virðisstraumar vinnustaðarins og  stöðugt flæði  

Þegar komin verður skýr mynd á hvert virðið og þörfin er og viðfangsefnin flokkuð 

eftir mikilvægi er komið að því stigi þar sem allir starfsmenn taka þátt í að kortleggja 

núverandi virðisstraum starfseminnar en greiningin yrði framkvæmd að mestu af 

starfsmönnum enda eru það þeir sem þekkja störfin best. Hönnuð yrði heilstæð mynd 

af flæði flutninganna þar sem greindar yrðu þær þrjár aðgerðir sem ýmist skapa virði, 

skapa ekkert virði en eru nauðsynlegar og aðgerðir sem eru óþarfar, skapa ekkert 

virði og því sóun. Lokaafurð þessa stigs er skipulag sem hannað yrði af 

starfsmönnum og stjórnendum þar sem nýting flutningsferða og starfsmanna hafa 

verið hámörkuð m.t.t. tímasetninga fastra ferða, flutningsleiða og samnýtingu 

flutninga. 

Samhliða kortlagningu virðisstraumsins væri einnig ákjósanlegt að starfsmenn  

myndu leggja grunn að komandi starfi er varðar stöðugar umbætur (e. Continious 

improvement). Með sameinaðri starfsemi hjá deildinni er nauðsynlegt að farið sé í 

algjöra endurskipulagningu á vinnusvæðinu með 5s svo aðstaðan styðji frekar 

starfsfólk í stað þess að hindra það í daglegu starfi. Verkfærið 5s yrði þá eitt af fyrstu 

verkfærum sem starfsmenn myndu nýta í endurskipulagningunni þar sem ávinningur 

vinnunnar væri sýnilegur nánast samstundis. Því væri notkun 5s ákjósnaleg í að hefja 

komandi vinnu þar sem verkfærið stuðlar að ákveðnum hvata fyrir starfsfólk í þeirra 

endalausu leit að fullkomnun. Farið yrði þannig í gegnum þrepin fimm þar sem 

óþarfa hlutum yrði komið frá (e. sort), nauðsynlegum hlutum raðað á rétta staði (e. 

set in order), vinnustaðurinn hreinsaður (e. shine), staðlar innleiddir fyrir alla vinnu 

(e. standardize) og í lokin yrðu starfsmenn þjálfaðir og hvattir í að viðhalda „nýjum“ 

vinnustað í réttu ástandi (e. sustain).  

Þegar virðisstraumar hafa verið greindir og nýtt flutningskipulag lagt fram þar sem 

sóun hefur verið útrýmt eftir bestu getu og vinnustaðurinn endurskipulagður með 5s 

er komið að því að tryggja stöðugt flæði. Með stöðugu flæði er í raun verið að segja 
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að hindrunum verði útrýmt innan ferla svo flutningarnir taki styttri tíma að 

framkvæma en áður. Til hindrana gæti talist lélegt skipulag á vinnustað, takmörkuð 

þekking starfsmanna á verkferlum og ónothæf verkfæri svo dæmi séu tekin. Megin 

markmiðið er að starfsmenn verði hæfari í og geti mætt þeirri þörf sem kann að 

berast frá viðskiptavinum á hraðari hátt en áður.  

Hvað ofangreint varðar telur greinandi að stjórnendur ættu t.d. að leiða hugann að 

aukinni notkun á rafknúnum farartækjum fyrir starfsfólk þar sem flutningsleiðir geta 

verið langar og þar af leiðandi tímafrekar og líkamlega þreytandi. Slík verkfæri ættu 

að stytta flutningstíma að einhverju leiti, í það minnsta að stuðla að minni líkamlegri 

ofreynslu (muri) starfsfólks. 

Staðsetning póst-og sýnahólfa á deildum er einnig atriði sem greinandi telur vert að 

skoða en mögulega mætti fara í algjöra endurskoðun á staðsetningu hólfanna svo 

starfsmenn þyrftu í minna mæli að fara inn á deildir. Ákjósanlegt væri að sameina 

hólf milli hæða en þannig væru nokkrar deildir með sameiginlega afhendingarstaði 

sem aðeins væru aðgengilegir starfsmönnum deilda og flutningsþjónustu. 

Hugsanlega væri þó nóg að koma afhendingarstöðum nær inngöngudyrum innan 

deildanna en að öllu jöfnu eru afhendingarstaðir staðsettir fyrir miðri deild,  oftast í 

ritaramiðstöð eða aðstöðu starfsmanna sem veldur því að starfsmaður þarf að 

umgangast sjúklinga og starfsmenn í töluvert miklu mæli sem kann að auka líkurnar 

á dreifingu sýkinga innan spítalans. Því er ekki aðeins um að ræða aðgerð sem myndi 

stytta flutningstíma og stuðla að stöðugu flæði heldur einnig málefni sem varðar 

sýkingavarnir spítalans. 

6.3.3   Togkraftur viðskiptavina 

Á þessu stigi ætti starfsfólk, vinnusvæði og verkferlar að vera tilbúnir að takast á við 

þá þörf sem kann að myndast þar sem ferlar hafa verið styttir, vinnuaðstaða aðlöguð 

að þörfum starfsmanna þeim til stuðnings og vinnufyrirkomulag þannig háttað að 

hindranir er ekki lengur að standa í veg fyrir að starfsfólk geti tekið á móti togkrafti 

viðskiptavinanna eða deildanna. Er því komið að því að taka upp togframleiðslu, eða 

öllu heldur togþjónustu, en það verður að segjast að núverandi skipulag er að 

einhverjum hluta í líkingu  við slíkt fyrirkomulag þar sem t.d. beiðnum er sinnt um 

leið og þær berast þ.e þegar þörfin myndast. En þar sem ekki hefur verið farið í fyrri 

skref innleiðingaferilsins er ákveðin hætta á að misskilningur geti orðið á hvað sé 
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skilgreint virði í huga viðskiptavinarins sem hugsanlega leiðir af sér að verið sé að 

veita „rétta“ þjónustu á rangan hátt, hugsanlega sé um ofþjónustu að ræða. 

Við togþjónustu er notast við verkfæri sem aðstoðar við miðlun þarfar þegar hún 

berst frá viðskiptavininum en merkimiðar (kan ban) eru þar mikilvægir. Þegar 

flutningur samkvæmt beiðnum berst deildinni samkvæmt núverandi skipulagi hringir 

viðkomandi viðskiptavinur/deild í innanhúsnúmer þar sem starfsmaður í 

beiðnamóttöku skrifar niður beiðnina og miðlar til starfsmanna, oftast í gengum 

talstöð eða með beinum samskiptum á staðnum. Greinandi telur að skortur sé á 

sýnileika þeirra beiðna sem berast hverju sinni þ.e að það sé ekki öllum ljóst að þörf 

sé til staðar á vissri deild á vissum tíma.  

Með það í huga eru miklar líkur á að notkun merkimiða (kan ban) og sjónrænnar 

stjórnunar (e. Visual Management) auki yfirsýn þess aðila sem miðlar beiðnum áfram 

til flutningsteymis sem og annarra starfsmanna sem getur með notkun verkfæranna 

séð á myndrænu formi hvað þarf að gera og hvenær. Það leiðir eflaust af sér aukin 

tækifæri í samnýtingu ferða en með notkun á merkimiðum (kan ban) ætti einnig að 

myndast tækifæri til að koma í veg fyrir endurvinnu (e. Mistakes That Require 

Rectification) flutninga sökum rangra merkinga eins og fram kom í umfjöllun um 

vandamál vinnustaðarins.  

Með sjónrænni stjórnun er átt við að mikilvægir þættir starfseminnar eru gerðir 

myndrænir til að auka skilning starfsfólks á heildarstarfseminni. Þegar litið er til 

Flutninga eru tvö veigamikil atriði sem greinandi telur að eigi heima á veggjum 

vinnustaðarins; annars vegar yfirlitskort af dagskrá fastra ferða og hins vegar 

yfirlitskort yfir deildir sem nýtt yrðu í tengslum við flutninga samkvæmt beiðnum.  

Yfirlitskort af föstum flutningsferðum yrði því þannig háttað að hverju viðfangsefni 

yrði komið fyrir á viðeigandi hátt þar sem sjá mætti klukkan hvað ferðir hefjast og 

hvenær þeim líkur, fjölda þeirra og staðsetningu innan spítalans en lagt yrði upp með 

að hægt væri að merkja hvert viðfangsefni við þann starfsmann sem væri að sinna 

því þann daginn. Með þessu væri hægt að sjá nákvæmlega hvenær starfsmaðurinn er 

í verkefni og hvenær ekki sem stuðlar að því að skipuleggjandi og annað starfsfólk 

Flutninga verður meðvitaðra um hvenær viðkomandi getur sinnt öðrum verkefnum, 

allt verður sýnilegra.  
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Þegar kemur að yfirlitskorti Hringbrautarsvæðisns telur greinandi ákjósanlegt að það 

kort yrði með einhverjum hætti tvinnað saman við yfirlitskort fastra ferða. Megin 

markmið kortsins væri að starfsmenn fengju betri yfirsýn á spítalann þar sem hver 

deild, hæð og svæði væri skilgreint á viðeigandi hátt með merkispjöldum (kan ban) 

vegna B og C flutninga á þá staði sem beiðni berst frá.  

Að mati greinanda ætti verklag flutninganna að vera með tvenns konar hætti,  annars 

vegar að núverandi fyrirkomulag héldist óbreytt að því leiti að það einskorðist við 

beiðnir í A flokk þ.e. þegar beiðnir í A flokk berast er þeim um leið miðlað til 

starfsmanna, annað hvort í gegnum talsstöðvar eins og áður til að nálgast þá 

starfsmenn sem eru þegar á ferð í nánd við viðkomandi deild, eða að kallað sé til 

þeirra sem eru í nálægð við starfsmann í beiðnamóttökunni. Í þess konar tilfellum 

yrði í raun ekki þörf á merkimiðum (kan ban) nema starfsfólk væri ekki til staðar en 

við slíkar aðstæður myndi starfsmaður í beiðnamóttöku fylla út viðkomandi 

merkimiða og setja á réttan stað á yfirlitskorti þar til starfsmaður flutningsteymis 

kæmi á svæðið, sæi viðkomandi þörf og í kjölfar færi strax í verkefnið þar sem um 

væri að ræða viðfangsefni í A flokk. 

Hins vegar myndu beiðnir í B og C flokk færast beint á merkimiða (kan ban)  þar 

sem slíkar beiðnir væru með lengri biðtíma en viðkomandi merkimiða (kan ban)  

yrði einnig komið fyrir á yfirlitskorti deilda í þeim tilgangi að auka yfirsýn 

starfsmanna. Þannig að ef beiðni myndi berast frá t.d. deild 13D færi starfsmaður 

með útfyllt merkispjald, hugsanlega litakóðað eftir tegund flutnings, á þann stað sem 

viðkomandi deild ætti á yfirlitskortinu. Þannig myndi flutningsteymi sjá að þörf væri 

til staða á 13D þar sem tímaramminn væri einhver ákveðinn og hugsanlega það 

rúmur að hægt væri að bíða með viðkomandi flutninga þar til annað hvort fleiri 

beiðnir bærust frá sambærilegu svæði eða beiðnin sem slíkt myndi passa við dagskrá 

fastra ferða og því falla inn í viðeigandi flutningsferð.  

Fyrirkomulag yfirlitskortanna og merkimiða yrði þá hannað m.t.t. starfseminnar og 

þess rýmis sem notast er við en hægt væri að hafa fyrirkomulagið á marga vegu. Að 

mati greinanda er ákjósanlegast að einfaldleiki sé hafður að leiðarljósi. 

6.3.4  Í átt að fullkomnun  

Á þessu stigi er komið að þeirri þrotlausu vinnu við að nálgast fullkomnun í 

starfseminni. Lögð verður áhersla á að reyna að virkja og styðja starfsfólk í að vera í 
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stöðugri leit að allri óþarfa sóun en upplýsingum um hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar, um það hvernig starfsmaðurinn getur sjálfur útrýmt sóun með 

verkfærum straumlínustjórnunar, en má helst nefna  PDCA hringinn í því samhengi, 

verður miðlað til starfsfólks með námskeiðahaldi og skilvirku hópastarfi. Greinandi 

leggur til að unnið verði vel og stöðugt á þessu stigi þar sem sú vinna kann að skila 

sér í því að nýtt fyrirkomulag staðni ekki heldur verði í sífelldri þróun í átt að þörfum 

viðskiptavinarins, í átt að fullkomnun. 

Lagt verður fram tvíþætt skipulag þar sem annars vegar verður stofnaður Kaizen 

hópur en vinnuhópurinn mun vinna úr tillögum starfsmanna og viðskiptavina að betri 

starfsháttum. Í hópnum verður starfsfólk úr mismunandi stéttum, jafnt starfsmenn 

flutningsteymis sem og stjórnendur og skipuleggjendur flutninga. Megin markmið 

hópsins er að stuðla að virku straumlínustarfi innan starfseminnar, að vinna að 

greiningum, ábendingum, kvörtunum og útrýmingu sóunar. Það er þó ekki þannig að 

hópurinn einn muni sjá um alla vinnu sem snýr að umræddum hlutum heldur verður 

hópurinn einskonar þrýstihópur sem hefur það hlutverk að virkja starfsfólk í því 

starfi.  

Greinandi telur mikilvægt að haldin verði regluleg námskeið og vinnustofur þar sem 

starfsmenn verða þjálfaðir í nýjum þáttum tengdum starfseminni og 

straumlínustjórnun. Ákjósanlegt væri að starfsmenn fengju góða yfirsýn á það hvaða 

möguleika er að finna innan hugmyndafræði straumlínustjórnunar t.d. með því að 

kynnast öðrum vinnustöðum, sjá hvernig er unnið annars staðar að sambærilegum 

málum. Námskeiðin gætu þá verið í hvaða formi sem er, mörg styttri námskeið eða 

færri lengri námskeið. Hvernig sem það yrði væri mikilvægt að allir tæku þátt.  

6.3.5   Eftirfylgni og mælikvarðar 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er nauðsynlegt að bæta mælingar, búa til 

mælikvarða og auka eftirfylgni. 

Aukin skilvirkni í skráningum er að mati greinanda gríðarlega mikilvæg í gæðamati á 

þeirri þjónustu sem deildin veitir. Nauðsynlegt er að koma á árlegum samanburði til 

að skoða hvernig þættir eins og nýting starfsfólks er að þróast á milli ára 

Að mati greinanda er því mikilvægt að stjórnendur endurskoði fyrirkomulag 

núverandi skráningakerfis með það í huga hægt sé að auka við upplýsingar fyrir 

hvern flutning, að hægt sé að tilgreina frekar um hverskonar flutning er að ræða m.t.t. 
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stærðar, flokks (A, B, C) og þess tíma sem hver flutningur tekur. Slíkt getur verið 

verðmætt t.d. þegar leggja á frekara mat á nýtingu starfsmanna, tímalengd flutninga 

og/eða til að bera saman við skilgreindar þarfir viðskiptavinarins. 

Þá er notkun mælikvarða nauðsynleg til að sjá hvernig deildin er að ná að uppfylla 

þarfir viðskiptavinarins en greinandi telur að Pareto greiningin ætti að geta veitt 

ákveðin tækifæri til slíkra mælinga. Þannig má segja að þegar viðskiptavinurinn 

skilgreindi hverja flutningstegund eftir pareto greiningunni (abc greining) til að 

flokka viðkomandi viðfangsefni eftir mikilvægi lögðu þeir um leið fram vissan 

mælikvarða á þá þjónustu sem þeir ætlast til af deildinni. 

Með því að nota skráningarkerfið til að flokka beiðnirnar eftir tímasetningum og 

tegundum þ.e hvenær beiðni berst og hvenær henni lýkur er kominn kjörinn 

mælieining á hvernig deildinni er að takast að sinna viðskiptavinum. Með slíku 

fyrirkomulagi ætti að vera hægt að skoða hvort starfsfólk sé í raun að ná tilætluðum 

tímasetningum er settar voru fram af viðskiptavinum deildarinnar. Ef svo sé raunin 

að Flutningar séu að ná að uppfylla þarfir viðskiptavinarins má skoða hver nýting 

starfsfólk er, er hugsanlega of margir að sinna flutningunum. Ef deildin er ekki að ná 

að uppfylla þarfir viðskiptavinarins mætti spyrja sig er flæði flutningsferlar ekki 

næginlega stöðugt, hverjar eru hindraninar eða einfaldlega of fáir starfsmenn. 
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7.0   Lokaorð 

Í upphaf verkefnis þessa var spurt hvort að betur mætti fara hjá Flutningum LSH. 

Eftir ítarlega greiningu á vinnuskipulagi Flutninga LSH liggur það nú fyrir að 

allmargt bendir til þess að nýting á starfsmönnum sé ekki með besta móti og sóun sé 

til staðar. Greiningin bendir til þess að töluvert svigrúm sé til breytinga þar sem 

meðalnýting starfsmanna er einungis 61% en hugsanlegt þykir að eðlileg 

meðalnýting telst um 80% eða meiri. Þegar horft er á niðurstöður greiningarinnar í 

samhengi við fræði um straumlínustjórnun mátti greina ofreynslu (muri), ójafnvægi 

(mura) og fimm af sjö tegundum sóunar eins og hún var skilgreind af Taiichi Ohno 

(Lambert, 2008). Þær hugmyndir um að nota mætti kenningar straumlínustjórnunar 

við greiningu á vinnuskipulagi Flutningum LSH reyndust því á rökum reistar.  

Þegar búið var að greina meðalnýtingu starfsmanna var skoðað hvernig best væri að 

nota hugmyndafræði straumlínustjórnunar til að hámarka nýtingu starfsmanna. Þar 

þótti ljóst að nauðsynlegt væri að ráðast í að greina virði viðskiptavinarins, kortleggja 

núverandi virðisstraum starfseminnar, stuðla að stöðugu flæði ferla, innleiða 

togþjónustu og stuðla að fullkomnun með aukinni þátttöku starfsmanna. Þar að auki 

taldist ákjósanlegt að sameina starfstöðvar og hliðra burt hlutverkaskiptu verklagi á 

deildinni en með því að nýta sér þessi þrep er líklegt að stjórnendur muni auka 

skilvirkni, bæta nýtingu starfsmanna og minnka sóun. 

Niðurstöður greiningarinnar hefðu verið nákvæmari ef til staðar hefðu verið 

upplýsingar um tímalengd flutningsferða en réttar tímasetningar eru grundvallar 

forsenda fyrir nákvæmari niðustöðum. Lagt er til við stjórnendur að þeir leggi vinnu í 

að endurhanna skráningargrunninn áður en áður en frekari greining á starfseminni fer 

fram. 

Það mikilvægasta sem rannsóknin sýnir fram á er að möguleiki á hagræðingu er fyrir 

hendi og í raun ekki þörf á að draga úr þjónustu við deildir ef aukin krafa á sparnað 

er sett á Flutninga LSH. Ef stuðst er við þau verkfæri sem eru til staðar, eins og innan 

straumlínustjórnunar, má betrumbæta rekstrarumhverfið sem stuðlar að aukinni 

skilvirkni, betri nýtingu starfsfólks og minni sóun, í átt að fullkomnun. 
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