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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er lokaverkefni í meistaranámi í viðskiptafræði við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi lokaverkefnisins er 30 ECTS einingar. Markmið 

lokaverkefnisins er að rannsaka viðhorf stjórnenda Landspítala til straumlínustjórnunar 

(e. lean). Lokaverkefnið var unnið á tímabilinu frá september 2014 til maí 2015. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Eðvald Möller, aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands og fær hann bestu þakkir fyrir ánægjulegt og gott samstarf.  

Mörgum ber að þakka veitta aðstoð á tímamótum sem þessum og verður sá listi ekki 

tæmdur hér en þó er vert að nefna nokkra. Fyrst ber að nefna Vigdísi Hallgrímsdóttur og 

Guðrúnu Björgu Sigurbjörnsdóttur sem eru tengiliðir mínir við Landspítala. Þær fá mínar 

bestu þakkir fyrir alla aðstoðina og fyrir að hafa veitt mér tækifæri til að vinna þetta 

lokaverkefni. Mig langar til að þakka þeim stjórnendum Landspítala sem gáfu sér tíma til 

að svara rannsókninni og gera mér þar með kleift að rannsaka þetta viðfangsefni. Gunnvör 

Karlsdóttir, Jóna Svandís Þorvaldsdóttir og Valgerður Garðarsdóttir fá góðar þakkir fyrir 

yfirlestur á lokaverkefninu.  

Foreldrar mínir, Selma Guðnadóttir og Karl Rosenkjær, fá bestu þakkir fyrir alla 

aðstoðina, hvatninguna og stuðninginn í gegnum tíðina.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum, Matthíasi Birgi Nardeau fyrir 

ómældan stuðning, þolinmæði og tillitssemi á meðan vinna við rannsóknina stóð yfir og 

einnig fyrir gagnlegar ábendingar og yfirlestur. Án stuðnings hans hefði þessi ritgerð aldrei 

orðið að veruleika. 
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Útdráttur 

Haustið 2011 hóf Landspítali innleiðingu á aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean). 

Alþjóðalega ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company var fengið til að veita ráðgjöf og 

stuðning við innleiðinguna. Í upphafi var ákveðið að leggja mikla áherslu á fræðslu og 

þjálfun starfsmanna. Gerður var vegvísir þar sem farið var yfir stöðuna á spítalanum og 

mótuð var framtíðarsýn þar sem markmið með frekari umbótum við notkun 

straumlínustjórnunar voru kynnt. 

Notkun og vinsældir straumlínustjórnunar hafa aukist talsvert á undanförnum árum. 

Uppruna straumlínustjórnunar má þó rekja aftur til ársins 1894 í Japan og ársins 1913 í 

Bandaríkjunum. Skilgreining á hugtakinu straumlínustjórnun gengur út á að aukið sé virði 

fyrir viðskiptavininn með lágmarkskostnaði.  

Markmið lokaverkefnisins var að rannsaka viðhorf stjórnenda Landspítala til 

straumlínustjórnunar. Í upphafi voru lagðar fram eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar: 

 Þekkja stjórnendur Landspítala aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)?  

 Upplifa stjórnendur Landspítala að þeir hafi fengið fullnægjandi fræðslu og 
þjálfun í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 Er innleiðing aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) að skila árangri að 
mati stjórnenda? 

Rannsóknin byggir á megindlegum aðferðum þar sem unninn var spurningalisti sem 

innihélt 18 spurningar og var hann lagður fyrir alla 169 stjórnendur spítalans. 

Svarhlutfallið var 49,1% og niðurstöðurnar benda til þess að stjórnendur þekki inn á 

aðferðafræði straumlínustjórnunar. Vel er staðið að fræðslu um aðferðafræði 

straumlínustjórnunar en bæta þarf verklega þjálfun. Heilt yfir telja stjórnendur að 

innleiðing á aðferðafræði straumlínustjórnunar skili árangri.  

Í framhaldi af rannsókninni leggur rannsakandi það til að álíka rannsókn verði 

endurtekin að ári til að meta hvort viðhorf stjórnenda spítalans hafi tekið breytingum á 

þeim tíma. Rannsakandi vonast til að rannsóknin og lokaverkefni þetta verði áhugaverð 

viðbót við þekkingu um straumlínustjórnun og innleiðingu á aðferðafræði hennar.  
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Abstract 

In the fall of 2011 Landspítali - The National University Hospital of Iceland started 

implementing the Lean organizational structure. The international advisory company 

McKinsey & Company was hired to provide advice and support during the 

implementation. In the beginning it was decided to focus on informing and training of 

employees. A guideline was made, were the organizational situation at the hospital was 

analyzed and a vision of the future goals by implementation of lean were introduced. 

The use and popularity of lean has increased over the last couple of years. The origin 

of lean however goes back to the year 1894 in Japan and year 1913 in the United States. 

The definition of lean reflects the idea of increasing the benefits of the customers with 

minimal increases in cost. 

The goal of this final project was to research the opinions of the management of 

Landspítali towards lean. To address the goals of the final project, the following three 

questions were used: 

 Do managers at Landspítali familiar with the lean workflow? 

 Do managers at Landspitali experience that they received sufficient 
information and training in the methodology of lean? 

 How do managers at Landspítali access the results of implementing lean? 

The research builds on quantitative methods where a questionnaire of 18 questions 

was sent to all of the 169 managers at the hospital. The answering rate was 49.1% and 

the results indicate that managers have knowledge of the methodology of lean. Teaching 

of the methodology of lean is well done but practical training is lacking. In general the 

managers find that the introduction of lean has been valuable. 

As a continuation of this research, the researcher suggests that a compatible research 

will be conducted in a year’s time to research changes in opinions over time among 

managers at Landspítali. It is the hope of the researcher that the results of this research 

and final project will become an interesting addition to the knowledge of Lean and 

implementation of its methodologies. 
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„Producing major change in an organisation is not just about signing 

up one charismatic leader. You need a group - a team - to be able to 

drive the change. One person, even terrific charismatic leader, is 

never strong enough to make all this happen“ 

- John Kotter 
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1 Inngangur 

Notkun og vinsældir straumlínustjórnunar (e. lean) hafa aukist talsvert á undanförnum 

árum. Uppruna straumlínustjórnunar má rekja aftur til ársins 1894 í Japan og ársins 1913 

í Bandaríkjunum  

Skilgreining á hugtakinu straumlínustjórnun gengur út að verið sé að auka virði fyrir 

viðskiptavininn með lágmarkskostnaði. Til að ná markmiðinu þurfa fyrirtæki og stofnanir 

að gera sér grein fyrir því að auka þarf flæði vörunnar og/eða þjónustunnar í gegnum alla 

virðiskeðjuna. Koma þarf í veg fyrir alla sóun sem á sér stað í ferlinu, frá upphafi til enda 

þar sem ekki er nægilegt að eyða henni einungis á einangruðum svæðum. Því er mikilvægt 

að búa til ferla sem krefjast minna handafls, minna pláss, minna fjár, valda síður mistökum 

eða göllum og krefjast styttri tíma við afgreiðslu á vöru og/eða þjónustu. 

Með notkun á straumlínustjórnun myndast önnur nálgun á það hver vinnuafköst eru 

þar sem þetta er fjölbreytt og margbrotið ferðalag í áttina að bættum rekstri og því ekki 

einungis ferli. Hægt er að nota straumlínustjórnun í hvaða starfsemi sem er og með því 

að innleiða aðferðafræðina hefst ný og stefnumörkuð vinna. 

Innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala hófst haustið 2011. Alþjóðlega 

ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company var fengið til að veita ráðgjöf og stuðning við 

innleiðinguna. Við upphaf innleiðingarinnar var ákveðið að leggja mikla áherslu á fræðslu 

og þjálfun starfsmanna. Gerður var vegvísir þar sem farið var yfir stöðuna á spítalanum 

og mótuð var framtíðarsýn þar sem markmið með frekari umbótum við notkun 

straumlínustjórnunar var kynnt. Til grundvallar lá öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar 

og samhliða því átti að minnka sóun. Rauntímamælingar og árangursvísar þóttu 

mikilvægur þáttur í innleiðingunni og með þeim yrði hægt að bæta verkferla spítalans 

með því að gera þá skilvirkari. Hvað mannauð spítalans snerti voru þau markmið sett, með 

innleiðingunni, að bæta starfsandann og samskipti starfsfólks með því að virkja betur 

þátttöku starfsmanna. 

Aðferðafræði straumlínustjórnunar var kynnt fyrir öllum stjórnendum Landspítala um 

leið og ákveðið var að hefja innleiðinguna. Haldinn var kynningarfundur haustið 2011 fyrir 

stjórnendur spítalans ásamt ráðgjöfum McKinsey & Company. Stefnt var að því, 
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samkvæmt vegvísi spítalans, að í árslok 2016 yrði helmingur stjórnenda búinn að taka þátt 

í að minnsta kosti einu verkefni tengdu straumlínustjórnun.  

Í vor eru fjögur ár frá því að spítalinn hóf að innleiða aðferðafræðina og því ætti að 

vera komin nokkur reynsla á notkun straumlínustjórnunar.  

Markmið þessarar lokaritgerðar er að kanna hvert viðhorf stjórnenda Landspítala er til 

straumlínustjórnunar. 

Til að varpa betra ljósi á viðfangsefnið eru lagðar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar sem leitað verður svara við: 

 Þekkja stjórnendur Landspítala aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)?  

 Upplifa stjórnendur Landspítala að þeir hafi fengið fullnægjandi fræðslu og 
þjálfun í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 Er innleiðing aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) að skila árangri að 
mati stjórnenda? 

Lagðar voru 18 spurningar fyrir stjórnendur Landspítala en alls eru 169 starfandi 

stjórnendur á spítalanum. Spurningalistinn var sendur í gegnum vefslóð og voru svörin 

órekjanleg. Ýmist var notast við valspurningar, opnar spurningar eða spurningar með 

valmöguleikum.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í upphafi er fjallað fræðilega um 

straumlínustjórnun, aðferðafræði hennar og helstu verkfæri sem tilheyra 

aðferðafræðinni. Sagt er frá Toyota húsinu, uppbyggingu þess og helstu eiginleika. Þá er 

fjallað um gæðastjórnun. Því næst er fjallað um breytingastjórnun, helstu fræðimenn sem 

skrifað hafa um hana og fjallað um eðli og stærð breytinga. Því næst er sagt frá 

Landspítala, sögu spítalans, innleiðingu straumlínustjórnunar og framtíðarsýn. Að lokum 

er fjallað um rannsóknina, aðferðafræði hennar, rannsóknina sjálfa, niðurstöður hennar 

og í kjölfarið eru umræður. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að vel er staðið að fræðslu til stjórnenda 

en bæta þarf verklega þjálfun. Vel hefur tekist að kynna tilgang og framtíðarsýn spítalans 

með innleiðingunni og gegnum gangandi telja stjórnendur að innleiðingin sé að skila 

árangri á spítalanum. Stjórnendur eru vel upplýstir um þann árangur sem náðst hefur með 

innleiðingunni og telja 87,5% stjórnenda að straumlínustjórnun sé aðferðafræði sem 
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muni festast í sessi á spítalanum. Meira en helmingur stjórnenda eru almennt ánægðari í 

starfi eftir að innleiðingin hófst.  
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2 Fræðilegur kafli 

2.1 Hvað er straumlínustjórnun 

Mikið hefur verið skrifað af fræðilegu efni um straumlínustjórnun en erfitt hefur reynst 

að skilgreina hana á einn veg sem hugtak. Straumlínustjórnun er aðferðafræði sem er 

bæði notuð sem verkfæri og stjórnunarhættir (Graban, 2012). Með notkun á 

straumlínustjórnun myndast önnur nálgun á það hver vinnuafköst eru þar sem þetta er 

fjölbreytt og margbrotið ferðlag í áttina að bættum rekstri og því ekki einungis ferli. 

Straumlínustjórnun er hægt að nota í hvaða starfsemi sem er og með því að innleiða 

aðferðafræðina hefst ný og stefnumörkuð vinna (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Womack og Jones (2003) skilgreina straumlínustjórnun sem aðferðafræði þar sem 

leitast er við að lágmarka tíma og fyrirhöfn viðskiptavina með því að uppfylla þarfir og 

óskir þeirra en á sama tíma sé virði fyrirtækisins aukið með því að koma í veg fyrir sóun.  

Mark Graban (2012) skilgreinir straumlínustjórnun sem hugtak, aðferð og verkfæri sem 

notað sé til að skapa og skila sem mestum verðmætum til viðskiptavina. Þetta er 

aðferðafræði sem hefur það að markmiði að koma í veg fyrir sóun en hagnýta þó á sama 

tíma alla þá þekkingu og hæfileika sem starfsfólk býr yfir (Graban, 2012).  

Taiichi Ohno skilgreinir straumlínustjórnun sem aðferðafræði þar sem horft sé á 

tímaásinn frá því að viðskiptavinur leggur fram pöntun þar til búið er að greiða fyrir 

vöruna og/eða þjónustuna. Markmið straumlínustjórnunar er að stytta tímaásinn með því 

að koma í veg fyrir alla sóun sem á sér stað við afgreiðslu vörunnar og/eða þjónustunnar 

(Graban, 2012). 

Framangreindar skilgreiningar á straumlínustjórnun fela í sér að verið sé að auka virði 

fyrir viðskiptavininn með lágmarkskostnaði. Til þess að ná þessum markmiðum þurfa 

fyrirtæki og stofnanir að gera sér grein fyrir því að auka þarf flæði vörunnar og/eða 

þjónustunnar í gegnum alla virðiskeðjuna. Koma þarf í veg fyrir alla sóun sem á sér stað í 

ferlinu, frá upphafi til enda, þar sem ekki er nægilegt að eyða henni einungis á 

takmörkuðum svæðum. Því er mikilvægt að búa til ferla sem krefjast minna handafls, 

minna pláss, minna fjár, valda síður mistökum eða göllum og krefjast styttri tíma við 

afgreiðslu á vöru og/eða þjónustu (Lean Enterprise Institute, e.d. -a). 

Ekki er til nein ein rétt leið við innleiðingu á straumlínustjórnun (Liker & Meir, 2006).  



18 

2.2 Uppruni straumlínustjórnunar 

Uppruna straumlínustjórnunar má rekja aftur til ársins 1894 í Japan og ársins 1913 í 

Bandaríkjunum (Lean Enterprise  Institute, e.d. –a; Liker J.K., 2004).  

Árið 1894 hóf maður í Japan að nafni Sakichi Toyoda rekstur í vefiðnaði. Sakichi Toyoda 

þótti mikill frumkvöðull í iðngreininni og rekstur hans hafði það framyfir aðra að notast 

var við háþróaða sjálfvirka vefstóla sem gengu fyrir rafmagni. Gekk sú framleiðsla vel en 

vefiðnaður var mjög umfangsmikill á þessum tíma í Japan. Þegar Sakichi Toyoda var 

kominn á efri ár tók sonur hans Kiichiro Toyoda við rekstrinum (Liker J. K., 2004). 

Kiichiro Toyoda lærði verkfræði og var einnig mikill frumkvöðull líkt og faðir hans. Hann 

hafði mikinn áhuga á því að skilja hluti og eðli þeirra. Eftir að Kiichiro Toyoda tók við 

rekstrinum af föður sínum fór hann að einbeita sér að framleiðslu bíla og fyrirtækið fékk 

þá nafnið Toyota Motors (Liker J. K., 2004). 

Árið 1903 stofnaði maður að nafni Henry Ford fyrirtækið Ford Motors og sérhæfði það 

sig í framleiðslu á bílum. Árið 1913 hóf Henry Ford að þróa framleiðsluaðferð sem var 

fram að því óþekkt og nefndi hann hana flæðisframleiðslu. Á nútímamáli kallast 

flæðisframleiðsla færiband (Lean Enterprise Institute, e.d. -a).  

Árið 1930 lágu leiðir Henry Ford og Kiichiro Toyoda í fyrsta skipti saman en þá 

heimsóttu æðstu starfsmenn Toyota Motors fyrirtæki Henry Fords, Ford Motors. Var 

þetta fyrsta heimsóknin af mörgum og höfðu starfsmenn Toyota mikinn áhuga á að sjá og 

læra af framleiðslu Ford fyrirtækisins. Með því að fá að fylgjast með framleiðslu þess sáu 

Kiichiro Toyoda og starfsmenn hans að Ford fyrirtækið einblíndi á að hafa flæði í gegnum 

allt framleiðsluferlið. Lærdómurinn var sá að í staðinn fyrir að framleiða einn bíl í einu 

náðist fram betri nýting með því að framleiða hvern hlut sem þurfti í bílinn í ákveðnu 

magni og setja að lokum marga bíla saman í einu. Með þessari aðferð sáu starfsmenn 

Toyota að hægt væri að lágmarka kostnað, auka fjölbreytni, gæði og afköst en á sama 

tíma væru þeir að koma til móts við þarfir viðskiptavina. Í kjölfar þessarar uppgötvunar 

um betri framleiðslu var aðferðafræðin um Toyota húsið (e. The Toyota Production 

System) (TPS) sett fram og í kjölfarið varð hún að því sem í dag er kallað 

straumlínustjórnun (e. lean) (Liker J. K., 2004; Lean Enterprise Institute, e.d. -a). 
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2.3 Innleiðing straumlínustjórnunar 

Við upphaf innleiðingar á straumlínustjórnun er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

ekki er til nein ein rétt nálgun á innleiðingu aðferðafræðinnar. Hvert fyrirtæki eða stofnun 

sem ákveður að innleiða aðferðafræði straumlínustjórnunar hefur ákveðinn byrjunarreit 

að vegferðinni og einnig markmið með innleiðingunni (Graban, 2012). 

Það er mikilvægt að ætla sér ekki um of við upphaf innleiðingar heldur setja sér fá en 

skýr og skilmerkileg markmið. Þannig aukast líkurnar á því að innleiðing takist. Tilgangur 

þess að hafa fá en góð markmið er sá að auðvelda mönnum að læra af reynslunni og hafa 

betri yfirsýn, vita hvað virkar hverju sinni og hvað virkar ekki. Skipulagning er mikilvæg í 

upphafi og það sama á við um reynslu og framkvæmd, þar sem hvert fyrirtæki eða stofnun 

hefur sína sérstöðu, en eins og áður sagði er ekki til nein ein rétt leið við innleiðinguna 

(Graban, 2012). 

Það hefur sýnt sig að það borgar sig ekki að innleiða straumlínustjórnun í fyrirtæki eða 

stofnun í heild, heldur þykir betra að skipta fyrirtækinu eða stofnuninni upp í smærri 

einingar eða deildir. Þannig er hægt að styðja við innleiðinguna, veita rétta fræðslu og 

þjálfun til starfsmanna og vera með eftirfylgni (Graban, 2012). 

Undirbúningur við innleiðingu straumlínustjórnunar er unnin í fimm skilgreindum 

áföngum líkt og mynd númer eitt lýsir. Þessir áfangar fela í sér að; skilgreina (e. define), 

mæla (e. measure), greina (e. analyse), endurbæta (e. improve) og stýra (e. control) 

(Breyfogle III, 2008). 

 

Mynd 1 - Innleiðingarferli straumlínustjórnunar (Breyfogle III, 2008) 

Samkvæmt Breyfogle III (2008) hefur hver áfangi ákveðinn tilgang og gildi í 

innleiðingunni en hér að aftan verður fjallað um þá hvern fyrir sig. 

Skilgreina  

Í upphafi er valinn ákveðinn verkefnishópur sem mun koma að innleiðingunni og fær 

sá hópur þjálfun í aðferðafræði straumlínustjórnunar. Með því að velja í hópinn má segja 

að upphafið að innleiðingunni sé hafið. Staða fyrirtækisins er metin út frá framleiðslu, 

stjórnun, gildum, hugarfari og hegðun. Þegar byrjað er á innleiðingunni er mikilvægt að 
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allir þeir sem koma að verkefninu séu vel upplýstir, hvort sem um er að ræða deild eða 

fyrirtæki. Þetta á við um alla starfsmenn, bæði stjórnendur og almenna starfsmenn 

(Breyfogle III, 2008). 

Mæla 

Þegar verkefnishópur hefur verið stofnaður og búið er að upplýsa alla starfsmenn er 

vinnusvæðið sjálft heimsótt og þar er fylgst með því hvernig hlutirnir fara fram. Fundin 

eru upptök sóunar, breytileika og óstöðugleika í verkferlum. Út frá þessu eru helstu 

áfangar verkefnisins skilgreindir og athugað hvaða gögn þarf að útvega (Breyfogle III, 

2008). 

Greina  

Í áfanganum eru orsakir fyrir sóuninni og breytileikanum greind og í kjölfarið er stefna 

fyrirtækisins skilgreind. Fundnir eru út árangursmælikvarðar fyrirtækisins og rætt er 

formlega við starfsmenn um það hvað þeim finnist að betur megi fara. Reynt er að taka 

strax fyrir þau mál sem hægt er leysa á auðveldan hátt, líkt og að bæta vinnuaðstöðu eða 

flæði milli starfsmanna. Í straumlínustjórnun er lögð mikil áhersla á að allir starfsmenn 

taki þátt í vinnunni, ekki einungis stjórnendur, og því eru almennir starfsmenn fengnir til 

að aðstoða við að móta framtíðarstefnu fyrirtækisins (Breyfogle III, 2008).  

Endurbæta  

Í áfanganum um endurbætur er framtíðarsýn fyrirtækisins kynnt og skilgreind fyrir 

öllum starfsmönnum fyrirtækisins. Í kjölfarið er fræðsla og þjálfun í aðferðafræði 

straumlínustjórnunar skipulögð (Breyfogle III, 2008).  

Stýra 

Í síðasta áfanganum sem er stýring, er einblínt á stuðning við stjórnendur fyrirtækisins. 

Eftirfylgni er höfð með nýjum verkferlum og passað er upp á að stöðugar framfarir eigi 

sér stað svo fyrirtæki staðni ekki (Breyfogle III, 2008). 

 

Til þess að auðvelda fyrirtækjum notkun og skilning á straumlínustjórnun settu 

Womack og Jones (1996) fram lögmál straumlínustjórnunar, sjá mynd tvö. Tilgangur 

lögmálsins var að skilgreina betur aðferðafræði straumlínustjórnunar þannig að fyrirtæki 

og stofnanir gætu nýtt sér lögmálið við að innleiða aðferðafræðina.  
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Mynd 2 - Lögmál straumlínustjórnunar (Lean Enterprise Institute, e.d. –c) 

Lögmál Womack og Jones (1996) gengur í hnotskurn út á að: 

1. Koma auga á virði (e. identify value) – Tilgreina virði vöru/þjónustu út frá 
nákvæmum þörfum viðskiptavinarins. 

2. Kortleggja virðiskeðjuna (e. map the value stream) – Virðismeta alla þjónustu sem 
fyrirtækið/stofnunin býður upp á og eyða út þeirri þjónustu sem ekki inniheldur 
nein verðmæti. 

3. Skapa flæði (e. create flow) – Að ferlar flæði óhindrað og tafarlaust.  

4. Koma á togi (e. establish pull) – Forðast að þrýsta á ferlið, leyfa viðskiptavini að 
ráða för og láta hann þrýsta virðinu upp.  

5. Leitast eftir fullkomnun (e. seek perfection) – Þegar búið er að tilgreina virðið, 
virðismeta þjónustuna, koma á flæði og leyfa viðskiptavininum að ráða för þarf að 
endurtaka hringinn þar til náðst hefur fullkomnun. Mikilvægt er að framkvæma 
stöðugar umbætur (Lean Enterprise institute, e.d. –c; Graban, 2012). 

Lykillinn að því að fyrirtæki geti tileinkað sér og starfað eftir lögmálum 

straumlínustjórnunar er að menningin sem ríkir innan fyrirtækisins byggi á trausti og 

hvatningu en ekki skipunum og yfirráði. Mikilvægt er að allir starfsmenn fyrirtækisins fái 

tækifæri og frelsi til að vinna að framförum, koma í veg fyrir sóun sem þeir telja að sé til 

staðar og stuðla þannig að stöðugum umbótum. Það að starfsmenn fái tækifæri til að taka 

Kortleggja 
virðiskeðjuna

Skapa flæði

Koma á togi

Leitast eftir 
fullkomnun

Koma auga á 
virði
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þátt í mótun menningar fyrirtækisins leiðir af sér að fólk leggur meira á sig við að sinna 

starfi sínu vel. Hefur það sýnt sig að fyrirtæki sem hafa tileinkað sér lögmál 

straumlínustjórnunar og aðferðafræði hennar, hafa í kjölfarið náð góðum árangri. Má þar 

nefna ánægðari viðskiptavini, aukna starfsánægju, lækkun kostnaðar og aukin gæði 

(Jones, Medlen, Merlo, Robertson, & Stepherdson, 1999). 

2.4 Átta gerðir sóunar 

Straumlínustjórnun gengur, eins og greint hefur verið frá, út á að koma í veg fyrir alla sóun 

en skapa og skila á sama tíma sem mestum verðmætum til viðskiptavina (Graban, 2012). 

Hægt er að segja að sóun sé allt það sem eykur kostnað en skilar á sama tíma ekki auknu 

virði (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004).  

Upphaflega skilgreindi bílaframleiðandinn Toyota sjö gerðir af sóun en fræðimaðurinn 

Liker (2004) bætti við áttundu gerðinni. Þær eru; gallar (e. defect), offramleiðsla (e. 

overproduction), flutningur (e. transportation), bið (e. waiting), lager (e. inventory), 

hreyfing (e. motion), ofvinnsla (e. overprocessing) og síðasta gerð sóunar, sú sem Liker 

(2004) bætti við, snýr að því að nýta ekki þekkingu og hæfni starfsmanna (e. human 

potential). Hver sóun hefur ákveðna skilgreiningu og eru þær eftirfarandi: 

Gallar 

Með göllum er átt við þegar endurtaka þarf eitthvað sem ekki hefur heppnast í fyrsta 

skiptið. Tímanum hefur þá verið eytt í að gera eitthvað rangt sem felur í sér að viðkomandi 

þarf að byrja á því að leita uppi villuna, leiðrétta hana og endurtaka hlutinn aftur (Graban, 

2012). 

Offramleiðsla  

Offramleiðsla á sér stað þegar framleitt er meira en viðskiptavinurinn hafði óskað eftir 

og/eða þegar framleiðsla er gerð of snemma þannig að ekki er hægt að nýta framleiðsluna 

(Graban, 2012). Til að koma í veg fyrir offramleiðslu þarf að bæta gæði framleiðslunnar 

hverju sinni (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Flutningur 

Flutningur er þegar verið er að flytja vöru (sjúkling, sýni eða efni) að óþörfu. Þetta gerist 

þegar vinnusvæði eru illa skilgreind. Til dæmis ef flytja þarf sjúkling frá svæði A til svæðis 

B áður en hægt er að flytja viðkomandi á endastöð C. Til að bæta ferlið þyrfti að eyða út 
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svæði B þannig að sjúklingurinn yrði fluttur beint frá A til C (Drew, McCallum, & 

Roggenhofer, 2004; Graban, 2012). 

Bið  

Bið er skilgreind sem sá tími þar sem starfsfólk er aðgerðarlaust og/eða þegar búnaður 

er ekki notaður. Á meðan starfsfólk bíður er ekki verið að skapa virði og þá myndast óþarfa 

töf. Biðin getur til dæmis stafað af seinkun á afhendingu hráefna, bilun í tækjum, lélegri 

skipulagningu á nýtingu vinnustöðva eða lélegum búnaði. Mikilvægt er að unnið sé 

stöðugt í verkferlum og búnaði til að fyrirbyggja alla bið (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 

2004; Graban, 2012). 

Lager  

Mikill kostnaður fylgir því að vera með vörur á lager hverju sinni, auk þess sem pláss 

fyrir lagervörur getur verið takmarkað. Vörur eða hlutir eru settir á lager þegar framleiðslu 

er lokið en viðskiptavinur hefur ekki óskað eftir afhendingu á viðkomandi tíma. Þegar 

mikið hefur safnast fyrir á lager getur þurft að farga vörum, til dæmis útrunnum lyfjum. 

Ástæða þess að offramleiðsla á sér stað er sú að framleiðslulotur eru of stórar og því situr 

fyrirtækið uppi með lager. Tryggja þarf betri stýringu á framleiðslulotum til að koma í veg 

fyrir uppsöfnun á lager (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004; Graban, 2012). 

Hreyfing 

Óþarfa hreyfing vinnuafls eða hráefna innan verkferilsins veldur sóun. Getur óþarfa 

hreyfing til dæmis stafað af lélegu skipulagi vinnusvæðis sem gerir það að verkum að 

starfsmenn þurfa að leita að verkfærum/áhöldum eða ganga langt á milli svæða til að geta 

sinnt vinnu sinni. Til að minnka óþarfa hreyfingu starfsfólks þarf að bæta skipulag 

vinnusvæðisins, með tilliti til fjarlægðar milli vinnusvæða, skipulags og aðgengis að 

verkfærum eða áhöldum (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004; Graban, 2012). 

Ofvinnsla  

Ofvinnsla er vinna sem er unnin en ekki er metin til fjár. Um er að ræða til dæmis 

meðhöndlun hráefna fyrir framleiðslu eða óþarfa gæðaeftirlit. Til að koma í veg fyrir 

ofvinnslu þarf að fara vel yfir verkferla og eyða út þáttum sem valda ofvinnslu (Drew, 

McCallum, & Roggenhofer, 2004; Graban, 2012).  
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Ónýtt þekking og hæfni starfsmanna  

Starfsmenn geta oft og tíðum búið yfir mikilli þekkingu og reynslu. Yfirleitt er hægt að 

nýta þekkingu og reynslu þeirra við lausn mála. Mikilvægt er því að hlusta á starfsmenn, 

leyfa þeim að koma með hugmyndir að umbótum og vera hvetjandi (Graban, 2012). 

2.5 Verkfæri straumlínustjórnar 

Við innleiðingu á straumlínustjórnun er hægt að styðjast við ákveðin verkfæri sem fylgja 

aðferðafræðinni líkt og Kaizen, essin fimm, kortlagningu virðisstrauma, sýnilega stjórnun 

og fleiri. Meira býr þó að baki straumlínustjórnunar en einungis þessi verkfæri, þó að þau 

hjálpi (Graban, 2012). Hér verður fjallað um helstu verkfæri straumlínustjórnunar. 

2.5.1 Kaizen 

Hugtakið Kaizen þýðir stöðugar endurbætur á japönsku. Orðið „Kai“ þýðir breytingar og 

„zen“ þýðir góðar (Liker J. K., 2004; Goetsch & Davis, 2010). Kaizen aðferðafræðin gengur 

út á það að starfsfólk með viðhlítandi og sambærilega kunnáttu kemur saman og vinnur í 

fjóra til fimm daga. Viðfangsefnin eru verkefni sem eru stutt og hnitmiðuð og unnið er að 

endurbótum. Árangur slíkra verkefna er oft mjög góður þar sem miklar væntingar eru hjá 

stjórnendum fyrirtækisins um að hópurinn skili góðum niðurstöðum og knýr það oft fram 

hugvitssamar og nýjar leiðir til að framkvæma hlutina (George, 2003). 
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Mynd 3 - Kaizen (Goetsch & Davis, 2010) 

Á mynd þrjú má sjá þau verkfæri sem mest eru notuð í Kaizen aðferðafræðinni. Líkt og 

áður sagði þá gengur Kaizen aðferðafræðin út á stöðugar umbætur og hægt er að segja 

að umbæturnar eigi sér stað varðandi alla hluti/ferla, á öllum stigum, ávallt og öllum 

stundum (Goetsch & Davis, 2010). 

2.5.2 Essin fimm 

Essin fimm (e. 5S) er aðferðafræði sem gengur út á að skipuleggja og viðhalda vinnusvæði 

samkvæmt stöðluðu formi. Ávinningur þess er að greina og eyða út sóun, viðhalda og 

bæta stöðugt búnað og vinnuumhverfi ásamt því að bæta eignarhald starfsmanna.  

Upphaflega kemur heitið á þessari aðferðafræði úr japönsku og stendur hvert „ess“ 

fyrir ákveðna aðgerð sem gerð er í skrefum. Fyrsta essið stendur fyrir seiri eða flokkun (e. 

sort), annað fyrir setion eða skipulagningu (e. straighten), þriðja fyrir seiso eða skin (e. 

shine), fjórða fyrir seiketsu eða staðlar (e. standardize) og það fimmta fyrir shitsuke eða 

notkun og viðhald (e. sustain). Fyrstu þrjú essin ganga út á að greina sóun og útrýma henni 

en tvö síðustu að viðhalda þeim góðu aðstæðum sem náðst hafa (Liker J. K., 2004).  

Kaizen

Einblína á 
viðskiptavini

Teymisvinna

"Just in 
time"

GæðahringirSjálfstæði

Samvinna

Viðhald
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Flokkun  

Þetta er fyrsta aðgerð essanna fimm og stendur fyrir flokkun. Gengur hún út á að fara 

yfir alla starfsemi með það í huga að halda eftir nauðsynlegum hlutum en eyða út 

ónauðsynlegum (Arthur, 2011; Liker J. K., 2004). 

Skipulagning  

Önnur aðgerðin snýst um að skipuleggja og koma á sýnilegri stjórnun með því að 

hverjum hlut sem ekki var eytt eftir flokkunina er fundinn staður til geymslu. 

Skipulagningin gengur út á að raða hlutunum upp eftir því hve oft þeir eru notaðir. Með 

sýnilegri stjórnun er átt við að svæði séu merkt fyrir hluti, hvort sem um er að ræða línur 

í gólfi fyrir staðsetningar á ákveðnum hlut eða skuggatöflur fyrir verkfæri til dæmis. Með 

þessari leið verður greinilegt hvar hvaða hlutur á að vera. Í þessari aðgerð gildir sú regla 

að hver hlutur á sinn ákveðna stað og jafnframt að hver staður á sinn ákveðna hlut (Liker 

J. K., 2004). 

Skin 

Þriðja aðgerðin er skin en þá eru svæði og tækjabúnaður þrifin. Með því að hafa hlutina 

snyrtilega í kringum sig er auðveldara að koma auga á bilanir í búnaði, sömuleiðis er komið 

í veg fyrir að búnaður skemmist enn frekar (Liker J. K., 2004). 

Staðlar  

Fjórða aðgerðin eru staðlar en með henni er átt við þróun kerfa og staðla eða verkferla 

til að viðhalda fyrstu þremur essunum. Til dæmis geta þetta verið staðlar í formi mynda 

sem sýna hvernig vinnusvæði eiga að líta út. Staðlarnir þurfa að vera aðgengilegir fyrir alla 

og geta til dæmis verið á töflum á vinnusvæðunum (Arthur, 2011; Liker J. K., 2004). 

Notkun og viðhald 

Fimmta og síðasta aðgerðin er viðhald en þá er rýniáætlun innleidd fyrir vinnusvæði 

samkvæmt þeim stöðlum sem gerðir hafa verið. Með því að innleiða rýniáætlun skapast 

ákveðið aðhald. Einnig eru fyrstu þrjár aðgerðirnar framkvæmdar, það er flokkun, 

skipuleggja og skin en þannig er hægt að endurmeta aðstöðuna hverju sinni (Arthur, 2011; 

Liker J. K., 2004). 



27 

2.5.3 Kortlagning virðisstrauma  

Kortlagning virðisstrauma (e. value stream mapping, VSM) er aðferðafræði sem gengur 

út á einfalda skýringarmynd. Hún sýnir hvert skref sem þarf til að láta þjónustu eða vöru 

flæða frá því að viðskiptavinur óskar eftir þjónustunni/vörunni og þar til hún er afhent. 

Hægt er að notast við kortlagningu virðisstrauma með því að skoða mismunandi skref út 

frá tímanum (Pyzdek, 2003). 

Samkvæmt Pyzdek (2003) er hægt er að skilgreina hlutverk kortlagningu virðisstrauma 

á sjö vegu en þeir eru: 

1. Að virði vörunnar eða þjónustunnar sé skilgreint út frá sjónarhorni 
viðskiptavinarins. 

2. Að núverandi ferli af vinnu eða þjónustu sé teiknað upp. 

3. Að notast sé við önnur verkfæri straumlínustjórnunar til að greina hvar sóun á 
sér stað í ferlinu. 

4. Að framtíðarferli vinnunnar eða þjónustunnar sé teiknað upp. 

5. Að þróaðar séu aðferðir til að breyta ferlinu. 

6. Að aðferðir sem þróaðar voru samkvæmt lið fimm séu notaðar. 

7. Að nýtt ferli sé prófað svo að fullvíst sé að það virki. 

 

Womack og Jones (1996) skilgreina virðisstrauma sem allar sérstakar aðgerðir sem 

framkvæma þarf til að koma vöru eða þjónustu í gegnum þrjá ákveðna ferla sem eru í 

hlutverki stjórnenda. Ferlarnir eru eftirfarandi:  

 Að öll þau vandamál sem koma upp í tengslum við vöru eða þjónustu séu 
leyst í upphafi. 

 Upplýsingaflæði sé til staðar frá því að framleiðslan hefst og þangað til að 
viðskipavininum sé afhend varan eða þjónustan. 

 Að fylgst sé með umbreytingu hráefnis til fullunninnar vöru. 
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2.5.4 Sýnileg stjórnun  

Sýnileg stjórnun (e. visual management system, VMS) er oft áhrifaríkt að nota við 

innleiðingu straumlínustjórnunar þar sem sú aðferðafræði gengur út á að fá vandamál 

strax upp á yfirborðið, það er að gera þau sýnileg (Liker J. K., 2004). 

Þegar byrjað er að nota sýnilega stjórnun er mikilvægt að ganga úr skugga um að allir 

stjórnendur skilji ástæðuna fyrir því að hún sé notuð því annars er hætta á því að 

innleiðing hennar mistakist. Með því að styðjast við sýnilega stjórnun eykst áherslan á 

sjálft ferlið og gefur það meiri hugmynd um hvers má vænta. Einnig er þetta góð leið til 

að sjá tækifæri þar sem hægt er að bæta um betur (Mann, 2010).  

Með því að innleiða sýnilega stjórnun og notast við verkfæri hennar líkt og töflur, 

teikningar, skýringarmyndir og fleira má komast hjá því að starfsfólk þurfi stöðugt að 

spyrja spurninga sem ef til vill eru ávallt þær sömu. Með sýnilegri stjórnun er hægt að 

bæta upplýsingarflæðið til starfsmanna umtalsvert. Fyrir stjórnendur er gott að hugleiða 

hvaða spurningar það eru sem starfsfólkið spyr oftast (Graban, 2012). 

2.5.5 3P aðferðafræðin  

Aðferðafræði 3P stendur fyrir þjónustu (e. product), feril (e. process) og undirbúning  

(e. preparation). Aðferðafræðin gengur út á að greina heildarferli þjónustu og/eða vöru 

og koma í veg fyrir sóun, ólíkt og Kaizen aðferðafræðinni sem gengur út á stöðugar 

umbætur (Ramakrishnan & Testani, 2011). 

Markmiðið með aðferðafræðinni er að þróa ferli fyrir vöru og/eða þjónustu sem 

gengur út á að uppfylla þarfir viðskiptavinarins með minnstu mögulegu sóun þannig að 

afgreiðslan flæði áfram með sem fæstum hnökrum. Stuðst er við aðferðafræði 3P þegar 

hönnuð er vara og/eða þjónusta eða þegar ákveðið er að endurhanna núverandi vöru 

og/eða þjónustu (LEAN Healthcare West, e.d.).  

Eftirfarandi atriði þarf að uppfylla þegar stuðst er við 3P aðferðafræðina en þau eru: 

1. Nota verkfæri straumlínustjórnunar, til dæmis „fimm hví“ eða „sex sigma 
aðferðina“ til að yfirfara ferla og/eða þjónustu með það að í huga að koma í 
veg fyrir alla sóun frá upphafi. 

2. Leita leiða til að uppfylla þarfir viðskiptavina með því að láta þjónustuna flæða 
áfram hnökralaust.  
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3. Prófa ferlana með það í huga að mögulega þurfi að byrja á atriði númer eitt 
aftur til að ná sem mestum árangri. 

4. Endurmeta ferla og/eða þjónustu út frá því hvort að allri sóun hafi verið eytt.  

(LEAN Healthcare West, e.d.) 

2.5.6 Sex sigma aðferðin  

Aðferðafræði sex sigma aðferðarinnar (e. Six sigma) gengur út á ákveðið umbótaferli sem 

sækist stöðugt eftir fullkomnun og framförum með því að lágmarka dreifni og staðalfrávik 

(Vais, Miron, Pedersen, & Folke, 2006; Goetsch & Davis, 2010).  

Aðferðafræði sex sigma aðferðarinnar dregur heiti sitt af gríska stafnum sigma, (σ) en 

aðferðafræðin stendur fyrir tölfræði eða réttara sagt tölfræðilegan útreikning um 

staðalfrávik (Goetsch & Davis, 2010). 

Markmið sex sigma aðferðarinnar er að koma í veg fyrir sóun í öllum ferlum með 

ákveðnum skilgreindum umbótaverkefnum með það að markmiði að lækka kostnað og 

auka ánægju viðskiptavina. Eitt af grundvallaratriðum aðferðafræðinnar er að skilgreina 

þarfir viðskiptavina með því að finna út hvað það er sem skilgreinir gæði vörunnar eða 

þjónustunnar. Stuðst er við sex skref í aðferðafræðinni en þau eru að: 

1. Skilgreina eiginleika vöru sem eftirspurn er eftir af hálfu viðskiptavinar. 

2. Flokka eiginleika vöru eftir mikilvægi hennar. 

3. Ákveða hvort eiginleikum sé stjórnað af hluta og/eða ferli. 

4. Ákveða hámarksfrávik fyrir hvern skilgreindan eiginleika. 

5. Ákveða fjölbreytileika ferils fyrir hvern eiginleika. 

6. Breyta hönnun vörunnar, ferilsins eða báðum til að ná fram afköstum sex 
sigma ferilsins. 

(Goetsch & Davis, 2010) 

2.5.7 Fimm hví  

Fimm hví (e. five why´s) er aðferðafræði sem gengur út á að skoða orsök vandamála í þeim 

tilgangi að finna á þeim endanlega lausn. Aðferðafræðin gengur út á að spyrja sig hvers 

vegna eða hví, líkt og heitið gefur til kynna og þar með greina það hvað olli frávikum og 

kafa enn dýpra til að finna orsökina.  
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Taka skal fram að hægt er að spyrja sig oftar eða sjaldnar en fimm sinnum (Liker J. K., 

2004). Í töflu eitt má sjá dæmi um hvernig nota megi fimm hví greininguna  í tengslum við 

notkun á nýju tæki. 

Tafla 1 - Dæmi um fimm hví greiningu. 

5 hví Ástæður Aðgerðir 

 
Það er saltvatnspollur á 

gólfinu 
Þrífa pollinn upp 

Hvers vegna (hví) 
Vegna þess að tækið sem 
notað er til að skammta 

sýklalyf lekur 
Laga tækið 

Hvers vegna (hví) 
Vegna þess að slanga í 

tækinu lekur 
Skipta um slöngu 

Hvers vegna (hví) 
Vegna þess að það er gat á 

slöngunni 
Skipta um slöngu 

Hvers vegna (hví) 
Vegna þess að slangan 
klemmdist á milli tækja 

Festa slönguna betur 
og/eða færa hana svo að 

hún klemmist ekki 
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2.6 Þrír þættir skipulagsheildar 

Þegar ný aðferðafræði líkt og straumlínustjórnun er innleidd er ekki einungis nóg að 

þekkja öll verkfærin sem notast þarf við. Einnig er mikilvægt að horfa til reksturs 

fyrirtækisins og þá aðallega á þrjá þætti. Þeir þættir sem þarf til í rekstri fyrirtækja eru 

framleiðslukerfi (e. operating system), stjórnun og skipulag (e. management 

infrastructure) og gildi, hugarfar og hegðun (e. mindset and behaviours). Ef horft er til 

þessara þátta má áætla að innleiðingin verði farsæl. Allir þrír þættir verða að virka líkt og 

mynd númer fjögur sýnir (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004).  

 

Mynd 4 - Þrír þættir skipulagsheildar (Orthopedic Design & Technology, e.d.) 

 

2.6.1 Framleiðslukerfi  

Hægt er að segja að fyrsti þátturinn, framleiðslukerfið (e. operating system), sé það sem 

heldur fyrirtækinu gangandi. Framleiðslukerfið skapar virði þjónustunnar eða vörunnar 

fyrir viðskiptavininn og allt annað í rekstri fyrirtækisins bætist þar við sem stuðningur. 

Markmið framleiðslukerfis er að stýra eignum, auðlindum og starfsfólki í þeim tilgangi að 

skapa virði og flæði þjónustu eða vöru til viðskiptavina með sem minnstri sóun.  

Til að tilsettur árangur náist með fyrsta þættinum  þurfa þættir eins og staðlað verklag, 

yfirlit ferla, nýting búnaðar, lagerhald og mönnun að vera í lagi. 

Framleiðslukerfi

Gildi, hugarfar og 
hegðun

Stjórnun og 
skipulagsheild
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Í upphafi innleiðingar á straumlínustjórnun eru mörg fyrirtæki með jákvætt viðhorf og 

byrja að innleiða hluta af verkfærum straumlínustjórnunar. 

Mörg fyrirtæki gleyma að skoða framleiðslukerfi sín með tilliti til straumlínustjórnunar 

og því er hætta á að innleiðingin mistakist í þeim fyrirtækjum þar sem ekki hefur náðst að 

samhæfa og keyra áfram umbætur líkt og fyrsti þátturinn, framleiðslukerfi, snýst um 

(Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

2.6.2 Stjórnun og skipulag  

Þegar verið er að innleiða nýja aðferðafræði líkt og straumlínustjórnun í rekstri fyrirtækja 

er ekki til nein ein rétt leið. Það er mismunandi eftir fyrirtækjum og skipulagsheildum hvað 

hentar hverju sinni. Til að breytingar haldist og verði farsælar er mikilvægt fyrir öll 

fyrirtæki sem huga að breytingum að innleiða rétta stjórnun og skipulag (e. management 

infrastructure).  

Stjórnun og skipulag ganga út á að formlegt skipulag sé til staðar innan 

skipulagsheildarinnar auk ákveðins ferlis eða kerfis sem styður við framleiðsluna til að ná 

settum markmiðum. Til að þetta náist þarf uppbygging, ferli stjórnunar og þjálfun 

skipulagsheildarinnar að vera í samræmi við framleiðslukerfið (e. operating system) en 

með því er stuðst við hugmyndir straumlínustjórnunar (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 

2004). 

Til að ná árangri í innleiðingu á nýjum skipulags- og stjórnarháttum í samræmi við 

framleiðslu fyrirtækisins eru fimm þættir í skipulagsheildinni samkvæmt Drew, McCallum, 

& Roggenhofer (2004) sem skipta meginmáli en þeir eru:  

1. Uppbygging skipulagsheildar (e. organisation structure). 

2. Árangursstjórnunarkerfi (e. performance management system). 

3. Stöðugar umbætur skipulagsheildar (e. continuous improvement 
infrastructure). 

4. Ferli til að þróa starfshæfni (e. processes for developing operational skills). 

5. Stjórnun lykilferla í rekstri (e. management of key functional support 
processes). 

Til að fá betri skilning á þessum fimm þáttum verður fjallað um hvern þátt fyrir sig. 
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1. Uppbygging skipulagsheildar  

Uppbygging skipulagsheildar (e. organisation structure) segir til um það hversu vel er 

staðið að stjórnun og skipulagi (e. management infrastructure) innan fyrirtækisins í 

samræmi við framleiðslugetu fyrirtækisins. Það eru þrír þættir sem skipta hvað mestu 

máli við uppbyggingu skipulagsheildar en þeir eru fjöldi starfsmanna, hlutverk stjórnenda 

og leiðtoga auk skipurits fyrirtækisins (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Ef fjöldi starfsmanna er ekki réttur, hvort sem um er að ræða of marga eða of fáa 

starfsmenn, getur það valdið því að þeir ráða ekki við verkefnin sem getur leitt til þess að 

stjórnunar- og eftirlitskostnaður stigmagnast. Því fleiri eða umfangsmeiri sem verkefnin 

eru, þannig að starfsmenn ráði síður við þau, því meiri þörf er fyrir eftirlit og afskipti 

stjórnenda. Þegar rekstur og skipulag er í jafnvægi er þessu öfugt farið en þá getur 

stjórnandi verið ábyrgur fyrir fleiri starfsmönnum og stærra sviði þar sem ekki er þörf á 

miklum afskiptum. Hlutverk stjórnenda getur verið mjög mismunandi á milli 

skipulagsheilda. Umfang skipurits fyrirtækja er mismunandi en stýrist það oftar en ekki af 

flækjustigi þess og þá út frá því hversu flókin og óstöðug skipulagsheildin er (Drew, 

McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

2. Árangursstjórnunarkerfi 

Hvatning til starfsmanna af hálfu stjórnenda bætir árangur þeirra og mikilvægt er að 

starfsmenn fái tækifæri til að þróast í starfi í samræmi við gildi og markmið 

skipulagsheildarinnar. Krefst þetta skilnings á árangursstjórnunarkerfi (e. performance 

management system), auk tengsla á milli gildis, hugarfars og hegðunar (e. mindset and 

behaviours).  

Árangursstjórnunarkerfi er veikasti hlekkurinn í skipulagsheildinni við innleiðingu á 

straumlínustjórnun. Árangursstjórnunarkerfi sem skilar árangri samkvæmt aðferðafræði 

straumlínustjórnunar krefst þess að yfirsýn sé með árangri á hverjum tíma, það er á 

hverjum klukkutíma, hverri vakt, hverjum sólarhring og hvern mánuð. Auk þess krefst það 

þess að skipulagsheildin hafi sameiginleg markmið sem hún vinnur að (t.d. að afhending 

vöru eða þjónustu sé í öllum tilfellum á réttum tíma eða að lækka kostnað um eitthvert 

ákveðið prósent).  

Þegar skipulagsheildin hefur valið sér sameiginlegt markmið þarf hver deild innan 

skipulagsheildarinnar að velja sér ákveðna mælikvarða (e. key performance indicators) 

sem hún hyggst styðjast við til að ná settum markmiðum. Þegar búið er að velja 
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mælikvarðana þarf að ákveða hvernig styðjast skal við þá og sömuleiðis hvernig þeir verði 

settir fram. 

Velja þarf ábyrgðaraðila innan skipulagsheildarinnar sem er ábyrgur fyrir að halda utan 

um mælikvarðana, taka saman niðurstöður og kynna þær fyrir öðrum samstarfsaðilum. 

Mikilvægt er að allir aðilar innan hverrar deildar komi að því að velja mælikvarðana svo 

að það verði sameiginlegur ávinningur af því að nota þá og að þeir skili árangri. Sé þetta 

ekki gert, þá er lítið gagn af því að styðjast við mælikvarða og hætta er á að þeir verði 

einungis til sýnis og gagnslausir. Sömuleiðis þurfa markmið að vera raunhæf til að 

starfsmenn sjái tilgang í því að ná þeim fram en öðruvísi þjóna þau engum tilgangi. Ekki 

er nóg að hafa einungis kerfi sem snýr að árangri í framleiðslu eða þjónustu heldur þarf 

einnig að vera til staðar kerfi sem snýr að starfsmönnum, kerfi sem metur árangur 

starfsmanna og hvetur þá til að ná ennþá lengra með bættum árangri. Hver starfsmaður 

þarf að setja sér markmið í samræmi við heildarmarkmið skipulagsheildarinnar og þurfa 

þau að vera skýr, mælanleg, raunhæf og tímasett. Mikilvægt er að setja sér skýr markmið 

svo að þau séu skiljanleg og starfsmaður viti til hvers sé ætlast af sér. Markmiðin þurfa 

einnig að vera mælanleg svo að starfsmaðurinn viti hvenær þeim sé náð. Ekki er gott ef 

flækjustig markmiðanna er of mikið þannig að starfsmanninum finnist ómögulegt að ná 

þeim. Því þurfa þau að vera raunhæf og raunveruleg. Að lokum þurfa þau að vera 

tímasett, það er með lokatímasetningu, svo að þau taki ekki of langan tíma og svo að 

metnaðurinn hverfi ekki með tímanum hjá starfsmanninum.  

Til að starfsmaðurinn sjái tilgang í því að starfa eftir þessum markmiðum þarf að vera 

til staðar umbunarkerfi sem umbunar starfsmönnum í samræmi við árangur 

markmiðanna (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

3. Stöðugar umbætur skipulagsheildar  

Eitt af því mikilvægasta til að innleiðing á aðferðafræði straumlínustjórnunar skili 

árangri, er að sinna þeim þætti sem snýr að stöðugum umbótum skipulagsheildarinnar (e. 

continuous improvement infrastructure). Það felst í því að ákveðinn hópur starfsfólks 

vinnur alfarið að stöðugum umbótum. Hópurinn sinnir einnig undirbúningi að innleiðingu 

aðferðafræðinnar, innleiðingunni sjálfri og eftirfylgninni. Með því að innleiða hóp sem 

sinnir stöðugum umbótum fæst yfirsýn yfir væntingar viðskiptavina, gæði og kostnað. 

Þegar starfsfólk er valið í hóp til að sinna umbótaferlinu er mikilvægt að hafa þrjá þætti í 
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huga en þeir eru uppbygging og stærð skipulagsheildarinnar, hlutverk og ábyrgð hvers 

innan hópsins og færni, kunnátta og geta hvers og eins (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 

2004). 

4. Ferli til að þróa starfshæfni 

Til að starfsfólk geti þróað starfshæfni sína innan skipulagsheildarinnar þarf að vera til 

staðar ákveðið ferli sem segir til um hvaða færni starfsfólkið þarf að búa yfir í hverju starfi 

fyrir sig (e. processes for developing operational skills). Í tengslum við ferlið þarf að 

innleiða áætlun sem styður við uppbyggingu réttrar starfshæfni. Gott verkfæri til 

innleiðingar og þróunar starfshæfni eru kunnáttutöflur. Þar kemur skýrt fram hvaða 

þættir það eru sem viðkomandi þarf að geta uppfyllt til að teljast hæfur starfsmaður í 

viðkomandi starf. Til að ná markmiðinu um að hafa hæft starfsfólk í viðkomandi starfi þarf 

einnig að vera til staðar þjálfunaráætlun sem er sniðin að þeim störfum sem viðkomandi 

starfsmaður sinnir. Þjálfunaráætlunin getur verið formleg, framkvæmd út á gólfi eða í 

formi leiðbeininga (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

5. Stjórnun lykilferla í rekstri  

Á árum áður var mjög algengt að uppbygging fyrirtækja væri með þeim hætti að 

tenging stoðdeilda og miðlægra deilda væri ofarlega í skipuritinu þannig að samskipti 

gengu oft mjög erfiðlega. Þá vantaði allt flæði á milli deildanna og erfitt reyndist að leysa 

úr vandamálum vegna samskiptaörðugleika. Með tíð og tíma hefur þetta breyst og í dag 

er tengingin að öllu jöfnu höfð neðar í skipuritinu sem auðveldar samskipti og greiðir fyrir 

úrlausn mála. Hafa þarf í huga stjórnun lykilferla í rekstri (e. management of key functional 

support processes) (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004).  

Á mynd fimm má sjá skipurit Landspítala en þar er tenging höfð á milli deilda neðarlega 

í skipuritinu og einföld uppbygging er höfð ofarlega. 
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Mynd 5 - Núverandi skipurit Landspítala (Landspítali, e.d. –e) 

 

2.6.3 Gildi, hugarfar og hegðun  

Ekki er hægt að innleiða breytingar líkt og aðferðafræði straumlínustjórnunar þannig að 

árangur náist nema að allir starfsmenn séu með rétta viðhorfið og styðji við innleiðinguna. 

Jafnvel þau fyrirtæki sem hafa besta framleiðslukerfið (e. operating system) og stjórnun 

og skipulag (e. management infrastructure) ná ekki tilsettum árangri þegar starfsmenn 

hafa ekki rétt viðhorf til innleiðingarinnar og rekstursins. Á þetta við um alla starfsmenn 

fyrirtækisins, hvort sem um ræðir starfsmenn á gólfi eða æðstu stjórnendur (Drew, 

McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Það hvernig starfsfólk hugsar, hvernig því líður og hvernig það hegðar sér er það sem 

þriðji þátturinn gildi, hugarfar og hegðun (e. mindset and behaviours) gengur út á, hvort 

sem um ræðir einstakling innan skipulagsheildarinnar eða hóp. Það geta legið ýmsar 

ástæður fyrir því hvernig fólk hegðar sér. Þannig má ætla að viðhorf þess, væntingar og 

gildi geti stjórnað því hvernig það bregst við þeim áskorunum sem það stendur frammi 

fyrir. Það er mikil áskorun að vera stjórnandi skipulagsheildar og skilja mannlegt eðli, 
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hegðun og gjörðir einstaklinga. Hegðun og gjörðir eru sýnilegar en hugsanir fólks og 

hugarfar er það aftur á móti ekki. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að tengsl séu á milli 

hegðunar og hugfars og er það því hvorki gagnsætt né fyrirsjáanlegt. Á sama hátt er hægt 

að segja að ástæður hegðunar hjá fólki séu mismunandi þó að það hegði sér eins. Sem 

dæmi má nefna ef stjórnandi biður fjóra starfsmenn um að skrá upplýsingar á blað um 

ákveðið ferli en enginn af þessum fjórum skráir upplýsingarnar svo stjórnandi fer að kanna 

hvert vandamálið sé. Allir fjórir gefa upp mismunandi ástæður fyrir hegðuninni. Fyrsti 

starfsmaðurinn metur þetta sem enn eina skráninguna sem hann er beðinn um að gera, 

sér engan ávinning af verkinu og því metur hann skráninguna tilgangslausa. Öðrum 

starfsmanni geðjast ekki að stjórnandanum og vill hann því ekki framkvæma mælinguna. 

Þriðji starfsmaðurinn hefur áhyggjur af stöðu sinni eða af því hvaða áhrif þessi mæling 

geti haft á starf sitt innan skipulagsheildarinnar og ákveður hann því að framkvæma hana 

ekki. Sá fjórði upplifir neikvætt viðhorf hinna þriggja, vill ekki vera sá eini sem framkvæmir 

skráninguna og sleppir því þess vegna. Út frá þessu dæmi er hægt að sjá að hegðun 

starfsmanna er ófyrirsjáanleg og ekki er hægt fyrir stjórnandann að vita hvað veldur því 

að starfsmenn framkvæma ekki umbeðinn hlut eða, í þessu tilfelli, skráningu upplýsinga 

(Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Ef hugsað er út frá aðferðafræði straumlínustjórnunar má segja að upphafið sé 

viðskiptavinurinn. Unnið er út frá þeim punkti með því að skilgreina hvaða hlutir það eru 

sem skapa ekki verðmæti með því að eyða út sóun. Þær skipulagsheildir sem hafa 

tileinkað sér straumlínustjórnun hafa einnig tileinkað sér nýtt og/eða breytt hugarfar til 

að innleiðingin skili árangri og verði árangursrík. Það eru aðallega fimm þættir sem skilja 

á milli þeirra sem hafa tileinkað sér nýtt hugarfar í tengslum við straumlínustjórnun en 

þeir eru eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi passa þeir sig á því að hugsa ekki of stórt, hugsa þess í stað smátt og eru 

sveigjanlegir. Eitt af markmiðum innleiðingar straumlínustjórnunar er að stytta 

afgreiðslutíma til að geta brugðist fljótt við kröfum og óskum viðskiptavina. Þetta er því 

andhverfa þess að vera með búnað eða vélar sem einungis geta framleitt stórar 

framleiðslulotur í þeim eina tilgangi að minnka kostnað á hvern framleiddan hlut (Drew, 

McCallum, & Roggenhofer, 2004). 
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Í öðru lagi er það viðhorf starfsmanna, en það eru þeir sem skapa virði fyrirtækisins. 

Viðskiptavinur í verslun vill geta fundið vöruna sem hann leitar að en ef hann finnur hana 

ekki vill hann fá aðstoð frá starfsmanni verslunarinnar. Með góðu viðmóti og skjótri 

afgreiðslu eru mun meiri líkur á því að viðskiptavinurinn versli aftur í versluninni. Í þessu 

dæmi er það starfsmaðurinn sem er andlit fyrirtækisins en ekki yfirmaður hans. Því skiptir 

viðhorf starfsmanna miklu máli svo að verið sé að uppfylla væntingar viðskiptavinanna og 

í leiðinni að skapa virði (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Í þriðja lagi þarf hver starfsmaður að skilja að framlag hans hefur áhrif á 

heildarmarkmið skipulagsheildarinnar. Ef stjórnandi ákveður til dæmis að draga úr 

yfirvinnu sem staðið hefur til boða og greitt hefur verið aukalega fyrir, sökum minnkandi 

eftirspurnar, er mikilvægt að starfsmenn skilji ástæður fyrir þeirri ákvörðun. Stjórnandinn 

gæti einnig kynnt þessar breytingar á þann veg að minnkun yfirvinnu sé leið fyrirtækisins 

að komast hjá því að þurfa segja upp starfsfólki (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Í fjórða lagi er ekki einungis nóg að greina vandamál sem koma upp á heldur þarf einnig 

að greina ástæður þeirra. Hjá þeim skipulagsheildum sem innleitt hafa 

straumlínustjórnun er ekki boðlegt að vandamál séu til staðar án þess að greina ástæður 

þeirra. Ástæður vandamála eru greindar og fundin er viðeigandi lausn. Þar með er reynt 

að koma í veg fyrir að vandamálið endurtaki sig (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Í fimmta og síðasta lagi er það hugarfarið sem starfsfólk tileinkar sér, það er að líta á 

vandamál sem tækifæri til úrlausna en ekki til að reyna að koma sökinni yfir á einhvern 

annan. Þegar refsingu er beitt í stjórnun hefur það þau áhrif að mikil spenna myndast og 

vandamál sem koma upp eru síður leyst til frambúðar. Oft eru ekki allar upplýsingar á 

yfirborðinu sökum hræðslu við refsinguna. Með þessu er hætta á að afneitun skapist hjá 

starfsmönnum sem dregur mikið úr frumkvæði starfsmanna til umbóta og að þeir láti 

skoðanir sínar í ljós. Með breyttu hugarfari til þeirra mála sem koma upp er þó von á 

breyttri hegðun hjá starfsfólki (Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

Í þeim fyrirtækjum sem innleitt hafa aðferðafræði straumlínustjórnunar er mikilvægt 

að framleiðslan og þjónustan sé viðskiptavinamiðuð. Stjórnendur þurfa að vera í nánum 

tengslum við bæði viðskiptavini og starfsmenn fyrirtækisins. Eitt af markmiðum 

straumlínustjórnunar er að stjórnendur fari og skoði bæði aðstæður viðskiptavina, til 

dæmis söludeild og setji sig að vissu marki inn í störf starfsmanna sem sinna 
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viðskiptavinum þar sem virði fyrirtækisins verður til. Það eru iðulega starfsmenn sem 

upplifa vandamálin sem koma upp í rekstri fyrirtækisins og oftar en ekki hafa þeir 

hugmynd um hvernig hægt sé að leysa þau. Því er mikilvægt að starfsmenn séu hluti af 

umbótaferlinu innan skipulagsheildarinnar en ekki einungis stjórnendurnir. Hlutverk 

stjórnenda er meira að veita stuðning og vera til staðar. Ef starfsmenn fá ekki að taka þátt 

í umbótaferlinu er hætta á að þeir missi trúna á það að komast að rótum vandans þegar 

vandamálin koma upp sem hefur í för með sér að þau verði síður leyst á farsælan hátt 

(Drew, McCallum, & Roggenhofer, 2004). 

2.7 Toyota húsið  

Það var Fujio Cho, starfsmaður Toyota, sem hannaði Toyota húsið (e. The Toyota 

production system) (TPS) og er húsið orðið eitt þekktasta tákn í framleiðslu nútímans. 

Hugsunin á bakvið TPS húsið er að til að hús sé vel byggt þurfa þakið, stoðirnar og 

undirstöðurnar að vera traustar. Til eru ýmsar útfærslur af vel byggðum húsum en hver 

veikur hlekkur í húsinu veikir allt húsið (Liker J. K., 2004).  

TPS húsið er byggt upp á kerfisbundinn hátt til að vera traust. Inniheldur það traustan 

grunn, tvær meginstoðir og þak. Grunnurinn sem TPS húsið stendur á er „Heijuka“ sem 

þýðir að framleiðsluálag eigi að vera jafnt og taktfast og notast eigi við lágmarksbirgðir. Í 

annarri stoðinni er „Just in Time“ sem er aðferðafræði sem gengur út á að réttir hlutir eiga 

að vera á réttum stað, á réttum tíma og í réttu magni, þannig að flæðið haldist stöðugt og 

að unnið sé í réttum takti, þ.e. engir hnökrar. Þetta er sú aðferðafræði sem er sýnilegust 

og þekktasta verkfærið í húsinu. Í hinni stoðinni er „Jidoka“ sem þýðir að grípa verður inn 

í sjálfvirku framleiðsluna ef talin er þörf á til að fyrirbyggja alla galla. Í miðju hússins er 

hjartað en það er fólkið og teymisvinnan, stöðugar umbætur og útrýming á sóun. Síðasti 

hlekkurinn er þakið, en það lýsir markmiðunum með húsinu sem eru mestu gæðin, 

lægstur kostnaður, öryggi og jákvæður starfsandi (Liker J. K., 2004). 

Við gerð og uppbyggingu TPS hússins var lögð áhersla á að það gæti mætt þörfum 

viðskiptavinarins og markaðarins en til þess þyrftu framleiðendur að vera færir um 

sveigjanleika og geta hagað sinni framleiðslu eftir því. Sveigjanleiki í tilviki 

bílaframleiðanda væri til dæmis að geta framleitt mismundandi útfærslur á sama 

færibandi á sama tíma (Imai, 1986).  
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Hægt er að rekja upprunalegu hugmyndina og rætur TPS hússins til skorts á aðföngum 

og hráefnum í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og voru Japanir neyddir til að fara vel 

með það sem þeir áttu og voru því viðkvæmir fyrir sóun og lítilli skilvirkni. Tilgangur með 

gerð hússins var að eyða allri sóun, hvar sem hún leyndist í framleiðsluferlinu. Sóun var 

skilgreind í bílaframleiðsluferlinu sem allt það sem truflaði framleiðsluferlið eða var ekki 

virðisauki (Stevensson, 2012). 

Á mynd sex má sjá eina útfærslu af TPS húsinu en þetta er Landspítalaleiðin og er hún 

drög að TPS húsi Landspítala.  

 

Mynd 6 - Landspítalaleiðin (Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 27.apríl 2015) 

 

2.8 Gæðastjórnun 

Hægt er að skilgreina gæði sem það að uppfylla væntingar viðskiptavina. Skilgreina þarf 

gæði afurða í samræmi við ánægju viðskiptavina hverju sinni en það skýrist meðal annars 

af því að þarfir, kröfur og væntingar fólks eru ólíkar. Gæðastjórnun er ákveðin 

stjórnunaraðferð sem miðar að því að stöðugar umbætur eigi sér stað í rekstrinum. 

Gæðastjórnunarkerfi er það stjórnskipulag, öll þau vinnubrögð og verklagsreglur sem 
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fyrirtæki notast við til að tryggja að afurðir þess uppfylli væntingar og kröfur viðskiptavina 

en á sama tíma að sé verið að hámarka hagnað fyrirtækisins (Kerzner, 2009). 

Upphaf gæðastjórnunar má rekja til áranna í kringum 1950 og er það rakið til ferða 

bandarískra þremenninga; Deming, Juran og Feigenbaum, til Japans. Störfuðu þeir ekki 

saman en höfðu allir það að markmiði að kenna Japönum nýja hugsun í stjórnun. Mikið 

var í húfi fyrir Japani þar sem þeir höfðu það orð á sér á alþjóðamarkaði að hafa ódýra 

og lélega framleiðslu. Voru Japanir fljótir að læra aðferðir gæðastjórnunar þannig í 

kjölfarið eignuðust þeir nokkra helstu sérfræðinga á þessu sviði en það eru Kaoru 

Ishikawa, Genichi Taguchi, Shigeo Shingo og Masaaki Imai (Brynhildur Bergþórsdóttir, 

1998).  

2.9 Breytingastjórnun 

Breytingastjórnun er mjög víðtækt hugtak sem gengur út á þá nálgun að breyta núverandi 

ástandi yfir í nýtt og breytt ástand. Nýtt ástand hefur áhrif á hegðun og viðhorf 

skipulagsheilda ásamt einstaklingum og hópum. Þetta er aðferð og aðferðafræði sem 

gengur út á að stjórna innleiðingu breytinga og ná þar með fram bestu mögulegu 

niðurstöðu á sem árangursríkastan hátt (Kreitner, 2008). 

Það hefur áhrif á menningu innan fyrirtækis hvernig skipulagsheildir þróast og því þarf 

að aðstoða starfsfólk við það að samræma bæði starf sitt innan skipulagsheildarinnar og 

hvernig það kemur fram við hvert annað. Notast er við aðferðir og nálganir sem ganga út 

á atferli einstaklinga og er þar stuðst við aðferðir á sviði sálfræði, félagsfræði, menntunar- 

og stjórnunarfræði til að ná slíkum markmiðum. Aðalmarkmiðið er að styrkja samskipti 

starfsfólks, eins og traust, boðskipti, samvinnu og veita stuðning. Þá er reynt að bæta 

skilning á tilgangi skipulagsheildarinnar og skýra betur hver framtíðarsýnin er. Einnig er 

mikilvægt að hvetja starfsfólk til að leita lausna á vandamálum sem koma upp, auka 

þekkingu og getu starfsfólks ásamt því að bæta vinnuandann (Kreitner, 2008).  

Helstu tveir fræðimenn breytingastjórnunar eru Kurt Lewin og John Kotter. Til að gera 

fræðum þessara tveggja fræðimanna góð skil verður fjallað ítarlega um fræði hvors um 

sig.  
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2.9.1 Breytingalíkan Lewin 

Einn helsti frumkvöðull breytingastjórnunar var sálfræðingurinn Kurt Lewin. Helsta 

markmið Lewin var að finna lausnir sem bættu mannlega hlið skipulagsheilda. Að mati 

Lewin er breytingaferli ákveðið lærdómsferli, bæði fyrir einstaklinga og hópa sem þurfa 

að fá tækifæri til að átta sig á þeim breytingum sem boðaðar hafa verið og hvaða áhrif 

þær munu hafa á fólk persónulega. Mikilvægt er að fólk fái viðeigandi upplýsingar um 

nauðsyn breytinganna en með því að upplýsa fólk fær það tækifæri til að átta sig á eigin 

aðstæðum og þróa viðeigandi lausnir (Hayes, 2002).  

Lykilframtak Lewins til breytinga á skipulagsheildum var þegar hann setti fram 

svokallað breytingalíkan (e. Lewin´s freeze phases change model). Breytingalíkanið er 

þriggja þrepa ferli um það hvernig hægt er að ná árangri með stjórnun breytinga og stefnu 

með hegðun einstaklinga og hópa (Burnes, 2004). Þrepin þrjú eru þíða (e. unfreeze), 

annað stigið er breyting (e. change) og þriðja stigið er frysting (e. freezing). Hvert þrep 

hefur ákveðinn tilgang: 

Þíða 

Á fyrsta stiginu fer undirbúningur fram fyrir komandi breytingar þar sem útskýrt er fyrir 

starfsfólki tilgang breytinganna og skilningi komið á um nauðsyn þeirra. Því meiri 

skilningur sem er fyrir hendi um nauðsyn breytinga, því meiri verður hvatinn fyrir því að 

láta breytingar ganga. 

Breyting 

Á öðru stiginu eru breytingarnar framkvæmdar og er það á þessu stigi sem stuðningur 

í formi fræðslu og þjálfunar við starfsmenn er mikilvægastur. Starfsmenn þurfa að fá tíma 

til að fræðast um breytingarnar, öðlast endanlegan skilning á tilgangi þeirra og venjast því 

að vinna með breytingarnar. Gera þarf ráð fyrir mistökum á þessu stigi. 

Frysting  

Á þriðja og síðasta stiginu er stöðugleiki fundinn í kjölfar innleiddra breytinga. 

Breytingarnar verða partur af daglegum störfum starfsfólks og verða svo í kjölfarið að 

venju (Burnes, 2004). 

Á mynd sjö má sjá breytingalíkan Lewins (1951).  
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Mynd 7 - Breytingalíkan Lewins (Lewin, 1951) 

Eitt af því sem Lewin (1951) rannsakaði var atferli einstaklinga og hópa og var 

niðurstaða hans sú, að breyta hegðun hóps af fólki, er auðveldara en hegðun einstaklinga. 

Það sem hópurinn hefur fram yfir einstaklinginn er hóphugsunin þar sem í einum hóp geta 

verið margir ólíkir einstaklingar sem sameiginlega geta haft álíka eða svipuð viðhorf. 

Ásamt því að setja fram breytingalíkanið (Lewin´s freeze phases change model) sem lýst 

er á mynd átta setti Lewin fram kenningu um greiningu áhrifa krafta (e. force field 

analysis). Kraftakenning Lewins snýst um mismundandi krafta sem takast á og að 

breytingar séu ákveðið jafnvægi á krafta sem myndast í staðinn fyrir ákveðinn atburð sem 

verður í kjölfar breytinga. Jafnvægið sem um ræðir myndast sökum þess að það eru 

drifkraftar (e. driving forces) og hamlandi kraftar (e. resisting forces) sem vega hvor upp 

á móti öðrum (Hellriegel & Slocum, 2004). Kraftarnir eru sífellt að takast á en ná svo 

jafnvægi við tilteknar aðstæður. Þegar jafnvægi ríkir á milli kraftanna stuðlar það ekki að 

breytingum en ef það er ójafnvægi leiðir það til spennu sem kallar á breytingar (Burnes, 

2004). 

Enn þann dag í dag notast stjórnendur og starfsfólk við kraftakenninguna og 

breytingalíkanið þegar breytingar eru fyrir höndum (Hellriegel & Slocum, 2004). Í kjölfar 

þess að Lewin setti fram hugmyndir sínar fóru aðrir fræðimenn að rannsaka aðferðir og 

aðferðafræði breytingastjórnunar (Burnes, 2004; Hayes, 2002). 

2.9.2 Átta þrepa ferli Kotters 

John P. Kotter (1996) er þekktur fræðimaður á sviði breytingastjórnunar en það sem hann 

er þekktastur fyrir er átta þrepa ferli til árangursríkrar breytingastjórnunar. Að leiða 

breytingar þannig að þær skili árangri og að skipulagsheildin nái markmiðum sínum er ein 

helsta áskorunin sem stjórnendur standa frammi fyrir í dag. Telur Kotter, að til þess að 

breytingar geti verið árangursríkar þurfi að fara í gegnum öll þrepin átta en ef það er ekki 
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• Undirbúningur 
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framkvæmdar

Frysting
• Komið á 
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gert er hætta á að vandmál komi upp. Samkvæmt Kotter (1996) eru þrepin átta 

eftirfarandi:  

1. Að skynja þörf fyrir breytingar  

Til þess að starfsmenn sýni samvinnu og hafi trú á breytingunum, þurfa þeir í upphafi 

breytingaferlisins að skynja hjá sér þörfina fyrir breytingunum (e. establishing a sence of 

urgency). Sömuleiðis þurfa stjórnendur og leiðtogar að vera sannfærðir um þörfina fyrir 

breytingunum, það eru þeir sem eru fyrirmyndirnar og hafa áhrif á framtíðarsýnina. 

2. Búa til hóp með lykilstarfsmönnum  

Til að breytingarnar skili árangri þarf að setja saman hóp einstaklinga eða teymi sem 

undirbýr og leiðir breytingarnar (e. creating the guiding coalition). Því skiptir samsetningin 

miklu máli og við val á einstaklingum þarf að hafa í huga hver sérfræðikunnátta þeirra sé, 

trúverðugleiki og leiðtogahæfileikar. Starfsmaður sem er leiðtogi hefur það mikilvæga 

hlutverk að vera drifkraftur breytinga og hefur áhrif á að móta framtíðarsýn hópsins. 

Stjórnandi hefur aftur á móti það hlutverk að skipuleggja allar aðgerðir sem snúa að 

breytingunum og stýra ferlinu. Saman mynda leiðtogi og stjórnandi sterka heild. 

3. Móta framtíðarsýn  

Framtíðarsýn þarf að vera raunhæf, lýsandi, skýr, sveigjanleg, áhugaverð og hægt þarf 

að miðla henni áfram. Með því að móta ákveðna framtíðarsýn (e. developing a vision and 

stragegy) er dregin upp skýr mynd af framtíðinni sem segir til um hvað fólk þarf að stefna 

að til að slík sýn verði að veruleika. Til að framtíðarsýnin sé framkvæmanleg er mikilvægt 

að hún sé nothæf hjá skipulagsheildinni, markaðsumhverfinu og samkeppnisstöðunni. 

Einnig þarf hún að höfða til allra starfsmanna, viðskiptavina og hlutaðeigandi. 

4. Miðla framtíðarsýninni  

Mikilvægt er að stjórnendur og leiðtogar miðli framtíðarsýninni (e. communicating the 

change vision) með starfsfólki og allt starfsfólk skipulagsheildarinnar þarf að hafa sama 

skilning á markmiðunum með breytingunum og hvert er verið að stefna. 

5. Virkja og styðja starfsfólkið í breytingunum  

Ekki er nóg að hafa skýra framtíðarsýn heldur þarf einnig að virkja og styðja allt 

starfsfólkið til aðgerða í breytingunum (e. empowering employees for broad based acion). 

Jafnframt þarf að fjarlægja allar mögulegar hindranir sem geta komið upp og haft 
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andstöðu gegn breytingunum. Ef hindranir eru ekki fjarlægðar getur það leitt til þess að 

starfsfólk missi áhugann á breytingunum og verði í kjölfarið pirrað. Ef ekki er nægjanleg 

þekking og geta til staðar hjá starfsfólki þarf að bregðast við með fræðslu og þjálfun. 

Þannig er hægt að efla starfsfólk á jákvæðan hátt svo að það öðlist félagslega færni og 

tæknigetu. 

6. Búa til áfangasigra  

Að búa til áfangasigra (e. generating short-term wins) eykur trú starfsfólksins á að 

breytingarnar séu erfiðisins virði. Þegar einum áfangsigri hefur verið náð, er það ágætis 

venja hjá breytingateyminu að staldra við, fara yfir stefnu og framtíðarsýn og meta hvort 

að þörf sé á einhverjum lagfæringum. Hafa ber í huga að góð og árangursrík frammistaða 

getur dregið úr vantrú og andstöðu starfsfólks. 

7. Nýta ávinning sem skapast til enn frekari breytinga  

Þegar breytingar standa yfir er mikilvægt að geta sýnt fram á árangur sem náðst hefur 

og gleðjast yfir honum (e. consolidating gains and producing more change). Það þarf þó 

að varast að fagna of snemma, því ekki er öllum áfanganum náð og því þarf að halda 

einbeitingu. Ef einbeitingaleysi kemur yfir hópinn er hætta á að enginn sjáanlegur árangur 

skili sér og í versta falli hverfur sá ávinningur sem þegar hefur náðst. Leiðtogar og/eða 

stjórnendur mega ekki missa móðinn, heldur verða þeir alltaf að hafa trú á breytingum. 

8. Festa nýbreytnina í sessi  

Það tekur langan tíma fyrir menningu skipulagsheildar að þróast. Það sem hefur mest 

áhrif er þegar gildi og atferli starfsmanna breytist en það hefur áhrif á menninguna. Fyrir 

þá sem stýra breytingunum; leiðtoga og / eða stjórnendur, er mikilvægt að skilja 

menningu skipulagsheildarinnar. Ef skilningur er fyrir hendi, aukast líkurnar á að 

breytingar skili tilsettum árangri, skilningur eykst á þörfinni fyrir breytingar, framtíðarsýn 

myndast og breytingar festast í sessi (e. anchoring new approaches in the culture). 

2.9.3 Eðli breytinga 

Eðli breytinga er hægt að skipta í innri- og ytri breytingar (Buchana & Huczynski, 2001).  

Innri breytingar eru yfirleitt skipulagðar af stjórnendum skipulagsheilda. Dæmi um 

innri breytingar er það þegar nýir stjórnendur taka við skipulagsheildum, flutningur á 
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starfsemi og/eða nýsköpun í vöru-, þjónustu- eða framleiðslutækni. Innri breytingar geta 

haft áhrif á atferli og gildismat starfsmanna í skipulagsheildunum.  

Ytri breytingar eiga sér stað í umhverfinu og hafa áhrif á skipulagsheildir. Dæmi um ytri 

breytingar eru hröð tækniþróun, aukin hnattvæðing í heiminum, aðgerðir 

samkeppnisaðila, setning nýrra laga, aðgerðir stjórnvalda og breytingar á efnahagsástandi 

(Buchana & Huczynski, 2001; Farrell, 2004). Skipulagsheildir þurfa að geta brugðist við ytri 

breytingum með því að framkvæma breytingar á eigin starfsemi til þess að starfsemin 

gangi. Dæmi um þess háttar breytingar er að breyta aðferðum, skipulagi og ferlum, 

sameinast öðrum fyrirtækjum/stofnunum, ráða til starfa nýja stjórnendur og/eða að 

skera niður reksturinn (Farrell, 2004). 

2.9.4 Stærð breytinga 

Hægt er að skipta breytingum í minniháttar breytingar (e. incremantal change) og 

róttækar breytingar (e. radical change). Fer sú skipting þá eftir tegund og stærð 

breytinganna. Markmið skipulagsheilda með minniháttar breytingum er til dæmis að 

bæta núverandi ferli með gæðastjórnunarkerfi og getur það oft tekið langan tíma innleiða 

slíkar breytingar. Þegar framkvæmdar eru minniháttar breytingar á skipulagsheildum 

stafar það sjaldnast af fjárhagsörðuleikum eða nauðsynlegum þörfum fyrir breytingar 

heldur einungis af þörf til að bæta skipulagsheildina (Herold & Fedor, 2008; Hiatt & 

Creasey, 2003). 

Ólíkt minniháttar breytingum koma róttækar breytingar til með skömmum fyrirvara. 

Þær geta stafað af vandamálum sem koma upp eða vegna tækifæra sem myndast fyrir 

skipulagsheildina. Þegar róttækar breytingar eiga sér stað getur það haft í för með sér það 

að bæta ferla sem ekki hafa virkað sem skildi eða henta ekki núverandi ástandi, má þar 

sem dæmi nefna endurskipulagningu á vinnuferlum (Herold & Fedor, 2008; Hiatt & 

Creasey, 2003). 

Stærð og eðli breytinga hefur áhrif á aðferðir breytingastjórnunar og þær leiðir sem 

farnar eru. Aðferðir breytingastjórnunar geta verið mismunandi en það fer eftir því hvort 

um minniháttar- eða róttækar breytingar er að ræða. Í báðum tilfellum geta breytingarnar 

verið litlar og stórar. Aðferðafræði breytingastjórnunar er einna áhrifaríkust þegar ferli 

breytinganna er sveigjanlegt og hægt er að aðlaga þær að þörfum skipulagsheildarinnar 

(Herold & Fedor, 2008; Hiatt & Creasey, 2003). 
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3 Landspítali 

Þann 20. desember árið 1930 tók Landspítalinn í Reykjavík til starfa. Á árunum 1863-1930 

höfðu nokkur minni sjúkrahús verið rekin í Reykjavík en þetta var fyrsta sjúkrahúsið sem 

þjóna átti öllu landinu. Í byrjun voru einungis tvær deildir starfandi á spítalanum en það 

voru hand- og lyflækningadeild en fyrsta stoðdeildin tók síðan til starfa í janúar 1931. 

Þetta var röntgendeildin. Fjöldi sjúkrarúma var 92 og skiptist sá fjöldi jafnt á milli 

deildanna. Húð- og kynsjúkdómadeild var opnuð í sérstöku húsnæði á lóðinni árið 1934 

en árið 1948 var fjöldi sjúkrarúma komin upp í 125. Það sama ár tók til starfa, til viðbótar, 

50 rúma fæðinga- og kvensjúkdómadeild í nýrri byggingu á Landspítalalóðinni.  

Frá 1960 hefur sérdeildum á Landspítalanum fjölgað jafnt og þétt og má segja að 

fjölgunin sé í samræmi við þróun læknisfræðinnar. Í dag hefur tækniþróunin leitt til þess 

að afköst sjúkrahúsa hafa aukist án þess að þörf hafi verið á fjölgun legurúma (Landspítali, 

e.d. –a).  

Landspítali varð til snemma árs 2000 þegar Landspítalinn í Reykjavík sem þá var ríkisspítali 

og Sjúkrahús Reykjavíkur sameinuðust. Sjúkrahús Reykjavíkur hafði orðið til árið 1996 við 

sameiningu Borgarspítalans og St. Jósefsspítala sem áður var Landakot og var það rekið 

af Reykjavíkurborg, líkt og Borgarspítalinn hafði verið frá stofnun hans árið 1967 

(Landspítali, e.d. –b). Haldinn var formlegur árs- og stofnfundur Landspítala í 

Borgarleikhúsinu þann 16. maí árið 2000 að viðstöddum fjölda gesta (Landspítali, e.d. –

c). Nýja sjúkrahúsið, Landspítali var skilgreint sem hátæknisjúkrahús og átti það að þjóna 

öllum landsmönnum ásamt því að vera svæðissjúkrahús fyrir höfuðborgarsvæðið. Gerður 

var samningur við Háskóla Íslands ásamt fleirum menntastofnunum um rannsóknar- og 

vísindastörf (Ríkisendurskoðun, 2003). 

Frá 1. september 2014 tók í gildi nýtt skipurit Landspítala. Það skipurit skiptir starfsemi 

spítalans í átta klínísk svið á spítalanum og þrjú stoðsvið. Klínísku sviðin eru flæðissvið, 

lyflækningasvið, skurðlækningasvið, kvenna- og barnasvið, geðsvið, aðgerðasvið og 

rannsóknarsvið. Stoðsviðin eru fjármálasvið, rekstrarsvið og vísinda- og þróunarsvið. Yfir 

hverju sviði starfar framkvæmdastjóri sem á sæti í framkvæmdastjórn spítalans ásamt 

forstjóra. Núverandi forstjóri Landspítala er Páll Matthíasson (Landspítali, e.d. –d). 

Gildandi skipurit Landspítala má sjá á mynd fimm í kafla 2.6.2. 
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3.1 Starfsáætlun Landspítala 

Frá árinu 2011 hefur Landspítali gefið út starfsáætlun einu sinni á ári þar sem kynnt eru 

gildi, hlutverk, framtíðarsýn og langtímaáherslur spítalans. Samkvæmt starfsáætlun 

spítalans (2014) fyrir árin 2014-2015 eru skilgreiningarnar eftirfarandi: 

Gildi spítalans eru umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun.  

Hlutverk spítalans er að vera sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og 

háskólasjúkrahús.  

Framtíðarsýn spítalans er að vera spítali í fremstu röð háskólasjúkrahúsa þar sem 

sjúklingurinn og öryggi hans er ætíð í fyrirrúmi.  

Langtímaáherslur spítalans eru að sjúklingurinn sé í öndvegi, öruggur spítali, gott 

starfsumhverfi, skilvirkir verkferlar, árangur mældur þar sem árangursvísar eru notaðir, 

þróun þekkingar þar sem menntun, vísindi og þjónusta er samofin daglegu starfi og nýtt 

húsnæði undirbúið með hliðsjón af þörfum þjóðarinnar.  

Í starfsáætluninni er sagt frá því hver staða verkefna er í ársbyrjun hvers árs og hverjar 

helstu aðgerðir starfsáætlunar eru. Verkefni og aðgerðum starfsáætlunar er skipt í fjóra 

flokka en þeir eru: öruggur spítali, góður vinnustaður, skilvirkir verkferlar og ábyrgur 

rekstur. Í starfsáætluninni koma einnig fram árangursvísar þar sem sömu fjórir flokkarnir 

eru notaðir og í verkefnum og aðgerðum spítalans. Þá eru gildi í árslok fyrir hvern flokk 

fyrir sig og farið yfir hver markmið næsta árs eru (Landspítali, 2014).  
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4 Innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala 

4.1 Undirbúningur innleiðingar 

Haustið 2011 ákvað Landspítali – háskólasjúkrahús að fá stuðning frá alþjóðalega 

ráðgjafafyrirtækinu McKinsey & Company til að innleiða aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (e. lean). Farið var yfir stöðuna á spítalanum og í kjölfarið var gerður 

vegvísir þar sem framtíðarsýn og markmið með umbótum við notkun 

straumlínustjórnunar var kynnt. Öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar var haft til 

grundvallar og samhliða því átti að minnka sóun. Í samráði við ráðgjafa hjá McKinsey & 

Company var ákveðið að spítalinn myndi notast við orðin straumlínustjórnun og lean í 

innleiðingunni á aðferðafræðinni (Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. 

febrúar 2015; Landspítali, 2013). 

4.2 Innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala 

Í upphafi innleiðingarinnar var ákveðið að leggja mikla áherslu á fræðslu og þjálfun 

starfsmanna í aðferðafræði straumlínustjórnunar. Einnig var aðferðafræði breytinga-

stjórnunar kynnt fyrir starfsfólki þar sem ákveðið var að styðjast við þá aðferðafræði við 

innleiðinguna á straumlínustjórnun. Rauntímamælingar og árangursvísar þóttu 

mikilvægur þáttur í innleiðingunni. Með þessum hætti var verið að bæta og gera verkferla 

spítalans skilvirkari en það er eitt af markmiðum starfsáætlunar Landspítala. 

Landspítali setti sér þau markmið með innleiðingunni að bæta starfsanda og samskipti 

með því að virkja þátttöku starfsmanna í umbótastarfinu. Að straumlínustjórnun yrði 

aðferðafræði sem allir stjórnendur Landspítala myndu nota í starfi sínu og að 

aðferðafræðin yrði fléttuð saman við annað gæða- og umbótastarf innan spítalans. 

Aðferðafræðin yrði einnig notuð við hönnun á nýju húsnæði fyrir spítalann (Landspítali, 

2013).  
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TIL 

Spítalinn fyrst Sjúklingur fyrst 

Bið er góð Bið er sóun 

Mistök verða 

óhjákvæmileg 
Við útrýmum mistökum 

Óljós ábyrgð Ábyrgð mjög skýr 

Vantar meira fjármagn 
Nýtum það fjármagn sem 

til ráðstöfunar er 

Minnka kostnað Minnka sóun 

Gæðaeftirlit byggt á 

„gömlum“ tölum 
„Rauntíma“ gæðaeftirlit 

Stjórnendur fylgjast með 
Stjórnendur eru á staðnum 

og styðja við starfsemina 

Mynd 8 - Hvernig menning spítalans breytist við innleiðingu á straumlínustjórnun (Landspítali, 2013) 

Eitt af markmiðum með innleiðingu straumlínustjórnunar er að bæta starfsanda og 

samskipti starfsmanna. Við upphaf innleiðingarinnar voru sett markmið um hvað betur 

mætti fara í tengslum við menningu og viðhorf starfsmanna spítalans og á mynd átta sjást 

þau markmið (Landspítali, 2013). Samkvæmt Guðrúnu Björgu Sigurbjörnsdóttur (munnleg 

heimild, 19. febrúar 2015) voru markmiðin sem sett voru fram, ákveðin af stjórnendum 

spítalans og í samráði við ráðgjafa McKinsey & Company. Ásamt því, var starfsemi Virginia 

Mason spítalans í Seattle, Karolinska háskólasjúkrahússins í Stokkhólmi og Cincinnati 

barnaspítalans í Ohio höfð til hliðsjónar. Við innleiðingu á straumlínustjórnun hafa 

stjórnendur Landspítala litið til þessara þriggja spítala og hvernig þeim hefur tekist að 

innleiða aðferðafræði straumlínustjórnunar inn í rekstur sinn. 

Við innleiðingu straumlínustjórnunar var ákveðið að gera sýnilega stefnumörkun fyrir 

spítalann svo að starfsmenn vissu til hvers væri ætlast til af þeim. Mynd níu sýnir 

nákvæma stefnumörkun og hvað felst í innleiðingunni. Eitt markmiðið í stefnumörkuninni 

er að hafa skilvirka verkferla og er aðferðafræði straumlínustjórnunar liður í þeirri vinnu 

(Landspítali, 2013).  



51 

 

Mynd 9 - Stefnumörkun Landspítala (Landspítali, 2013) 

4.3 Framtíðarsýn með innleiðingunni  

Þegar byrjað var að innleiða straumlínustjórnun á Landspítala var gerður vegvísir eins og 

áður hefur verið nefnt. Sá vegvísir var gerður haustið 2013 og var þá framtíðarsýn með 

innleiðingu straumlínustjórnunar mótuð. Með framtíðarsýninni var útlistað hvaða 

atriðum ætti að vera lokið árið 2016 en vegvísirinn gildir frá 2013-2016.  

Samkvæmt vegvísi Landspítala (2013) eru það eftirfarandi atriði sem áætlað er að eigi 

að vera lokið árið 2016: 

 50 ferlaverkefnum ætti að vera lokið, þ.e. 5 á önn, þar sem mælanlegar 
umbætur hafa náðst í að minnsta kosti þrem af hverjum fjórum verkefnum.  

 Í árslok 2016 ættu að vera til starfa 30 virkir þjálfarar í aðferðafræði 
straumlínustjórnunar á öllum sviðum spítalans.  

 Að 50% stjórnenda hafi tekið þátt í einu eða fleiri verkefnum tengdum 
straumlínustjórnun.  

 Að 75% af starfseiningum spítalans hafi nýtt sér essin fimm verkfærið sem er 
eitt af verkfærum straumlínustjórnunar við umbætur í starfsumhverfi. 

  Að 1.500 starfsmenn Landspítala hafi verið þátttakendur í að minnsta kosti 
einu verkefni þar sem aðferðafræði straumlínustjórnunar væri notuð. 
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4.4 Innleidd verkfæri straumlínustjórnunar á Landspítala 

Landspítali styður aðallega við fimm verkfæri straumlínustjórnunar við innleiðinguna á 

aðferðafræðinni. Verkfærin eru: Kaizen vinnustofur, essin fimm, kortlagning 

virðisstrauma (e. value stream mapping, VSM), stöðugar umbætur og 3P. Búið er að 

skilgreina og aðlaga verkfærin með hliðsjón af rekstri spítalans og því hvernig þau gagnist 

spítalanum sem best. Eins og áður sagði var fengin ráðgjöf frá McKinsey & Company við 

upphaf innleiðingarinnar og einnig var horft til Virginia Mason spítalans í Seattle, 

Karolinska háskólasjúkrahússins í Stokkhólmi og Cincinnati barnaspítalans í Ohio. 

Fræðilegar skilgreiningar í hverju verkfæri fyrir sig byggja á því hvernig Landspítali 

skilgreinir hvert verkfæri fyrir sína starfsemi (Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg 

heimild, 19. febrúar 2015). 

4.4.1 Kaizen  

Samanber kafla 2.5.1 gengur aðferðafræði Kaizen út á að starfsfólk með viðeigandi og 

álíka þekkingu komi saman, taki ákveðið viðfangsefnið fyrir og fundnar séu endurbætur 

(George, 2003). Kaizen vinnustofur ganga út á að annað hvort er hluti af ákveðnu ferli 

tekinn til úrlausnar eða eitthvað ákveðið vandamál tekið fyrir (Graban, 2012). 

Á Landspítala er notast við Kaizen vinnustofur og eru þær ekki ósvipaðar aðferðafræði 

kortlagningu virðisstrauma. Fyrst er gerð greining á ferlinu og/eða vandanum. Munurinn 

á vinnustofunni og ferlaverkefninu liggur í því að að í Kaizen vinnustofunni eru drög að 

fyrstu virðisgreiningunni í ferlinu gerðar og í kjölfarið er unnið að orsakagreiningu og 

lausnum. Í lok vinnustofunnar eru síðan lausnir að ferlinu prófaðar. Haldin er kynning fyrir 

stjórnendur og samstarfsmenn í lok vinnustofunnar. 

Kaizen vinnustofa tekur 4-8 klukkutíma auk nokkurra vikna eftirfylgni og er það næsti 

yfirmaður sem velur verkefni eða feril og hóp til að sitja vinnustofur (Guðrún Björg 

Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 2015; Landspítali, 2013). 

4.4.2 Essin fimm  

Essin fimm (e. 5S) standa fyrir flokkun, skipulagning, skin, staðla og að lokum notkun og 

viðhald (Liker J. K., 2004). Samanber kafla 2.5.2 gengur aðferðafræðin út að skipuleggja 

og viðhalda vinnusvæði samkvæmt stöðluðu formi. Með því er auðveldara að greina og 
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eyða út sóun, viðhalda og bæta stöðugt búnað og vinnuumhverfi ásamt því að bæta 

eignarhald starfsmanna (Liker J. K., 2004).  

Á Landspítala eru essin fimm notuð til tiltektar og endurskipulagningar á afmörkuðu 

svæði innan spítalans. Geta þetta til dæmis verið skrifstofur, ákveðin deild eða 

lyfjaherbergi.  

Gert er ráð fyrir að essin fimm taki um 3-4 klukkutíma auk eftirfylgni eftir breytingarnar 

og eru svæði og hópur starfsmanna sem framkvæmir breytingarnar valin af næsta 

yfirmanni. Samkvæmt vegvísi Landspítala er stefnt að því að í lok ársins 2016 hafi öll svið, 

deildir og einingar tileinkað sér þessa aðferðafræði til að bæta starfsumhverfið (Guðrún 

Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 2015; Landspítali, 2013). 

4.4.3 Kortlagning virðisstrauma  

Samanber kafla 2.5.3 um kortlagningu virðisstrauma (e. value stream 

mapping VSM) gengur aðferðafræðin út á einfalda skýringarmynd, sem 

sýnir hvert skref sem þarf til að láta þjónustu eða vöru flæða. Þetta er 

ferlið frá því að viðskiptavinur óskar eftir þjónustunni/vörunni og þar til 

hún er afhent (Pyzdek, 2003) 

Landspítali notast við kortlagningu virðisstrauma en kallar það 

verkfæri ferlaverkefni. Ferlaverkefni, kortlagning virðisstrauma, er 

þegar afmarkað ferli er tekið fyrir. Ferlaverkefni fer þannig fram að 

skipaður er vinnuhópur sem saman stendur af 5-8 manns. Mikilvægt er 

að millistjórnendur spítalans komi að vali verkefna og einnig að vali 

á þátttakendum. Stjórnendur þurfa að styðja vinnuhópinn og/eða 

vera hluti af honum. Vinnuhópurinn greinir núverandi stöðu ferlis út frá virði, sóun, tíma 

og áskorunum. Því næst eru orsakir sóunarinnar greindar. Þegar orsakir sóunarinnar eru 

fundnar er ferillinn endurmetinn, fundnar tillögur til að endurbæta núverandi ferli og að 

lokum eru endurbæturnar prófaðar. Mælikvarðar sem tengjast nýja ferlinu eru 

skilgreindir og tillaga að umbótum fylgir. Haldnir eru stöðumatsfundir þegar 

rauntímamælar eru orðnir virkir. Á mynd tíu má sjá hvernig ferlaverkefni gengur fyrir sig 

á Landspítalanum. Hvert ferlaverkefni á almennt ekki að taka lengri tíma en 2-3 mánuði í 

vinnu.  

Mynd 10 - Ferlaverkefni  
(Landspítali, 2013) 
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Þegar ferlaverkefni er valið er mikilvægt að það tengist lykilverkefnum spítalans, 

starfsáætlun eða öðrum mikilvægum áherslum sem spítalinn hefur sett sér. 

Ferlaverkefnið á helst að tengjast fleiri en einu sviði eða í það minnsta að hafa áhrif á fleiri 

en eitt svið (Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 2015; 

Landspítali, 2013). 

4.4.4 Sýnileg stjórnun  

Samanber kafla 2.5.4 gengur sýnileg stjórnun (e. visual management system, VSM) út að 

fá vandamál strax upp á yfirborðið, það er að gera þau sýnileg (Liker J. K., 2004). Þegar 

stuðst er við sýnilega stjórnun er til dæmis notast við töflur, teikningar og skýringamyndir 

(Graban, 2012). Með því að notast við sýnilega stjórnun og setja vinnu og ferla upp á 

sýnilegan máta eykst áherslan á sjálft ferlið og gefur það af sér meira innsæi um hvers er 

að vænta (Mann, 2010). 

Sýnileg stjórnun á Landspítala kallast stöðugar umbætur og gengur aðferðafræðin út á 

að allar deildir spítalans og/eða einingar koma sér upp umbótatöflu. Á umbótatöflunni 

eru birtir árangurvísar, auk yfirlit yfir þau umbótaverkefni sem eru í gangi og tillögur að 

úrbótum. Haldnir eru stöðumatsfundir daglega á deildum og/eða einingum spítalans þar 

sem farið er yfir alla sjúklinga sem eru í aukinni áhættu fyrir einhvers konar ógn úr 

umhverfinu. Einnig er farið yfir ef eitthvað er til staðar sem hindrar flæðið á deildinni eins 

og mönnun eða rekstrarumhverfið. Mikilvægt er að stjórnendur deildanna og/eða 

eininganna sýni starfsfólki sínu stuðning og hlusti vel á hvað það hefur að leggja til 

málanna.  

Út frá stöðumatsfundunum eru haldnir umbótafundir á hverri deild og/ eða einingu 

mánaðarlega þar sem farið er yfir ábendingar eða vandamál sem hafa komið upp og 

einnig er farið yfir skráð atvik í atvikaskráningu sjúklinga og starfsmanna sem ekki hefur 

náðst að leysa strax en hafa átt sér stað síðastliðinn mánuð (Guðrún Björg 

Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 2015; Landspítali, 2013). 

4.4.5 3P aðferðafræðin 

Samanber kafla 2.5.5 stendur 3P fyrir þjónusta (e. product), ferill (e. process) og 

undirbúningur (e. preparation). Aðferðafræðin gengur út á að greina heildarferli þjónustu 

og/eða vöru með það að markmiði að koma í veg fyrir alla sóun (Ramakrishnan & Testani, 
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2011). Markmiðið er að þróa ferli fyrir vöru og/eða þjónustu þar sem þarfir 

viðskiptavinarins eru uppfylltar með minnstu mögulegu sóun. Á sama tíma flæðir 

afgreiðslan áfram með sem fæstum hnökrum (LEAN Healthcare West, e.d.). 

Landspítali nýtir sér aðferðafræði 3P með því að kortleggja og endurskoða ferla 

samhliða hönnun á breytingum á húsnæði spítalans og/eða nýbyggingum. 

Samhliða því að skoða hönnun húsnæðis er einnig notast við verkfærið ferlaverkefni. 

Skoðað er flæði starfsmanna, sjúklinga, upplýsinga, aðfanga o.s.frv. og notast er við 

teikningar af húsnæðinu ásamt flæðikorti.  

Lykilatriði við notkun aðferðafræði 3P er þátttaka rekstrarsviðs og arkitekta spítalans. 

Gert ráð fyrir að hver ferill sem skoðaður er taki að öllu jöfnu 4-8 mánuði og eru 1-2 

verkefni valin á hverri önn (Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 

2015; Landspítali, 2013). 
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5 Rannsókn 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að leita svara við eftirfarandi spurningum: 

 Þekkja stjórnendur Landspítala aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)?  

 Upplifa stjórnendur Landspítala að þeir hafi fengið fullnægjandi fræðslu og þjálfun 

í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 Er innleiðing aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) að skila árangri að mati 

stjórnenda? 

5.1 Aðferðafræði 

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. 

quantitative research).  

Megindlegar rannsóknir ganga út á að mæla ákveðið viðfangsefni þar sem markmiðið 

er að útskýra eða lýsa einhverju ákveðnu, til dæmis skoðunum eða viðhorfi fólks og er 

úrvinnsla gagna tölfræðileg (Cooper & Schindler, 2006).  

Aðferðir megindlegra rannsókna hafa þróast mikið í gegnum tíðina og eru þær orðnar 

meira áberandi en eigindlegar aðferðir í flestum greinum félagsvísinda síðan í byrjun 

tuttugustu aldar. Megindleg aðferð gengur aðallega út á að rannsakandi safnar gögnum 

varðandi viðhorf fólks til ákveðins viðfangsefnis. Hann leggur áherslu á að reyna sanna 

tilgátu og styðst við tölulegar upplýsingar. Dæmi um notkun á aðferðafræði megindlegra 

rannsókna er að leggja fram spurningalista fyrir úrtak sem á að endurspegla skoðanir 

ákveðins þýðis. Gögnin í megindlegum rannsóknum eru mælanleg, teljanleg og hægt er 

að túlka heildina út frá úrtakinu, auk þess að hægt er að túlka niðurstöður út frá tölfræði 

og til útskýringa er hægt að styðjast við gröf eða töflur (Bogdan & Biklen, 1998; McMillan, 

2008). Það er ákveðin hætta fólgin í því að nota úrtak í megindlegum rannsóknum sem 

hefur þann tilgang að lýsa ákveðnu þýði en hættan er sú að úrtakið sé of lítið miðað við 

þýðið og endurspegli þar af leiðandi ekki skoðun þýðisins (McMillan, 2008). 

Ein af aðferðum megindlegra rannsókna eru kannanir (e. surveys) en með því að gera 

könnun er hægt að meta viðhorf fólks og kosturinn við það er að kannanir útskýra iðulega 

heildarviðhorf ákveðins hóps eða þýðis (Dunham & Smith, 1979). Kannanir eru lýsandi en 

auk þess eru þær einnig notaðar til að kanna tengsl á milli ákveðinna breyta.  
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Önnur rannsóknaraðferð sem segja má að sé hálfgerð andstæða við megindlega aðferð 

er eigindleg aðferð (e. qualitative research) en þar er stuðst við viðtöl og byggir hún meira 

á tilfinningum fólks með það að leiðarljósi að dýpka skilning rannsakanda á viðfangsefninu 

(McMillan, 2008). Í eigindlegum aðferðum er áherslan á einstaklinginn, þ.e. að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Með því að afla gagna um þá merkingu og 

skilning fólks sem það leggur í aðstæður sínar og reynslu er hægt að útskýra athafnir þess. 

Þó er mikilvægt að átta sig á því að félagslegur veruleiki er óstöðugur og því er túlkun fólks 

háð síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn gagnrýnt notkun þessara beggja rannsóknaraðferða 

en þeir sem aðhyllast eigindlegar rannsóknir vilja meina að megindlegar rannsóknir 

tilheyri einungis rannsóknum í náttúruvísindum en ekki félagsvísindum. Fólk svarar út frá 

því sem það skynjar en ekki er hægt að mæla skynjun og tilfinningar í náttúruvísindum. 

Hægt er að segja að megindlegar aðferðir séu í grundvallaratriðum rannsóknaraðferðir 

náttúruvísinda sem notaðar eru á viðfangsefni félagsvísinda. Möguleiki er á að skoða 

félagslegan veruleika, með því að magnbinda hann og mæla eða skrá með tölum (Bryman 

& Bell, 2003; Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

5.1.1 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur þessa lokaverkefnis hófst haustið 2014 en upphafið má rekja til þess þegar 

rannsakandi hafði samband við Vigdísi Hallgrímsdóttur, verkefnastjóra aðgerðasviðs á 

Landspítala varðandi hugmyndir að lokaverkefni. Í kjölfar samtalsins hafði rannsakandi 

samband við Eðvald Möller, aðjúnkt við Háskóla Íslands, sem samþykkti að vera 

leiðbeinandi við gerð verkefnisins.  

Í samráði við Vigdísi Hallgrímsdóttur voru fundnar þrjár hugmyndir að lokaverkefni 

sem gætu nýst Landspítala. Tók rannsakandi þessar þrjár hugmyndir með sér á fyrsta fund 

með leiðbeinanda og hugmyndin um að kanna viðhorf stjórnenda Landspítala til 

straumlínustjórnunar varð ofan á.  

Í kjölfarið hófst vinna við að undirbúa spurningalista sem lagður yrði fyrir stjórnendur 

spítalans. Einnig var kannað hvaða leyfi þyrfti frá spítalanum fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar. Sækja þurfti um leyfi hjá siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítala og 

starfsmannastjóra spítalans fyrir rannsókninni. Samþykkt fyrir rannsókninni lá fyrir í 

febrúar 2015. 
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Spurningalistinn (sjá viðauka) var ákveðinn í samráði við Vigdísi Hallgrímsdóttur, 

Guðrúnu Björgu Sigurbjörnsdóttur, deildarstjóra á verkefnastofu Landspítala og Eðvald 

Möller. Notast var við vefsíðuna Qualitrics (www.qualitrics.com) við gerð 

spurningalistans. 

Þegar samþykkt lá fyrir rannsókninni frá spítalanum var rannsóknin send út en 

framkvæmdin var þannig að Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir sendi tölvupóst til allra 

stjórnenda spítalans með kynningarbréfi (sjá viðauka) frá höfundi þar sem greint var frá 

tilgangi rannsóknarinnar og ávinningi. Í lok kynningarbréfsins var slóð inn á rannsóknina. 

Einungis var hægt að opna vefslóðina til að svara spurningunum einu sinni.  

Alls var rannsóknin send til 169 stjórnenda Landspítala (Guðrún Björg 

Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 2015). Rannsóknin var opin frá 23. 

febrúar 2015 til 20. mars 2015.  

5.1.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru stjórnendur Landspítala. Stjórnendur Landspítala eru 

framkvæmdastjórar, deildarstjórar, hjúkrunardeildarstjórar og yfirlæknar og eru 

starfsmennirnir ráðnir til starfsins í fimm ár, að undangenginni auglýsingu. Gerðar eru 

kröfur til Landspítala um að stjórnendur séu leiðtogar og hafi yfirgripsmikla og sérhæfða 

þekkingu á stjórnun og sjúkrahússtarfsemi. Hjúkrunardeildarstjórar, yfirlæknar og 

deildarstjórar bera ábyrgð á starfsfólki sínu sem felst annars vegar í ábyrgð sem yfirmaður 

þeirra og hins vegnar gagnvart framkvæmdastjóra viðkomandi sviðs, auk þess að taka þátt 

í stefnumörkun Landspítala. Einnig bera stjórnendur ábyrgð á rekstri og fjármálum sinnar 

einingar en fjármálaráðgjafi er starfandi á hverju sviði sem er til aðstoðar ef svo ber við 

(Landspítali, 2009). 

Við upphaf innleiðingar árið 2011 var ákveðið að öllum stjórnendum yrði kynnt 

aðferðafræði straumlínustjórnunar en haldinn var kynningarfundur ásamt ráðgjöfum 

McKinsey & Company (Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, munnleg heimild, 31. mars 2015). 

Mismunandi er hvort að stjórnendur hafi tekið þátt í verkefni þar sem stuðst er við 

aðferðafræðina. Í vegvísi Landspítala (2013) er eitt af markmiðum spítalans að helmingur 

stjórnenda hafi tekið þátt í einu eða fleiri verkefnum tengdum straumlínustjórnun.  
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5.1.3 Mælitæki rannsóknar 

Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við Likert mælikvarðann í fimm spurningum. 

Likert mælikvarðinn er algengasta leiðin til að mæla huglægt mat fólks. Likert 

mælikvarðinn er fimm, sjö eða níu stiga skali, þar sem skoðað er hversu sammála eða 

ósammála þátttakendur eru ákveðinni spurningum. Miðjan á skalanum lýsir hlutleysi 

þeirra, þar sem þátttakandi er hvorki sammála né ósammála (Bryman & Bell, 2003). 

Með Likert mælikvarðanum er hægt að meta hversu sammála, tíðni, mikilvægi og 

hverjar líkur þátttakenda eru, hverri fullyrðingu eða spurningu fyrir sig. Dæmi um Likert 

mælikvarðann má sjá í töflu tvö. 

Tafla 2 - Likert mælikvarðinn (McLeod, 2008) 

 

Notast var við einfaldan mælikvarða (e. simple catagory scale) í sjö spurningum í 

rannsókninni, þar voru einungis gefnir tveir valmöguleikar og voru þeir já/nei í 

rannsókninni. Einnig voru tvær spurningar sem voru opnar en þar gefst þátttakendum 

færi á að segja skoðun sína, viðhorf eða tjá hugsanir. Með því að notast við opnar 

spurningar fæst dýpri skilningur á viðhorfi þátttakenda (Bryman & Bell, 2003). Að lokum 

voru fimm spurningar sem innihéldu mismunandi valmöguleika eftir því hver spurningin 

var. Spurningarnar fimm tengdust því á hvaða sviði viðkomandi starfaði, hvert væri starf 

viðkomandi, hver væri starfsaldur, hvert væri hæsta menntunarstig og hvort viðkomandi 

myndi láta slag standa ef hann mætti gera einhverjar breytingar á innleiðingunni. Voru 

þetta spurningar númer 1-4 og 18. Spurning 18 innihélt einnig opinn valmöguleika, ef 

viðkomandi vildi leggja fram aðrar tillögur til breytinga á innleiðingunni en 

valmöguleikana sem gefnir voru upp.  

 

Sammála/ósammála Tíðni Mikilvægi Líkur 

Mjög sammála Mjög oft Mjög mikilvægt Yfirleitt satt 

Frekar sammála Oft Mikilvægt Stundum satt 

Hvorki né Stundum Hvorki né Hvorki né 

Frekar ósammála Sjaldan Síður mikilvægt Stundum ekki satt 

Mjög ósammála Aldrei Ekki mikilvægt Yfirleitt ekki satt 
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6 Rannsókn og niðurstöður 

Rannsóknin sem innihélt 18 spurningar var send til 169 stjórnenda Landspítala. Ákveðið 

var að hafa spurningarnar ekki of margar, heldur hnitmiðaðar þar sem of löng könnun 

gæti aukið líkur á brottfalli eða lélegri svörun. 

Alls svöruðu 83 stjórnendur rannsókninni sem gerir svarhlutfall 49,1% af heildinni. 

Stillingarnar á spurningalistanum voru þannig að ekki þurfti að svara öllum spurningunum 

til að geta lokið við rannsóknina. Var ákveðið að hafa stillingarnar með þessum hætti til 

að meiri líkur væri á góðri svörun þar sem ekki allir kjósa að svara öllum spurningunum. 

Við úrlausn rannsóknarinnar var unnið með öll 83 svörin, það er enginn svör voru álitin 

sem útlagar (e. outlier) sem þyrfti að eyða. Útlagi er það þegar fundin eru  gildi í 

útreikningum á niðurstöðum sem eru óregluleg eða óvenjuleg, geta til að mynda verið 

óvenjulega lág eða há gildi. Sökum þess eru þetta útlagar og er þeim eytt úr gögnum þar 

sem þau geta skekkt niðurstöðurnar (Bluman, 2007). 

Í kafla 6.1 verða svör hverrar spurningar birt fyrir sig þar sem notast verður við 

súlurit. Í opnu spurningunum verða svörin birt orðrétt eins og þátttakendur svöruðu. Í 

spurningunum fimm þar sem notast var við Likert mælikvarðann verða gefinn upp gildin 

fyrir lægsta gildið (e. minimum value), hæsta gildið (e. maximum value), meðaltal (e. 

mean), staðalfrávik (e. standard deviation) og dreifni (e. variance). Í kafla 6.2, verður 

notast við Kí – kvaðrat dreifingu til að meta svör þátttakendanna.  

Gildin fyrir kafla 6.1 eru sett upp í töflu eins og tafla númer þrjú sýnir. 

Tafla 3 - Skýringardæmi um töflu sem sýnir útreikninga (Likert spurningar) 

 

Lægsta gildi (e. minimum value) táknar lægstu breytuna í gagnasafninu en hæsta gildið 

(e. maximum value) táknar hæstu breytuna í gagnasafninu (Bluman, 2007). 

Meðaltal (e. mean) er summa allra talna í ákveðnu gagnasafni, deilt með fjölda þeirra. 

Útreikningar meðaltals eru marktækastir þegar gagnasafnið dreifist jafnt yfir ákveðið 

talnabil eða svokallaða normalkúrfu (Bluman, 2007). 
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Staðalfrávik (e. standard deviation) er mælikvarði sem segir til um það hvernig 

normaldreifð gögn dreifast um meðaltalið. Ef staðalfrávik er lágt, eru gögnin samþjöppuð 

um meðaltalið, normalkúrfan verður há og oddmjó. Ef staðalfrávik er stórt verður 

normalkúrfan hins vegar lág og aflíðandi. Staðalfrávik er mjög mikilvægt þegar gögn eru 

borin saman (Bluman, 2007). Formúlan fyrir staðalfrávik er: 

𝜎 = √𝜎2 = √
∑(𝑋 −  𝜇)2

𝑁
 

Jafna 1 - Staðalfrávik (e. standard deviation) (Bluman, 2007) 

Dreifni (e. variance) er mælikvarði sem segir til um dreifingu gagna, það er hver 

fjarlægð hvers gildis (tölugildis) er frá meðaltalinu. Dreifni er staðalfrávik í öðru veldi 

(Bluman, 2007). Formúlan fyrir dreifni er: 

 

𝜎2 =
∑(𝑋 −  𝜇)2

𝑁
 

Jafna 2 - Dreifni (e. variance) (Bluman, 2007) 

Kí - kvaðrat dreifing (e. chi-square test) er samheiti yfir dreifingar þar sem eingöngu 

eru jákvæð gildi og því myndar dreifingin jákvæða skeifu. Til að ákvarða kí - kvaðrat 

dreifingu er notast við frígráðu (e. degree of freedom) og er hún táknuð með df. Kí - 

kvaðrat dreifing flokkast undir marktektarpróf þar sem hægt er að meta hvort 

tölfræðilegur marktækur munur sé á tveimur hópum (úrtak) og hvort að hægt sé að 

heimfæra mælingarnar á alla sem tilheyra hópum (þýði). Í kí - kvaðrat dreifingu er notast 

við svokallaðar krosstöflur en krosstöflur sýna tengsl breyta (tíðni og hlutföll). Krosstöflur 

eru yfirleitt notaðar til að meta samband tveggja nafnbreyta, einnar nafnbreytu og einnar 

eða tveggja raðbreyta (Anton Örn Karlsson, 2004; Bluman, 2007; Eðvald Möller, 2015). 

Formúlan fyrir kí - kvaðrat dreifingu er: 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Jafna 3 – Kí - kvaðrat próf (e. chi square test) (Bluman, 2007) 

 



62 

Nafnbreyturnar sem notast verður við í dreifingunni eru: 

Tafla 4 - Nafnbreytur Kí - kvaðrat dreifingar 

Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspítala? 

Spurning 2: Hvert er þitt starf? 

Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig 

 

Raðbreyturnar sem notast verður við í dreifingunni eru: 

Tafla 5 - Raðbreytur Kí - kvaðrat dreifingar 

Spurning 6: Hversu mikið eða lítið finnst þér vera þörf á breytingum á vinnustað þínum? 

Spurning 11: Hversu mikið eða lítið þekkir þú aðferðir straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Spurning 12: Ertu ánægðari eða óánægðari í starfi þínu eftir innleiðingu straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Spurning 14: Ég fékk fullnægjandi þjálfun/fræðslu í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Spurning 15: Ég tel vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) muni festa sig í sessi á Landspítala? 

 

Við útreikninga í Kí – kvaðrat dreifingu eru borin saman tvenns konar gildi, það eru 

fræðileg tíðni (e. expected frequency (E)) og rauntíðni (e. observed frequency (O)). 

Fræðileg tíðni er tíðni sem gert er ráð fyrir að gerist eða þess er að vænta úr mælingunum. 

Rauntíðni er það sem gerðist í raun og veru. Við útreikninga er gert ráð fyrir að breyturnar 

séu óháðar hvor annarri og geta gildin verið mjög frábrugðin hvoru öðru.  

Þegar notast er við Kí – kvaðrat dreifingu er sett fram tilgáta, núlltilgáta (e. null 

hypothesis) sem er táknuð með H0 og miðast hún að því að ekki sé um óeðlilega dreifingu 

talnanna að ræða innan mengisins. Með núlltilgátunni H0 er átt við að rauntíðni og 

fræðileg tíðni gildanna séu ekki ólík svo að ástæða sé til að skoða gögnin betur. Ef 

núlltilgátan H0 stenst er dreifing gagnanna innan skekkjumarka. Því næst er prófstærðin 

𝑥2 fundin fyrir tilraunina en það er gert með því að styðjast bæði við fræðilega tíðni og 

rauntíðni og bera útkomuna saman við töflugildið sem á við Kí – kvaðrat dreifinguna. Ef 

við fáum hærra gildi en gefið er í töflunni fyrir Kí – kvaðrat dreifingu þá höfnum við 

núlltilgátunni H0 um að eðlilega dreifingu talnanna sé að ræða. Ef núlltilgátunni, H0 er 

hafnað er oft sett fram varatilgáta H1 sem gerir ráð fyrir að ekki sé um eðlilega 

talnadreifingu að ræða sem leiðir það af sér að skoða þarf gögnin betur (Bluman, 2007; 

Eðvald Möller, 2015). 
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Við útreikninga á Kí – kvaðrat dreifingunni í rannsókninni var notast við 95% 

öryggismörk eða α = 0,05. Gildin fyrir kafla 6.2, Kí – kvaðrat dreifinguna eru sett upp í töflu 

líkt og tafla númer sex sýnir. 

Tafla 6 - Skýringardæmi fyrir Kí - kvaðrat dreifingu 

Spurning : Heiti spurningar  

 Spurning 6 Spurning 11 Spurning 12 Spurning 13 Spurning 14 

 
Hversu mikið eða 

lítið þekkir þú 
aðferðir 

straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Hversu mikið eða 
lítið finnst þér 

vera þörf á 
breytingum á 

vinnustað þínum? 

Ertu ánægðari 
eða óánægðari í 
starfi þínu eftir 

innleiðingu 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég fékk 
fullnægjandi 

þjálfun í 
aðferðafræði 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég tel að 
vinnubrögð 
straumlínu-

stjórnunar (e. 
lean) muni festa 

sig í sessi á 
Landspítalanum? 

Reiknað (𝑥2)      

Töflugildi (𝑥2)      

Frígráður (df)      
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6.1 Rannsókn 

Hér eru birtar niðurstöður rannsóknarinnar og eru spurningarnar í réttri röð, það er eins 

og þátttakendurnir svöruðu rannsókninni. Svör við opnum spurningum eru höfð orðrétt. 

Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspítala? 

 

Mynd 11 - Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspítala? 

Alls svöruðu 82 þátttakendur fyrstu spurningunni en það er 98,8% svarhlutfall. Besta 

svarhlutfallið við spurningu eitt var á flæðissviði og lyflækningasviði eða 13 manns (16%).  

 

Spurning 2: Hvert er þitt starf? 

 

Mynd 12 - Spurning 2: Hvert er þitt starf? 
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Alls svöruðu 83 þátttakendur þriðju spurningunni en það samsvarar 100% svarhlutfalli. 

Flestir sem svöruðu spurningunni voru deildarstjórar eða alls 56 stjórnendur (67%). Boðið 

var upp á valmöguleikann „annað“ en fjórir af sjö gáfu frekari skýringu á starfi sínu og má 

sjá svörin á mynd tólf. 

 

Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

 

Mynd 13 - Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

Alls svöruðu 83 þátttakendur þriðju spurningunni en það samsvarar 100% svarhlutfalli. 

Flestir sem svöruðu spurningunni höfðu unnið á Landspítala í yfir 20 ár eða 34 (41%). 
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Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

 

Mynd 14 - Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

Alls svöruðu 83 þátttakendur fjórðu spurningunni en það er 100% svarhlutfall. Flestir sem 

svöruðu spurningunni voru með mastersgráðu eða 40 manns (48%). Boðið var upp á 

valmöguleikann „annað“ og voru það 17 þátttakendur sem nýttu sér að svara hvaða 

annað menntunarstig þeir höfðu, sjá töflu sjö.  
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Tafla 7 - Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig (annað)? 

 

Spurning 5: Vissir þú að straumlínustjórnun (e. lean) gengur út á að auka öryggi sjúklinga 

og bæta gæði þjónustu, þróa verkferla og minnka sóun? 

 

Mynd 15 - Spurning 5: Vissir þú að straumlínustjórnun (e. lean) gengur út á að auka  
öryggi sjúklinga og bæta gæði þjónustu, þróa verkferla og minnka sóun? 
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Alls svöruðu 83 þátttakendur fimmtu spurningunni en það gerir 100% svarhlutfall. 

Spurning fimm var höfð til skýringar og upprifjunar fyrir stjórnendur á því hvað 

straumlínustjórnun er og svöruðu allir því til að þeir vissu hvað straumlínustjórnun væri. 

 

Spurning 6: Hversu mikið eða lítið þekkir þú aðferðir straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 

Mynd 16 - Spurning 6: Hversu mikið eða lítið þekkir þú aðferðir straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Alls svöruðu 82 þátttakendur sjöttu spurningunni en það er 98,8% svarhlutfall. Flestir sem 

svöruðu spurningunni sögðust þekkja aðferðir straumlínustjórnunar frekar mikið eða 51 

(62%). Á töflu átta má sjá útreikningana fyrir spurningu sex.  

Tafla 8 - Spurning 6: Hversu mikið eða lítið þekkir þú aðferðir straumlínustjórnunar (e. lean)? 
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Spurning 7: Hefur þú fengið fræðslu í straumlínustjórnun (e. lean)? 

 

Mynd 17 - Spurning 7: Hefur þú fengið fræðslu í straumlínustjórnun (e. lean)? 

Alls svöruðu 78 þátttakendur sjöundu spurningunni en það er 93,9% svarhlutfall. Alls 

sögðust 71 (91%) hafa fengið fræðslu í straumlínustjórnun en 7 (9%) sögðust ekki hafa 

fengið fræðslu.  

 

Spurning 8: Hefur þú fengið þjálfun í straumlínustjórnun (e. lean)? 

 

Mynd 18 - Spurning 8: Hefur þú fengið þjálfun í straumlínustjórnun (e. lean)? 

71

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Já Nei

Hefur þú fengið fræðslu í straumlínustjórnun 
(e. lean)?

21

62

0

10

20

30

40

50

60

70

Já Nei

Hefur þú fengið þjálfun í straumlínustjórnun
(e. lean)?



70 

Alls svöruðu 83 þátttakendur áttundu spurningunni en það er 100% svarhlutfall. 

Einungis 21 (25%) sagðist hafa fengið þjálfun í straumlínustjórnun en 62 (75%) sögðust 

ekki hafa fengið þjálfun.  

 

Spurning 9: Hefur þú tekið þátt í umbótaverkefni þar sem aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (e. lean) var beitt? 

 

Mynd 19 - Spurning 9: Hefur þú tekið þátt í umbótaverkefni þar sem aðferðafræði straumlínustjórnunar 
(e. lean) var beitt? 

Alls svöruðu 80 þátttakendur níundu spurningunni en það er 96,4% svarhlutfall. Alls 

sögðust 58 (73%) hafa tekið þátt í umbótaverkefni þar sem aðferðafræði 

straumlínustjórnunar var beitt en 22 (28%) sögðust ekki hafa tekið þátt í umbótaverkefni.  
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Spurning 10: Finnst þér árangur vera sýnilegur af notkun straumlínustjórnunar (e. lean) 

á Landspítala? 

 

Mynd 20 - Spurning 10: Finnst þér árangur vera sýnilegur af notkun straumlínustjórnunar (e. lean) á 
Landspítala? 

Alls svöruðu 78 þátttakendur tíundu spurningunni en það er 93,9% svarhlutfall. Alls sögðu 

66 (85%) árangurinn vera sýnilegan af notkun straumlínustjórnunar á Landspítalanum en 

12 (15%) sögðu svo ekki vera. 

 

Spurning 11: Hversu mikið eða lítið finnst þér vera þörf á breytingum á vinnustað 

þínum? 

 

Mynd 21 - Spurning 11: Hversu mikið eða lítið finnst þér vera þörf á breytingum á vinnustað þínum? 
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Alls svöruðu 83 þátttakendur elleftu spurningunni en það er 100% svarhlutfall. Flestum 

sem svöruðu spurningunni, eða 48 (58%), fannst vera frekar mikil þörf á breytingum á 

sínum vinnustað en einungis tveimur (2%) fannst vera frekar lítil þörf á breytingum á 

sínum vinnustað. Á töflu níu má sjá útreikninga fyrir spurningu ellefu.  

Tafla 9 - Spurning 11: Hversu mikið eða lítið finnst þér vera þörf á breytingum á vinnustað þínum? 

 

 

Spurning 12: Ertu ánægðari eða óánægðari í starfi þínu eftir innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 

Mynd 22 - Spurning 12: Ertu ánægðari eða óánægðari í starfi þínu eftir innleiðingu  
straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Alls svöruðu 79 þátttakendur tólftu spurningunni en það er 95,2% svarthlutfall. Flestir 

sem svöruðu spurningunni, eða 33 (42%) sögðust hvorki né vera ánægðari né óánægðari 

í starfi eftir innleiðingu á straumlínustjórnun en einn (1%) sagðist vera mun ónægðari í 

starfi eftir innleiðinguna. Á töflu tíu má sjá útreikninga fyrir spurningu tólf. 
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Tafla 10 - Spurning 12: Ertu ánægðari eða óánægðari í starfi þínu eftir innleiðingu 
straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 

 

Spurning 13: Hverjar telur þú vera helstu ástæður/markmið Landspítala með 

innleiðingu á straumlínustjórnun (e. lean)? 

Alls svöruðu 53 þátttakendur þrettándu spurningunni en það er 63,85% svarhlutfall. 

Þrettánda spurningin var opin spurning þar sem þátttakendur voru spurðir út í helstu 

ástæður/markmið Landspítala með innleiðingu á straumlínustjórnun. Á töflu ellefu má sjá 

svörin sem þátttakendurnar töldu vera helstu ástæður/markmið. 

Tafla 11 - Spurning 13: Hverjar telur þú vera helstu ástæður/markmið Landspítala með 
innleiðingu á straumlínustjórnun (e. lean)? 

Hverjar telur þú vera helstu ástæður/markmið Landspítala með innleiðingu á 
straumlínustjórnun (e. lean)? 

Skilvirkari og öruggari þjónusta, ánægðara starfsfólk og sjúklingar 

Reyna að gera eitthvað í einhverju sem á að flokkast undir gæðastjórnun, sem er í tísku 

Aukin gæði og öryggi 

Flýtir ferli allrar vinnslu og bætir þjónustu og öryggi fyrir sjúkling. Fækkar skrefum starfsfólks, 
styttir tíma, eyðir sóun 

Meðferð sjúklinga verði hnökralaus, tímaleg og án hindrana 

Ástæða: Draga úr sóun af öllu tagi. Markmið: Tryggja öryggi sjúklinga 

Öryggi sjúklinga og hagræðing 

Að minnka sóun og nýta betur mannauð og önnur aðföng. 

Auka öryggi sjúklinga, gera ferla skilvirkari, minnka sóun og fækka flækjustigum 

Markvissar umbætur og sýnilegur árangur 

Að auka öryggi sjúklinga og bæta gæði þjónustu, þróa verkferla og minnka sóun 

Að minnka allan óþarfa, straumlínulaga hlutina, sjúklingum og starfsfólki til heilla 

Aukin skilvirkni, bæði fjárhagsleg og fagleg með betri ferlum. Betri þjónusta gagnvart 
sjúklingum 

Til að sjúkrahúsið nái markmiðum sínum að vera öruggur spítali, góður vinnustaður með 
skilvirka verkferla og ábyrgan rekstur. Með Lean má styrkja starfið á spítalanum, greina vanda 
og sjá hvað þarf að gera til að starfið gangi betur. Þannig má líka efla öryggi sjúklinga og 
starfsmanna 

Bæta öryggi sjúklinga, minnka sóun 

Öryggi 
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Skipulagðari og faglegri vinnubrögð með því að draga úr sóun og nýta tíma betur 

Spara tíma, auka skilvirkni í vinnu starfsfólks og þjónustu við sjúklinga, auka starfsánægju og 
öryggi allra, ekki spurning 

Skilvirkni og aukið öryggi sjúklinga 

Samræma og staðla verklag, kenna fólki að vinna eftir verkferlum til að tryggja öryggi 
sjúklinga og starfsfólks 

Til að auka öryggi með því að einfalda og skilgreina verkferla, draga úr sóun og staðla verklag 

Til þess að auka gæði og virði þjónustunnar. Gæði (virði) = Árangur/sóun 

Aukin gæði, markvísara starf 

Auka öryggi sjúklinga og draga úr sóun 

Minnka sóun, bæta verkferla 

Umbætur í þágu gæða, öryggis, skilvirkni og hagkvæmari reksturs 

Skilvirkari og öruggari þjónusta 

Skilvirkari verkferlar sem auka gæði þjónustunnar og þar með tryggja öryggi sjúklinga 

Tryggja öryggi sjúklinga, minnka sóun í starfseminni 

Minnka sóun, bæta öryggi og gæði þjónustunnar  

Eyða sóun, bæta verkferla stuðla að öryggi sjúklinga 

Öryggi, skilvirkni, hagræðing rekstrar fjárhagslega og mannauðslega 

Það verður markvissara flæði og skipulag betra 

Markmið eru að gera verkferla einfaldari og marvissari sem ætti að geta leit til betri nýtingar á 
tíma starfsfólks og um leið til betri árangurs í starfi sem að lokum ætti að geta komið 
spítalanum og skjólstæðingum hans (sjúklingunum) til góða 

Aukið öryggi, minni sóun, betri verkferlar 

Auka öryggi sjúklinga, auka skilvirkni og bæta þjónustu 

Skilvirkir verkferlar, draga úr sóun, bæta þjónustu við sjúklinga 

Að auka öryggi sjúklinga og minnka sóun 

Bæta verkferla, samræma verkferla með að marki að draga úr sóun, bæta þjónustu og efla 
öryggi. Stuðla að betra starfsumhverfi og auka starfsánægju. Svo eitthvað sé nefnt. 

Minnka sóun og bæta verklag í þágu notenda 

Markvissari þjónusta með aukinni skilvirkni, auknu öryggi og lágmarks sóun á tíma, þekkingu 
og mannafla 

Bæta öryggi sjúklings. Bæta starfsánægju starfsmanns draga úr sóun og gera störf markvissari 

Minnka sóun, sér í lagi tímasóun. Koma skikk á verklag/verkferla 

Að auka öryggi sjúklinga fyrst og fremst, gera vinnuna skilvirkari og draga úr sóun á mannafla, 
sem er mjög mikilvægt því við þurfum á því að halda að fagfólk sinni því sem þau eru 
sérmenntuð til 

Auka skilvirkni, bæta flæði, minnka sóun, auka öryggi 

Auka skilvirkni, bæta verkferla,þjónustu og gæði. Auka öryggi 

Betra skipulag og öryggi 

Auka öryggi, létta störfin, auka starfsánægju 

Einföldun verkferla, að minnka sóun og auka öryggi sjúklinga og starfsmanna 

Að sníða agnúa af verklagi 

Draga úr sóun bæði starfsmanna, sjúklinga og fjármunum. Efla enn frekar öryggi starfsmanna 
og sjúklinga. Auka gæði þjónustunnar. Búa til árangursmæla til að fylgja eftir breytingum og 
eftirfylgni með breytingum 

Bæta gæði og öryggi, auka skilvirkni og draga úr sóun 

Auka öryggi sjúklinga og bæta gæði þjónustu, þróa verkferla og minnka sóun 
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Spurning 14: Ég fékk fullnægjandi þjálfun/fræðslu í aðferðafræði straumlínustjórnunar 

(e. lean)? 

 

Mynd 23 - Spurning 14: Ég fékk fullnægjandi þjálfun/fræðslu í aðferðafræði 
straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Alls svöruðu 82 þátttakendur fjórtándu spurningunni en það er 98,8% svarhlutfall. Flestir 

sem svöruðu spurningunni, eða 31 (38%), sögðust frekar sammála því að hafa fengið 

fullnægjandi þjálfun/fræðslu í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) en fæstir sem 

svöruðu spurningunni, eða 6 (7%) sögðust vera því mjög ósammála að hafa fengið 

fullnægjandi þjálfun/fræðslu. Á töflu tólf má sjá útreikningana fyrir spurningu 14. 

Tafla 12 - Spurning 14: Ég fékk fullnægjandi þjálfun/fræðslu í 
aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 
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Spurning 15: Ég tel að vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) muni festa sig í sessi 

á Landspítalanum? 

 

Mynd 24 - Spurning 15: Ég tel vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) muni 
festa sig í sessi á Landspítalanum? 

Alls svöruðu 80 þátttakendur fimmtándu spurningunni en það er 96,4% svarhlutfall. 

Flestir sem svöruðu spurningunni, eða 53 (66%), sögðust vera frekar sammála því að 

vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) myndu festa sig í sessi á Landspítalanum en 

einn (1%) sagðist vera frekar ósammála því. Á töflu þrettán má sjá útreikningana fyrir 

spurningu fimmtán. 

Tafla 13 - Spurning 15: Ég tel vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) muni 
festa sig í sessi á Landspítalanum? 
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Spurning 16: Ég hef fengið upplýsingar um árangur sem hlotist hefur af innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 

Mynd 25 - Spurning 16: Ég hef fengið upplýsingar um árangur sem hlotist hefur af innleiðingu 
straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Alls svöruðu 80 þátttakendur sextándu spurningunni en það er 96,4% svarhlutfall. Flestir 

sögðust hafa fengið upplýsingar um árangur sem hlotist hefði af innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean) eða 71 (89%), en 9 (11%) þátttakendur sögðust ekki hafa 

fengið upplýsingar um árangur sem hlotist hefði.  
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Spurning 17: Finnst þér breytingar sem hafa verið gerðar með aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (e. lean) festast betur í sessi en áður? 

 

Mynd 26 - Spurning 17: Finnst þér breytingar sem hafa verið gerðar með aðferðafræði 
straumlínustjórnunar (e. lean) festast betur í sessi en áður? 

Alls svöruðu 69 þátttakendur sautjándu spurningunni en það er 83,13% svarhlutfall. 

Flestum sem svöruðu spurningunni, eða 57 (83%), finnst breytingarnar sem gerðar hafa 

verið með aðferðafræði straumlínustjórnunar festast betur í sessi en 12 (17%) finnst 

breytingarnar sem gerða hafa verið ekki festast betur í sessi en áður.  
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Spurning 18: Ef þú mættir gera einhverjar breytingar á innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean), hverjar væru þær? 

 

Mynd 27 - Spurning 18: Ef þú mættir gera einhverjar breytingar á innleiðingu  
straumlínustjórnunar (e. lean), hverjar væru þær? 

Alls svöruðu 75 þátttakendur átjándu spurningunni eða 90,36% svarhlutfall. Flestum sem 

svöruðu fannst þurfa að virkja starfsmenn betur, eða 37 þátttakendum (49%). Boðið var 

upp á valmöguleikann „annað“ og þar gátu þátttakendur skrifað hvað þeim fyndist. Svörin 

sem þátttakendur gáfu má sjá í töflu fjórtán.  

Tafla 14 - Spurning 18: Ef þú mættir gera einhverjar breytingar á innleiðingu 
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Annað, hvað? 

Ekki eyða tíma í að breyta einhverju sem virkar vel. Hlusta eftir tillögum starfsfólks og jafnvel hafa 
möguleika á að umbuna starfsfólki sem kemur með hugmyndir að góðum og skilvirkum breytingum til góðs 

Passa að viðhalda innleiðingunni, mörg góð verkefni unnin undir þessari yfirskrift en hætt er við að þau nái 
ekki að verða meira en verkefni 

Fleiri og smærri verkefni undir stjórn utanaðkomandi verkefnastjóra 

Auka kennslu og virkja starfsmenn betur 

Hafa fleiri „sérfræðinga/lean þjálfara“ í fullu starfi til að styðja við verkefni og þá þjálfara sem eru að 
spreyta sig á því að stýra verkefnum 

Við þurfum að leggja meiri áherslu á að efla umbótamenningu meðal starfsmanna því stöðugar umbætur 
með frumkvæði starfsmannanna sjálfra eru grundvöllurinn að þessu. Síðan þarf að auka skilning stjórnenda 
því hætt er við að séu einhverjir þröskuldar til staðar þá verði þeir til hjá stjórnendum. Ef þeir hafa skilning, 
þekkingu og trú á aðferðarfræðinni þá munu hindranir verða færri og minni 

Fleiri Lean þjálfara og stytta þannig biðtíma eftir þjónustu þeirra 

Tel mikilvægt að gefa starfsfólki tækifæri í mun meira mæli en nú er til þess að fá þjálfun í Lean til að geta 
unnið á sínum vinnustað að umbótum og fest þær í sessi 

Gefa meiri tíma, fólk er oft í of mörgum verkefnum auk daglegra verkefna. Það þarf að gefa fólki sem á að 
vinna að þessum umbótaverkefnum svigrúm til að gera það. En sjaldnast er svigrúm til þess 
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6.2 Úrvinnsla spurninga vegna Kí – kvaðrat dreifingar 

Í þessum kafla verða tengsl á milli nafnbreytu og raðbreytu kannaðar en við það var notast 

við Kí – kvaðrat dreifingu.  

Þær spurningar sem notað var Kí – kvaðrat dreifing eru eftirfarandi: 

Tafla 15 - Nafnbreytur Kí - kvaðrat dreifingar 

Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspítala? 

Spurning 2: Hvert er þitt starf? 

Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig 

 

Raðbreyturnar sem notast verður við í dreifingunni eru: 

Tafla 16 - Raðbreytur Kí - kvaðrat dreifingar 

Spurning 6: Hversu mikið eða lítið finnst þér vera þörf á breytingum á vinnustað þínum? 

Spurning 11: Hversu mikið eða lítið þekkir þú aðferðir straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Spurning 12: Ertu ánægðari eða óánægðari í starfi þínu eftir innleiðingu straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Spurning 14: Ég fékk fullnægjandi þjálfun/fræðslu í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Spurning 15: Ég tel vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) muni festa sig í sessi á Landspítala? 

 

Settar voru fram tvær tilgátur, núlltilgáta (H0) og varatilgáta (H1), og stuðst var við 95% 

öryggismörk (α = 0,05). Í útreikningum er ekki gerður greinamunur á því í hvora áttina 

dreifingin hallar, þ.e. hvort tengslin séu mjög mikil eða mjög lítil. Einungis er metið hvort 

Virkja betur, bæta samskipti, en umfram allt tengja miklu betur við lögbundið hlutverk LSH sem kennslu og 
vísindastofnunar 

Ekkert 

Innleiða straumlínustjórnun í stjórnendafræðslu svo allir stjórnendur gerþekki aðferðina og kunni að nýta 
sér hana 

Velja rétta fólkið að innleiða breytingarnar nokkur dæmi þess að lean þjálfarar hafa skilið deildarnar í 
uppnámi eftir tiltekt þar. Alls ekki að láta stjórnendur á deild A stýra breytingum umbótum á deild B hafa 
frekar verkefnastjóra sem aðstoða deildaranar við umbótastarf. Umbótatöflur hannaðar á deildunum en 
ekki sendar tilbúnar inn á deildar 

Tryggja starfsmönnum tíma utan klínískrar vinnu til að vinna með aðferðafræði Lean á öllum stigum 

Hef upplifað margar tískubylgjur í stjórnun sem koma fram og hjaðna. Átta mig enn ekki á hvort þetta muni 
festast í sessi. Held að stjórnendur hefðu þurft að vera meira með „á gólfinu“ frá upphafi. Upplifi talsverða 
aukavinnu og álag tengt lean verkefnum, e.t.v. tengt því að koma of seint inn í ferilinn sem samt er ekki 
hægt að ljúka nema með aðkomu stjórnenda. Endalausir fundir-minni sjúklingavinna ! A.m.k. í bili 

Allt sem nefnt er 
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tengsl séu milli nafnbreytu og raðbreytu. Fjallað verður um hverja nafnbreytu fyrir sig og 

hún metin út frá reiknuðu 𝑥2, töflugildi 𝑥2 og raðbreytunum.  

Tafla 17 - Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspítala? 

Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspítala? 

 Spurning 6 Spurning 11 Spurning 12 Spurning 13 Spurning 14 

 
Hversu mikið eða 

lítið þekkir þú 
aðferðir 

straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Hversu mikið eða 
lítið finnst þér 

vera þörf á 
breytingum á 

vinnustað þínum? 

Ertu ánægðari 
eða óánægðari í 
starfi þínu eftir 

innleiðingu 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég fékk 
fullnægjandi 

þjálfun í 
aðferðafræði 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég tel vinnubrögð 
straumlínu-

stjórnunar (e. 
lean) muni festa 

sig í sessi á 
Landspítala? 

Reiknað (𝑥2) 30,61 29,08 45,67 43,88 29,85 

Töflugildi (𝑥2) 50,99 50,99 50,99 50,99 50,99 

Frígráður (df) 36 36 36 36 36 

Töflugildið 𝑥2 með frígráður (df) 36 og öryggismörkin 95% eða α = 0,05 er 50,99. Reiknað 𝑥2 

í öllum spurningunum er undir því gildi. Settar eru fram tilgáturnar:  

H0: Það eru ekki tengsl á milli á milli nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

H1: Það eru tengsl á milli á nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

Þar sem töflugildið 𝑥2 er hærra en reiknað 𝑥2 höfnum við ekki núlltilgátunni H0 og því eru 

ekki tengsl á milli nafnbreytunnar (Á hvaða sviði starfar viðkomandi á Landspítalanum) og 

raðbreytanna.  

Tafla 18 - Spurning 2: Hvert er þitt starf? 

Spurning 2: Hvert er þitt starf? 

 Spurning 6 Spurning 11 Spurning 12 Spurning 13 Spurning 14 

 
Hversu mikið eða 

lítið þekkir þú 
aðferðir 

straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Hversu mikið eða 
lítið finnst þér 

vera þörf á 
breytingum á 

vinnustað þínum? 

Ertu ánægðari 
eða óánægðari í 
starfi þínu eftir 

innleiðingu 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég fékk 
fullnægjandi 

þjálfun í 
aðferðafræði 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég tel vinnubrögð 
straumlínu-

stjórnunar (e. 
lean) muni festa 

sig í sessi á 
Landspítala? 

Reiknað (𝑥2) 4,62 3,63 5,08 10,74 6,48 

Töflugildi (𝑥2) 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 

Frígráður (df) 8 8 8 8 8 

Töflugildið 𝑥2 með frígráður (df) 8 og öryggismörkin 95% eða α = 0,05 er 15,51. Reiknað 

𝑥2 í öllum spurningunum er undir því gildi. Settar eru fram tilgáturnar:  
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H0: Það eru ekki tengsl á milli á milli nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

H1: Það eru tengsl á milli á nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

Þar sem töflugildið 𝑥2 er hærra en reiknað 𝑥2 höfnum við ekki núlltilgátunni H0 og því eru 

ekki tengsl á milli nafnbreytunnar (Hvert er þitt starf) og raðbreytanna.  

Tafla 19 - Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

 Spurning 6 Spurning 11 Spurning 12 Spurning 13 Spurning 14 

 
Hversu mikið eða 

lítið þekkir þú 
aðferðir 

straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Hversu mikið eða 
lítið finnst þér 

vera þörf á 
breytingum á 

vinnustað þínum? 

Ertu ánægðari 
eða óánægðari í 
starfi þínu eftir 

innleiðingu 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég fékk 
fullnægjandi 

þjálfun í 
aðferðafræði 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég tel vinnubrögð 
straumlínu-

stjórnunar (e. 
lean) muni festa 

sig í sessi á 
Landspítala? 

Reiknað (𝑥2) 11,65 10,73 12,90 18,42 4,38 

Töflugildi (𝑥2) 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 

Frígráður (df) 12 12 12 12 12 

 

Töflugildið 𝑥2 með frígráður (df) 12 og öryggismörkin 95% eða α = 0,05 er 21,02. Reiknað 

𝑥2 í öllum spurningunum er undir því gildi. Settar eru fram tilgáturnar:  

H0: Það eru ekki tengsl á milli á milli nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

H1: Það eru tengsl á milli á nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

Þar sem töflugildið 𝑥2 er hærra en reiknað 𝑥2 höfnum við ekki núlltilgátunni H0 og því eru 

ekki tengsl á milli nafnbreytunnar (Hve lengi hefur þú unnið á Landspítalanum) og 

raðbreytanna.  
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Tafla 20 - Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

 Spurning 6 Spurning 11 Spurning 12 Spurning 13 Spurning 14 

 
Hversu mikið eða 

litið þekkir þú 
aðferðir 

straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Hversu mikið eða 
lítið finnst þér 

vera þörf á 
breytingum á 

vinnustað þínum? 

Ertu ánægðari 
eða óánægðari í 
starfi þínu eftir 

innleiðingu 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég fékk 
fullnægjandi 

þjálfun í 
aðferðafræði 
straumlínu-
stjórnunar  
(e. lean)? 

Ég tel vinnubrögð 
straumlínu-

stjórnunar (e. 
lean) muni festa 

sig í sessi á 
Landspítala? 

Reiknað (𝑥2) 15,44 6,11 22,02 12,13 6,6 

Töflugildi (𝑥2) 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29 

Frígráður (df) 16 16 16 16 16 

Töflugildið 𝑥2 með frígráður (df) 16 og öryggismörkin 95% eða α = 0,05 er 26,29. Reiknað 

𝑥2 í öllum spurningunum er undir því gildi. Settar eru fram tilgáturnar:  

H0: Það eru ekki tengsl á milli á milli nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

H1: Það eru tengsl á milli á nafnbreytunnar og raðbreytanna. 

Þar sem töflugildið 𝑥2 er hærra en reiknað 𝑥2 höfnum við ekki núlltilgátunni H0 og því eru 

ekki tengsl á milli nafnbreytunnar (Hvert er þitt hæsta menntunarstig) og raðbreytanna.  
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7 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla er helstu niðurstöðum úr rannsókninni gerð skil út frá þeim svörum sem 

fengust frá stjórnendum Landspítala. Fjallað verður um hverja spurningu fyrir sig og 

dregin verður ályktun út frá fræðunum og svörin greind eftir ákveðnum þremur þemum.  

Markmið og upphaf þessara rannsóknar var að leita svara við eftirfarandi þremur 

rannsóknaspurningum en spurningarnar eru:  

 Þekkja stjórnendur Landspítala aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)?  

 Upplifa stjórnendur Landspítala að þeir hafi fengið fullnægjandi fræðslu og þjálfun 

í aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

 Er innleiðing aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) að skila árangri að mati 

stjórnenda? 

Landspítali hóf innleiðingarferli sitt á aðferðafræði straumlínustjórnunar haustið 2011. 

Í upphafi var ákveðið að leggja mikla áherslu á fræðslu og þjálfun starfsmanna í 

aðferðafræði straumlínustjórnunar. Öllum stjórnendum spítalans var boðið á 

kynningarfund þar sem aðferðafræðin var kynnt, bæði af starfsfólki Landspítala sem átti 

að sjá um innleiðinguna og ráðgjöfum McKinsey & Company.  

Til að gera niðurstöðum rannsóknarinnar góð skil er spurningunum skipt upp í þrjú 

þemu og ber hver undirkafli mismunandi heiti en þau eru fræðsla og þjálfun, innleiðingin 

og opnar spurningar. Tilgangurinn með því að skipta niðurstöðunum upp í mismunandi 

þemu er að með þeim hætti telur rannsakandi að niðurstöðurnar verði skilmerkilegri. Þær 

spurningar sem flokkast undir fræðslu og þjálfun eru spurningar 6, 7, 8, 9 og 14. Þær 

spurningar sem flokkast undir innleiðinguna eru spurningar 10, 11, 12, 15, 16 og 17. Þær 

spurningar sem flokkast undir opnar spurningar eru spurningar 13 og 18. Í síðasta 

undirkaflanum sem heitir samantekt er rannsóknarspurningunum svarað og gerð verður 

samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Ekki verður farið út í að túlka niðurstöður fyrir spurningar 1, 2, 3 og 4 þar sem um er 

að ræða eru nafnbreytur sem voru notaðar til að kanna tengsl í tölfræðilegum 

útreikningum með kí – kvaðrat dreifingunni. 
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7.1 Fræðsla og þjálfun 

Þær spurningar sem flokkast undir undirkaflann fræðsla og þjálfun eru spurningar 6-9 og 

14 og eiga allar þessar spurningar það sameiginlegt að fjalla um fræðslu og þjálfun.  

Af þeim 83 stjórnendum sem svöruðu rannsókninni sögðust allir þekkja inn á 

aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 5. 

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 6 sögðust alls 56 af 82, eða 68,3%, þekkja mjög 

mikið eða frekar mikið inn á aðferðafræði straumlínustjórnunar. Samkvæmt fræðum 

breytingastjórnunar er mikilvægt að starfsmenn séu vel upplýstir um breytingarnar og 

tilgang þeirra. Helstu fræðimenn breytingastjórnunar, Kotter og Lewin, nefna báðir í 

fræðum sínum hve mikilvægt sé að skilningi sé komið á hjá starfsfólki varðandi tilgang 

breytinganna samanber kafla 2.8. Það er mikilvægt að starfsfólk viti hver sé tilgangur 

spítalans með innleiðingu á straumlínustjórnun, annars er hætta á að árangur náist ekki 

vegna viðhorfa starfsmanna og skorts á stuðningi við innleiðinguna. Samanber kafla 2.7.3 

getur viðhorf starfsfólks, væntingar og gildi stjórnað því hvernig það bregst við áskorunum 

sem það stendur frammi fyrir. Það er mikilvægt að starfsfólk upplifi að sitt framlag til 

innleiðingarinnar hafi áhrif á heildarmarkmið spítalans.  

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 7 sögðust alls 71 af 78, eða 91%, hafa fengið 

fræðslu í straumlínustjórnun en einungis 21 af 83, eða 25%, sögðust hafa fengið þjálfun í 

aðferðafræði straumlínustjórnunar samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 8. Út frá 

þessum niðurstöðum er hægt að álykta að Landspítali hafi kynnt aðferðafræði 

straumlínustjórnunar vel fyrir stjórnendum sínum en skerpa þurfi á verklegri þjálfun í 

aðferðafræðinni þannig að stjórnendur geti notað hana við dagleg störf. Þrátt fyrir 

niðurstöður úr spurningu 8, þ.e. að aðeins 21 af 83, eða 25%, sagðist hafa fengið þjálfun í 

aðferðafræði, sögðust 58 af 80, eða 73%, hafa tekið þátt í umbótaverkefni þar sem 

aðferðafræði straumlínustjórnunar var beitt samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 9. 

Hægt er að draga þá ályktun að stjórnendur telji að þátttaka í umbótaverkefni sé ekki 

nægjanleg verkleg þjálfun í aðferðafræði straumlínustjórnunar. Hvernig staðið er að 

innleiðingu straumlínustjórnunar er undir hverju fyrirtæki eða stofnun komið. Telur 

rannsakandi út frá þessum niðurstöðum að bæta þurfi verklega þjálfun stjórnenda svo að 

innleiðingin fari að skila meiri árangri. 
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Oft er talað um að ætla sér ekki um of í upphafi, heldur setja sér frekar skýr og 

skilmerkileg markmið (Graban, 2012). Ein hugmynd að bættri verklegri þjálfun er að hver 

stjórnandi myndi ráðast í eitt umbótaverkefni innan sinnar skipulagsheildar þar sem 

verkfæri straumlínustjórnunar yrði notað. Utanaðkomandi ráðgjafi myndi aðstoða 

stjórnandann með verkefnið. Með þessum hætti væri þjálfunin mun persónulegri, 

stjórnandinn myndi upplifa breytingarnar vegna notkunar á straumlínustjórnun í sinni 

eigin skipulagsheild og telur rannsakandinn að hvatinn fyrir notkun á aðferðafræðinni 

myndi aukast hjá viðkomandi stjórnanda. Auk þess telur rannsakandi að við það að 

almennir starfsmenn innan skipulagsheildarinnar sjái og skynji breytingarnar séu meiri 

líkur á því að viðhorf þeirra til breytinganna verði jákvætt í staðinn fyrir að stjórnandinn 

sé að þrýsta á breytingarnar án skilnings starfsmanna. Samanber kafla 2.3 sem fjallar um 

innleiðingu á straumlínustjórnun þá er mikilvægt að allir starfsmenn taki þátt í vinnunni, 

ekki einungis stjórnendur. 

Með þessu væri hægt að koma í veg fyrir sóun þar sem verið væri að nýta þekkingu og 

hæfni starfsmanna innan skipulagsheildarinnar. Þá væru allir starfsmenn með skilning á 

tilgangi innleiðingarinnar og betur væri hægt að hlusta á starfsmenn og leyfa þeim að 

koma með hugmyndir að umbótum í staðinn fyrir að stjórnandinn sjálfur dragi vagninn 

einn.  

Þegar verið er að innleiða nýja aðferðafræði, líkt og straumlínustjórnun, er mikilvægt 

að stjórnandi sé meðvitaður um hvatningu til sinna starfsmanna, en það miðast við 

árangursstjórnunarkerfi samanber kafla 2.8.2. Þar er einnig nefnt að til að skipulagsheild 

skili árangri þurfi að liggja fyrir sameiginleg markmið sem allir séu að keppast að. Til að 

starfsmenn sjái tilgang í því að starfa eftir markmiðunum þurfi að vera umbunarkerfi sem 

umbunar starfsmönnum í samræmi við árangur markmiðanna.  

Telur rannsakandi að Landspítali sé á réttri leið með þjálfun og fræðslu en samkvæmt 

niðurstöðum úr spurningu 14 segjast 38 af 82, eða 46,3%, vera mjög sammála eða frekar 

sammála því að hafa fengið fullnægjandi þjálfun eða fræðslu. Þrátt fyrir að tæplega 

helmingur þeirra sem svöruðu segist hafa fengið fullnægjandi þjálfun eða fræðslu er 

greinilegt að bæta þarf verklega þjálfun en þó virðast stjórnendur vera ánægðir með 

fræðsluna sem spítalinn býður upp á. Þessa ályktun dregur rannsakandi út frá 

niðurstöðum úr spurningum 7 og 8, en 91%, segjast hafa fengið fræðslu í 
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straumlínustjórnun samanber spurningu 7 en einungis 25% segjast hafa fengið þjálfun 

samanber spurningu 8.  

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningunum 6-9 og 14 sem snúa að þjálfun og fræðslu 

telur rannsakandi að Landspítali sé á góðri leið með innleiðingu á aðferðafræði 

straumlínustjórnunar. Mat rannsakanda er þó að það myndi koma sér vel fyrir spítalann 

að hafa betri eftirfylgni með fræðslunni. Þ.e. þegar stjórnendur eru búnir að sitja 

kynningarfund um aðferðafræði straumlínustjórnunar væri fljótlega haldinn annar fundur 

þar sem skerpt sé á fræðslunni. Í kjölfarið væri kjörið að stjórnandinn myndi ráðast í eitt 

verkefni innan sinnar skipulagsheildar þar sem verkfærum straumlínustjórnunar væri 

beitt og að ráðgjafi myndi aðstoða stjórnandann.  

Samkvæmt Breyfogle III (2008), sem fjallað var um í kafla 2.3, er mikilvægt að fara í 

gegnum hvern áfanga sem snýr að innleiðingu á aðferðafræði straumlínustjórnunar. Telur 

rannsakandi að Landspítali hafi staðið vel að því að fara í gegnum hvern áfanga fyrir sig 

en skerpa megi betur á þeim síðasta, stýra (e. control), en í þeim áfanga er einblínt á 

stuðning við stjórnendur og höfð er eftirfylgni með nýjum verkferlum til að stöðugar 

framfarir eigi sér stað. Dregur rannsakandi þá ályktun út frá niðurstöðunum að skortur sé 

á stuðningi til stjórnenda þar sem óöryggi virðist vera í að hefja notkun á aðferðafræðinni 

þar sem þjálfun er ábótavant. 

7.2 Innleiðingin 

Þær spurningar sem flokkast undir undirkaflann innleiðingin eru spurningar 10- 12 og 15-

17 en allar þessar spurningar eiga það sameiginlegt að fjalla um innleiðingu á 

aðferðafræði straumlínustjórnunar á Landspítalanum.  

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 10 sögðu 66 af 78 stjórnendum eða 85% að 

árangur af notkun straumlínustjórnunar væri sýnilegur á Landspítala. Það eru jákvæðar 

niðurstöður að stjórnendur taki eftir árangrinum sem næst með notkuninni því 

niðurstöður úr spurningu 11 eru að 71 af 83, eða 85,5%, finnst vera mjög mikil eða frekar 

mikil þörf á breytingum á sínum vinnustað. Því má draga þá ályktun að ef verkleg þjálfun 

stjórnenda verði gerð með markvissari hætti hér eftir megi minnka hlutfall þeirra 

stjórnenda sem telja að það sé þörf fyrir breytingar. Með bættri þjálfun og stuðningi telur 

rannsakandi að stjórnendur myndu hafa aukið sjálfstraust og kunnáttu til að geta beitt 
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verkfærum straumlínustjórnunar á sína starfseiningu og gætu náð fram breytingum á 

ferlum sem þeim finnist vera ábótavant.  

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 12 sögðu 43 af 79, eða 54,4%, sig vera frekar 

ánægðari eða mun ánægðari í starfi eftir að innleiðingin hófst. Einungis 3 af 79, eða 3,4%, 

segjast vera frekar ónægðari eða mun óánægðari í starfi eftir að innleiðing hófst. Telur 

rannsakandi það vera tákn um að stjórnendur hafi trú á þessari aðferðafræði, þ.e. að 

þetta sé aðferðafræði sem stjórnendur upplifi að sé skilvirk og skili tilsettum árangri. 

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 15 sögðu 70 stjórnendur af 80, eða 87,5%, að þeir 

væru mjög sammála eða frekar sammála um að vinnuaðferðir straumlínustjórnunar 

myndu festa sig í sessi á Landspítala. Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 17 sögðu 57 

af 69, eða 83%, að breytingarnar sem hafa verið gerðar með aðferðafræði 

straumlínustjórnunar festist betur í sessi en áður. 

Hægt er að draga þá ályktun, út frá svörum við spurningum 12, 15 og 17, að 

stjórnendur spítalans séu ánægðir með innleiðinguna, hafi trú á að þetta sé aðferðafræði 

sem sé komin til að vera en ekki einhver tískubóla auk þess sem ávinningur erfiðisins sé 

sýnilegur.  

Út frá fræðum Lewins og Kotter er mikilvægt að upplýsa starfsfólk um árangur sem 

hlotist hefur af breytingum. Það er auðséð að stjórnendur Landspítala eru upplýstir um 

árangurinn sem hlotist hefur af innleiðingunni þar sem 71 af 80, eða 89%, segjast hafa 

fengið upplýsingar um árangurinn samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 16. Það er 

mikilvægt að halda stjórnendum upplýstum, með því er verið að gefa þeim klapp á bakið 

og þeir sjá árangur erfiðisins. Þetta eflir trú þeirra á að þeir séu að gera rétt með sína 

starfseiningu og þannig ættu þeir að ná að hvetja sína starfsmenn betur til dáða.  

7.3 Opnar spurningar 

Þær spurningar sem flokkast undir undirkaflann opnar spurningar eru spurningar 13 og 

18 en í báðum þessum spurningum gátu stjórnendur sagt sína hlið á málinu. Spurning 18 

innhélt þrjá valmöguleika með tillögu að breytingum á innleiðingunni og að lokum einn 

valmöguleika þar sem viðkomandi gat sagt sína skoðun.  

Viðhorf starfsmanna er mikilvægt þegar verið er að gera breytingar á skipulagsheild. 
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Alls bárust 53 svör við spurningu 13 sem var opin spurning og engir valmöguleikar 

gefnir. Stjórnendur voru spurðir hverjar helstu ástæður eða markmið Landspítala væru 

með innleiðingu á straumlínustjórnun. Það er auðséð að öryggi sjúklinga var ofarlega í 

huga ansi margra stjórnenda þegar þeir svöruðu spurningunni. Af þeim sem svöruðu 

minntust nær allir á orðið öryggi, bæði öryggi sjúklinga og starfsfólks. Margir minntust 

einnig á að bæta gæði þjónustunnar en samanber kafla 2.8 sem fjallar um gæðastjórnun 

þá er það aðferðafræði sem miðar að því að stöðugar umbætur eigi sér stað í rekstrinum. 

Það er líkt því sem straumlínustjórnun fjallar um. Við það að innleiða aðferðafræði 

straumlínustjórnunar á spítalanum telur rannsakandi að gæðin muni aukast þar sem 

vinnuaðferðum er breytt með tilliti til þess að að koma í veg fyrir alla sóun en á sama tíma 

að skila sem mestum verðmætum.  

Samkvæmt niðurstöðum við spurningu 18 segja 37 af 75, eða 49%, að virkja þurfi 

starfsmenn betur við innleiðinguna og kemur það heim og saman við það sem áður var 

sagt varðandi þjálfun í undirkaflanum þjálfun og fræðsla. Alls segja 15, eða 20%, að auka 

þurfi kennslu og 7, eða 9%, segja að bæta þurfi samskipti. Ef skoðuð eru svör sem 

stjórnendur skrifuðu sem annan kost við spurningunni um hvað mætti betur fara í 

innleiðingunni minnast nokkrir á að skortur sé á ráðgjöfum. Túlkar rannsakandi það sem 

svo að stjórnendur vanti stuðning til innleiðingarinnar.  

Ákvörðun spítalans að hefja innleiðingu á straumlínustjórnun er hægt að flokka sem 

innri breytingar samanber 2.8.1 þar sem ákvörðunin var tekin af stjórnendum og hafa 

breytingar áhrif á starfsemina og atferli auk gildismats starfsmanna. Hvað varðar stærð 

breytinganna þá er innleiðing á aðferðafræði straumlínustjórnunar bæði minniháttar og 

róttæk samanber kafla 2.8.2. Með minniháttar breytingum er verið að bæta núverandi 

starfsemi spítalans með verkfærum straumlínustjórnunar og geta þær breytingar tekið 

langan tíma. Hægt er að flokka minniháttar breytingar hjá spítalanum með notkun á 

aðferðafræði Kaizen og kortlagningu virðisstrauma samanber kafla 4.4.1 og 4.4.3. 

Meiriháttar breytingar eru róttækar breytingar þar sem verið er að bæta ferla sem ekki 

hafa virkað sem skildi eða henta ekki núverandi ástandi og koma breytingarnar til á 

skömmum tíma. Telur rannsakandi að með góðri þjálfun og fræðslu fyrir stjórnendur 

spítalans sé verið að gera það að verkum að þeir eigi að geta tekið á vandamálum sem 

koma upp innan sinnar skipulagsheildar með aðferðafræðum straumlínustjórnunar. 
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Getur notkun á sýnilegri stjórnun aðstoðað við að taka á róttækum breytingu innan 

spítalans þar sem farið er yfir allar ábendingar eða vandamál sem koma upp og staðan er 

metin hvort ráðast þurfi í bætt ferli.  

7.4 Samantekt 

Það er stórt skref fyrir stofnun líkt og Landspítala að ákveða að hefja innleiðingu á 

aðferðafræði straumlínustjórnunar. Innleiðingin kallar á ýmsar breytingar hjá 

stjórnendum og starfsfólki. Breyta þarf stofnunni, menningunni og viðhorfi starfsmanna. 

Ýmsar spurningar voru ofarlega í huga rannsakanda við upphaf þessara rannsóknar 

varðandi innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala. Settar voru fram þrjár 

rannsóknaspurningar og verður leitast við að svara þeim hér.  

Þekkja stjórnendur Landspítala aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)?  

Þegar svör stjórnenda eru skoðuð sést það greinilega að allir stjórnendur Landspítala 

þekkja aðferðafræði straumlínustjórnunar. Út frá fræðum breytingastjórnunar og 

fræðum Lewin og Kotters auk fræðum straumlínustjórnunar er mikilvægt að hafa skýra 

framtíðarsýn og að starfsmenn séu vel upplýstir um tilgang breytinganna eða í þessu 

tilfelli innleiðinguna. Þar sem allir stjórnendur segjast vita út á hvað straumlínustjórnun 

gengur samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 5 að þá telur rannsakandi að 

Landspítalanum hafi tekist vel til við að kynna tilgang og framtíðarsýn spítalans með 

innleiðingunni.  

Upplifa stjórnendur Landspítala að þeir hafi fengið fullnægjandi fræðslu og þjálfun í 

aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Samkvæmt niðurstöðum finnst stjórnendum að þeir hafi fengið fullnægjandi fræðslu en 

ekki þjálfun. Þar af leiðandi þarf að bæta þjálfunina umtalsvert og leita þarf leiða til að ná 

því markmiði. Brýnt er að bæta þjálfunina og veita stjórnendum stuðning þar sem 

meirihlutinn telur vera þörf á breytingum innan síns vinnustaðar. Með því að bæta þjálfun 

og stuðning væru stjórnendur betur í stakk búnir til að ráðast í innleiðingu og breytingar 

á sinni skipulagsheild sjálfir. 

Rannsakandi stingur upp á tveimur úrlausnum til að bæta þjálfunina. Felur það í sér að 

endurtaka fræðslu fyrir stjórnendur um aðferðafræði straumlínustjórnunar eins fljótt og 

hægt er eftir að aðferðafræðin hefur verið kynnt. Settur verði meiri þungi á persónulegri 
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þjálfun með það að markmiði að stjórnandi sjái breytingar á sinni eigin skipulagsheild með 

stuðningi ráðgjafa. Felur það í sér að ráðgjafinn væri stjórnandanum innan handar ef þess 

þyrfti. Stjórnandinn myndi þar af leiðandi stýra breytingunum á sinni skipulagsheild en 

ekki utanaðkomandi ráðgjafi. Auk þess myndu almennir starfsmenn innan 

skipulagsheildarinnar verða meira virkir og sjá og skynja ávinninginn af breytingunum. 

Er innleiðing aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean) að skila árangri að mati 

stjórnenda? 

Þegar rýnt er í svör stjórnenda dregur rannsakandi þá ályktun að stjórnendur telji að 

innleiðing á aðferðafræði straumlínustjórnunar sé að skila árangri. Það er byggt á þeim 

rökum að meira en helmingur stjórnenda eru almennt ánægðari í starfi eftir að 

innleiðingin hófst, 87,5% telja að vinnuaðferðir straumlínustjórnunar muni festa sig í 

sessi og vegna þess að 83% stjórnenda telja að þær breytingar sem nú þegar hafa verið 

gerðar með aðferðafræði straumlínustjórnunar muni festast í sessi. Út frá þessum 

niðurstöðum má greinilega sjá að innleiðingin er að skila árangri.  

Við úrvinnslu á kí – kvaðrat dreifingu þar sem notaðar voru spurningar 1-4 sem 

nafnbreytur og spurningar 6, 11, 12, 14 og 15 sem raðbreytur var ekki hægt að greina nein 

tengsl þar á milli breytanna og því stóð núlltilgátan, H0 í öllum tilfellum. 

Þegar rýnt er í niðurstöður stjórnenda út frá spurningum 1-4 sem flokkaðar voru sem 

nafnbreytur, þá er ekki hægt að sjá að tengsl séu á milli spurninganna og annarra 

niðurstaðna í rannsókninni. Út frá úrvinnslu er því ekki hægt að greina tengsl á milli, til 

dæmis starfsaldurs og viðhorfs til innleiðingarinnar o.s.frv. Því er hægt að fullyrða að svör 

og viðhorf stjórnenda eru mismunandi eftir einstaklingum en ekki hópum. 

Rannsakandi telur að Landspítali sé á mjög góðri og farsælli leið með innleiðingu á 

aðferðafræði straumlínustjórnunar. Mikilvægt er að allir starfsmenn Landspítala hafi trú 

á innleiðingunni og að þetta sé aðferðafræði sem muni skila sér í betri og bættum spítala. 

Að búa til áfangasigra líkt og Kotter (1996) nefnir í átta þrepa ferli sínu eykur trú starfsfólks 

á að breytingarnar séu erfiðisins virði. Rannsakandi telur niðurstöður rannsóknarinnar 

vera mjög jákvæðar fyrir spítalann og sannarlega megi segja að þetta sé viss áfangasigur 

og að gleðjast eigi yfir honum. Gott er að staldra við og meta hvort að þörf sé á einhverjum 

lagfæringum, líkt og hvort bæta þurfi verklega þjálfun til að innleiðingin skili betri árangri.  
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Ef horft er á innleiðinguna út frá aðferðafræði breytingastjórnunar með hliðsjón af 

breytingalíkani Lewins, samanber kafla 2.9.1 má sjá að Landspítali er á breytingastiginu. 

Það er á því stigi sem breytingarnar eru framkvæmdar. Á því stigi er stuðningur á formi 

fræðslu og þjálfunar við starfsmenn mikilvægastur. Út frá niðurstöðum metur 

rannsakandi stöðuna sem svo að Landspítali sé ekki kominn á þriðja og síðasta stigið, 

frystingu, þar sem stöðugleiki er fundinn í kjölfar innleiddra breytinga. Út frá átta þrepa 

ferli Kotters og samanber kafla 2.9.2, metur rannsakandi innleiðinguna á aðferðafræði 

straumlínustjórnunar á Landspítala þannig að vel sé staðið að fyrstu fjórum þrepunum, 

það er að skynja þörf fyrir breytingar, búa til hóp með lykilstarfsmönnum, móta 

framtíðarsýn og miðla framtíðarsýninni. Rannsakandi telur að skerpa þurfi betur á þrepi 

fimm og sex sem eru að virkja og styðja starfsfólkið í breytingunum og búa til áfangasigra 

en ekki er nóg að hafa skýra framtíðarsýn heldur þarf jafnframt að virkja og styðja allt 

starfsfólkið í innleiðingunni og ef vel gengur er mikilvægt að fagna. Því þarf að búa til 

áfangasigra. Það er mikilvægt fyrir þá sem standa að innleiðingunni að góð og bætt 

frammistaða starfsfólks dregur úr vantrú og andstöðu. Kotter (1996) leggur ríka áherslu á 

að til þess að breytingar verði árangursríkar þurfi að fara í gegnum öll þrepin átta, ef það 

er ekki gert er hætta á að vandamál komi upp. Því er það mat rannsakanda að skerpa þurfi 

á þrepum fimm og sex til að þrep sjö og átta verði árangursrík og að innleiðingin verði 

sem árangursríkust fyrir Landspítala.  

Á næstu misserum mun Landspítali innleiða aðferðafræði Toyota hússins samanber 

kafla 2.7 og verður það viðbót við það sem er þegar búið að innleiða af verkfærum 

straumlínustjórnunar. Telur rannsakandi það vera jákvætt skref fyrir spítalann þar sem 

húsið mun gagnast sem utanumhald fyrir starfsmenn spítalans og vera leið til að gera 

straumlínustjórnun enn betri skil.  

Það er ánægjulegt fyrir rannsakanda að sjá öll þau fjölbreyttu og málefnalegu svörin 

sem stjórnendur gáfu um innleiðinguna í opnu spurningunum. Telur rannsakandi það 

benda til þess að stjórnendur séu almennt jákvæðir í garð innleiðingarinnar og 

aðferðafræðinnar.  
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8 Lokaorð 

Við upphaf innleiðingar á straumlínustjórnun er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

ekki er til nein ein rétt nálgun á innleiðingu á aðferðafræði straumlínustjórnunar. Hvert 

fyrirtæki eða stofnun, líkt og Landspítali, sem ákveður að innleiða aðferðafræði 

straumlínustjórnunar, hefur sinn byrjunarreit að vegferðinni og einnig markmið með 

innleiðingunni.  

Við upphaf innleiðingarinnar á Landspítala var ákveðið að leggja mikla áherslu á 

fræðslu og þjálfun starfsmanna í aðferðafræði straumlínustjórnunar. Landspítali setti sér 

þau markmið með innleiðingunni að bæta starfsanda og samskipti með því að virkja 

þátttöku starfsmanna í umbótastarfinu. Miðað var við að straumlínustjórnun yrði 

aðferðafræði sem allir stjórnendur Landspítala myndu nota í starfi sínu og að 

aðferðafræðin yrði fléttuð saman við annað gæða- og umbótastarf innan spítalans. 

Gerður var vegvísir haustið 2013 þar sem framtíðarsýn með innleiðingu 

straumlínustjórnunar var mótuð.  

Niðurstöðurnar varpa nokkuð góðu ljósi á hvert viðhorf stjórnenda Landspítala er til 

innleiðingar á aðferðafræði straumlínustjórnunar. Þetta er aðferðafræði sem stjórnendur 

hafa trú á. Þeir sjá ávinning af notkun aðferðafræðinnar en bæta þarf stuðning og þjálfun. 

Vel er staðið að fræðslu til stjórnenda og einnig er séð til þess að stjórnendur séu vel 

upplýstir um árangur sem hlotist hefur af innleiðingunni.  

Í framhaldi af rannsókninni leggur rannsakandi það til að álíka rannsókn verði 

endurtekin að ári til að meta hvort viðhorf stjórnenda spítalans hafi breyst á þessum tíma. 

Sérstaklega væri áhugavert að gera þetta þegar búið verður að gera þjálfunina markvissari 

og stjórnendum verður veittur meiri stuðningur líkt og rannsakandi leggur til.  

Rannsakandi telur að náðst hafi að svara rannsóknaspurningunum út frá úrvinnslu 

rannsóknarinnar með því að flokka svörin í þrjú þemu og greina svörin út frá þeim. 

Markmiðið með lokaverkefninu var að rannsaka viðhorf stjórnenda Landspítala til 

straumlínustjórnunar og svarið við þeirri spurningu er að stjórnendur eru almennt 

jákvæðir fyrir aðferðafræðinni og til innleiðingarinnar en þó með þeim takmörkunum sem 

fram koma hér á undan. Rannsakandi vonar að framlag hans til þekkingarsamfélagsins 

reynist áhugavert og hjálplegt við innleiðingu á straumlínustjórnun á Landspítala.  



94 

9 Heimildaskrá 

Anton Örn Karlsson, 2004. Pearson kí – kvaðrat dreifing. Sótt af: 
http://www.gba.is/cpadf/kefni/aok/index.html 

Arthur, J. (2011). Lean Six Sigma for Hospitals. New York: The McGraw-Hill Companies. 

Bluman, A. G. (2007). Elementary Statistics; A step by step approach (7. útg.). New York: 
McGraw - Hill. 

Bogdan, R., & Biklen, S. (1998). Qualitative Research for education: An introduction to 
htheory and methods. Boston: Ally and Bacon, Inc. 

Breyfogle III, F. W. (2008). Integrated enterprise excellence - The Basics (B. I). Austin, 
Texas: Bridgeway Books. 

Bryman, A., & Bell, E. (2003). Business research methods. New York: Oxford University 
Press. 

Brynhildur Bergþórsdóttir. (1998). Gæðastjórnun, eðli hennar og tilgangur. Sótt af: 
http://www.landbunadur.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/0/6a32324cfe7a30220025
6c300009f675?OpenDocument 

Buchana, D., & Huczynski, A. (2001). Organizational Behaviour (4. útg.). London: 
Prentice Hall. 

Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. 
Journal of Management Studies, 41, 977-1002. 

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). Business Research Methods. New York: McGraw 
Hill. 

Drew, J., McCallum, B., & Roggenhofer, S. (2004). Journey to lean: Making operational 
change stick. New York: Palgrave Macmillan. 

Dunham, R., & Smith, F. J. (1979). Organization surveys. Glenview: Schott Foresman and 
Company. 

Eðvald Möller. (2015). Kí kvaðrat próf (e. Chi – square test). Óútgefið kennsluefni.  

Farrell, S. (2004). Adaption to organizational change. Óbirt doktorsritgerð: Háskólinn í 
British Columbia. 

George, M. (2003). Lean Six Sigma for service. New York: The McGraw-Hill Companies. 

Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2010). Quality Management for Organizational Excellence. 
New Jersey: Pearson Education International. 

Graban, M. (2012). Lean hospitals: improving quality, patient safety and employee 
engagement (Second Edition útg.). New York: CRC Press. 



95 

Hayes, J. (2002). The Theory and Practice of Change Management (2. útg.). New York: 
Palgrave. 

Hellriegel, D., & Slocum, J. W. (2004). Organizational behavior. Ohio: South-Western: 
Thomson Learning. 

Herold, D. M., & Fedor, D. B. (2008). Change The Way you Lead Change: Leadership 
strategies that really work. Palo Alto: Standford University Press. 

Hiatt, J. M., & Creasey, T. J. (2003). Change Management: The People Side of Change. 
Loveland: Prosci Research. 

Imai, M. (1986). Kaizen - The Key to Japan´s Competitive Success. New York: McGraw-
Hill/Irwin. 

Jones, C., Medlen, N., Merlo, C., Robertson, M., & Stepherdson, J. (1999). The Lean 
enterprise. BT Technology Journal, 17(4), 15-22. 

Jón Gunnar Bernburg. (2005). Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?. 
Vísindavefurinn. Sótt af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5420 

Kerzner, H. R. (2009). Project management: Asystem approach to planning, scheduling 
and controlling (10. útg.). New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Kotter, J. (1996). Leading cahnge. Boston, Massachusetts: Harvard Business School 
Press. 

Kreitner, R. (2008). Management (11. útg.). New York: Houghton Mifflin Company. 

Landspítali Háskólasjúkrahús. (2009). Ábyrgðarsvið stjórnenda á Landspítala. Sótt af: 
http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23467 

Landspítali Háskólasjúkrahús. (2013). Skilvirkir verkferlar með Lean Healthcare, vegvísir 
2013-2016. Sótt af: http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-
skrar/Gagnasafn/Skrifstofur/Skrifstofa-forstjora/i-
fostudagspistlum/Landsp%C3%ADtali_Lean_vegvisir_2013-2016_nov_2013.pdf 

Landspítali Háskólasjúkrahús. (2014). Starfsáætlun 2014-2015. Sótt af: 
http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Rit-og-
skyrslur/Starfsaaetlun-LSH/starfsaaetlun_lsh_2014-2015_A4.pdf 

Landspítali. (e.d. –a). Landspítalinn 1930-1998. Sótt af: http://www.landspitali.is/um-
landspitala/stofnunin/sagan/landspitalinn-1930---1998-/ 

Landspítali. (e.d. –b) Sjúkrahús Reykjavíkur. Sótt af: http://www.landspitali.is/um-
landspitala/stofnunin/sagan/sjukrahus-reykjavikur 

Landspítali. (e.d. –c). Landspítali – háskólasjúkrahús. Sótt af: 
http://www.landspitali.is/um-landspitala/stofnunin/sagan/landspitali-
haskolasjukrahus/ 



96 

Landspítali. (e.d. –d). Stjórnendur. Sótt af: http://www.landspitali.is/um-
landspitala/skipulag/stjornendur/ 

Landspítali. (e.d. –e). Skipulag og stjórnun. Sótt af: http://www.landspitali.is/um-
landspitala/skipulag/ 

Lean Enterprise Institute (e.d. -a). Brief History of Lean. Sótt af: 
http://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm 

Lean Enterprise Institute (e.d. -b). What is Lean? Sótt af: 
http://www.lean.org/WhatsLean/ 

Lean Enterprise Institue (e.d. –c). Principles of Lean. Sótt af: 
http://www.lean.org/WhatsLean/Principles.cfm 

LEAN Healthcare West (e.d.). 3P for Hospital Design. Sótt af: 
http://leanhealthcarewest.com/Page/3P-for-Hospital-Design 

Lewin, K. (1947) Group decision and social change. Í Neweomb, T.M. og Hartley, E.L. 
(ritstj.), Readings in Social Psychology (bls. 340-344). New York: H. Holt, Rinehart og 
Winston.  

Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper & Row. 

Liker, J. K. (2004). The Toyota Way. New York: The McGraw-Hill. 

Liker, J. K., & Meir, D. (2006). The Toyota way Fieldbook. New York: McGraw-Hill. 

Mann, D. (2010). Creating a Lean Culture. New York: Productivity Press. 

McLoad. (2008). Likert Scale. Sótt af: http://www.simplypsychology.org/likert-
scale.html 

McMillan, J. H. (2008). Educational Research: Fundamentals for the consumer. Boston: 
Pearson. 

Pyzdek, T. (2003). The Six Sigma Handbook. New York: The McGraw-Hill Companies. 

Ramakrishnan, S., & Testani, M. (2011). An Integrated Lean 3P and Modeling Approach 
for Service and Product Introduction. Industrial Engineering Research Conference, 1-
8. 

Ríkisendurskoðun. (2003). Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík (Mat á árangri): 
Stjórnsýsluendurskoðun. Sótt af: 
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Landsh.pdf 

Stevensson, W. J. (2012). Operations Management: Theory and Practice. New York: 
McGraw-Hill. 



97 

Vais, A., Miron, V., Pedersen, M., & Folke, J. (2006). „Lean and Green“ at a Romanian 
secondory tissue paper and board mill - putting theory into practice. Resources, 
Conservation and Recycling, 46(1), 44-74. 

Womack, J., & Jones, D. (1996). Lean thinking. London: Touchstone. 

Womack, J., & Jones, D. (2003). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your 
corporation. New York: Free Press.  

Þorkell Sigurlaugsson. (1996). Stjórnun breytinga. Reykjavík: Framtíðarsýn ehf.  

 

9.1 Munnlegar heimildir 

Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, deildarstjóri verkefnastofu Landspítala. (2015). 
Innleiðing straumlínustjórnun. 19. febrúar 2015.  

Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, deildarstjóri verkefnastofu Landspítala. (2015). 
Innleiðing straumlínustjórnun. 31. mars 2015.  

Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir, deildarstjóri verkefnastofu Landspítala. (2015). 
Landspítalaleiðin (Toyota hús Landspítala). 27. apríl 2015.  

  



98 

10 Viðaukar 

10.1 Viðauki 1 – Spurningalistinn 

 

Spurningalisti – viðhorf stjórnenda Landspítala til straumlínustjórnunar (e. lean)  

 

Spurning 1: Á hvaða sviði starfar þú á Landspíta?  

Flæðissvið/ Lyflækningasvið/ Skurðlækningasvið/ Kvenna og barnasvið/ Geðsvið/ 

Aðgerðasvið/ Rannsóknarsvið/ Vísinda- og þróunarsvið/ Rekstrarsvið/ Fjármálasvið 

 

Spurning 2: Hvert er þitt starf? 

Yfirlæknir/ Deildarstjóri/ annað, hvað?  

 

Spurning 3: Hve lengi hefur þú unnið á Landspítala?  

Minna en 5 ár/ 5-10 ár/ 10-20 ár/ yfir 20 ár 

 

Spurning 4: Hvert er þitt hæsta menntunarstig ?  

Stúdentspróf/Bachelor /Master /Doktor (Ph.d.)/ annað, hvað? 

 

Spurning 5: Vissir þú að straumlínustjórnun (e. lean) gengur út á að auka öryggi 

sjúklinga og bæta gæði þjónustu, þróa verkferla og minnka sóun ? 

Já/nei 

 

Spurning 6: Hversu mikið eða lítið þekkir þú aðferðir straumlínustjórnunar (e. lean)?  

Mjög mikið/ frekar mikið/ hvorki né/ frekar lítið/ mjög lítið 

 

Spurning 7: Hefur þú fengið fræðslu í straumlínustjórnun (e. lean)? 

Já/ nei 

 

Spurning 8: Hefur þú fengið þjálfun í straumlínustjórnun (e. lean)? 

Já/ nei 
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Spurning 9: Hefur þú tekið þátt í umbótaverkefni þar sem aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (e. lean) var beitt? 

Já/ nei 

 

Spurning 10: Finnst þér árangur vera sýnilegur af notkun straumlínustjórnunar (e. 

lean) á Landspítala? 

Já/ nei 

 

Spurning 11: Hversu mikið eða lítið finnst þér vera þörf á breytingum á vinnustað 

þínum?  

Mjög mikið/ frekar mikið/ hvorki né/ frekar lítið/ mjög lítið 

 

Spurning 12: Ertu ánægðari eða óánægðari í starfi þínu eftir innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean)?  

Mun ánægðari/ frekari ánægðari/ hvorki né/ frekar óánægðari/ mun óánægðari 

 

Spurning 13: Hverjar telur þú vera helstu ástæður/markmið Landspítala með 

innleiðingu á straumlínustjórnun (e. lean)? 

Þrjár línur gefnar 

 

Spurning 14: Ég fékk fullnægjandi þjálfun/ fræðslu í aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Mjög sammála/ frekar sammála/ hvorki né/ frekar ósammála/ mjög ósammála 

 

Spurning 15: Ég tel að vinnuaðferðir straumlínustjórnunar (e. lean) muni festa sig í 

sessi á Landspítala ? 

Mjög sammála/ frekar sammála/ hvorki né/ frekar ósammála/ mjög ósammála 

 

Spurning 16: Ég hef fengið upplýsingar um árangur sem hlotist hefur af innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean)? 

Já/ nei 
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Spurning 17: Finnst þér breytingar sem hafa verið gerðar með aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (e. lean) festast betur í sessi en áður? 

Já/ nei 

 

Spurning 18: Ef þú mættir gera einhverjar breytingar á innleiðingu 

straumlínustjórnunar (e. lean), hverjar væru þær?  

Auka kennslu/ virkja starfsmenn betur/ bæta samskipti/ annað þrjár línur gefnar 

 

 

 


