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5 

Útdráttur 

Vinsældir straumlínustjórnunar (e. lean) hafa farið vaxandi síðustu áratugi og 

heilbrigðisstofnanir hafa í auknum mæli verið að aðlaga aðferðafræðina að starfsemi 

sinni. Árið 2011 hóf Landspítali innleiðingu straumlínustjórnunar en megin markmiðin 

voru að innleiða öfluga umbótamenningu með það að leiðarljósi að auka öryggi sjúklinga 

og minnka sóun. Að auki var lögð áhersla á það að menningin myndi breytast og áherslur 

í starfsemi og rekstri spítalans yrðu aðrar en verið hefðu. Í því fólst meðal annars að bæta 

starfsanda og samskipti starfsfólks, samþætta stjórnun og að virkja alla starfsmenn í 

breytingunum, sér í lagi framlínuna.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvernig staðið var að innleiðingu 

straumlínustjórnunar á Landspítala og hvernig innleiðingin hefur gengið. Framkvæmd var 

bæði eigindleg rannsókn þar sem rætt var við fimm einstaklinga er komu að 

innleiðingunni sem og megindleg rannsókn þar sem sendur var út spurningalisti á 1000 

starfsmenn Landspítala sem valdir höfðu verið af handahófi. Alls svöruðu 304 

einstaklingar og svarhlutfall því 30,4%. 

Viðmælendur voru almennt frekar sáttir við hvernig staðið var að innleiðingunni. Þeir 

voru ánægðir með áherslubreytingar þar sem sjúklingurinn var settur í öndvegi og áhersla 

var á þátttöku starfsmanna og að minnka sóun. Viðmælendurnir töldu að mikil breyting 

hafi orðið á menningunni og að starfsfólk væri almennt tilbúnara í breytingar. 

Mikill meirihluti þátttakenda hafði heyrt talað um straumlínustjórnun og þekkti stefnu 

spítalans. Þeir þátttakendur sem farið höfðu á námskeið og/eða tekið þátt í verkefnum 

voru jákvæðari í garð innleiðingarinnar og líklegri til að vilja fá frekari fræðslu. Þessir 

þættir virðast því hafa áhrif á upplifun starfsmanna af árangri innleiðingarinnar. 
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Abstract 

Lean has been gaining increasing popularity over the last decades and more and more 

health care services have been adopting the methodology to their operations. In 2011 

Landspítali started their implementation of lean healthcare. Their main goal was to 

implement a powerful culture of continuous improvements to increase patient safety and 

eliminate waste. Landspítali also wanted to change the culture and the way the hospital 

was managed. With this Landspítali was going to improve staff morale and 

communications, integrate management and activate every employee in the change 

process, especially the front-line staff. 

The purpose of this research is to observe how the implementations of lean 

management was conducted and how the implementation has gone. The research was 

both qualitative, where five interviews were conducted with employees that were part 

of the implementation team and quantitative, where a questionnaire was sent to 1000 

employees of Landspítali that were randomly selected. 304 employees answered the 

questionnaire and therefor the response rate was 30,4%. 

The interviewees were in general rather happy with how the implementation was 

conducted. They were also happy with the changes in management where the patient 

was put in the first place and focus was on employee participation and eliminating waste. 

The interviewees felt that there had been a great change in the culture and employees 

where in general more willing to change. 

The majority of participants in the questionnaire had heard of lean and knew the 

hospital´s strategy. Participants that had taken part in courses and/or in projects where 

more positive towards the implementation and more likely to want to know more about 

lean. These factors seemed to affect employee experience of the success of the 

implementation.
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  Inngangur 

Breytingar ættu að teljast eðlilegur hluti af starfsemi fyrirtækja þar sem nauðsynlegt er 

að þau bregðist við innri og ytri aðstæðum sem hafa áhrif á starfsemina. Mikilvægt er að 

innleiðing breytinga sé vel skipulögð og markmiðin og framtíðarsýnin skýr (Aiken og 

Keller, 2009; Kotter, 1995). Ein aðferð sem ýtir undir breytingar er straumlínustjórnun (e. 

lean) en hún hefur verið að ryðja sér til rúms síðustu áratugi. Uppruna 

straumlínustjórnunar má rekja til viðskiptamódels Toyota, Toyota Production System 

(TPS). Þrátt fyrir að eiga uppruna sinn í bílaiðnaðinum á straumlínustjórnun við í öllum 

greinum atvinnulífsins þar sem markmið hennar er að minnka sóun og auka virði fyrir 

skjólstæðinginn (Kovacevic, Jovicic, Djapan og Zivanovic-Macuzic, 2016; Modig og 

Åhlström, 2012). Mikilvægt er að við innleiðingu straumlínustjórnunar sé tekið tillit til 

ríkjandi stefnu og menningar innan skipulagsheildar meðal annars þegar sóun er minnkuð 

(Atkinson, 2010; Ballé og Régnier, 2007; Hines, Holweg, og Rich, 2004; Pepper og 

Spedding, 2010; Poksinska, 2010; Radnor, Holweg og Waring, 2012). Auk þess verður 

menningin að styðja við stöðugar umbætur því án þessara þátta er hætt við því að 

innleiðingin falli um sjálfa sig (Melton, 2005). 

Þegar innleiða á straumlínustjórnun í heilbrigðisgeiranum er í mörg horn að líta og þar 

spila lög og reglur, pólitík, fjárframlög, starfsfólk og sjúklingar meðal annars öll stórt 

hlutverk (Ginter, Duncan og Swayne, 2018; Hicks, McGovern, Prior og Smith, 2015). 

Áhrifamest er þó líklegast hlutverk starfsfólksins en til að innleiða breytingar þarf 

vinnustaðamenningin að breytast (Bhasin og Burcher, 2006; Dahlgaard, Pettersen og 

Dahlgaard-Park, 2011; Hines, Found, Griffiths og Harrison, 2008; Liker, 2004). Það er 

starfsfólkið sem að drífur breytingarnar áfram en til þess verður það að hafa trú á og skilja 

breytingarnar (Melton, 2005), menningin og stjórnendur þurfa að styðja við breytta 

hegðun og starfsfólkið að fá svigrúm og tækifæri til breytinga (Liker, 2004; Melton, 2005; 

Toussaint og Berry, 2013). 

Haustið 2011 hóf Landspítali innleiðingu straumlínustjórnunar og er nú á sínu áttunda 

ári í innleiðingarferlinu. Farið var hægt af stað en umsvifin hafa aukist ár frá ári. Tilgangur 

þessarar rannsóknar er að skoða hvernig staðið var að innleiðingunni og hvernig 
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innleiðingin hefur gengið. Rannsakanda fannst áhugavert að skoða þessa þætti nánar þar 

sem Landspítali er stór, flókin og dreifð stofnun og breytingarnar snerta starfsfólk á 

mismunandi stöðum og í mismunandi störfum. Rannsakanda langaði að skoða hvort að 

munur væri á upplifun þeirra er komu að innleiðingunni og annarra starfsmanna og hvort 

breytingarnar hefðu skilað sér inn í alla starfsemina á þessum rúmu 7 árum. Framkvæmd 

var bæði eigindleg og megindleg rannsókn með það að markmiði að fá betri skilning á 

ferlinu í heild. Lagðar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

➢ Var innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala í takti við fræðilega 
umfjöllun? 

➢ Er starfsfólk meðvitað um innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala? 

➢ Er starfsfólk Landspítala virkir þátttakendur í breytingunum? 

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti: Fyrst kemur fræðilegur kafli þar 

sem fjallað er um straumlínustjórnun, breytingastjórnun, Landspítala og innleiðingu 

straumlínustjórnunar á Landspítala. Næst kemur aðferðafræðikafli þar sem 

rannsóknaraðferðinni er lýst sem og framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar. Þar á eftir 

kemur niðurstöðukafli þar sem greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í 

framhaldinu kemur umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru greindar með vísan í fræðin. 

Ritgerðin endar á lokaorðum. 
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 Straumlínustjórnun 

Hugtakið lean eða straumlínustjórnun kom fyrst fram undir lok áttunda áratugarins og var 

því ætlað að lýsa viðskiptamódeli Toyota, sem í dag er leiðandi fyrirtæki í 

straumlínustjórnun (Lean Enterprise Institute, e.d.-b; Modig og Åhlström, 2012). Sú 

velgengni sem straumlínustjórnun hefur borið með sér undanfarna áratugi hefur skapað 

mikla eftirspurn eftir aukinni þekkingu á aðferðafræðinni. Fjöldi bóka, greina og annarra 

upplýsinga um straumlínustjórnun hefur til að mynda margfaldast á síðustu árum og eru 

nú í þúsunda tali. Á sama tíma og aðferðafræðin dreifist um allan heim eru leiðtogar og 

stjórnendur að aðlaga verkfærin og aðferðafræðina að hinum ýmsu atvinnugreinum, svo 

sem flutningum, þjónustu, smásölu, heilbrigðisþjónustu og byggingariðnaði (Lean 

Enterprise Institute, e.d.-a; Modig og Åhlström, 2012; Zidel, 2006). 

Eitt helsta markmið straumlínustjórnunar er að minnka sóun úr öllum verkþáttum 

fyrirtækis, en með því verða afköst og nýtni betri, gæði aukast og framleiðslutími styttist 

(Kovacevic o.fl., 2016; Modig og Åhlström, 2012). Sóun hefur ekkert gildi fyrir 

viðskiptavininn né þjónustu eða vöru sem fyrirtækið framleiðir og því er 

straumlínustjórnun hugsuð út frá viðskiptavininum þar sem markmiðin eru að framleiða 

bestu gæðin, á lægsta verði og á sem stystum tíma (Liker, 2004). 

Þær heilbrigðisstofnanir sem tekið hafa upp straumlínustjórnun eru margar skilvirkar, 

skipulagðar og veita hágæða þjónustu sem leggur áherslu á sjúklingana. Með 

straumlínustjórnun má ná betri útkomu út úr sömu aðföngunum og hefur hún því mikla 

kosti í för með sér. Bæta má gæði og skilvirkni, flæði sjúklinga, umönnun þeirra, reynslu 

og upplifun, auka má öryggi og lækka dánartíðni, stytta legutíma, eyða töfum og bið, veita 

hraðari þjónustu, auka framleiðni, minnka sóun, lækka kostnað, staðla ferli og búnað og 

veita þannig áreiðanlegri þjónustu sem og að bæta starfsanda (Ballé og Régnier, 2007; 

Fillingham, 2007; Hicks o.fl., 2015; Kovacevic o.fl., 2016; Liker, 2004; Toussaint og Berry, 

2013; Westwood, James-Moore og Cooke, 2007). 
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2.1 Kjarninn í straumlínustjórnun 

Kjarninn í straumlínustjórnun er að skapa aukið virði fyrir viðskiptavininn, með minni 

aðföngum, á sama tíma og sóun er útrýmt. Til að ná því markmiði verður fyrirtæki sem að 

tekur upp straumlínustjórnun að skilja hvað hefur virði fyrir viðskipavininn og vinna 

stöðugt í því að bæta það. Markmiðið er að veita fullkomið virði fyrir viðskiptavininn með 

fullkomnu virðisskapandi ferli sem hefur enga sóun. Áhersla þarf að færast frá því að 

stjórna aðskildum tækjum og deildum yfir á flæði vöru og þjónustu og virðisstraum þeirra 

(Lean Enterprise Institute, e.d.-b; Melton, 2005). 

Það er algengt að fólki telji straumlínustjórnun aðeins eiga við í framleiðslugeiranum 

en straumlínustjórnun á við í öllum tegundum atvinnugreina hvort sem það eru viðskipti 

eða þjónusta. Straumlínustjórnun er ekki tæki eða kostnaðarminnkandi kerfi heldur 

hugmynda- og aðferðafræði sem verður að vera í takti við stefnu og menningu 

fyrirtækisins (Atkinson, 2004; Ballé og Régnier, 2007; Lean Enterprise Institute, e.d.-b; 

Poksinska, 2010; Radnor o.fl., 2012). Straumlínustjórnun snýst um það að finna þá leið 

sem veldur minnstri sóun til að geta veitt betri og öruggari þjónustu án allra tafa. Hún 

snýst um það að geta gert meira með sömu aðföngum og voru til staðar áður og auka 

virði þjónustunnar með því að bæta flæði og eyða sóun (Atkinson, 2004; Westwood o.fl., 

2007).  

Fyrirtæki um allan heim, í hinum ýmsu atvinnugreinum hafa innleitt 

straumlínustjórnun. Mörg nota ekki orðið straumlínustjórnun heldur búa til sín eigin nöfn 

eins og til dæmis Toyota með Toyota Production System. Það gera þau til að leggja áherslu 

á að straumlínustjórnun sé ekki einhver skammtímalausn heldur leiðin sem að fyrirtækið 

ætlar að fylgja. Því fylgir umbylting að taka upp straumlínustjórnun og nauðsynlegt er fyrir 

fyrirtæki að hafa skýra stefnu og þrautseigju (Atkinson, 2004; Lean Enterprise Institute, 

e.d.-b).  

 

2.2 Uppruni straumlínustjórnunar 

Staðlaða vinnu má rekja langt aftur í tímann en fyrsti einstaklingurinn til að samþætta 

framleiðsluferlið er talinn hafa verið Henry Ford árið 1913. Hann tengdi saman 

mismunandi þætti framleiðslunnar með staðlaðri vinnu til að búa til það sem hann kallaði 

flæðandi framleiðslu. Vandamálin við kerfi Ford‘s voru ekki flæðistengd heldur tengdust 
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þau skorti á fjölbreytni. Þegar aukin eftirspurn varð eftir fjölbreytileika virtist Ford dragast 

úr lestinni. Aðrir bílaframleiðendur brugðust við og buðu upp á fjölda tegunda sem hver 

hafði mismunandi eiginleika en framleiðslukerfin samanstóðu af ferlum með mun hægari 

afkastagetu (Lean Enterprise Institute, e.d.-a; Womack, Jones og Roos, 2007). Stærri 

verksmiðjur voru byggðar með stærri vélum sem unnu hraðar og við það lækkaði 

framleiðslukostnaðurinn en birgðirnar virtust aukast (Lean Enterprise Institute, e.d.-a). 

Kiichiro Toyoda var stofnandi Toyota Motor Company. Hann og faðir hans, Sakichi 

Toyoda, settu svip sinn á fyrirtækið með hugsunarhætti sínum en þeir lögðu báðir mikla 

áherslu á stöðugar umbætur. Þeir voru frumkvöðlar sem lærðu með því að framkvæma 

sjálfir (e. learning by doing) og leiðtogar sem að leiddu af fordæmi (Liker, 2004). Eftir 

seinni heimstyrjöldina átti Toyota í miklum peningavandræðum og voru skuldir þeirra 

gífurlegar. Skortur á fjármagni og hörð innlend samkeppni um hráefni áttu mestan þátt í 

því að knýja fram breytingar hjá Toyota (Drew, McCallum og Roggenhofer, 2016; Liker, 

2004; Modig og Åhlström, 2012; Womack o.fl., 2007; Zidel, 2006). Kiichiro Toyoda, Taiichi 

Ohno og fleiri einstaklingar innan Toyota lögðust yfir það hvað hægt væri að gera til að 

bæta flæði en á sama tíma bjóða upp á fjölbreytileika í framleiðslu. Þeir endurskoðuðu 

upprunalegu hugmyndafræði Ford sem og hugmyndafræði Sakichi, úr vefiðnaðinum og 

komu upp með Toyota Production System (TPS) (Liker, 2004; Modig og Åhlström, 2012; 

Womack o.fl., 2007; Zidel, 2006).  

TPS breytti áherslum í framleiðslu úr nýtingu einstakra véla yfir í flæði vörunnar 

gegnum heildarferlið. Toyota ályktaði að með réttri stærð véla sem að framleiddu aðeins 

það magn sem þörf væri á, þegar þörf væri á og stæðu í réttri röð miðað við 

framleiðsluferlið mætti lágmarka kostnað, auka fjölbreytileika, gæði og afkastagetu, allt í 

takti við breytingar á óskum viðskiptavina (Drew o.fl., 2016; Lean Enterprise Institute, 

e.d.-a; Modig og Åhlström, 2012; Womack o.fl., 2007). Virðing fyrir starfsfólki jókst og 

starfsfólk varð á sama tíma lausnamiðaðra. Þessi nýja nálgun á rekstrarstjórnun lagði 

áherslu á að útrýma sóun í vöruflæði Toyota og bauð upp á nýjan valkost í 

fjöldaframleiðslu (Drew o.fl., 2016; Hines o.fl., 2004; Womack o.fl., 2007). 

Við breytingarnar urðu til framleiðslukerfin just-in-time og kanban. Just-in-time gerir 

fyrirtæki kleift að framleiða og afhenda vörur í litlu magni og á skömmum tíma til að mæta 

þörfum viðskiptavina. Með just-in-time er hægt að bregðast hratt og örugglega við 



 

18 

breytingum á þörfum viðskiptavina og á sama tíma útrýma sóun (Liker, 2004; Mazzocato, 

Savage, Brommels, Aronsson og Thor, 2010; Modig og Åhlström, 2012). Kanban er kerfi 

sem notað er til að búa til tog í ferlinu. Bæði þessi kerfi leiða til þess að aðeins er framleitt 

það sem þörf er á þegar á því er þörf (Hines o.fl., 2004; Mazzocato o.fl., 2010). Heimspeki 

Toyota allt til þessa dags er að hugsa út fyrir persónuleg vandamál með langtímaáhrif þess 

á fyrirtækið í forgrunni. Auk þess sem mikil áhersla er lögð á það að taka ábyrgð á þeim 

vandamálum sem upp koma (Liker, 2004). 

Í TPS er lögð áhersla á að framleiða aðeins það sem þörf er á, útrýma sóun og stöðva 

framleiðslu ef eitthvað fer úrskeiðis (Liker, 2004). Straumlínustjórnun byggir á þessari 

hugmynd frá Toyota, en í henni felst að búa til skilvirka verkferla sem útrýma sóun, auka 

gæði og öryggi þjónustunnar og má því segja að straumlínustjórnun sé upprunin hjá 

Toyota. Ríkjandi árangur Toyota í öllu frá aukinni sölu til markaðshlutdeildar á öllum 

mörkuðum er sterkasta sönnunin á mátti straumlínustjórnunar (Drew o.fl., 2016; Lean 

Enterprise Institute, e.d.-a; Zidel. 2006). 

 

2.2.1 Útbreiðsla straumlínustjórnunar 

Þrátt fyrir að TPS hafi komið fram á sjónarsviðið eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar er það 

hins vegar ekki fyrr en árið 1965 sem aðferðafræðin var í fyrsta skipti kynnt fyrir 

utanaðkomandi aðilum. Í kringum 1965-1970 hófst formleg skráning á TPS og því sem 

liggur þar á baki en sú skráning fór aðeins fram á japönsku. Það er síðan í kringum 

olíukrísuna um 1973 sem að utanaðkomandi aðilar fara fyrst að sýna TPS athygli og 

boðskapurinn fer að dreifast um allan heim. Fyrstu skriflegu upplýsingarnar á ensku 

birtast hins vegar ekki fyrr en árið 1977 (Holweg, 2007; Liker, 2004). 

Fram til ársins 1980 höfðu fyrirtæki einblínt á kostnað og hvernig draga mætti úr 

honum. Upp úr 1980 varð ákveðin vitundarvakning um áhrif gæða á kostnað og fyrirtæki 

áttuðu sig á því að með því að einblína á gæði mætti lækka kostnaðinn mun meira. Það 

var síðan ekki fyrr en Womack, Jones og Roos gáfu út bókina The Machine That Changed 

the World árið 1991 að heimurinn uppgötvaði straumlínustjórnun fyrir alvöru (Liker, 

2004; Modig og Åhlström, 2012; Zidel, 2006). Útgáfa bókarinnar var upphafið af fjölda 

rannsókna um innleiðingu straumlínustjórnunar, fyrst innan bílaiðnarins en fljótlega 
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breiddust þær yfir í aðra framleiðslu- og þjónustugeira (Holweg, 2007; Liker, 2004; Modig 

og Åhlström, 2012). 

 

2.2.2 Aukinn skilningur á straumlínustjórnun 

Fram til ársins 1990 var áherslan á bílaframleiðslu og takmarkaður skilningur á því hvernig 

takast ætti á við breytileika í eftirspurn helsti veikleiki straumlínustjórnunar. Innleiðingin 

einkenndist af áherslu á verkfærin og horft var framhjá mannlega þættinum sem er í raun 

kjarninn í straumlínustjórnun (Hines o.fl., 2004). Eftir 1990 færðist áherslan af 

framleiðslugólfinu og aukinn skilningur varð á notagildi straumlínustjórnunar. Farið var að 

huga að skilgreiningum á virði fyrir viðskiptavini, stjórnun virðisstraums, flæði 

framleiðslunnar, notkun togs til að styðja við betra flæði og útrýmingu sóunar í 

framleiðsluferlinu (Hines o.fl., 2004; Teich og Faddoul, 2013).  

Um miðjan níunda áratuginn varð til hugtakið virðisstraumur sem að víkkaði 

skilgreininguna á straumlínustjórnun. Við þetta átti tog ekki aðeins við innan 

verksmiðjunnar heldur gat það einnig átt sér stað vegna utanaðkomandi aðstæðna og 

aðila (Hines o.fl., 2004). Mikilvægur þáttur í straumlínustjórnun er áherslan á virði. 

Verðmætasköpun er aðferð sem að miðar að því að auka virði fyrir viðskiptavininn með 

því að bæta vörur eða þjónustu og/eða útrýma sóun. Hins vegar er oft litið á 

verðmætasköpun sem jafngildi lækkunar á kostnaði (Hines o.fl., 2004; Womack o.fl., 

2007).  

Áherslubreytingar frá því að einblína á að útrýma sóun yfir í að auka virði fyrir 

viðskiptavininn búa til nýjar leiðir til verðmætasköpunar. Virði verður til ef innri sóun er 

minnkuð. Við það að minnka aðgerðir sem eru óþarfar er hægt að draga úr kostnaði og 

með því auka heildarvirði fyrir viðskiptavininn. Það er einnig hægt að auka virði með því 

að bjóða upp á viðbótar þjónustu sem viðskiptavinurinn telur virðisaukandi, til að mynda 

styttri afhendingartíma eða minni einingar. Þessir þættir þurfa ekki að kosta neitt en geta 

samt sem áður aukið virði fyrir viðskiptavininn (Hines o.fl., 2004). 

 



 

20 

2.3 Innleiðing straumlínustjórnunar 

Þegar innleiða á straumlínustjórnun er mikilvægt að skilja út á hvað hún gengur. Skilja 

þarf hugmyndafræðina og hvað liggur að baki verkfærunum og aðferðunum til að auka 

virði fyrir viðskiptavininn (Hines o.fl., 2004; Modig og Åhlström, 2012). Það þarf líka að 

vera einhver áfangastaður eða framtíðarsýn sem hægt er að ná því án þess er ómögulegt 

að ná árangri. Starfsfólk þarf að vita hvert stefnan er sett og hver tilgangurinn er með 

notkun mismunandi verkfæra. Ef starfsfólk er meðvitað um tilganginn er það líklegra til 

að aðlaga verkfærin og aðferðafræðina að starfseminni sem að skilar síðan betri árangri 

(Modig og Åhlström, 2012).  

Toyota hefur sett fram 14 meginreglur við innleiðingu straumlínustjórnunar en þar er 

stiklað á öllum þeim helstu þáttum sem hafa þarf í huga við farsæla innleiðingu. Reglurnar 

eru eftirfarandi (Liker, 2004): 

➢ Meginregla 1: Byggðu rekstrarákvarðanir á langtíma hugsun (e. long term 
philosophy), jafnframt á kostnað skammtíma fjárhagslegs ávinnings. 

➢ Meginregla 2: Búðu til stöðugt flæði svo að vandamálin komi upp á yfirborðið. 

➢ Meginregla 3: Notaðu tog til að koma í veg fyrir offramleiðslu. 

➢ Meginregla 4: Jafnaðu út vinnuálagið (j. heijunka). Reyndu að líkjast 
skjaldbökunni frekar en héranum, þ.e. vinna hægt og vel frekar en hratt og illa. 

➢ Meginregla 5: Skapaðu vinnustaðamenningu þar sem starfsfólk vinnur strax úr 
vandamálum sem upp koma og fáðu þannig góð gæði alveg frá upphafi. 

➢ Meginregla 6: Stöðluð vinnubrögð eru grunnurinn að stöðugum umbótum og 
aukinni ábyrgð starfsfólks (e. employee empowerment). 

➢ Meginregla 7: Notaðu sjónræna stjórnun svo að öll vandamál séu sýnileg. 

➢ Meginregla 8: Notaðu aðeins áreiðanlega, vel prófaða tækni sem að þjónar 
starfsfólkinu sem og ferlinu. 

➢ Meginregla 9: Ræktaðu leiðtoga sem að skilja vinnuna og út á hvað hún gengur, 
lifa samkvæmt hugmyndafræðinni og eru viljugir til að kenna öðrum að gera 
slíkt hið sama. 

➢ Meginregla 10: Þróaðu sérhæft starfsfólk og teymi sem að fylgja 
hugmyndafræði fyrirtækisins. 

➢ Meginregla 11: Berðu virðingu fyrir tengslanetinu þínu, samstarfsaðilum og 
birgjum og hjálpaðu þeim að taka framförum og þroskast. 

➢ Meginregla 12: Mættu á staðinn og sjáðu hvað er að gerast til að skilja betur 
aðstæðurnar (j. gemba). 
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➢ Meginregla 13: Taktu þér tíma í að taka ákvarðanir, í samráði við aðra og 
íhugaðu vandlega alla kosti en innleiddu ákvarðanirnar hratt eftir að þær hafa 
verið teknar. 

➢ Meginregla 14: Vertu lærdómsfyrirtæki í gegnum stöðuga endurskoðun (j. 
hansei) og stöðugar umbætur (j. kaizen). 

 

2.3.1 Fimm skref við innleiðingu straumlínustjórnunar 

Meginreglur Toyota eru mjög hjálplegar þegar kemur að því að skilja dýptina sem felst í 

hugtakinu straumlínustjórnun og hvernig hver þáttur getur haft áhrif á þann næsta. 

Straumlínustjórnun krefst mikillar vinnu og þrautseigju en við innleiðingu hennar er hægt 

að draga meginreglurnar saman í fimm skref (Bicheno og Holweg, 2016; Hines o.fl., 2008; 

„Principles of Lean“, e.d. ; Westwood o.fl., 2007): 

➢ Skilgreina virði: Skilgreina virði út frá sjónarhorni viðskiptavinarins 

➢ Skilgreina virðisstraum: Skilgreina öll skrefin í virðisstraumi ferlis og reyna að 
fjarlægja öll þau skref sem ekki eru virðisaukandi (sóun) 

➢ Bæta flæði: Færa virðisskapandi skref nær hvert öðru í ferlinu til að búa til betra 
flæði 

➢ Búa til tog: Láta viðskiptavininn toga  

➢ Stöðugar umbætur: Þegar virði hefur verið skilgreint, virðisstraumur greindur, 
sóun útrýmt og flæði fyrir tilstilli togs komið á skal byrja upp á nýtt á skrefi 1 og 
halda áfram þar til fullkomnun hefur verið náð. Fullkomið virði án allrar sóunar. 

Það eina sem að eykur virði, hvort sem það er í framleiðslu, markaðssetningu eða 

þróun, er umbreyting vöru, þjónustu eða athafnar yfir í eitthvað sem að viðskiptavinurinn 

vill (Liker, 2004; Melton, 2005; Modig og Åhlström, 2012) og því geta aðeins notendur 

þjónustunnar skilgreint virði. Fyrsta skrefið í því að skilgreina virði er því að skilgreina 

hverjir notendurnir eru. Í heilbrigðisgeiranum er sjúklingurinn hinn augljósi notandi en 

það má hins vegar ekki líta framhjá því að það eru fleiri notendur að kerfinu (Hicks o.fl., 

2015; Hines o.fl., 2008; Melton, 2005; Poksinska, 2010; Westwood o.fl., 2007). 

Notendurnir geta meðal annars verið sjúklingar, fjölskyldumeðlimir, umönnunaraðilar, 

sveitarfélög og skattgreiðendur (Grove, Meredith, Macintyre, Angelis og Neailey, 2010; 

Hicks o.fl., 2015; Poksinska, 2010). Þegar við horfum á heilbrigðisgeirann er virði hver sú 

athöfn sem bætir þjónustu við sjúklinga, heilsu þeirra, vellíðan og reynslu, til að mynda 

minni bið og tafir og færri alvarleg atvik (Modig og Åhlström, 2012; Westwood o.fl., 2007). 
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Hins vegar skal hafa það í huga að það sem telst virði hjá einum getur talist sóun hjá öðrum 

(Melton, 2005). 

Skilgreining á virðisstraumi er kjarnagreining aðgerða sem þarf til að skila virði fyrir 

sjúklinginn. Virðisstraumur á við allt ferli sjúklingsins frá upphafi til enda (frá komu á 

slysadeild til útskriftar) og því þarf að skilgreina hvert skref fyrir sig með tilliti til þess hvaða 

skref eru virðisaukandi og bæta gæði fyrir sjúklinginn og taka út þær aðgerðir sem skila 

engu virði (Hines o.fl., 2008; Pepper og Spedding, 2010; Poksinska, 2010; Westwood o.fl., 

2007). Með því að skilgreina virðisstrauminn má varpa ljósi á núverandi stöðu og áætlaða 

framtíðarstöðu (Rother og Shook, 2003; Toussaint og Berry, 2013). Þegar sóun hefur verið 

útrýmt gegnum allan virðisstrauminn má skapa ferli sem þarfnast færri starfsmanna, 

minna rýmis, minna fjármagns og minni tíma til að framleiða vörur og þjónustu sem auk 

þess hafa mun færri galla (Lean Enterprise Institute, e.d.-b; Poksinska, 2010). Fyrirtæki 

geta brugðist við breytingum á óskum viðskiptavina með fjölbreytni, miklum gæðum, 

litlum tilkostnaði og hárri afkastagetu. Upplýsingastjórnun verður einnig einfaldari og 

nákvæmari (Lean Enterprise Institute, e.d.-b). 

Að bæta flæði getur falið í sér að samræma aðgerðir. Í heilbrigðisgeiranum getur það 

til dæmis verið flæði sjúklinga og upplýsinga. Ef við horfum á þetta ferli út frá sjúklingnum 

þá miðar það að því að fjarlægja allt það sem að hindrar fljótt og öruggt flæði þjónustu 

eins og til dæmis biðlista og margvíslegar tilvísanir (Hines o.fl., 2008; Westwood o.fl., 

2007). Til að skilja kosti flæðis getur verið gott að hugsa um það sem flæði úr stöðuvatni. 

Með hraðara flæði úr vatninu lækkar vatnsborðið og steinar sem liggja á botninum koma 

í ljós. Steinarnir eru myndlíking fyrir vandamál sem komin eru upp á yfirborðið og takast 

verður á við. Stöðugt flæði kemur þannig upp um falin vandamál og neyðir fyrirtæki til að 

takast á við þau (Liker, 2004). 

Það er einnig mikilvægt að starfsfólk skilji hvað skilvirkt flæði er (Modig og Åhlström, 

2012). Flæði er undirstöðuatriði í því að koma straumlínuskilaboðunum áfram, um það að 

styttri framleiðslutími leiði til betri gæða, lægri kostnaðar og styttri afhendingartíma. 

Flæði getur einnig þvingað fram innleiðingu annarra verkfæra og hugmynda 

straumlínustjórnunar, eins og til dæmis jidoka sem er gæðastjórnunartól þar sem 

framleiðsla er stöðvuð um leið og vandamál kemur upp, vandamálið lagað og svo haldið 
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áfram. Góð leið til að byrja innleiðingu straumlínustjórnunar er því að búa til stöðugt flæði 

í kjarnastarfsemi fyrirtækisins. (Liker, 2004; Mazzocato o.fl., 2010).  

Notandi þjónustunnar ætti að búa til tog á vörur og þjónustu (Arnheiter og Maleyeff, 

2005; Hines o.fl., 2008; Manos, Sattler og Alukal, 2006;  Modig og Åhlström, 2012; 

Westwood o.fl., 2007). Hvert skref í ferli sjúklingsins ætti þannig að búa til tog á starfsfólk, 

hæfileika, tæki og upplýsingar, eitt í einu þegar þörf er á því. Til að mynda ætti að veita 

umönnun þegar óskað er eftir henni með þeim aðföngum sem nauðsynleg eru. Starfsfólk 

verður einnig að búa til tog í ferli sjúklingsins. Þetta þýðir að svara eftirspurn frekar en að 

ýta sjúklingum frá einni deild yfir á aðra. Þannig ætti legudeild að hringja á bráðamóttöku 

þegar hún er tilbúin til að taka á móti nýjum sjúklingi frekar en að bíða eftir að 

bráðamóttakan hringi og ýti á eftir (Hines o.fl., 2008; Westwood o.fl., 2007). 

Stöðugar umbætur miða að því að vera stöðugt að þróa og breyta ferlum í leit að bestu 

mögulegu útkomu. Fyrir sjúklinginn þýðir þetta að ljúka hjúkrun hans og meðferð á sem 

bestan hátt, án mistaka, á réttum tíma og án tafa. Til að ná þessu verðum við að hafa ferli 

sem eru marktæk og áreiðanleg (Hines o.fl., 2008; Poksinska, 2010; Westwood o.fl., 

2007). Stöðugar umbætur eru þannig grundvallaratriði í straumlínustjórnun og krefjast 

þess að starfsfólk sé stöðugt að reyna að bæta ferlana og stefna að fullkomnun (Melton, 

2005). Það er þessi breyting á menningu sem er svo mikilvæg, að starfsfólk sjái sóun og 

að það sé eðlilegur hluti af vinnudeginum að uppræta hana (Poksinska, 2010).  

Heilbrigðisstarfsfólk þarf oft að hugsa hratt, bregðast hratt við og leysa vandamál hratt 

og örugglega. Allt til þess að klára þau verk sem þarf að klára þann daginn og að sinna 

brýnustu þörfum sjúklinganna á hverri vakt. Það leiðir til þess að starfsfólk finnur lausnir 

til að sinna starfi sínu þann daginn svo að allt gangi vel fyrir sig en enginn spáir í rót 

vandans (Fillingham, 2007; Grove o.fl., 2010; Poksinska, 2010; Spear, 2005; Zidel, 2006). 

Umhverfið sem heilbrigðisstarfsfólk vinnur í gerir það líka að verkum að ekki gefst tími til 

að setjast niður og skrásetja þessar lausnir (Poksinska, 2010; Spear, 2005; Zidel, 2006).  

Það er yfirleitt ekki fyrr en alvarleg mistök verða sem hafa jafnvel dauðsföll í för með 

sér sem að brotinn ferill er skoðaður. Þá kemur stundum í ljós að stór hópur sjúklinga 

hefur orðið fyrir sömu mistökum en hefur blessunarlega annað hvort hlotið engan eða 

lítinn skaða af og í öðrum tilfellum hefur starfsmaðurinn áttað sig á mistökunum og 

leiðrétt þau áður en sjúklingurinn varð fyrir þeim. Það virðist því vera að á meðan enginn 
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hlýtur skaða af, hvorki sjúklingurinn né stofnunin, þá breytir enginn neinu (Poksinska, 

2010; Spear, 2005; Zidel, 2006). Spear (2005) telur að með innleiðingu 

straumlínustjórnunar megi gera starfsfólk lausnarmiðaðra, með því að kenna því að taka 

á vandamálum um leið og þau koma upp og halda ekki áfram fyrr en lausnin er fundin. 

Bhasin og Burcher (2006) eru á sama máli og telja að með menningu þar sem traust ríkir 

megi breyta allri stofnuninni í lausnarmiðað samfélag. 

 

2.4 Sóun 

Eitt af meginmarkmiðum straumlínustjórnunar er að útrýma sóun. Sóun er allt það sem 

ekki telst vera lágmarksmagn af nauðsynlegum aðföngum til að auka virði framleiðslu og 

þjónustu t.d. búnaður, aðstaða og vinnutími (Graban, 2016; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 

2006). Í heilbrigðisgeiranum er sóun allt það sem ekki eykur virði heilbrigðisþjónustunnar 

út frá sjónarhóli sjúklingsins eins og til dæmis bið og óþarfa rannsóknir (Graban, 2016; 

Kovacevic o.fl., 2016). Það kann að hljóma auðvelt að koma auga á og útrýma sóun en 

stærsta hindrunin til að yfirstíga er að viðurkenna að eitthvað sé í raun og veru sóun (Zidel, 

2006). 

Sóun hefur verið skipt upp í þrjár tegundir; muda, muri og mura (Liker, 2004). Radnor 

o.fl. (2012) skilgreindu straumlínustjórnun sem stjórnunaraðferð byggða á stöðugum 

umbótum á ferlum með því annars vegar að auka virði fyrir viðskiptavininn og hins vegar 

að draga úr aðgerðum sem að auka ekki virði (j. muda), breytileika í ferlum (j. mura) og 

slæmum vinnuaðstöðum (j. muri). 

Muda eru allar þær athafnir sem ekki eru virðisaukandi. Muri er að leggja of mikið álag 

á vélar eða starfsfólk, að ýta því yfir mörkin sem síðan getur valdið öryggis- og 

gæðavandamálum sem og bilunum og göllum. Til að mynda getur mikið álag á 

heilbrigðisstarfsfólk haft neikvæð áhrif á öryggi sjúklinga. Mura er ójafnvægi og getur 

verið orsök muda. Ójafnvægi orsakast af sveiflum í framleiðslu sem meðal annars má rekja 

til galla, vöntunar á vörum o.fl. Til að bregðast við ójafnvæginu getur verið nauðsynlegt 

að hafa búnað, efni og starfsfólk miðað við hæsta álag þrátt fyrir að meðaltali þurfi mun 

minna af aðföngum. Með því að eyða mura er hægt að bæta flæði (Daultani, Chaudhuri 

og Kumar, 2015; Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; Radnor o.fl., 2012). 
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Algengast er að fyrirtæki einblíni á muda þegar straumlínustjórnun er innleidd. 

Ástæðan er meðal annars sú að auðvelt er að koma auga á og útrýma þeirri tegund 

sóunar. Það sem fyrirtæki gleyma hins vegar oft að gera er að búa til jafnvægi og stöðugt 

flæði en það er mun erfiðara en að útrýma sóun (Hines o.fl., 2008; Liker, 2004). Toyota 

kallar það heijunka að jafna vinnuálagið. Heijunka er grunnurinn að flæði, kerfi sem að 

myndar tog og því að minnka birgðir. Að ná heijunka er þannig grundvallaratriði í því að 

eyða mura sem er nauðsynlegt til að eyða muri og muda (Liker, 2004). 

 

2.4.1 Átta tegundir sóunar 

Átta tegundir sóunar falla undir flokkinn muda og teljast óvirðisaukandi aðgerðir. Þeim er 

skipt niður í eftirfarandi flokka; offramleiðsla, bið, óþarfa hreyfing, gallar, óþarfa aðgerðir, 

birgðir, óþarfa flutningar og ónýttir hæfileikar starfsmanna (sjá mynd 1) (Liker, 2004; 

Westwood o.fl., 2007). 

 

Mynd 1 - Átta tegundir sóunar 

 

Offramleiðsla getur til að mynda verið framleiðsla á vörum sem ekki hafa verið 

pantaðar. Það leiðir af sér sóun í formi of margra starfsmanna, geymslu og 

flutningskostnaðar þar sem birgðir safnast upp (Liker, 2004). Offramleiðsla getur líka verið 
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að framleiða meira en þörf er á eða að framleiða eitthvað of snemma, þ.e. áður en þörf 

er á því. Í heilbrigðisgeiranum gætu pantanir á óþarfa rannsóknum eins og t.d. 

blóðprufum verið offramleiðsla. Annað dæmi um offramleiðslu í heilbrigðisgeiranum 

gætu verið bókanir í rannsóknir sem haldið er bara til öryggis, óháð því hvort að 

sjúklingurinn muni fara í rannsóknina eða ekki. Enn annað dæmi er fyrirfram blöndun lyfja 

sem síðan eru ekki gefin t.d. vegna breytinga á líðan sjúklinga eða vegna flutninga milli 

þjónustuflokka (Graban, 2016; Hines o.fl., 2008; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 

Bið á sér stað þegar starfsfólk getur ekki unnið störf sín þar sem það bíður eftir öðru 

starfsfólki, tækjum, birgðum, næsta framleiðsluskrefi eða upplýsingum. Bið getur einnig 

átt sér stað þegar starfsfólk getur ekki unnið störf sín vegna þess að hlutir eru ekki til á 

lager, tafir eru í framleiðslu, búnaðurinn er bilaður eða þegar flöskuhálsar hafa myndast 

einhvers staðar í kerfinu. Í heilbrigðisgeiranum gæti það til dæmis verið bið eftir 

sjúklingum, starfsfólki, niðurstöðum, lyfseðlum og lyfjum eða að læknar klári að útskrifa 

sjúklinga (Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). Bið getur líka 

átt við um sjúklingana sjálfa sem þurfa að bíða eftir því að hitta lækni, fara í rannsókn, fá 

út úr rannsóknum og fleira slíkt (Graban, 2016). 

Óþarfa hreyfing er öll sú hreyfing  sem starfsfólk þarf að framkvæma að óþörfu til að 

geta sinnt starfi sínu, t.d. að leita að hlutum, teygja sig í þá eða stafla þeim upp, hlutir ekki 

innan seilingar eða erfitt að ná í þá. Það að ganga óþarfa vegalengdir er líka sóun (Graban, 

2016; Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; Manos o.fl., 2006; Westwood o.fl., 2007; Zidel 2006). 

Í heilbrigðisgeiranum er óþarfa hreyfing til dæmis þegar starfsfólk leitar að upplýsingum 

sem ekki eru á sínum stað, þegar nálar og sprautur eru geymdar í sitthvorum enda 

lyfjaherbergis og starfsfólk þarf að ganga fram og til baka til að ná í nauðsynlega hluti. Það 

getur líka leitt af sér óþarfa hreyfingu þegar vöntun er á nauðsynlegum hlutum í 

skoðunarherbergi. Annað dæmi um óþarfa hreyfingu er þegar starfsfólk þarf að sinna 

sjúklingum sem liggja í sitthvorum enda deildarinnar (Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; 

Westwood o.fl., 2007; Zidel 2006). 

Gallar leiða af sér sóun á tíma og framtaki. Gallar eru framleiðsla á gölluðum hlutum, 

allar leiðréttingar sem þarf að gera í kjölfarið, öll vinna sem fer í að framleiða hluti aftur 

eða viðgerðir á gölluðum hlutum, framleiðsla á varahlutum og rusl. Í heilbrigðisgeiranum 

geta endurinnlagnir vegna illa undirbúinna útskrifta talist sem gallar. Skaðlegar 
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aukaverkanir lyfja og þegar endurtaka þarf rannsóknir þar sem réttar upplýsingar voru 

ekki fyrir hendi eða sýni vitlaust merkt eru líka gallar. Það teljast einnig vera gallar þegar 

aðgerð er gerð vitlausu megin, lyfjamistök verða og stinga þarf sjúkling oft til að ná 

blóðprufu (Graban, 2016; Liker, 2004; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 

Óþarfa aðgerðir eru þær aðgerðir sem að skapa ekkert virði. Óþarfa skref við 

framleiðslu hluta, óhagkvæm starfsemi sökum lélegra tækja eða hönnunar sem leiðir af 

sér óþarfa hreyfingu og framleiðslugalla. Það er einnig sóun að framleiða vörur í hærri 

gæðaflokki heldur en nauðsynlegt er. Í heilbrigðisgeiranum gæti það til dæmis verið 

tvískráning á upplýsingum og þegar sjúklingar eru spurðir oft að sömu spurningunum, t.d. 

við innlögn. Þetta getur líka átt við um flutning sjúklinga milli herbergja, gjöf á lyfjum í æð 

sem hægt væri að gefa um munn og óþarfa sýnatökur og eða rannsóknir (Liker, 2004; 

Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 

Birgðir geta myndast þegar of mikil vinnsla er í gangi. Til verða umfram birgðir af 

ókláruðum hlutum sem geta svo skemmst eða orðið úreltar. Þetta getur leitt af sér óþarfa 

flutnings- og geymslukostnað og á endanum lengt framleiðsluferlið og myndað tafir. 

Umfram birgðir leiða af sér ójafnvægi í framleiðslu, seinkun á afhendingum frá birgjum, 

galla, aukinn bilanatíma tækja o.fl. Í heilbrigðisgeiranum eru þetta til dæmis umfram 

birgðir í geymslurýmum sem ekki er verið að nota og sjúklingar sem bíða eftir því að vera 

útskrifaðir. Birgðir geta líka verið upplýsingar eða sjúklingar sem að bíða í biðröðum sem 

og biðlistar. Sýni sem bíða þess að vera unnin, sjúklingar á bráðamóttöku sem að bíða 

eftir rúmi á legudeild og „dikteraðar“ nótur sem bíða þess að vera skrifaðar upp eru einnig 

dæmi um birgðir (Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 

Óþarfa flutningar á efni, fólki og upplýsingum. Að flytja hluti langar leiðir milli 

framleiðsluskrefa, óhagkvæmir flutningar og flutningar á hlutum yfir í geymslu á milli 

framleiðsluskrefa eru allt óþarfa flutningar. Í heilbrigðisgeiranum eru óþarfa flutningar til 

dæmis starfsfólk sem þarf að ganga langar leiðir til að nálgast upplýsingar og mikið notaðir 

hlutir sem geymdir eru á einum stað í stað þess að vera dreifðir um deildina. Þetta getur 

líka átt við um flutning sjúklinga, lyfja, sýna og birgða milli þjónustuflokka (Hines o.fl., 

2008; Liker, 2004; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 

Ónýttir hæfileikar starfsmanna geta stuðlað að því að tíma starfsfólks er ekki varið á 

virðisaukandi máta en það getur einnig falið í sér að þekking, hæfileikar og sköpunargáfa 
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starfsfólks séu ekki nýtt (Graban, 2016; Teich og Faddoul, 2013). Ein tegund ónýttra 

hæfileika í heilbrigðisgeiranum er til dæmis hjúkrunarfræðingur sem dregur poka af 

óhreinu taui á eftir sér. Þetta er verk sem gæti til dæmis verið í verkahring ræstingar og 

gerir það að verkum að hjúkrunarfræðingurinn er hvorki að sinna sjúklingum né verkum 

sem geta aðeins verið framkvæmd af starfsmanni með hans menntun (Graban, 2016). 

Það getur verið dýrkeypt að huga ekki að eða hlusta á starfsfólk en við það getur fyrirtæki 

tapað tíma, hugmyndum, hæfileikum, framförum og lærdómstækifærum (Graban, 2016; 

Liker, 2004). 

 

2.5 Verkfæri straumlínustjórnunar 

Verkfæri straumlínustjórnunar eru nauðsynlegur þáttur fyrir árangursríka stjórnun. Þrátt 

fyrir mikilvægi verkfæranna verður hins vegar að forðast það að líta á straumlínustjórnun 

sem verkfærin ein og sér (Ballé og Régnier, 2007; Liker, 2004; Modig og Åhlström, 2012; 

Toussaint og Berry, 2013). Straumlínustjórnun snýst ekki um það að herma eftir þeim 

verkfærum sem Toyota notar heldur að þróa meginreglur sem að henta hverju fyrirtæki 

fyrir sig ásamt því að stunda þær að kostgæfni. Með því næst betri frammistaða sem skilar 

auknu virði til viðskiptavina og samfélagsins í heild (Liker, 2004; Modig og Åhlström, 

2012). Meginreglur Toyota geta þannig verið góður staður til að byrja á en hver og einn 

verður svo að sníða þær að sínu fyrirtæki (Liker, 2004). 

Straumlínustjórnun er hugmyndafræði þar sem allir þættir innan kerfisins skipta máli 

þegar kemur að heildarmyndinni. Starfsfólk Toyota hefur skilning á mikilvægi verkefna 

fyrir fyrirtækið, starfsfólkið, viðskiptavini og samfélagið í heild og getur greint á milli þess 

sem er rétt og rangt. Starfsfólkið veit að það skiptir máli og leggur sig fram við að skila 

góðri vinnu með sameiginleg markmið í huga. Það er þetta sem að svo mörg fyrirtæki 

skortir þegar þau taka upp straumlínustjórnun, verkfærin eru til staðar en 

hugsunarhátturinn og menningin ekki (Liker, 2004).  

 

2.5.1 Fimm ess (5S) 

Eitt helsta verkfæri straumlínustjórnunar er 5S en það einkennist af athöfnum sem stuðla 

að því að fjarlægja þá sóun sem veldur villum, göllum og slysum. Kostir 5S eru óteljandi, 
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en þegar vinnusvæðið er vel skipulagt og hreint verður öll vinna afkastameiri, 

vinnusvæðið verður öruggara og auðveldara er að koma auga á vandamál. S-in standa 

fyrir; Sortera – Staðsetja – Snyrta – Staðla – Styðja (Burgess og Radnor, 2013; Hines o.fl., 

2008; Landspítali, 2013b; Liker, 2004; Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 

Fyrsta skrefið er að sortera en fólk á það til að safna að sér birgðum sem ekki er þörf 

á, og markmiðið hér er að losa sig við umfram birgðir. Aðgreina þarf það sem er 

nauðsynlegt frá hinu sem er ekki nauðsynlegt og halda aðeins eftir því sem er 

nauðsynlegt, í því magni sem þarf, þar sem á því er þörf og á meðan á því er þörf. Með 

því að sortera hluti þá losum við okkur við allt það sem er ekki í notkun og mun ekki verða 

notað næstu vikurnar. (Landspítali, 2013b; Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 

2006). Í heilbrigðisgeiranum getur þetta verið að fjarlægja gömul og ónýt tæki og henda 

vörum sem eru útrunnar, sem hafa til dæmis dagað uppi í skrifborðum, í geymslum og á 

lyfjaherbergjum (Westwood o.fl., 2007). 

Annað skrefið er að staðsetja en hér skipuleggjum við okkur út frá þeim hlutum sem 

við héldum eftir í fyrsta skrefinu. Allt þarf að hafa sinn stað og vera á sínum stað, staðsetja 

þarf nauðsynlega hluti þar sem auðvelt er að finna þá og nálgast. Það þarf einnig að 

merkja hluti þannig að allir viti hvar þeir eigi að vera. Gott getur verið að staðsetja hluti 

eftir stafrófsröð, númerum eða nota ljósmyndir af uppsetningum til að tryggja að auðvelt 

sé að finna hlutina. Með bættu skipulagi getur sparast mikill tími sem annars færi í að leita 

að hlutunum (Landspítali, 2013b; Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). Í 

heilbrigðisgeiranum getur verið nauðsynlegt að hafa skýrar merkingar og leiðbeiningar í 

geymslurýmum og á lyfjaherbergjum. Á lyfjaherbergjum þarf einnig að huga að því að 

raða hlutum eftir því hversu oft þeir eru notaðir. Fyrir rannsóknarstofur geta 

litamerkingar sýna auðveldað vinnuna (Westwood o.fl., 2007). 

Snyrta er þriðja skrefið en þar er lagað til og svæðið sem unnið er með hreinsað. 

Óhreinindi, ryk og óregla eru fjarlægð og hreinu vinnusvæði viðhaldið. Þetta skref er 

hlutverk alls þess starfsfólks sem kemur að viðkomandi vinnusvæði (Landspítali, 2013b; 

Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). Í heilbrigðisgeiranum getur þetta verið 

að viðhalda vakt- og vinnusvæðum snyrtilegum sem og að viðhalda bestu mögulegu 

sýkingavörnum og handþvotti til að forðast útbreiðslu sýkinga (Westwood o.fl., 2007). 
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Fjórða skrefið er að staðla vinnusvæðið svo að allt haldi sínu skipulagi. Öruggt þarf að 

vera að fyrstu þremur S-unum sé viðhaldið og þau innleidd í daglegar athafnir (Landspítali, 

2013b; Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). Í heilbrigðisgeiranum getur 

stöðlun falist í að staðla innlagnir og útskriftar ferli. Stöðlun getur einnig falist í skýrum 

starfslýsingum og skýrri ábyrgð fyrir starfsfólk (Westwood o.fl., 2007). 

Síðasta skrefið og jafnframt það erfiðasta, að styðja, er svo að halda ávinningnum og 

forðast bakslag. Viðhalda þarf settum verklagsreglum til að hlutir fari ekki aftur í sama 

farið og huga að stöðugum endurbótum á vinnuaðstöðu. Framkvæma þarf reglulegar 

mælingar til að meta hvort árangur hafi haldist, leiðrétta strax ef eitthvað hefur fallið í 

sama farið aftur og ekki líta framhjá þessum eina sem að fylgir ekki nýjum verklagsreglum. 

Svo að þetta gangi eftir verður að þjálfa starfsmenn vel, vera viss um að þeir skilji 

tilganginn og veita þeim viðurkenningu af einhverju tagi svo að þeir haldi áfram að 

viðhalda og bæta ferli og vinnuaðstöðu (Landpítali, 2013b; Liker, 2004; Melton, 2005; 

Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). Þetta skref er nauðsynlegt til að styðja við hin fjögur 

skrefin og krefst þess að yfirstjórn sýni stuðning, starfsmenn hafi fengið rétta þjálfun og 

að til staðar sé menning sem styður við stöðugar umbætur (Hines o.fl., 2008; Liker, 2004). 

 

2.5.2 Sjónræn stjórnun og flæði 

Sjónræn stjórnun er hvert það samskiptatæki í vinnuumhverfinu sem gefur okkur 

upplýsingar um það hvort að hlutir séu á réttum stað, hversu margir hlutir eigi að vera 

þar, hvernig verk skal unnið, um stöðu verkefna og hvort frávik hafi átt sér stað (Burgess 

og Radnor, 2013; Drotz og Poksinska, 2014; Hines o.fl., 2008; Kovacevic o.fl., 2016; Liker, 

2004; Zidel, 2006). Þegar kemur að sjónrænni stjórnun er hægt að notast við margs konar 

aðferðir. Það geta til að mynda verið upplýsingatöflur, ljós, skilti og alls kyns merkingar 

þar sem mismunandi litir eða merki þýða ákveðna hluti (Kovacevic o.fl., 2016).  Sjónræn 

stjórnun skal vera virðisaukandi og því ætti hver sem er að geta gengið um vinnustaðinn 

og séð hvernig framfylgja skal stöðluðum vinnubrögðum og hvort frávik hafi átt sér stað 

(Burgess og Radnor, 2013; Drotz og Poksinska, 2014; Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; Zidel, 

2006). Umferðamerki eru dæmi um sjónræna stjórnun. Merking þeirra er skýr og krefst 

þess ekki að þau séu skoðuð í þaula (Liker, 2004).  
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Með sjónrænni stjórnun getur starfsfólk fylgst með nokkrum vélum eða sjúklingum og 

ferlum í einu. Með henni er einnig hægt að sjá stöðu t.d. verkefna, rannsóknarniðurstaðna 

og sjúklinga í rauntíma og einnig hægt að bregðast við vandamálum í rauntíma. Sjónræn 

stjórnun leggur grunninn að lærdómi og umbótum með því að auðvelda starfsfólki að 

vinna vinnuna og með því að auðvelda því að koma auga á mistök og vandamál (Drotz og 

Poksinska, 2014; Mazzocato o.fl., 2010). 

Kanban er verkfæri sem notað er til að stjórna flæði og framleiðslu hluta og byggir á 

sjónrænni stjórnun (Melton, 2005; Liker, 2004; Mazzocato o.fl., 2010; Zidel, 2006). Þegar 

stöðugt flæði næst ekki er nauðsynlegt að vera með kerfi sem að togar eftir til dæmis 

nýjum vörum og stýrist af eftirspurn viðskiptavinarins. Þannig býr notkun á vöru til 

eftirspurn eftir endurnýjun á lagernum og notuð eru svo kölluð kanban spjöld til að gefa 

merki um að vöntun sé á vörunni (Mazzocato o.fl., 2010). Í heilbrigðisgeiranum er þetta 

kerfi meðal annars notað til að fylla á vörulagera. Hægt er að nota kanban á þann hátt að 

hver hlutur á lager er geymdur í tveimur hólfum, þegar annað hólfið er orðið tómt er það 

merki um að eitthvað vanti og skilaboð send um áfyllingu (Zidel, 2006). 

 

2.5.3 Vinnustofur 

3P stendur fyrir þjónustu (e. production), feril (e. process) og undirbúning (e. preparation) 

(Hicks o.fl., 2015; Kenney, 2011; Landspítali, 2013b). Þetta ferli byggir á vinnustofum og 

hvetur til samstarfs á milli allra hagsmunaaðila við upphaf skipulagsferils verkefna. Þar 

sem þetta ferli er notað á hönnunar stiginu þá getur það haft mikil áhrif á kostnað og 

framkvæmd lausnarinnar. P-in þrjú nota verkfæri straumlínustjórnunar til þess að 

hámarka gæði, takmarka kostnað og forðast framtíðar vandamál. Vinnustofurnar fela 

síðan í sér að sundurliða flæði sjö þátta; sjúklinga, starfsfólks, aðstandanda, tækja og tóla, 

birgða, lyfja og upplýsinga (Hicks o.fl., 2015; Kenney, 2011). 

Önnur tegund vinnustofa nefnist kaizen. Kaizen stendur fyrir stöðugar umbætur og er 

meðal annars notað til að endurbæta ferla og leysa ýmis vandamál. Markmiðið með 

kaizen vinnustofum er að minnka sóun, með áherslu á að útrýma kostnaðarsömum 

aðferðum sem ekki eru virðisaukandi (Liker, 2004; Melton, 2005; Modig og Åhlström, 

2012; Poksinska, 2010). Kaizen kennir einstaklingum að vinna á árangursríkan hátt í litlum 

hópum, að leysa vandamál, skrá niður ferla og bæta þá og að safna gögnum og greina 
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þau. Í kaizen er það starfsfólkið sjálft sem þarf að taka ákvörðun en það krefst samvinnu 

og samstöðu (Liker, 2004; Poksinska, 2010). Kaizen er mjög gagnlegt þegar um minni 

verkefni er að ræða og hægt er að fara í kaizen vinnustofur sem taka aðeins nokkra 

klukkutíma ásamt eftirfylgni ef undirbúningur hefur verið góður. Kaizen virkar vel vegna 

þess að þar sést afraksturinn nánast strax og veitir það starfsfólki aukna trú á 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar (Landspítali, 2013a; Liker, 2004; Radnor og Walley, 

2008).  

 

2.5.4 Úrvinnsla vandamála 

Ein af aðferðum straumlínustjórnunar er að spyrja fimm sinnum af hverju vandamál er til 

staðar. Fimm sinnum af hverju er rótargreining og þrátt fyrir að virðast vera einfalt tól þá 

getur það leitt í ljós gífurlegt magn af sóun. Í hvert skipti sem spurt er af hverju kemst 

maður dýpra í átt að rót vandans. Með því að skilja raunverulega rót vandans og greina 

aðferðir til að leysa hann má koma í veg fyrir vandann. Með þessari aðferð er hægt að 

halda áherslunni á að leysa vandann frekar en að kenna einhverjum um hann, sem er 

annað form muda (Burgess og Radnor, 2013; Hines o.fl., 2008; Liker, 2004; Melton, 2005; 

Zidel, 2006). 

PDCA er kerfisbundin nálgun við lausn vandamála og er hornsteinn stöðugra umbóta. 

Skammstöfun stendur fyrir Plan-Do-Check-Act þar sem P stendur fyrir skilning á 

vandamálinu, D fyrir framkvæmd á mögulegri úrlausn, C fyrir mælingu á skilvirkni 

lausnarinnar og A fyrir innleiðingu lausnarinnar (Burgess og Radnor, 2013; Hines o.fl., 

2008; Liker, 2004).  

Ef farið er nánar í hvert skref PDCA umbótahringsins er P mikilvægt til að skilgreina og 

setja stefnuna. Stefnunni fylgir ákveðin framtíðarsýn en til þess að komast þangað er 

nauðsynlegt að vita hver núverandi staða er og hvað þarf að gera til að ná markmiðinu. 

Hægt er að framkvæma PESTEL (political, economic, social, technological, environmental 

og legal) greiningu fyrir utanaðkomandi þætti og SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnir og 

tækifæri) greiningu fyrir þá innri þætti sem gætu haft áhrif á það að stofnunin nái þangað 

sem stefnan er sett. Í skrefi D er stefnunni/úrlausninni hrint í framkvæmd og reynt er að 

fá alla með í breytingarnar. Í þriðja skrefinu eða C er árangurinn metinn og vandamál 

rædd. Í straumlínustjórnun er litið á vandamál sem tækifæri til umbóta og því mikilvægt 
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að haldið sé utan um þau mál. Síðasta skrefið er síðan A en þar er tekið á vandamálum og 

lausnin innleidd. Hér er starfsfólk fengið til að vinna saman að lausnum með aðstoð 

ýmissa verkfæra (Hines o.fl., 2008). 

Þriðja leiðin við úrvinnslu vandamála er verkefnaþristur eða A3. Verkefnaþristur lýsir 

ferli frá A-Ö og dregur nafn sitt af því að skýrslan er sett upp á A3 blað og verða allar 

upplýsingarnar að rúmast á þessu eina blaði (Hines o.fl., 2008; Jimmerson, Weber og 

Sobek, 2005; Liker, 2004). Toyota leggur áherslu á að minna sé meira (e. less is more) og 

að upplýsingar séu settar fram á skýran máta (Liker, 2004). Hægt er að nota verkefnaþrist 

á marga máta, meðal annars til að vinna á vandamálum. Þannig inniheldur vandamála 

verkefnaþristur upplýsingar um vandamálið út frá sjónarhorni 

viðskiptavinarins/notandans, nákvæma stöðu vandamálsins, rótarorsök, hugmyndir að 

úrlausnum og hvaða úrlausn mælt er með ásamt kostnaðaráætlun og upplýsingum um 

eftirfylgd. Gott er að nota myndir og tölur til að koma enn frekari upplýsingum til skila 

(Hines o.fl., 2008; Jimmerson o.fl., 2005; Liker, 2004). 

Þegar sóun veldur vandamáli í ferli er kortlagning virðisstraums (e. value stream 

mapping) góð leið til að hjálpa starfsfólki að staðsetja vandann. Fyrst er ferlið, frá byrjun 

til enda, kortlagt en það er gert með því að skoða hvert skref ferlisins út frá tíma og 

aðföngum. Virðisaukandi skref eru skilgreind og biðtími milli þeirra er mældur. Flæði 

sjúklinga og upplýsinga er skoðað og gerðar ýmsar tímamælingar. Með þessu eru sóun og 

tafir skilgreindar en þar má meðal annars nefna flöskuhálsa og birgðir. Með kortlagningu 

virðisstraums má koma auga á endurtekningar, óþarfa vinnu og hreyfingu, skort á skýrum 

hlutverkum og ábyrgð sem og virðisaukandi þætti (Burgess og Radnor, 2013; Kovacevic 

o.fl., 2016; Westwood o.fl., 2007). Orsakir eru greindar með rótargreiningu og í 

framhaldinu eru tillögur að lausnum lagðar fram. Þegar ferill hefur verið kortlagður, 

greindur og tillögur að breytingum liggja fyrir þarf að innleiða breytingarnar og fylgja þeim 

eftir með nýjum mælingum (Landspítali, 2013a). 

 

2.6 Toyota húsið 

Toyota hefur sett grunnstoðirnar í sinni straumlínustjórnun upp í hús en það er gert til að 

lýsa mikilvægi hverrar stoðar (sjá mynd 2). Hús er aðeins eins sterkt og veikasti hlekkurinn 

og þannig getur ein grunnstoð veikt allt kerfið. Þakið er notað til að leggja áhersla á bestu 
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mögulegu gæði, lægsta kostnað og sem stystan aðlögunartíma. Burðarveggirnir eru 

jidoka, just-in-time, stöðugar umbætur og starfsfólkið. Grunnurinn er samsettur úr 

nokkrum þáttum, til dæmis stöðluðum, stöðugum og áreiðanlegum vinnubrögðum sem 

og heijunka. Hver þáttur er mikilvægur einn og sér en þeir styrkja einnig hvern annan. 

Just-in-time er notað til að bæta flæði, að réttur hlutur fari á réttan stað á réttum tíma en 

við það minnka birgðir og gallar koma fljótt í ljós. Það styrkir svo jidoka sem að ýtir 

starfsfólki í að leysa vandamál fljótt og örugglega til að framleiðslan geti haldið áfram og 

stuðlar þannig að auknum gæðum (Bicheno og Holweg, 2016; Liker, 2004; Liker og 

Morgan, 2006).  

 

 

Mynd 2 - Toyota húsið (Liker, 2004)  

 

Það eru ekki bara verkfærin og aðferðirnar sem að hafa leitt af sér þann góða árangur 

sem að Toyota hefur náð heldur er það djúpur skilningur á fólki og mannlegri hvatningu, 

skuldbinding yfirstjórnarinnar til að fjárfesta í fólkinu sínu og stuðla að menningu sem að 

stuðlar að stöðugum umbótum. Toyota leggur áherslu á að allt starfsfólk hvar sem það er 
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í skipuritinu sýni frumkvæði og nýti sköpunargáfu sína til að læra, leysa vandamál og finna 

nýjar leiðir til að auka virði fyrir viðskiptavininn. Allir innan fyrirtækisins geta haft áhrif 

(Liker, 2004). 

Starfsfólkið, sem er ein af grunnstoðunum, vinnur saman að lausn vandamála, það 

verður lausnamiðaðra og lærir að sjá sóun og komast að rót vandans því aðeins með 

stöðugum umbótum er hægt að koma á stöðugleika (Liker, 2004). Starfsfólkið er afar 

mikilvægur hlekkur þegar kemur að straumlínustjórnun og því er mikilvægt að áhersla sé 

á að styðja og hvetja starfsfólkið til stöðugra umbóta í starfi sínu (Bicheno og Holweg, 

2016; Liker, 2004; Liker og Morgan, 2006). Þessu hefur Toyota ávallt gert sér grein fyrir 

og í innri skjölum fyrirtækisins stendur meðal annars: Við tökumst á við áskoranir með 

skapandi hugsunarhætti og hugrekkinu til að átta okkur á okkar eigin draumum án þess 

að missa dampinn. Við nálgumst vinnuna af krafti, með bjartsýni og einlægni að leiðarljósi. 

Við leitumst við að ákveða okkar eigin örlög, erum full sjálfstrausts og treystum á hæfileika 

okkar. Við tökum ábyrgð á hegðun okkar og starfsþróun með áherslu á að skapa aukið 

virði (Liker, 2004).  
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 Breytingastjórnun  

Breytingar eru hluti af innra og ytra umhverfi fyrirtækja. Mikilvægt er að fyrirtæki gefi sér 

tíma og þolinmæði en aðeins þannig geta breytingarnar verið árangursríkar. 

Breytingarnar þurfa að vera vel skipulagðar og skýr framtíðarsýn til staðar. Fylgja þarf 

ákveðnum skrefum við innleiðinguna en þegar þeim er sleppt eða mistök eru gerð getur 

það haft áhrif á ferlið í heild sinni (Aiken og Keller, 2009; Kotter, 1995).  

Heilbrigðisstofnanir eru flóknar stofnanir sem stýrast af ytri og innri þáttum. Ytri þættir 

geta verið lög og reglugerðir, pólitík, birgjar, fjármagn og samfélagslegir þættir eins og 

hækkandi aldur, fólksfjölgun og lífsstílssjúkdómar. Innri þættir geta verið stjórnun, 

menning, starfsfólk og fjármagn (Ginter o.fl., 2018). Heilbrigðisstofnanir hafa skýrt 

skipulag og byggjast upp á mörgum mismunandi sviðum og deildum sem öll tilheyra 

ákveðnum sílóum samkvæmt skipuriti. Starfsfólk áttar sig oft ekki á því hvernig 

frammistaða þess hefur áhrif á frammistöðu annarra sem tilheyra, að þeirra mati, öðrum 

sílóum og algengt er að ýmis vandamál liggi einmitt á mótum tveggja sílóa (Poksinska, 

2010). Þegar innleiða á breytingar felst áskorunin meðal annars í því að bæta alla 

virðiskeðjuna og hafa þær þannig áhrif á og stýrast af bæði ytri og innri þáttum 

stofnunarinnar (Ginter o.fl., 2018; Poksinska, 2010). 

Ein aðferð við breytingar er straumlínustjórnun en í rannsókn Poksinska, Swartling og 

Drotz (2013) áttu þær stofnanir það sameiginlegt, þar sem að innleiðing 

straumlínustjórnunar hafði verið farsæl, að áhersla var lögð á starfsfólkið. Lawson og Price 

(2003) eru á sama máli og leggja áherslu á mikilvægi þess að breyta hugsunarhætti 

starfsmanna en aðeins þannig geti breytingar átt sér stað og verið farsælar. Stuðningur 

stjórnenda er líka talinn hafa mikil áhrif (Aiken og Keller, 2009; Kotter, 2012; Waring og 

Bishop, 2010) og enn aðrir hafa sýnt fram á mikilvægi breytingar á menningu fyrir farsæla 

innleiðingu breytinga (T.d. Bhasin og Burcher, 2006; Liker, 2004).  
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3.1 Menning 

Þegar kemur að því að innleiða breytingar þarf vinnustaðamenningin að breytast (Bhasin 

og Burcher, 2006; Dahlgaard o.fl., 2011; Hines o.fl., 2008; Liker, 2004). Það er erfitt að 

breyta vinnustaðamenningu og starfsfólk þarf að skilja hverju á að breyta og af hverju. Ef 

að starfsfólkið skilur ekki af hverju verið er að breyta mun innleiðingin að öllum líkindum 

ekki vera farsæl (Dahlgaard o.fl., 2011; Daultani o.fl., 2015). 

Markmiðið með innleiðingu straumlínustjórnunar í heilbrigðisgeiranum er að búa til 

vinnustaðamenningu sem einkennist af stöðugum umbótum og þátttöku allra 

starfsmanna (Dahlgaard o.fl., 2011; Daultani o.fl., 2015; Melton, 2005; Poksinska o.fl., 

2013). Til þess þarf menningin að styðja við starfsfólkið og vera leiðbeinandi fyrir 

breytingar á hegðun þess og hugsun (Hines o.fl., 2008; Poksinska o.fl., 2013). Menningin 

þarf að einkennast að því að breytingar eru eðlilegur hlutur, þar sem andstaða er til staðar 

en hún er fljótt unnin og þar sem það veitir fólki gleði að mæta í vinnuna (Atkinson, 2010). 

Það getur hins vegar tekið langan tíma að ná fram þessari breytingu (Dahlgaard o.fl., 

2011). 

Fyrirtæki geta innleitt verkfærin sem straumlínustjórnun hefur upp á að bjóða og það 

getur veitt skammtímaárangur. En tólin ein og sér hafa engin áhrif á 

vinnustaðamenninguna (Ballé og Régnier, 2007). Straumlínustjórnun er meira en bara 

breyting á vinnulagi, hún leiðir einnig af sér breytingu á því hvernig fólk hugsar og hegðar 

sér. Það eru litlar líkur á árangursríkri innleiðingu sé straumlínustjórnun innleidd ofan frá 

og niður sem kostnaðarminnkandi aðferð og leið til að bæta árangur (Poksinska, 2010). 

Árangursrík innleiðing straumlínustjórnunar verður aðeins þar sem til staðar er menning 

sem styður við hugsun starfsmanna og þar sem starfsfólkið í framlínunni er hvatt til og 

getur haft áhrif á breytingarnar (Atkinson, 2004; Ballé og Regnier, 2007). 

Breytingar eru líklegri til þess að haldast hafi starfsfólkið trú á þeim (Melton, 2005). 

Menningin þarf því að styðja það að starfsfólkið vinni að breytingunum og hún verður að 

einkennast af trausti, sameiginlegri ábyrgð og tækifærum til að prófa eitthvað nýtt (Liker, 

2004). Til að viðhalda breytingunum verða fyrirtæki að fjárfesta í þeim tíma og þeirri 

fyrirhöfn sem nauðsynleg eru til að styðja við breytingu á menningunni og 

hugsunarhættinum „svona gerum við hlutina hér“ (Melton, 2005). Straumlínustjórnun 
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hefur eiginleikana til að breyta stofnun í samfélag frumkvöðla en aðeins þar sem 

menningin einkennist af virðingu (Bhasin og Burcher, 2006; Toussaint og Berry, 2013). 

Straumlínustjórnun er ekki forrit, safn af gæðastjórnunar tólum eða fljótleg og auðveld 

lausn. Straumlínustjórnun er menningarbreyting sem breytir því hvernig stofnun vinnur 

og allir eru þátttakendur í að bæta hin daglegu störf. Hún krefst nýrra siða, nýrrar hæfni 

og breytinga á hegðun, allt frá stjórnendum til starfsmanna í framlínu. Straumlínustjórnun 

er ferðalag en ekki áfangastaður og hefur enga endalínu (Toussaint og Berry, 2013). 

 

3.2 Hlutverk stjórnenda 

Stjórnendur og leiðtogar skipta miklu máli þegar kemur að innleiðingu og viðhaldi 

breytinga (Waring og Bishop, 2010). Hlutverk stjórnenda er að lágmarka áhættu og halda 

rekstrinum stöðugum en breytingaferli krefst þess að farnar séu nýjar leiðir og til þess 

þarf leiðtoga sem getur leitt breytingarnar (Kotter, 1995). Forysta getur einnig komið frá 

mismunandi teymum og hlutverk teymisvinnu er ekki síður mikilvægt þegar kemur að 

innleiðingu breytinga (Waring og Bishop, 2010). 

Hines o.fl. (2008) segja að forysta og stjórnun séu tveir ólíkir hlutir. Þannig sé leiðtogi 

einstaklingur sem hefur framtíðarsýn, setur stefnuna og hvetur til breytinga. Stjórnandi 

sé hins vegar sá sem sér til þess að breytingin sé innleidd. Að auki vilja þeir meina að stór 

munur sé á milli þess að stjórna breytingum og að leiða þær. Poksinska o.fl. (2013) vilja 

hins vegar ekki alveg aðskilja þessi tvö hugtök og segja að stjórnendur þurfi bæði að hvetja 

starfsfólk og að veita því aðhald og séu þannig bæði í hlutverki leiðtoga og stjórnenda 

þegar kemur að innleiðingu breytinga. Það er nauðsynlegt að hafa stjórnendur sem styðja 

breytingarnar en Kotter (1995) telur að um 75% stjórnenda þurfi að styðja breytingarnar 

til að innleiðingin verði farsæl. 

Það er ekki nóg að stjórnendur styðji við breytingarnar heldur verða þeir að vera 

fyrirmyndir og hegða sér í samræmi við gildi stofnunarinnar og menningu. Þeir þurfa að 

styðja við stöðugar umbætur og taka fagnandi á móti breytingum. Traust og opin 

samskipti þar sem starfsfólk er upplýst skipta líka máli. Með því að miðla markmiðum og 

deila gildum geta stjórnendur haft áhrif á viðhorf starfsmanna til straumlínustjórnunar og 

hvatt til viðeigandi hegðunar (Liker, 2004; Poksinska o.fl., 2013). 
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Í straumlínustjórnun snýst skipuritið við. Það er fólkið í framlínunni sem að framkvæmir 

breytingarnar og hlutverk stjórnenda er að treysta því og styðja það. Virðing fyrir 

starfsólkinu í framlínunni, að það hafi þekkinguna og getuna til að bæta ferla og 

vinnuaðstöðuna verður að koma frá stjórnendum og dreifast um allt fyrirtækið (Toussaint 

og Berry, 2013). Stjórnendur verða að sýna starfsfólki áhuga, taka eftir því sem það vinnur 

að og þeim árangri sem vinnan skilar (Fillingham, 2007). Stjórnendur þurfa einnig að veita 

starfsfólki tækifæri til þess að vaxa og dafna og vald til þess að breyta (Poksinska o.fl., 

2013). 

 

3.3 Starfsfólkið 

Rannsóknir í breytingastjórnun hafa leitt að því líkum að starfsmenn geti brugðist við 

breytingum meðal annars á tvennan hátt. Annars vegar eru það stuðningsmenn 

breytinganna sem skynja þörfina og sjá breytingarnar sem tækifæri frekar en vandamál. 

Hins vegar eru það andstæðingar breytinganna sem eru alfarið á móti þeim. Mikilvægt er 

að stjórnendur komi auga á stuðningsmennina, styðji hegðun þeirra og nýti þá til að hjálpa 

til við innleiðinguna. Það er ekki síður mikilvægt að koma auga á andstöðuna til að 

lágmarka neikvæð áhrif þessara einstaklinga á innleiðingarferlið (Speculand, 2005). 

Í upphafi breytinga þurfa stjórnendur að hvetja starfsfólk og vera styðjandi. Þegar 

starfsólk hefur tekið við nýjum hlutverkum og innleiðingin er komin vel á veg breytist 

áherslan. Starfsmenn fara að toga eftir breytingum og stjórnendur hætta að þurfa að ýta 

því áfram og geta verið nær alfarið í stuðningshlutverkinu (Poksinska o.fl., 2013).  

Árangursrík innleiðing straumlínustjórnunar í heilbrigðisgeiranum krefst þess að allir 

starfsmenn taki þátt. Þjálfa þarf starfsfólk í að skilja aðferðafræðina og tækin og að taka 

virkan þátt í innleiðingunni. Stjórnendur þurfa að hvetja starfsfólkið og veita því 

nauðsynlegan stuðning og tækifæri (Poksinska, 2010). Starfsfólk sem fær hvatningu, 

þjálfun og tíma til að vinna að breytingum er ólíklegra til að vilja hörfa til baka þangað 

sem það hafði ekkert um hlutina að segja. Eftir því sem trú starfsmanna á eigin getu til að 

leysa vandamál eykst og eftir því sem þeir upplifa fleiri jákvæðar breytingar aukast 

líkurnar á enn meiri umbótum. Með þessu setur starfsfólk stefnuna hærra, fyrirtækið 

verður sífellt framsæknara, fleira starfsfólk vill taka þátt og stöðugar umbætur verða 

drifkrafturinn í fyrirtækinu (Toussaint og Berry, 2013). 
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Það er hins vegar ekki bara stuðningur stjórnenda sem getur haft áhrif á viðhorf 

starfsfólks til breytinga. Rannsókn Waring og Bishop (2010) sýndi fram á gífurlegan mun 

á hegðun og skilningi þeirra sem að taka þátt í innleiðingarferlinu og verkefnum því 

tengdu og þeirra sem að eiga svo að fylgja nýjum verklagsreglum. Þeir sem tóku þátt voru 

skuldbundnari og fengu ný hlutverk. Þeir sem ekki tóku þátt voru hins vegar líklegri til að 

grípa aftur til fyrri hegðunar og vinnuaðferða.  

Lawson og Price (2003) lýstu fjórum þáttum sem gott er að huga að til að fá starfsfólk 

til að breyta hugsunarhætti sínum og taka þátt í breytingum. Sá fyrsti er framtíðarsýn en 

starfsfólk verður að skilja hver tilgangur breytinganna er. Annar þátturinn er umhverfið 

en það verður að styðja við breytingarnar og breytta hegðun. Þriðji þátturinn er þekking 

en starfsfólk verður að hafa þekkinguna sem nauðsynleg er til að innleiða og taka þátt í 

breytingunni. Síðasti þátturinn er virðing og traust en þar er mikilvægt að fyrirmyndir 

innar fyrirtækisins, til dæmis stjórnendur og leiðtogar, hegði sér í samræmi við 

breytingarnar og taki þátt í innleiðingunni. Hver þessara þátta er mikilvægur einn og sér 

en saman geta þeir breytt hegðun starfsmanna og viðhorfi þeirra til breytinganna.  

Það er algengt að starfsfólkið í framlínunni líti á straumlínustjórnun sem eitthvað 

slæmt, sem er í samræmi við megin niðurstöður um andstöðu við breytingar almennt. 

Starfsfólk lítur svo á að nú eigi að biðja það um að gera meira með minni aðföngum 

(Fillingham, 2007). Annar þáttur sem að veldur mótstöðu er að starfsfólk telur 

aðferðafræði sem upprunin er í bílaiðnaðinum í Japan eigi alls ekkert skylt við 

heilbrigðisgeirann (Fillingham, 2007; Poksinska, 2010). Það tekur tíma fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að skilja straumlínustjórnun og að átta sig á mögulegum kostum 

hennar (Poksinska, 2010). Breyting verður aðeins ef að stuðningurinn er sterkari en 

mótstaðan og til að viðhalda breytingunni verður stuðningurinn að eflast jafnt og þétt 

(Melton, 2005).  

Straumlínustjórnun krefst breytinga á status qou og fyrir marga getur þessi áskorun á 

svona gerum við hlutina hér verið nóg til þess að koma í veg fyrir breytingarnar (Melton, 

2005). Margir eru tregir til að líta á þá vinnu sem þeir hafa unnið í mörg ár sem sóun. Þar 

af leiðandi fer fólk í vörn og berst gegn öllum breytingum af hálfu stjórnenda en 

mótstaðan getur tekið ýmis form. Þarna eru einstaklingar sem vilja skila góðri vinnu og 

vera metnir að verðleikum. Þeir eru að framkvæma sína vinnu samkvæmt þeim 
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leiðbeiningum sem þeim voru gefnar en ef leiðbeiningarnar voru gefnar fyrir 30 árum er 

kannski kominn tími á breytingu. Með því að útskýra markmiðin, gildin, framtíðarsýnina 

og tilganginn, fyrir fólki og hvetja það til að taka virkan þátt í breytingunni er yfirleitt hægt 

að vinna á mótstöðunni (Zidel, 2006). 

 

3.4 Átta skref Kotters 

Einn helsti fræðimaður breytingastjórnunar er John P. Kotter en  bók hans Leading 

Change sem kom út árið 1996 lagði grunninn að frekari rannsóknum á sviði 

breytingastjórnunar (Aiken og Keller, 2009). Kotter kom fram með 8 mikilvæg skref sem 

fyrirtæki og stofnanir þurfa að hafa í huga þegar innleiða á breytingar. Skrefin má sjá í 

upptalningunni hér að neðan en þeim verður svo lýst frekar þar á eftir (Kotter, 1995; 

Kotter, 2012): 

➢ Skref 1: Skynja þörf fyrir breytingar 

➢ Skref 2: Mynda leiðbeinandi bandalag sem drífur breytingarnar áfram 

➢ Skref 3: Skapa framtíðarsýn og aðgerðaráætlun 

➢ Skref 4: Miðla framtíðarsýn 

➢ Skref 5: Virkja starfsfólkið í breytingum 

➢ Skref 6: Mynda áfanga- og skammtímasigra 

➢ Skref 7: Árangur metinn og nýjar breytingar mótaðar 

➢ Skref 8: Festa nýbreytnina í sessi 

Mikilvægt er að starfsfólk skynji þörf fyrir breytingar en til þess þarf annað starfsfólk 

að tala fyrir breytingunum. Skilaboð um nauðsyn breytinganna verða að komast til skila 

þar sem lögð er áhersla á þau vandamál sem til staðar eru og hvernig breytingarnar geti 

skilað mun betri árangri. Þegar starfsfólk skynjar þörfina minnka líkurnar á andstöðu og 

auknar líkur verða á samvinnu en samvinna er einmitt grunnurinn að farsælu 

breytingarferli. Helmingur fyrirtækja klikkar á þessu skrefi en ástæðan getur verið vanmat 

stjórnenda á því hversu erfitt það er að fá fólk til að stíga út fyrir þægindarammann og 

gera eitthvað öðruvísi. Án hvatningar mun starfsfólk ekki hjálpa til. Skortur á þolinmæði 
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og vanmat á undirbúningsvinnu geta einnig verið hindranir á þessu skrefi (Kotter, 1995; 

Kotter, 2012).  

Annað skrefið er myndun leiðbeinandi bandalags en mikilvægt er að það myndist 

snemma í breytingarferlinu og að stærð þess aukist jafnt og þétt. Þessir einstaklingar hafa 

sameiginleg markmið með áherslu á framúrskarandi árangur. Í hópnum þurfa að vera 

öflugir einstaklingar sem hafa getu, vald og þekkingu til að leiða breytingarnar. 

Stjórnendur þurfa að skilja mikilvægi breytinganna, mikilvægi samstarfs og samstöðu og 

aðstoða bandalagið á fyrstu skrefnunum (Kotter, 1995; Kotter, 2012).  

Þriðja skrefið er að skapa framtíðarsýn sem er auðvelt að miðla og tekur mið af 

viðskiptavinum, eigendum og starfsfólki. Framtíðarsýnin þarf ekki að vera flókin en hún 

þarf að vera skýr. Framtíðarsýn á ekki við um næstu fimm árin heldur hvaða stefnu 

fyrirtækið ætlar að taka í framtíðinni (Kotter, 1995; Kotter, 2012). Því þarf skýra 

breytingaáætlun sem auðvelt er að miðla svo að markviss vinna í átt að nýrri framtíðarsýn 

geti átt sér stað. Kynna þarf breytingarnar fyrir starfólki, tilgang þeirra, hvaða áhrif þær 

munu hafa til skamms og langs tíma sem og hvernig staðið skuli að þeim. Þannig fær 

starfsfólk skilning á hlutverki sínu í ferlinu og veit hvað gera skal til að framtíðarsýnin verði 

að veruleika (Kotter, 2012). 

Breytingar munu aldrei ganga í gegn nema stór fjöldi starfsmanna sé tilbúinn til að 

hjálpa og jafnvel færa skammtíma fórnir. Til þess þarf að miðla framtíðarsýninni á 

árangursríkan hátt sem er jafnframt fjórða skrefið. Það þarf stöðug og trúverðug samskipti 

meðan á ferlinu stendur og mikilvægt er að nýta allar mögulegar upplýsingaleiðir til hins 

ýtrasta. Flétta þarf framtíðarsýnina inn í dagleg störf og stjórnendur sem og hið 

leiðbeinandi bandalag þurfa að hegða sér í takti við hana. Aðeins þannig er hægt að 

tryggja að starfsfólkið skilji tilgang, markmið og stefnu breytinganna, ná fram 

hugarfarsbreytingu og efla traust starfsmanna á stjórnendum (Kotter, 1995; Kotter, 

2012).  

Breytingastjórnun snýst um að undirbúa breytingar vel og vinna með þeim er fyrir 

breytingunum verða. Í fimmta skrefinu þarf að virkja starfsfólkið í breytingarferlinu strax 

frá upphafi en þegar líður á ferlið verður enn mikilvægara að virkja fleiri og fleiri 

starfsmenn til að líkurnar á farsælli niðurstöðu aukist. Hlusta verður á það sem starfsfólkið 

hefur að segja og hvetja það til að prófa nýjar aðferðir, koma með hugmyndir að lausnum 
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og að vera leiðtogar. Það að árangur breytinganna sé sýnilegur hvetur starfsólkið einnig 

áfram og eykur áhuga þeirra á breytingunum (Kotter, 1995). Taka þarf strax á andstöðu 

svo hún smiti ekki út frá sér og koma skilaboðunum áfram um að allir starfsmenn, sama 

hvar þeir eru í skipuritinu eigi að hegða sér samkvæmt hinni nýju stefnu (Kotter, 1995; 

Kotter, 2012). 

Sjötta skrefið er að mynda áfanga- og skammtímasigra. Breytingaferli taka langan tíma 

og hætta er á að ferlið missi skriðþunga séu ekki áfanga- og skammtímasigrar til að ná og 

fagna. Án þeirra getur starfsfólk gefist upp eða það sem verra er gengið til liðs við 

andstöðuna. Stjórnendur þurfa að leita leiða til að uppfylla markmið og verðlauna það 

starfsfólk sem kom að vinnunni. Skammtímasigrar geta viðhaldið gagnrýnni hugsun, styrkt 

framtíðarsýnina og aukið trú starfsmanna á breytingunum (Kotter, 1995; Kotter, 2012).  

Sjöunda skrefið felur í sér að meta árangur og móta nýjar breytingar. Það er gott að 

fagna áfangasigrum en varast skal þó að telja breytinguna gengna í gegn þó að ákveðin 

markmið hafi náðst. Breytingarnar verða að ná rótfestu í vinnustaðamenningunni en það 

getur tekið allt að 5 til 10 ár. Breytingaferli er viðkvæmt ferli og lítið þarf til að allt falli í 

sama farið aftur, starfsfólk missi einbeitinguna og árangur verði ekki nægilega sýnilegur. 

Í stað þess að lýsa yfir sigri þurfa stjórnendur og aðrir leiðtogar í breytingarferlinu að nýta 

skammtímasigra til að endurmeta ferlið, yfirfara stefnu og framtíðarsýn og styðja við enn 

stærri og erfiðari verkefni. Búið er að sýna fram á að breytingarnar skili árangri og kominn 

tími til að móta nýjar breytingar í takt við framtíðarsýnina (Kotter, 1995; Kotter, 2012).  

Síðasta skrefið felst í því að festa breytingarnar í sessi. Það gerist aðeins þegar 

breytingarnar eru orðnar hluti af menningunni og innviðum fyrirtækisins og nýbreytnin 

orðin að venjum eða svona gerum við hlutina hér. Til að breytingar verði hluti af 

menningunni verða stjórnendur að taka þátt í breytingarferlinu. Þar til nýbreytni hefur 

náð rótfestu í félagslegum gildum og sameiginlegum viðhorfum er alltaf hætta á að 

hlutirnir falli í fyrra horf hverfi áherslan á breytingar. (Kotter, 1995). Tveir þættir virðast 

vera mikilvægir á þessu skrefi. Sá fyrri er að gera starfsfólki ljóst hvernig nýjar aðferðir, 

hegðun og viðhorf hafi hjálpað til við að ná bættum árangri. Seinni þátturinn er að sjá til 

þess að næsta kynslóð stjórnenda taki til sín og hegði sér samkvæmt nýbreytninni. Tryggja 

þarf að þeir sem að sinna stjórnunarstöðum viti út á hvað breytingarferlið gengur og 

hversu þýðingarmikill árangurinn hefur verið (Kotter, 1995; Kotter, 2012).  
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 Landspítali 

Landspítalinn í Reykjavík tók til starfa 20. desember 1930 og var fyrsta sjúkrahúsið sem 

þjónaði öllu landinu. Það var afrakstur langrar og harðar baráttu með konur í fararbroddi 

að spítalinn var stofnaður og hafa konur æ síðan haft frumkvæði af mörgum heilbrigðis- 

og sjúkrahústengdum framkvæmdum í landinu. Á hornsteini spítalans við Hringbraut 

stendur meðal annars: "Hús þetta – LANDSSPÍTALINN – var reistur fyrir fje, sem íslenskar 

konur höfðu safnað og Alþingi veitt á fjárlögum til þess að: LÍKNA OG LÆKNA" (Landspítali, 

e.d.-a). 

Þegar elsti hluti Landspítalans var tekinn í notkun voru aðeins 2 deildir starfandi, hand- 

og lyflæknisdeild. Mánuði síðar tók til starfa röntgendeild sem var jafnframt fyrsta 

stoðdeild spítalans. Rannsóknarstofa Háskólans bættist svo við 3 árum seinna en þar voru 

líffærameinadeild, réttarlæknisfræðideild og sýklafræðideild. Þegar spítalinn tók til starfa 

var rúmafjöldinn 92 rúm og þar af voru 12 rúm ætluð fæðandi konum. Árið 1948 tók svo 

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

Sérstök barnadeild tók því næst til starfa árið 1957 með rúmum fyrir 30 börn. Umsvif 

Landspítalans hafa síðan aukist jafnt og þétt frá stofnun hans og fer starfsemi hans nú 

fram í um 100 byggingum (Landspítali, 2017). Landspítali er í dag stærsti vinnustaður 

landsins og samkvæmt ársskýrslu Landspítala árið 2017 voru 5494 starfsmenn starfandi í 

byrjun árs 2017 í rúmlega 4070 stöðugildum (Landspítali, 2018). 

Landspítali eins og við þekkjum hann í dag varð til við samruna Landspítalans og 

Sjúkrahúss Reykjavíkur árið 2000. Fram að því höfðu áfangarnir í stofnun spítalans verið 

fjölmargir þar sem sá fyrsti var stofnun Sjúkrahús Reykjavíkur árið 1866. Landspítali veitir 

sérhæfða heilbrigðisþjónustu fyrir alla landsmenn sem og almenna sjúkrahúsþjónustu. 

Hlutverk hans eru að veita heilbrigðisþjónustu sem er fagleg og viðurkennd, vera miðstöð 

menntunar og þjálfunar nemenda í heilbrigðisgreinum, sinna rannsóknum á 

heilbrigðissviði og gera fagfólki kleift að sinna fræðastörfum (Landspítali, e.d.-a). Auk þess 

styður Landspítali við heilbrigðisþjónustu um land allt (Landspítali, e.d.-b).  

Landspítali er í dag háskólasjúkrahús sem byggir á bestu þekkingu sem völ er á en það 

er jafnframt eitt af markmiðum Landspítala, að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar 
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sem sjúklingurinn, öryggi hans og gæði þjónustu eru ávallt í öndvegi. Stefna spítalans 

hefur verið sett upp í þríhyrning (sjá mynd 3) og þar má glöggt sjá að áhersla er lögð á að 

minnka sóun, bæta gæði og að hafa sjúklinginn í fyrirrúmi. Á Landspítala er markvisst 

unnið að þróun nýrrar þekkingar og nýsköpun til að auka virði þjónustunnar. Til þess nýtir 

spítalinn gagnreynda þekkingu á menntun, stjórnun og þjónustu (Landspítali, e.d.-b). 

 

Mynd 3 - Stefnuþríhyrningur Landspítala (Landspítali, e.d.-b) 
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 Innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala 

Landspítali hóf innleiðingu straumlínustjórnunar haustið 2011 með stuðningi frá 

alþjóðlega ráðgjafafyrirtækingu McKinsey & Company (Landspítali, 2013b). 

Verkefnastjórn Landspítala fékk einnig leiðsögn frá Virgina Mason stofnuninni sem þróað 

hefur sitt eigið straumlínustjórnunarkerfi út frá hugmyndafræði Toyota og kallar það 

Virginia Mason Production System (VMPS). Virginia Mason stofnunin sérhæfir sig einnig í 

að aðstoða aðrar heilbrigðisstofnanir við að innleiða straumlínustjórnun (Virginia Mason, 

e.d.) og var það starfsmaður frá þeim sem leiddi til að mynda fyrstu 3P vinnustofurnar á 

Landspítala.  

Við innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala var lögð áhersla á eftirfarandi víddir 

í starfseminni (Landspítali, 2013a): 

➢ Stjórnun og skipulag: Vel skilgreind hlutverk / störf. Bætt sjónræn stjórnun. 
Árangur mældur oft og niðurstöður birtar jafnóðum. Vel skilgreindar 
árangursmælingar og ábyrgðaraðilar. 

➢ Framleiðslukerfi: Staðlaðir ferlar með bestun að leiðarljósi. Ekki-virðisaukandi 
skref/aðgerðum hætt. Betra skipulag á starfsumhverfi. Mönnun í samræmi við 
þarfir. 

➢ Hugarfar og hegðun: Þátttaka starfsmanna í framlínu í að leysa vandamál. 
Væntingar til starfsmanna vel skilgreindar. Mikill vilji til stöðugra umbóta. 

 

5.1 Markmið með innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala 

Megin markmiðin með innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala voru að innleiða 

öfluga umbótamenningu með það að leiðarljósi að auka öryggi sjúklinga og minnka sóun 

(Landspítali, 2013b). Í heilbrigðisgeiranum er algengt að straumlínustjórnun sé notuð til 

að bæta ferla og að umbæturnar miði að því að skilgreina virði út frá sjúklingnum, 

skilgreina virðisstraum og að eyða sóun svo að til verði stöðugt flæði (Poksinska, 2010). 

Önnur markmið voru að bæta starfsanda og samskipti starfsfólks, samþætta stjórnun, efla 

gæða- og umbótastarf og nýta aðferðafræði straumlínustjórnunar við hönnun á nýjum 

spítala. Með innleiðingunni var einnig hugað að því að menningin myndi breytast og 

áherslurnar yrðu aðrar en verið höfðu eins og sjá má í töflu 1 (Landspítali, 2013b). 
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Tafla 1 - Áherslubreytingar Landspítala með innleiðingu straumlínustjórnunar (Landspítali, 2013b)  

Frá Til 

Spítalinn fyrst Sjúklingurinn 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 

 

Til að öðlast skilning á því hvað býr að baki straumlínustjórnun þarf að fara í gegnum 

nokkur skref. Fyrsta skrefið er að setja sér gildi sem segja má að séu leiðarljós 

stofnunarinnar og lykillinn að því að viðhalda árangursríkri straumlínustjórnun. Með 

gildum má meðal annars skilgreina hvernig stofnunin sem heild á að hegða sér og skulu 

allar ákvarðanir vera teknar út frá gildunum (Hines o.fl., 2004; Modig og Åhlström, 2012). 

Annað skrefið er að skilgreina undirstöðuatriði. Undirstöðuatriði styðja við það hvernig 

stofnunin á að hugsa og stuðla að því að gildunum sé fullnægt. Þriðja skrefið eru staðlaðir 

verkferlar sem að skilgreina hvað stofnunin á að gera. Mikilvægt er að allir innan 

stofnunarinnar viti hvernig ferillinn er og séu meðvitaðir um allt það sem að gæti farið 

úrskeiðis. Með stöðluðum verkferlum er hægt að grípa strax inní fari eitthvað úrskeiðis og 

viðhalda þannig skilvirku flæði (Modig og Åhlström, 2012). Lykillinn í þessu skrefi er að allt 

sé staðlað en til þess þarf að fara í gegnum sjö skref. Skrá núverandi stöðu, skilgreina 

sóun, koma með hugmyndir að breytingum, innleiða, staðfesta, mæla og staðla 

breytingarnar (Zidel, 2006). Fjórða skrefið er svo að skilgreina þau tæki sem stofnunin þarf 

að búa yfir til þess að uppfylla gildin (Modig og Åhlström, 2012). Séu gildi illa skilgreind 

eða jafnvel vöntun á þeim getur það haft slæm áhrif á starfsánægju og líkurnar á að 

innleiðingin mistakist aukast til muna (Hines o.fl., 2004; Pepper og Spedding, 2010). 
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Gildi Landspítala eru umhyggja – öryggi – fagmennska – framþróun. Með umhyggju 

er átt við að bera umhyggju fyrir sjúklingum, aðstandendum, samstarfsfólki og 

samfélaginu. Virða þarfir hvers og eins, upplýsa, gæta orða sinna og sýna samkennd. Í 

öryggi fellst áhersla á öryggi sjúklinga sem og starfsmanna. Unnið er í þverfaglegum 

teymum, verkferlar eru samræmdir og samskipti eru skýr. Fagmennska og gagnreynd 

þekking eru höfð að leiðarljósi. Markmiðið er að veita hverjum sjúklingi bestu mögulegu 

þjónustu. Að lokum eru svo lögð áhersla á stöðugar umbætur, nýtingu gagnreyndrar 

þekkingar og viðeigandi tækni (Landspítali, e.d.-b). Landspítali hefur sett grunnstoðir sínar 

upp í hús líkt og Toyta eins og sjá má á mynd 4. 

 

Mynd 4 - Landspítala húsið ( Landspítali, e.d.-c)  

 

Í starfsáætlun Landspítala eru skilvirkir verkferlar eitt af megin markmiðunum og var 

innleiðing straumlínustjórnunar liður í því að uppfylla það markmið. Með innleiðingunni 

var þannig stigið skref í átt að því að leggja gæði þjónustunnar til grundvallar sem og að 

auka öryggi sjúklinga. Innleiðing straumlínustjórnunar hefur reynst mörgum spítölum víðs 

vegar um heiminn afar vel og hafa sumir þeirra sýnt fram á ótrúlegan árangur þegar 

kemur að öryggi og velferð sjúklinga (Landspítali, 2013b; Spear, 2006). Þeir spítalar, bæði 

í Evrópu sem og í Bandaríkjunum, sem að Landspítali horfir til eru meðal þeirra sem náð 
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hafa miklum árangri á síðustu árum í kjölfar innleiðingarinnar. Framtíðarsýn Landspítalans 

er öflug umbótamenning þar sem stöðugar umbætur á verkferlum verða órjúfanlegur 

hluti af starfsemi spítalans (Landspítali, 2013b). 

 

5.2 Þjálfun starfsmanna 

Straumlínustjórnun byggir á virkri þátttöku allra starfsmanna og öflugum stuðningi 

stjórnenda og því er mikilvægt að starfsfólk komi að innleiðingunni með beinum hætti 

(Atkinson, 2004; Landspítali, 2013b; Poksinska, 2010). Mikil áhersla var lögð á fræðslu og 

þjálfun í aðferðafræði straumlínustjórnunar sem og á breytingastjórnun við innleiðingu 

straumlínustjórnunar á Landspítala. Í upphafi var aðferðafræðin kynnt vel fyrir 

stjórnendum auk þess sem útvaldir starfsmenn af öllum sviðum spítalans voru fengnir í 

lean þjálfun. Fyrstu árin voru aðeins um 15-30 starfsmenn sem komust að í þessari þjálfun 

ár hvert og urðu við það lean þjálfarar. Hlutverk þeirra er að styðja við starfsfólk úti á 

sviðunum svo að umbótamenningin dreifist sem víðast (Landspítali, 2013b).  

Við innleiðingu straumlínustjórnunar í heilbrigðisþjónustu er mikilvægt að allar 

starfsstéttir taki þátt. Starfsfólk þarf einnig að fá þjálfun til að skilja hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar, hvernig framfylgja eigi henni og hvert hlutverk þeirra sé í 

innleiðingunni (Daultani o.fl., 2015; Poksinska, 2010). Í dag býður Landspítali upp á fimm 

tegundir námskeiða. Lean 01 þar sem farið er yfir grunnþætti aðferðafræðinnar og 

starfsfólki kennt meðal annars hvað sóun er og hvernig hægt er að nýta 5S hvar og hvenær 

sem er. Lean 02 þar sem farið er aðeins dýpra í aðferðafræðina og starfsfólki kennt að 

nýta sér fleiri verkfæri. Lean 01 og 02 eru opin öllu starfsfólki spítalans og kennd einu sinni 

í mánuði. Lean 03 er þjálfun þar sem starfsfólk mætir nokkra daga yfir árið og fær ítarlega 

kynningu á aðferðafræðinni. Sækja þarf um að komast í þessa þjálfun og komast færri að 

en vilja. Þessir einstaklingar geta svo stýrt stærri verkefnum á sinni deild, að þjálfun lokinni 

og vinna náið með verkefnastofu. Lean 04 er sérstök stjórnendaþjálfun og Lean 05 er 

teymisþjálfun stjórnenda (Landspítali, e.d.-c). 
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5.3 Verkfæri Landspítala 

Við innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala var lagt upp með það að innleiða 

verkfæri sem styðja við sýn og stefnu spítalans. Verkfærin hafa síðan verið skilgreind út 

frá þeirri hugsjón og aðlöguð að markmiðum spítalans. 

 

5.3.1 Stöðugar umbætur 

Á hverri deild skulu fara fram daglegir stöðumatsfundir þar sem farið er yfir stöðuna, 

sjúklinga í aukinni áhættu, mönnun, rekstrarumhverfi og flæði. Hver deild skal svo aðlaga 

fundina að starfsemi og verkefnum deildarinnar. Þessir fundir eru yfirlitsfundir sem taka 

um 3-5 mínútur og skulu umræður fara fram eftir fundinn (Landspítali, 2013b). Að auki 

fer daglega fram stöðumatsfundur fyrir starfsstöðvar spítalans við Hringbraut og Fossvog 

sem stýrt er af innlagnarstjóra og starfsmanni í framkvæmdastjórn. Þessir fundir taka um 

10 mínútur og farið er yfir stöðuna, alvarleg atvik, sjúklinga í aukinni áhættu, áhættur í 

umhverfi, mönnun, rekstraumhverfi og fleira sem til fellur. Stöðumatsfundirnir milli 

þessara starfsstöðva eru til þess fallnir að allir starfmenn hafi rödd og geti komið sínum 

skilaboðum á framfæri. Tekið er á málum og þeim fylgt eftir næsta dag en Melton (2005) 

telur það vera lykilatriði í stöðugum umbótum og straumlínustjórnun. 

Umbótafundir eru lengri fundir þar sem farið er yfir stöðu verkefna sem unnið er að á 

hverri deild/einingu, farið yfir vandamál sem upp hafa komið, skráð atvik og 

forgangsröðun. Þessir fundir fara fram vikulega á sumum deildum en mánaðarlega á 

öðrum og taka um 30-60 mínútur, allt eftir starfsemi deildanna. Landspítali leggur upp 

með það að allar deildir komi sér upp umbótatöflu þar sem yfirlit er yfir öll þau 

umbótaverkefni sem verið er að vinna að og hverjar áherslur viðkomandi deildar eru 

(Landspítali, 2013b). Með þessum hætti er starfsfólk bæði hvatt til að koma auga á sóun 

og til að koma með hugmyndir að endurbótum og þannig lagður grunnurinn að 

umbótamenningu í takti við það sem fræðin segja (Melton, 2005; Poksinska, 2010).  
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5.3.2 Sjónræn stjórnun 

Hver deild skal vera með sína eigin árangursvísa sem eru sýnilegir öllum starfsmönnum. 

Til að mynda er hægt að nota öryggiskross yfir atvik, þar sem rauð merking þýðir atvik og 

græn ekkert atvik. Þannig má á auðveldan máta nota sjónræna stjórnun til að birta 

nauðsynlegar upplýsingar. Önnur tegund sjónrænnar stjórnunar er notkun rauntímamæla 

í heilsugátt. Allar deildir skulu skilgreina sína rauntímamæla svo að starfsfólk geti fylgst 

með stöðunni á hverjum tímapunkti, brugðist við í rauntíma og bætt þjónustuna 

(Landspítali, 2013b). Þetta markmið er í beinum tengslum við fræðin þar sem sýnt hefur 

verið fram á að sjónræn stjórnun af þessu tagi auðveldar starfsfólki að koma auga á og 

bregðast við vandamálum í rauntíma (Drotz og Poksinska, 2014; Mazzocato o.fl., 2010). 

Gemba er svo þriðja tegund sjónrænnar stjórnunar sem notuð er við Landspítala 

(Landspítali, 2013b). Gemba eða Genchi Genbutsu, eins og það heitir á frummálinu, er 

hugtak sem snýst um beina skoðun og að fara á staðinn þar sem virði verður til (Modig og 

Åhlström, 2012). Stjórnendur sýna þannig fram á virka hlustun og veita starfsfólki í 

framlínu athygli. Með því öðlast starfsfólkið tilfinningu fyrir virkum stuðningi stjórnenda 

og staðfestingu á að störf þeirra skipti máli (Landspítali, 2013b). 

 

5.3.3 Fimm ess (5S)  

Fimm ess stendur, eins og áður hefur komið fram, fyrir að Sortera – Staðsetja – Snyrta – 

Staðla – Styðja. Notast er við þessa tegund verkefna þegar taka þarf til eða 

endurskipuleggja ákveðið rými enda eru kostir 5S í slíkum tilvikum ótal margir (Burgess 

og Radnor, 2013; Landspítali, 2013b; Liker, 2004; Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; 

Zidel, 2006). Á Landspítala var lögð áhersla á að 5S-a öll lyfjaherbergin til að byrja með en 

svo fylgdu önnur rými í kjölfarið. Að meðaltali tekur þessi tegund verkefna um 3-4 

klukkustundir í framkvæmd og er yfirleitt nokkuð auðveld (Landspítali, 2013b). Eftir að 

verkefninu er lokið tekur við eftirfylgd en hún er jafnframt erfiðasta skrefið í 5S og getur 

reynst enn erfiðari sé ekki skipaður eigandi með verkefninu. Eigandi skal vera starfsmaður 

á þeirri deild sem tók þátt í breytingunum og er ábyrgur fyrir því að breytingarnar haldi 

sér (Landspítali, 2013b). Eftirfyld í nokkurn tíma á eftir er einnig nauðsynleg til að 

breytingarnar haldi sér. Annar mikilvægur hlekkur í eftirfylgdinni er að starfsmenn skilji 

tilgang breytinganna og fái viðurkenningu fyrir að viðhalda árangrinum (Landspítali, 
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2013b; Liker, 2004; Melton, 2005; Westwood o.fl., 2007; Zidel, 2006). 5S er notað innan 

sviða og skulu öll svið tileinka sér þessa aðferð til að bæta starfsumhverfi sitt. Mikilvægt 

er að hafa stuðning frá rekstrarsviði og heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT) þegar 

gera á breytingar á starfsaðstöðu því að slíkar breytingar geta falið í sér þörf á nýjum 

lausnum, svo sem uppsetningu á hillum eða nýjum rafmagnstenglum (Landspítali, 2013b). 

 

5.3.4 Ferlaverkefni 

Þegar unnið er að ferlaverkefni er afmarkað ferli tekið fyrir og virðisstraumurinn 

kortlagður. Skipaður er vinnuhópur sem greinir núverandi stöðu ferlisins með tilliti til 

virði, sóunar, tíma og áskorana. Orsakir sóunar eru greindar og í kjölfarið kemur hópurinn 

með tillögur að lausnum. Að lokum er endurbætt ferli prófað og niðurstöðurnar greindar. 

Allir mælikvarðar verða að vera vel skilgreindir til að hægt sé að framkvæma verkefnið 

rétt og fylgja því eftir (Landspítali, 2013b). Kortlagning virðisstraums getur þannig komið 

upp um flöskuhálsa, skort á skýrum hlutverkum og ábyrgð og alla óþarfa vinnu (Burgess 

og Radnor, 2013; Kovacevic o.fl., 2016; Westwood o.fl., 2007).  

Ferlaverkefni geta tekið um 2-3 mánuði í vinnslu. Þegar verkefni fara fram innan sviða 

eru þau valin af hverju sviði fyrir sig. Mikilvægt er að millistjórnendur komi að vali slíkra 

verkefna sem og að vali þátttakenda. Þeir verða að sýna verkefninu áhuga og vera 

hópnum innan handar. Það getur jafnvel verið gott fyrir millistjórnendur að taka beinan 

þátt í verkefninu. Önnur verkefni eru stærri og teygja anga sína inn á nokkur svið en þau 

eru valin af framkvæmdastjórn með stuðningi verkefnastofu. Þessi verkefni tengjast 

lykilverkefnum Landspítala, starfsáætlun og öðrum mikilvægum áherslum (Landspítali, 

2013b).  

 

5.3.5 Kaizen vinnustofur  

Kaizen vinnustofur eru mun minni um sig en ferlaverkefni. Í þeim er tekið fyrir ákveðið 

vandamál eða hluti af ferli með það að markmiði að minnka sóun og óvirðisaukandi skref 

(Landspítali, 2013b; Liker, 2004; Melton, 2005; Modig og Åhlström, 2012; Poksinska, 

2010). Kaizen vinnustofur eru einnig gagnlegar til að breiða út lausnir ferlaverkefna. Á 

kaizen vinnustofum fer fram greining á vandanum, unnið er að lausnum og lausnir 
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prófaðar. Áður en slík vinnustofa fer fram þarf að vera búið að gera fyrstu drög að 

virðisstraumi. Að vinnustofu lokinni kynnir hópurinn tillögur sínar fyrir samstarfsfólki og 

stjórnendum. Þessi tegund verkefna tekur um 4-8 klukkustundir en eftirfylgni fer fram í 

nokkrar vikur á eftir. Kaizen vinnustofur eru unnar innan sviða og að frumkvæði sviðanna 

(Landspítali, 2013b) en slík vinna krefst samvinnu starfsfólksins sem verkefnið snertir og 

getur aukið samstöðu innan hópsins (Liker, 2004; Poksinska, 2010).   

 

5.3.6 Þrjú P verkefni 

3P verkefni eru afar mikilvæg fyrir Landspítala vegna undirbúnings fyrir nýjar byggingar í 

nánustu framtíð en samkvæmt ársskýrslu Landspítala fyrir árið 2017 er stefnt að því að 

nýr spítali verði tekinn í notkun árið 2024 (Landspítali, 2018). Tilgangur þessara verkefna 

er að kortleggja og endurskoða ferla en áður en ráðist er í þau þarf mikill undirbúningur 

að hafa átt sér stað. Framkvæma þarf ferlaverkefni, gera tímamælingar og flæðiskort en 

flæðiskort geta átt við um flæði sjúklinga, starfsmanna, upplýsinga, aðfanga o.fl. 

Teikningar af nýjum rýmum þurfa einnig að vera til staðar svo að hægt sé að skipuleggja 

rýmið og starfsemina. Í þessari tegund verkefna er þátttaka rekstrarsviðs og arkitekta 

lykilatriði. 3P verkefni taka yfirleitt um 4-8 mánuði í framkvæmd en á þeim tíma eru 

jafnvel haldnar nokkrar 3P vinnustofur. Þessi verkefni eru valin af húsnæðisnefnd eða í 

samráði við hana (Landspítali, 2013b).  

 

5.4 Stuðningur 

Á Landspítala hefur verið reynt að styðja vel við innleiðingu straumlínustjórnunar og 

öflugs umbótastarfs og kemur stuðningurinn úr ýmsum áttum. Framkvæmdastjórn setur 

árlega fram áherslur í umbótastarfi í starfsáætlun spítalans og velur nokkur ferlaverkefni. 

Með því sýnir framkvæmdastjórn að stöðugar umbætur eru mikilvægar. 

Framkvæmdastjórar sviðanna tryggja lean þjálfurum á sínu sviði svigrúm til umbótastarfa. 

Þeir velja einnig verkefni fyrir sitt svið og leggja áherslur í umbótastarfi innan sviðsins í 

takti við áherslur framkvæmdastjórnar. Deildarstjórar og yfirlæknar eiga að tileinka sér 

aðferðafræði straumlínustjórnunar. Það er í höndum þeirra að velja verkefni, aðstoða við 

undirbúning og velja starfsfólk til að framkvæma verkefnin en þeir njóta þó einnig 



 

54 

stuðnings lean þjálfara síns sviðs í þessum málum. Deildarstjórar og yfirlæknar styðja 

þannig við umbótastarf og skapa starfsmönnum svigrúm til verkefnavinnu (Landspítali, 

2013b). 

Verkefnastofa skipuleggur og annast alla fræðslu sem og kynningarefni um 

straumlínustjórnun. Hún vinnur í samstarfi við lean þjálfara og styður við þá meðal annars 

með reglulegum samráðsfundum, sameiginlegri verkefnaskrá og deilingu á fræðsluefni. 

Verkefnastofa veitir öflugan stuðning við þau ferlaverkefni og 3P verkefni sem valin eru 

af framkvæmdastjórn. Hún hefur einnig umsjón með kaizen og 5S verkefnum ásamt því 

að þjálfa nýja lean þjálfara. Lean þjálfarar hafa umsjón með ýmsum minni verkefnum og 

styðja við lykilverkefni á sínu sviði. Þeir taka þátt í ferlaverkefnum og sjá meðal annars um 

kennslu Lean 01 og Lean 02 ásamt verkefnastjórum spítalans (Landspítali, 2013b). 

Það er einnig mikill stuðningur af stoðdeildum spítalans. Gæðadeild og gæðastjórar 

styðja við verkefni er snúa að atvikum, sýkingum og öðrum gæðamálum sem og 

verkefnum sem tengjast stöðlun og verklagsreglum. Hagdeildin sér um gagnaöflun í 

upphafi verkefna svo sem magntölur, þjónustuvísa og tíma. Hagdeildin sér einnig um 

úrvinnslu og framsetningu gagna, samantektir og birtingu á helstu niðurstöðum. HUT sér 

um alla forritun rauntímamælinga og þróun skjáborða og rauntímamæla í Heilsugátt. HUT 

tekur einnig þátt í og hefur umsjón með námskeiðum og vinnustofum fyrir stjórnendur í 

tengslum við þróun og notkun rauntímamælinga. Rekstrarsvið veitir stuðning við öll 5S 

verkefni auk þess sem það hefur frumkvæði að þeim 3P og ferlaverkefnum sem lögð eru 

fyrir framkvæmdastjórn (Landspítali, 2013b).
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 Rannsókn  

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur, mælitækin og annmarka. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig staðið var að innleiðingu 

straumlínustjórnunar á Landspítala og hversu vel innleiðingin hefur gengið með tilliti til 

vitneskju og þátttöku starfsmanna. 

 

6.1 Aðferðafræði 

Við framkvæmd rannsókna er hægt að styðjast við tvenns konar aðferðafræði. Önnur 

þeirra er eigindlegs eðlis en þar eru orð þátttakenda túlkuð. Hin er megindlegs eðlis og 

þar liggja fyrir mælanleg gögn, oft í tölum. Í eigindlegum rannsóknum eru úrtökin lítil og 

rannsakandi túlkar meðal annars reynslu viðmælenda sinna með það að markmiði að 

öðlast dýpri og betri skilning á viðfangsefninu. Hægt er að afla gagna í eigindlegum 

rannsóknum meðal annars með viðtölum og rýnihópum. Viðtöl geta síðan verið opin, 

hálfopin og lokuð, allt eftir því hversu mikla stjórn rannsakandinn tekur á viðtalinu 

(Merriam, 2009; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í megindlegum rannsóknum eru úrtökin 

mun stærri og markmiðið er að safna tölum til þess meðal annars að skoða dreifingu innan 

viðfangsefnisins. Hægt er að afla gagna meðal annars með spurningalistum en þá er til að 

mynda hægt að senda út rafrænt eða í bréfpósti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Ólíkt megindlegum rannsóknum er alhæfingargildi rannsókna sem byggja á 

eigindlegum rannsóknaraðferðum takmarkað að öðru leyti en því að þær auka þekkingu 

á því viðfangsefni sem er til rannsóknar (Cooper og Schindler, 2014). Mikilvægt er að 

rannsakandi beiti ávallt vönduðum vinnubrögðum og á það við um báðar 

rannsóknaraðferðirnar. Rannsakandi skal þannig gæta þess að finna það mikilvægasta í 

gögnunum og setja niðurstöðurnar fram með trúverðugum hætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Rannsókn þessi er einstök lýsandi raundæmisrannsókn sem byggir á megindlegum og 

eigindlegum gögnum sem rannsakandi safnaði sjálfur. Valið var að nota þessa 
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rannsóknaraðferð til að öðlast bæði dýpri skilning á innleiðingarferlinu sem og til að skoða 

dreifingu hvað varðar árangur innleiðingarinnar. Voru viðtöl við einstaklinga er komu að 

innleiðingunni talin veita aukna dýpt og skilning á því hvernig staðið var að innleiðingunni, 

hvaða áherslur voru hafðar að leiðarljósi og hver upplifun þessara einstaklinga væri af 

innleiðingunni. Á sama hátt var megindleg rannsókn talin varpa betra ljósi á það hvernig 

innleiðingin hefði gengið, með tilliti til þátttöku og vitneskju allra starfsmanna óháð stöðu 

og starfssviði. Til að auka skilning rannsakanda á innleiðingarferlinu og árangri þess voru 

rannsóknargögnin jafnframt sett í samhengi við fræðilega umfjöllun.  

Raundæmisrannsókn er rannsóknaraðferð þar sem eitt eða fleiri tilvik eru skoðuð út 

frá mörgum hliðum. Gagnaöflun er þannig af margvíslegum toga og getur verið eigindleg, 

megindleg eða jafnvel hvort tveggja (Eisenhardt, 1989; Yin, 2011). Yin (2011) skiptir 

raundæmisrannsóknum eftir tilgangi þeirra og umfangi. Umfang raundæmisrannsókna 

getur verið einstakt, þar sem eitt rannsóknarefni er skoðað eða marglaga, þar sem mörg 

svipuð rannsóknarefni eru til samanburðar. Tilgangur raundæmisrannsókna skiptist síðan 

í þrennt en hann getur verið rannsakandi, lýsandi og útskýrandi. Þannig er rannsakandi 

raundæmisrannsókn notuð þegar hugað er að framtíðarrannsóknum á tilvikinu. Lýsandi 

raundæmisrannsókn er notuð til að gefa greinargóða lýsingu á tilvikinu innan fræðilegs 

ramma og útskýrandi rannsókn þegar prófa á tilgátur (Yin, 2011; Eisenhardt, 1989). 

 

6.2 Framkvæmd rannsóknar 

Áður en hægt var að framkvæma rannsóknina þurfti að fá leyfi hjá Siðanefnd 

vísindarannsókna á Landspítala sem og hjá framkvæmdastjóra Mannauðssviðs á 

Landspítala. Send var inn umsókn til Siðanefndar vísindarannsókna í lok júlí 2018 og fékkst 

endanlegt samþykki frá nefndinni í nóvember 2018. Að auki var send beiðni til 

framkvæmdastjóra Mannauðssviðs í september 2018 og fékkst formlegt og undirrritað 

samþykki í október 2018. Rannsóknin var framkvæmd frá desember 2018 til febrúar 2019.  

Tekin voru fimm hálfstöðluð viðtöl og viðmælendur valdir með snjóbolta úrtaki með 

sérstaka áherslu á innsýn þeirra á innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala. 

Snjóbolta úrtak er úrtak þar sem rannsakandi velur einn til tvo þátttakendur sem síðan 

vísa á aðra þátttakendur sem taldir eru hafa vitneskju um rannsóknarefnið (Noy, 2008; 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í byrjun desember 2018 hafði 
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rannsakandi samband við fyrsta viðmælandann og bókaði viðtal. Þar sem að rannsakandi 

vinnur á Landspítala og þekkir til vissi hann að fyrsti viðmælandinn hafði komið að 

innleiðingunni og hentaði vel sem fyrsti einstaklingur í snjóbolta úrtaki. Á sama tíma bað 

rannsakandi viðkomandi um að vísa á 4 aðra er komið höfðu að innleiðingunni. Því næst 

hafði rannsakandi samband við þá aðila og næstu fjögur viðtöl voru bókuð. Viðtölin fóru 

fram í desember 2018 og febrúar 2019 og voru tekin upp og afrituð með leyfi viðmælenda 

til frekari greiningar. Viðtal 1 tók 55:38 mínútur, tekið 7. desember 2018. Viðtal 2 tók 

1:03:21 mínútur, tekið 17. desember 2018. Viðtal 3 tók 49:10 mínútur, tekið 19. desember 

2018. Viðtal 4 tók 31:29 mínútur, tekið 19. desember 2018. Viðtal 5 tók 46:01 mínútur, 

tekið 21. febrúar 2019. Allir viðmælendurnir skrifuðu undir upplýst samþykki um þátttöku 

í rannsókninni áður en viðtölin fóru fram. 

Það var framkvæmdastjóri Mannauðssviðs sem gaf leyfi fyrir úrtaki 1000 starfsmanna 

í megindlega hluta rannsóknarinnar og starfsmaður á Mannauðssviði sem að útvegaði 

rannsakanda netföng þeirra og gaf leyfi fyrir því hvenær hefja mátti rannsóknina. 

Spurningalistinn var sendur út 15. janúar 2019. Áminning var send í þrígang, 18. janúar, 

22. janúar og 4. febrúar. Spurningalistinn var opinn í 21 dag og bárust á þeim tíma 304 

svör. Þátttakendum var gerð grein fyrir því í upplýsingapósti er fylgdi rannsókninni að með 

því að svara spurningalistanum gæfu þeir samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

6.3 Þátttakendur 

Haft var samband við 5 starfsmenn Landspítala og þeir beðnir um að taka þátt í 

rannsókninni. Allir gáfu þeir samþykki og því þurfti ekki að leita lengra eftir þátttakendum 

í eigindlega hluta rannsóknarinnar. Viðmælendurnir voru allar konur í stjórnunarstöðum 

sem komið höfðu að innleiðingunni með einum eða öðrum hætti allt frá upphafi. Allar 

höfðu þær langa og fjölbreytta starfsreynslu sem og hátt menntunarstig. Allar gengdu 

þær mismunandi stjórnunarstöðum hver á sínu sviði. Viðmælendunum verður ekki lýst 

frekar auk þess sem nöfnum þeirra hefur verið breytt til að tryggja að ekki verði hægt að 

rekja svör þeirra. Viðmælendurnir verða hér eftir kallaðir; Anna, Halldóra, Jóhanna, Lára 

og Sigríður. 

Sendir voru spurningarlistar á 1000 starfsmenn Landspítala sem valdir höfðu verið af 

handahófi og svarhlutfallið var 30,4%. Þátttakendur voru í meirihluta konur eða 78,9%. 
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Flestir þátttakendanna voru á aldrinum 41-60 ára eða 52,6%. Menntunarstig þátttakenda 

var nokkuð hátt en 82,6% þátttakenda hafði lokið grunnnámi í Háskóla eða meira og þar 

af voru flestir eða 42,4% þátttakenda sem höfðu lokið meistaranámi eða meira. Dreifing 

þátttakenda eftir sviðum var nokkuð jöfn en flestir þeirra störfuðu á lyflækningasviði eða 

19,4%. Þegar kom að starfsreynslu höfðu flestir þátttakendanna unnið á Landspítala í 11 

ár eða meira eða alls 52,0%.  

 

6.4 Mælitæki 

Notast var við viðtalsramma með hálfopnum spurningum í viðtölunum. Viðtalsramminn 

var saminn af rannsakanda með það að markmiði að fá skýra mynd af því hvernig staðið 

var að innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala og hvernig innleiðingunni hafi verið 

fylgt eftir. Sjá má viðtalsrammann í viðauka 1. 

Sendur var út spurningarlisti sem samanstóð af 33 spurningum sem skiptust upp á 

eftirfarandi hátt: 11 nafnbreytur, 16 einfaldar breytur, 3 raðbreytur og 3 opnar 

spurningar. Það tók þátttakendur að meðaltali 5 mínútur að svara listanum en listann má 

sjá í viðauka 2. Ekki fengu allir þátttakendurnir allar 33 spurningarnar. Nokkrar spurningar 

voru háðar því að þátttakendur svöruðu Já í annarri spurningu. Þeir sem að svöruðu Nei, 

Veit ekki eða Vil ekki svara fluttust yfir á næstu viðeigandi spurningu miðað við svar þeirra. 

Í einu tilfelli fengu þessir aðilar eina aðra spurningu sem þeir sem að svöruðu Já fengu 

ekki. Spurningalistinn var saminn af rannsakanda með það að markmiði að fá skýra mynd 

af því hvort að starfsfólk Landspítala þekki til straumlínustjórnunar og hafi á einhvern hátt 

tekið þátt eða orðið vart við innleiðinguna.  

 

6.5 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp og rituð orð af orði. Upptökunum var síðan eytt um leið og viðtölin 

höfðu verið rituð upp. Öllum persónugreinanlegum gögnum var breytt svo að ekki væri 

unnt að rekja svörin aftur til einstakra starfsmanna. Eftir að viðtölin höfðu verið rituð upp 

voru þau kóðuð og þemu greind. Valin voru fjögur þemu og niðurstöður dregnar af þeim.  

Spurningarlistinn var unninn í og sendur út með forritinu Question pro. Niðurstöðurnar 

voru síðan færðar yfir í SPSS og Excel. Gögnin voru yfirfarin og tryggt að aðeins eitt svar 



 

59 

væri frá hverjum þátttakanda. Þegar rýnt var í gögnin var ákveðið að einstaklingar sem 

svarað höfðu færri en 12 spurningum yrðu ekki teknir með í útreikninga á niðurstöðunum. 

Eftir stóðu 304 svör. Svör þar sem þátttakendur svöruðu Vil ekki svara voru skilgreind sem 

missing við útreikninga. Undir missing koma líka þeir þátttakendur sem að svöruðu ekki 

viðkomandi spurningu, til dæmis þeir sem að kláruðu ekki að svara spurningalistanum og 

þeir sem að ekki fengu spurninguna.  

Gerðir voru útreikningar á dreifni með tíðnitöflum. Gerðar voru krosstöflur og 

kíkvaðrat greiningar til að meta hvort marktækur munur væri á svörum milli mismunandi 

hópa. Kí-kvaðrat er marktektarpróf sem annars vegar er reiknað út frá einhliða töflum og 

hins vegar krosstöflum þar sem tengsl milli tveggja flokkabreyta eru könnuð. Með kí-

kvaðrat er hægt að meta hvort tveir hópar séu það ólíkir á ákveðinni mælingu að óhætt 

sé að fullyrða um að svo sé einnig í þýði (Anton Örn Karlsson, 2004). Áður en 

marktektarpróf er framkvæmt er sett fram núlltilgáta sem vísar til þess að enginn munur 

sé á milli hópanna í úrtakinu. Marktektarpróf eru síðan notuð til að meta hvort hægt sé 

að hafna núlltilgátunni en það er hægt sé prófið marktækt. Algengt er að miða við 95% 

öryggismörk eða α = 0,05 en þau viðmið segja til um líkurnar á því að rannsakandi hafni 

ranglega réttri núlltilgátu (Brynjar Halldórsson, 2004). Til að hafa niðurstöðurnar skýrari 

var ákveðið að sameina svörin Nei og Veit ekki í spurningum 6, 10, 14, 17, 19 og 30. Í þeim 

spurningum var sameiningin ekki talin hafa áhrif á niðurstöðurnar.  

Opnu spurningarnar þrjár voru unnar á annan hátt. Þær voru allar svör við liðnum 

Annað í spurningu á undan. Svörin voru tekin saman handvirkt, unnin í Excel og 

niðurstöður þeirra settar fram ýmist myndrænt eða í töfluformi. 

 

6.6 Annmarkar 

Rannsóknin og niðurstöður hennar einkennast af þeim annmörkum sem tengjast 

rannsóknaraðferðinni og umfangi rannsóknarinnar. Rannsakandi lagði sig þó fram við að 

gæta að þeim siðferðilegu þáttum sem snúa að framkvæmd rannsóknarinnar og greiningu 

gagna. 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar var sendur út á Landspítala tölvupóstföng 

starfsmanna en stór hluti starfsmanna notar ekki það tölvupóstfang. Á flestum deildum 

er starfsfólk ekki skyldað til að nota það tölvupóstfang sem Landspítali útvegar öllu 
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starfsfólki við upphaf starfs og starfsfólki yfirleitt gefinn kostur á að gefa upp annað 

tölvupóstfang sem það fær þá allar nauðsynlegar upplýsingar sendar á. Svarhlutfallið er 

því að einhverju leyti bundið því hversu margir af þeim 1000 starfsmönnum sem voru í 

úrtakinu opnuðu tölvupóstinn sinn á þeim þremur vikum sem rannsóknin var opin. 

Ekki er unnt að fullyrða um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem aðeins um 5,5% 

starfsmanna Landspítala tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöðurnar byggjast því á 

ályktunartölfræði og gefa þannig ákveðna hugmynd um þýðið. Ályktunartölfræði er ein 

undirgrein tölfræðinnar og fæst við það að draga ályktanir um þýði á grundvelli úrtaka. 

Mismunandi úrtök úr sama þýði geta gefið mismunandi niðurstöður en því stærra sem 

úrtakið er þeim mun áreiðanlegra er það (Orri Smárason, 2003). 
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 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar verður lýst í tvennu lagi. Fyrst verður farið yfir niðurstöður 

eigindlega hluta rannsóknarinnar og síðan verða niðurstöður megindlega hluta 

rannsóknarinnar teknar saman. Niðurstöðurnar verða síðan bornar saman í 

umræðukaflanum þar á eftir. 

 

7.1 Eigindleg rannsókn 

Við úrvinnslu viðtalanna voru fjögur megin þemu greind og undir hverju þema eru svo 

nokkur undirþemu. Megin þemun voru: 

➢ Straumlínustjórnun og breytingar 

➢ Starfsfólk Landspítala 

➢ Það sem vel var gert 

➢ Það sem betur hefði mátt fara 

 

7.1.1 Straumlínustjórnun og breytingar 

Viðmælendurnir voru sammála um að breytingar væru eitthvað sem ekki allir væru 

tilbúnir í eða hefðu trú á. Sigríður bendir á að Landspítali sé mjög stór stofnun sem að 

þjóni ólíkum hlutverkum. Það séu ekki allir sem að taki straumlínustjórnun til sín eða hafi 

trú á að hún sé eina leiðin til að ná árangri í að breyta einhverju. „Og við höfum þar af 

leiðandi jafnframt ákveðið mjúka innleiðingu, við erum ekki með neina skyldur á 

starfsmenn að fara, við stefnum á“, sagði Sigríður. Jafnframt bætir hún við að hún telji að 

það sé fullt af starfsfólki sem viti ekkert hvað straumlínustjórnun sé og samsami sig ekkert 

við að það sé aðferð spítalans. Henni finnst samt margt hafa breyst á síðustu 4-5 árum.  

Lára segir að það sé alltaf andstaða við breytingar og fólk sem ekki sé tilbúið til að 

breyta, hvort sem það sé með straumlínustjórnun eða ekki. Halldóra segir að þeir sem séu 

á móti séu látnir vera en þeir séu ekki margir eftir. Fólk leiti í vaxandi mæli eftir stuðningi 

og aðstoð en Lára telur þátttöku starfsmanna vera lykilinn að því að vinda ofan af 
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mótstöðu. Halldóra segir að straumlínustjórnun hafi orðið fyrir valinu því að hún var talin 

byggjast á almennri skynsemi, næði mörgum og væri ekki top-down aðferð. Hún sagði 

einnig:  

Þannig að mér finnst við vera kannski að breyta menningunni þannig að þetta 
er ekki þetta svona top-down [...] stjórnun heldur [...] við erum að horfa á 
meira jafnræði allra. Starfsmennirnir í framlínu, hvar sem þeir eru í framlínu 
að þeir geti sagt sitt, komið með ábendingar og jafnvel fylgt þeim eftir. En 
auðvitað megum við fara aðeins lengra en [...] mér finnst ég vera að sjá þá 
breytingu. En þetta er ekki [...] einstefnu upplýsingagjöf, hún er á báða bóga, 
sem mér finnst líka frábært. 

Halldóra segir eitt svið vera aðeins á eftir en að það sé alveg skiljanlegt þegar horft sé 

til þess að starfsemin fari fram á 17 stöðum í 100 húsum. Sigríður tekur í sama streng og 

segir það hversu dreifð starfsemin sé hafi áhrif á innleiðinguna og upplifun starfsfólks af 

henni. Það sé skiljanlegt að ekki séu allir sem að trúi því að straumlínustjórnun sé eina 

leiðin og líti á hana sem einhverja tískubólu. Sigríður segir að þess vegna hafi verið ákveðið 

að kalla þetta Landspítalaleiðina. Anna segir mikinn styrk liggja í því að hafa umbætur í 

starfsáætluninni og að það vinni á móti andstöðunni að allur spítalinn sé saman á þessari 

vegferð. 

Anna segir að það felist mikil almenn skynsemi í straumlínustjórnun en það sé 

jafnframt það sem að margir hafi gagnrýnt. Hún bætir við að „þetta [...] common sense 

virðist ekki hafa verið það common sko.“ Halldóra segir að það hafi komið sér verulega á 

óvart hverstu stutt á veg þau voru komin í sameiningu spítalanna: 

Það [...] kom mjög á óvart [...] þó við segjumst vera að vinna á einum spítala 
hvað við erum mikið að vinna bara hér eða þar og mesta andstaðan er í sjálfu 
sér á milli ef þú þarft að fara að keyra eitthvað þvert á svið, þá koma öll 
nátttröllin upp. 

Halldóra nefnir að fólk fari oft í algjöra vörn, það sé allt í lagi hjá sér en ekki hjá hinum. 

„Þetta er náttla bara mannlegt eðli en ég hafði eiginlega ekki gert mér grein fyrir því að 

við værum svona mikið í pínu litlum sílóum“, sagði Halldóra. Halldóra segir að ástandið 

hafi batnað en að það sé enn til staðar. Hægt og bítandi með mörgum aðgerðum, 

innleiðingum, vinnustofum, stöðumati og umbótafundum þvert á spítalann þá er fólk 

alveg að komast að sama borði. „Það eru ótrúlegustu vígin sem að hafa fallið“, sagði 

Halldóra. Hún bætir við að henni finnist spítalinn vera orðinn betri vinnustaður og að heilt 
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yfir sé starfsfólk að ná betur saman sem ein heild. „Við eigum náttla helling eftir og 

munum alltaf eiga helling eftir, maður þarf alltaf að vera að gera betur“, sagði Halldóra. 

 

7.1.1.1 Áherslubreytingar Landspítala 

Viðmælendurnir voru sammála um að í upphafi innleiðingarinnar hafi strax verið lögð 

áhersla á að setja sjúklinginn í öndvegi, að auka gæði og minnka sóun. Áhersla á 

þverfaglega teymisvinnu var líka til staðar frá upphafi og aðeins síðar bættist við áhersla 

á samskipti og virðingu fyrir fólki. Anna lagði áherslu á að þetta hafi verið breyting á 

hugsunarhætti og Jóhanna sagði: 

Mér finnst ég eiginlega næstum því muna þegar Björn Zoega sagði þessi orð 
að [...] öryggi sjúklinga væri [...] í fyrsta sæti á þessum spítala. Því að fyrir mig 
sem var búin að vinna hérna allan þennan tíma þá var það bara algjör [...] 
kollsteypa því í raun og veru hafði framkvæmdastjórn spítalans verið fjarlæg 
og hún hafði svona svolítið setið fyrir luktum dyrum og rætt rekstur og 
peninga og [...] stóru málin en hún hafði aldrei haft skoðun á því sem var að 
gerast [...] í klíníkinni. Og atvikum og [...] þetta hefur allt saman gjörbreyst og 
þetta var svo mikið móment eitthvað þegar maður áttaði sig á því að það var 
allt í einu kominn fókusinn á þetta og allt sem að fólk vildi gera sem að stuðlaði 
að meira öryggi, minni sóun og meiri skilvirkni að það fékk brautargengi. 

Í kjölfarið á áherslu um öryggismenningu voru stöðumatsfundir innleiddir en þeir komu 

frá Cinncinaty Children‘s Hospital sem er margverðlaunaður fyrir sína öryggismenningu. 

Innleiddir voru stöðumatsfundir inn á allar einingar en einnig stórt stöðumat fyrir allan 

spítalann. Þeim fundi stýrir framkvæmdastjóri og „það setur sjúklinginn í algjöran fókus 

og flæðið og þetta er bara eitthvað svona sem maður hefði aldrei trúað“, sagði Jóhanna. 

Jóhanna segir að á fundunum sé verið að horfa á stöðugar umbætur og að uppræta sóun. 

Með því megi ná því inn í menninguna að starfsfólk upplifi að það sé ráðið til þess að vinna 

tvö störf: „starfið sem að þú ert ráðinn í ráðningasamningnum og að bæta starfið þitt“, 

sagði Jóhanna. 

 

7.1.1.2 Valdefling straumlínustjórnunar 

Jóhanna og Lára telja það vera lykilatriði í breytingum að þeir sem að vinni við ferilinn fái 

sjálfir að breyta honum, taka ákvörðunina og viðhalda árangrinum. Lára segir að það sé 

miklu betra að gefa starfsfólkinu rödd því að þá gerist hlutirnir sjálfkrafa, stjórnendur fái 
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stuðning frá fólkinu sínu og fólkið fær stuðning frá stjórnandanum til að breyta. „Það er 

einhvern megin þessi valdefling í lean sem að er svo mikilvæg og þetta samtal“, sagði Lára. 

Við þetta verður meiri samvinna en Sigríður segist einmitt finna mun á viðhorfi starfsfólks 

til breytinga. Nú horfi fólk ekki lengur á breytingar sem eitthvað sem að gerist bara einu 

sinni á þriggja ára fresti. „Það er alveg farið, algjörlega, alveg farið“, sagði Sigríður. 

Það er hins vegar ekki nóg að starfsfólkið sé tilbúið í breytingarnar og lögðu Anna og 

Jóhanna áherslu á mikilvægi stuðnings stjórnenda. Starfsfólkið verður að sjá og upplifa að 

stjórnendur kunni þetta og viti um hvað þeir eru að tala. Án þess sé innleiðingin ekki nógu 

trúverðug og ekki sé unnt að fara í nein stærri verkefni. Jóhanna sagði: 

Þó að þetta [...] þurfi allt að [...] koma frá grasrótinni að þá verður að vera 
þessi þekking. Vegna þess að sá sem að er á gólfinu að vinna í einhverju hann 
heyrir það og finnur um leið ef yfirmaður hans veit ekkert um hvað hann er 
að tala og þá fær hann náttla ekki stuðninginn og það allt saman. 

Halldóra, Lára og Jóhanna töluðu allar um áhrif stjórnendafundanna sem haldnir voru 

í upphafi innleiðingarinnar. Jóhanna segir þá hafa kveikt í mörgum, aðferðafræðin hafi 

verið aðlaðandi og valdeflandi. „Þetta var svona hver getur breytt því hvernig þið gerið 

hlutina aðrir en þið sjálf, þið verðið að gera  það sjálf og fólk var svona, já, já, það er náttla 

alveg hárrétt“, sagði Jóhanna. Nú finnur starfsfólk að það getur komið með hugmyndir af 

umbótum og það sé einhver sem að hlustar og gerir eitthvað í framhaldinu. „Það var ekki 

kúltúrinn í raun og veru áður, það var alltaf verið að líta til yfirstjórnar, af hverju lagar ekki 

yfirstjórn alla hluti. Ég held að þetta hafi verið svona undirliggjandi þessi mikla valdefling 

sem að fékk starfsfólkið með“, sagði Jóhanna. 

 

7.1.1.3 Menningarbreyting 

Viðmælendurnir voru allir sammála því að innleiðingin hefði haft mikil áhrif á 

menninguna. Langflestir viti um hvað þetta snýst og meðvitund starfsmanna sérstaklega 

hvað varðar sóun hafi aukist gífurlega. Jóhanna sagði: 

Mér finnst bara eiginlega allir tala um sko þetta er bara sóun segir fólk, þetta 
gengur ekki, [...] við verðum að finna eitthvað [...] ráð við þessu. Það er 
kannski svona fyrst og fremst það og að svona þessi meðvitund um [...] að við 
eigum að vera að bæta hlutina, alltaf. 
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Láru finnst starfsfólk vera tilbúnara í breytingar og að þær séu orðnar hluti af daglegu 

starfi. Fólk þekki aðferðirnar og meiri áhersla sé lögð á að nýta aðföngin betur. „En mér 

finnst [...] mest um vert, það er svona þessi menningarbreyting“, sagði Lára. Halldóru 

finnst gaman að sjá aukna ásókn í umbótaskólann og finna metnaðinn hjá starfsfólkinu. 

Starfsfólk sem að hafi hafið störf eftir innleiðinguna finnist það líka sjálfsagt að læra og 

tileinka sér straumlínustjórnun. Halldóru finnst að þau séu alltaf að ná dýpra inn í 

menninguna og: „auðvitað er þetta náttla menningarbreyting fyrst og fremst.“ Hún sér 

marga hluti vera að gerast hægt en örugglega og er mjög spennt fyrir framtíðinni. 

Anna sér líka mikinn mun á menningunni. Þegar hún skoðar gamlar glærur um hvernig 

breyta átti menningunni finnst henni spítalinn á margan hátt vera kominn þangað. „En 

þetta er náttla þannig að þetta er eilífðar verkefni sko, þú ert aldrei búinn“, sagði Anna. 

Sigríður tekur í sama streng og sagði: Við þurfum alltaf að halda áfram af því þetta er allt 

í grunninn bara good common sense“. Sigríður sagði jafnframt að innleiðingin hafi ýtt 

spítalanum í að samþykkja aldrei status quo og að það séu þessar óáþreifanlegu 

menningarlegu breytingar sem að hafi tekist alveg gríðarlega vel. Starfsfólkið upplifi að 

það geti haft áhrif á umhverfið sitt.  

Jóhönnu finnst þessi hugsunarháttur vera kominn til að vera en það sé þó ennþá mikill 

menningarmunur á milli deilda. Sumar deildir eru stöðugt að leita leiða til að breyta og 

bæta en svo eru aðrar deildir sem að bíða eftir því að það verði hætt að breyta hjá þeim. 

„Þau eru bara svona, hvenær stoppar þetta eiginlega“, sagði Jóhanna. Það er ákveðin 

andstaða sem að liggur í menningunni. Fólkið á þessum deildum kemur aldrei sjálft með 

hugmyndir að breytingum en best heppnuðu verkefnin segir Jóhanna að séu þegar fólkinu 

dettur sjálfu í hug að breyta, það sé allt önnur orka í þeim verkefnum. 

Önnu finnst að innleiðingin hefði mátt ganga hraðar en bætir við að miðað við hugarfar 

sumra stjórnenda og andrúmsloftið í upphafi hafi innleiðingin gengið eins vel og hún gat. 

„Þetta bara tekur tíma, það tekur tíma að breyta hugsun og fá fólk on board sérstaklega 

þegar andstaðan var þetta mikil eins og í byrjun [...]. Þetta er breyting á menningu“, sagði 

Anna. Anna leit fyrst á þetta sem frábært tól sem auðvelt væri að keyra í gegn en áttaði 

sig svo á því að: „þetta er í rauninni kúltúr breyting og þegar maður er búinn að átta sig á 

því að þá sættir maður sig við það að þetta tekur áratug og jafnvel meira.“ Nú eru 

stjórnendur að byrja að hoppa á vagninn og Anna trúir því að þá muni þetta springa út. 
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7.1.1.4 Langhlaup 

Viðmælendurnir voru allir sammála því að innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala 

væri langhlaup. Nú væru aðeins liðin 8 ár síðan þetta byrjaði og það yrði kannski eftir 20 

ár sem raunhæft væri að segja að allir væru að vinna að umbótum. Halldóra sagði að það 

væri mikilvægt að fá fólk með góðu og það gerðist ekkert væri það þvingað. Vekja þyrfti 

áhuga fólks og ná breytingunum inn í menninguna. Þær voru allar sammála um að þetta 

tæki langan tíma en næðist smátt og smátt meira inn. „Þetta er langhlaup, ég held við 

höfum alltaf vitað það reyndar“, sagði Lára. 

 

7.1.1.5 Kynslóðaskipti 

Sigríður og Anna töluðu sérstaklega um kynslóðaskipti á spítalanum. Nú væru að koma 

inn kynslóðir sem að: „... eru raunverulega að bylta heiminum. Þau eru komin með 

þekkinguna til að gera eitthvað“, sagði Sigríður. Nýir stjórnendur eru búnir að mennta sig 

í stjórnun og hafa alist upp í breyttu umhverfi spítalans. Þessir einstaklingar ætla sér að 

ná stjórnunarárangri, með góða vinnustaði og hugsa vel um starfsfólkið sitt. Anna bætir 

við að þessi nýja kynslóð sé jafnvel búin að læra um straumlínustjórnun í háskólanum og 

sagði:  

Það er svo gaman að sjá þetta fólk koma inn og það er ekki að gefa neinn 
afslátt [...]. Við erum að fara að nota lean sko, Landspítalinn er að nota lean 
og [...] þá kemur þessi pressa með unga fólkinu og það [...] fyllir mann 
einhverri svona ákveðinni von um að við munum ná alveg stórkostlegum 
árangri á árunum sem eru framundan, með þessu fólki. Og sem er líka bara 
framtíðarstarfsmenn í nýju húsnæði [...]. Þetta er bara svo gaman og 
spennandi. 

 

7.1.2 Starfsfólk Landspítala 

Haustið 2011 var fyrsti stjórnendafundurinn þar sem straumlínustjórnun og innleiðingin 

voru kynnt. Tekin var ákvörðun strax í upphafi að fá aðstoð frá McKinsey við 

aðferðafræðina, kennsluna og stuðninginn við verkefnin en að þeir myndu ekki gera 

verkefnin. „Það var alltaf hugmyndin að það væri verið að vinna alla hluti í nærumhverfinu 
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en ekki einhvers staðar utan frá“, sagði Jóhanna. „Við vildum að það [...] sæti hjá fólkinu 

sem væri að gera það. Það bara gekk mjög vel“, sagði Halldóra.  

Anna og Halldóra sögðu frá því að í upphafi hafi aðeins verið þjálfunardagur fyrir þá 

sem taka áttu þátt í verkefnum. Ári síðar bættist við umbótaþjálfun og nokkrum árum 

eftir það byrjuðu opin námskeið fyrir allt starfsfólk en innleiðingin tók mikið stökk með 

þeim. Fram að því fannst Önnu þetta vera á „need to know basis.“ Nú hafa einhver svið 

sett það sem skyldu að starfsfólk þeirra fari á straumlínustjórnunarnámskeið spítalans en 

fram að þessu hefur það verið val hvers og eins. „Þannig að það hefur verið bara svona 

þeir sem að hafa haft áhuga og þá í upphafi verkefna sem að við höfum verið að kynna 

þetta“, sagði Anna. 

 

7.1.2.1 Upplýsingaflæði 

Varðandi upplýsingaflæði og aðgengi að upplýsingum voru viðmælendurnir allir sammála 

um að það væri orðið mun betra en í upphafi þrátt fyrir að hvert svið vinni með sínum 

hætti. Nú er mun meira lagt upp úr kynningum og að hafa efni aðgengilegt. Þeir sem að 

hafi farið í gegnum umbótaþjálfun eru með uppskerudag þar sem verkefnin eru kynnt. 

Starfsfólk fær þjálfun og kynningu í gegnum umbótaskólann. Eitt sinn voru umbótadagar 

en nú er haldin umbótaráðstefna og finnst Halldóru þær vera að kveikja í fólki. Það nýjasta 

eru stöðumatsfundir og umbótatöflufundir Landspítala. Anna hefur verið að spyrja 

starfsfólk út í stöðumatið og fólk er gegnum gangandi ánægt með þessa breytingu og að 

fá þessa upplýsingagjöf. Önnu finnst fólkið vera að upplifa straumlínustjórnunina í 

gegnum stöðumatið, það er svo áþreifanlegt og nálægt starfsfólkinu á hverjum degi. 

„Þannig að ég held að það sé, við komum með mjög öflugt tól til þess að miðla enn frekar 

þessari hugmyndafræði“, sagði Anna. 

Sigríður segir að með straumlínustjórnun læri maður að umbætur séu viðfangsefni á 

hverjum einasta degi, allt árið í kring. Umræðan um upplýsingaflæði til starfsmanna hafi 

svo lyfst ofar með hverju verkefninu og nú séu komin á laggirnar samskiptadeild og 

sjónvarspsstöð. „Þetta hefði aldrei held ég orðið til nema útaf lean. Ég er alveg sannfærð 

um það“, sagði Sigríður. Það hefur verið gert mikið af kynningarmyndböndum og svo eru 

deildar og einingar að kynna niðurstöðurnar á sínum föstu fundum. Verkefnin eru einnig 

kynnt í tölvupóstum, stöðumati, á Workplace og Facebook. Svo eru vordagar vísinda, vika 
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hjúkrunar og fleiri þemadagar þar sem þetta er kynnt á veggspjöldum. „Það eru margar, 

margar miðlunarleiðir. [...] Þannig að alls staðar þar sem við getum sagt frá segjum við 

frá“, sagði Sigríður. Jafnframt bætir Sigríður við að allar þessar miðlunarleiðir hefðu áður 

verið nær óhugsandi og: „hefðu ekki þótt við hæfi, [...] við erum mjög íhaldssöm stofnun“. 

 

7.1.2.2 Framlínan 

Jóhanna sagði að strax hefði verið lögð áhersla á starfsfólkið í framlínunni. Til að gera 

hlutina skilvirkari og eyða sóun yrði það að koma frá fólkinu í framlínunni. „Það var svona 

svolítið mantran að ef að fólkið á gólfinu fyndi það að það gæti breytt hlutunum að þá [...] 

myndi okkur vel farnast“, sagði Jóhanna. Lára sagði frá því að það hafi alltaf verið eitthvað 

augnablik í glærukynningunum í upphafi verkefna þar sem það kviknaði á öllum perunum 

hjá starfsfólkinu og við það hafi andrúmsloftið breyst. „Og þá bara fann maður, nú er ég 

búin að ná þeim, [...] nú vilja þau vera með mér og nú hjálpa þau mér við þetta. Þannig að 

[...] þetta er eitthvað svo mikið common sense að mörgu leyti“, sagði Lára. Þegar farið var 

í fyrstu 5S verkefnin vakti það heilmikla athygli og kveikti í mörgu starfsfólki en Jóhanna 

segir að þannig hafi þau raunverulega fengið starfsfólkið á gólfinu í lið með sér.  

Jóhanna segir: „Þetta er valdeflandi fyrir fólk. [...] Ég held að McKinsey hafi leitt okkur 

á þær brautir, að þau sögðu látið fólkið á gólfinu vinna þetta, þið verðið að styðja við 

þetta“. Jafnframt bætir hún við: 

Þetta var markaðsett svolítið sem verkfæri starfsmanna [...] það var öll 
áherslan á að fólkið á gólfinu ætti að vinna í þessum verkefnum, ætti að greina 
hvað það væri, koma með hugmyndirnar og mikið lagt upp úr því að þetta 
væru bara litlir hlutir, alls ekki fara í of stóra hluti. Og svo fór fólk að sjá 
árangurinn af þessu og það varð sumstaðar á sumum einingum þar sem [...] 
náðist upp svona stemming og þá var þetta næstum því svona eins og 
trúarkult sko [...] fólki fannst þetta bara vera hið eina sanna. 

Áhersla er á virðingu fyrir fólki og Halldóra segir að megin markmiðið sé „að rödd 

starfsmanna heyrist [...], það þori allir að segja sitt álit.“ Farið hefur verið í átaksverkefni 

þar sem sjúklingar og starfsfólk er hvatt til að koma með ábendingar og í kjölfarið hefur 

starfsfólk verið duglegra við að koma skoðunum sínum á framfæri, meðal annars um 

vöntun á fatnaði og mat. Sigríður telur að starfsfólki finnist nú mun líklegra að það geti 

haft einhver áhrif á umhverfið sitt heldur en fyrir innleiðinguna. 
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Það er ennþá langt í land segir Anna. Henni finnst að það eigi eftir að virkja framlínuna 

betur. „Það eiga allir að vera að vinna að umbótum, á öllum levelum. Framlínan er það 

sem að við eigum eftir að virkja miklu, miklu betur“, sagði Anna. Það þarf að ná til allra og 

gefa fólki umboð til að vinna að umbótum. Fólk er að vakna upp og átta sig á að það má 

gera ýmsa hluti en það þarf stuðning stjórnenda.  

 

7.1.2.3 Stjórnendur 

Það er ennþá mótstaða „á þeim einingum þar sem að stjórnendur hafa ekki viljað fara í 

þjálfun og nýta sér þetta“, sagði Anna. En það er jafnframt erfiðast þegar stjórnendur eru 

á móti, þá þokast ekkert. „Þú getur alveg predikerað eitthvað yfir starfsfólkinu og sagt því, 

þetta er sniðugt að nota en ef að stjórnandinn vill ekki nota það þá [...] verður ekkert 

unnið í þannig umbótum á deildinni. Og það hef ég upplifað mjög sterkt,“ segir Anna. Eftir 

því sem fleiri fara á námskeiðin kemur hins vegar alltaf meiri og meiri pressa neðan frá og 

upp á deildunum. Það eru alltaf einhverjir sem eru nógu sterkir til þess að banka upp á 

hjá stjórnendum og benda á sóun og lausnir við henni. En það fer eftir menningunni og 

einstaklingunum hvort að þetta vinnst þá leiðina. Önnu finnst virka best á stjórnendur 

sem eru á móti, að vinna á þeim úr báðum áttum. Best er þó þegar menn sjá þetta sjálfir 

eða þetta kemur frá grasrótinni og þeir hlusta á starfsfólkið. 

 

7.1.2.4 Andstaða 

Anna lýsir innleiðingunni sem alveg týpískri innleiðingu breytinga. Það voru 15% algjörlega 

með, 15% alveg á móti og svo restin þar á milli. Hún segir að þessi öflugi hópur hafi dregið 

þetta áfram og smátt og smátt séu þessir í miðjunni að hoppa á vagninn og andstaðan fari 

minnkandi. Sigríður segir að það þurfi eiginlega aldrei að sannfæra neinn sem að hefur 

komið að verkefnunum. Það sé hins vegar aðeins erfiðara með þá sem að standa fyrir 

utan, fólki finnst skrítið að vera að nota eitthvað úr framleiðslugeiranum. „Það eru múrar 

sem eru fljótir að falla eftir að maður er búinn að fá tækifæri til að vinna með fólki“, sagði 

Sigríður. Fólk skilur hvað verið er að tala um þegar talað er um að draga úr sóun. Að það 

þýði ekki að verið sé að skera niður og missa gæði eða auka vinnuálag starfsmanna heldur 

að verið sé að frelsa það frá merkingarlausum hlutum og þá verður þetta ekkert mál. „Um 
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leið og maður nær þessu samtali þá er þetta ekkert mál. [...] Allt snýst þetta um samtalið“, 

sagði Sigríður. 

Sigríður segir að það sé ennþá fólk sem neiti að taka þátt og að það séu ekki allir 

sannfærðir um að þetta sé leiðin. Fólk geti hins vegar oftar sett sig 150% á bakvið þá 

hugsun að verið sé að vinna að umbótum og að endurbæta ferla frekar en að 

straumlínustjórnun sé eina svarið. Yfirleitt minnkar mótstaðan við það að starfsfólk fari í 

þjálfun, sér í lagi hjá stjórnendum. Í öðrum tilfellum hefur verið gripið til þess að kalla 

þetta ekkert endilega straumlínustjórnun þegar farið hefur verið í verkefni hjá 

stjórnendum sem eru á móti. Anna segir að þau séu líka enn á þeim stað að vinna með 

þeim sem að hafa áhuga og vilja og að það sé ekki til nægur kraftur til að tækla hina. Hún 

bætir við: 

Strategían er í raun og veru svolítið að þeir einangrast þá bara. Og við vinnum 
með þeim sem eru [...] viljugir, langar að gera eitthvað og reynum þá að sanna 
gildi aðferðafræðinnar með góðum fordæmum [...]. Og það held ég að virki 
sterkast á þessa einstaklinga sem eru á móti. Af því oft er þetta fólk sem vill 
standa sig vel, vill vera framarlega og best í öllu og þegar það sér að einhverjir 
eru að hlaupa framúr á einhverjum sviðum að þá kemur það með. Og það bara 
þarf að finna sína leið að því og helst að fá að uppgötva það sjálft. 

 

7.1.2.5 Fara með þeim sem vilja 

Sigríður sagði að lögð hafi verið áhersla á að byrja hægt og hafa innleiðinguna mjúka, gera 

þetta eitthvað sem að fólk langaði til að koma og læra og langaði til að taka þátt í, „þannig 

að þú fengir raunverulega þátttöku frá framlínunni.“ Lögð var áhersla á að byrja á að 

verkja áhuga hjá framlínunni og leiða þetta svo upp. Sigríður telur það hafa verið alveg 

rétta ákvörðun að fara í grasrótarinnleiðingu en segir jafnframt: 

En hún kannski er ekkert rosalega svona, hún er ekkert alveg svona þjóðvegur 
eitt neitt, fyrir vikið heldur, það er fullt af aukaleiðum og sérleiðum og allt það. 
Maður er ekki alveg jafn markviss á þann hátt á svona stórum stað. 

Viðmælendurnir voru sammála um að tekin hafi verið sú ákvörðun að þrengja ekki 

aðferðafræðinni upp á starfsfólkið heldur fara af stað með verkefni þar sem stjórnendur 

og starfsfólkið vildu vera með. „En ég held að í þessu er svolítið strategían hjá okkur bara 

að vinna með þeim sem að virkilega hafa áhuga og vilja nýta sér þetta og nota þá það til 
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þess að sýna að þetta virkar“, sagði Anna. Lára tekur í sama streng og segir að þegar fólk 

sé ekki tilbúið í breytingar að þá verði bara svo að vera. Halldóra sagði: 

Það voru sumir sem vildu síður fara heldur en aðrir og við fórum bara þá [...] 
með þeim sem vildu fara. Við [...] ákváðum að vera ekkert að eyða rosalegu 
púðri í að sannfæra Jón sem vildi ekki vera með eða Gunnu eða hver sem það 
var. Við bara fórum þá annað, þar sem fólk vildi [...] fara í þessar breytingar. 
Og það hefur hjálpað okkur mjög mikið. 

Lára telur lykilinn vera að nálgast verkefnin út frá öryggi sjúklinga og að draga úr sóun 

og „þá einhvern megin er fólk með.“ Í upphafi fann Lára ákveðna hræðslu hjá starfsfólkinu 

við að það ætti að leggja niður störf og spara og talar um hversu mikilvægt það sé að taka 

það fram í byrjun verkefna að það sé alls ekki markmiðið. Hún bætir við að það hafi oft 

reynst erfitt að ná til fólks og vinda ofan af einhverjum misskilningi og verkefnin tekið mun 

lengri tíma en hún ætlaði sér í upphafi. „Þegar maður [...] fattar það bara að byrja þá að 

vinna með þeim sem að vilja vinna með manni og ná árangri þar að þá koma hinir líka [...] 

með“, sagði Lára. Lára segir þátttöku starfsmanna vera lykilinn að því að vinda ofan af 

mótstöðu og nú sé starfsfólk farið að sjá að þetta sé aðferð sem virkar. Það gengur sífellt 

betur að fá fólk til að taka þátt. Nú er svo komið að það er orðið ákall frá þeim sem ekki 

vildu taka þátt í upphafi og þeim sem eru að koma nýjir inn, „þeir vilja vera með og ætla 

ekki að sitja eftir,“ sagði Halldóra. 

 

7.1.3 Það sem vel var gert 

Flestir viðmælendurnir töluðu um breyttan anda sem kom inn með nýjum forstjóra og 

aðstoðarforstjóra fyrir innleiðinguna. Nýr forstjóri hafði sagt: „Þið verðið að hysja upp um 

ykkur, þið verðið að fara að vinna hér í umbótum og skilvirkt og laga ferlana ykkar og 

biðtíma og skoða og þekkja gögnin ykkar“, sagði Jóhanna. Við það varð vakning á mörgum 

vígstöðum. Aðstoðarforstjórinn sem kom ekki úr heilbrigðisstétt og hafði verið í allt 

öðruvísi umhverfi áður var á sama máli. Jóhanna lýsir því þannig:  

Honum fannst svo skrítið hvað allir ferlar voru brotnir og óljósir og bara 
einhvern megin svona vinnulagið á okkur og kannski sérstaklega þetta að 
honum fannst við alltaf vera einhvern megin að fara út í risastór verkefni sem 
enduðu svo kannski bara á einhverri skýrslu eða bara fólk gafst upp á miðri 
leið.  
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Á fyrstu árum innleiðingarinnar var byrjað að plægja jarðveginn. Stöðugar umbætur 

voru settar inn í stefnu spítalans og framþróun sem eitt af gildum hans. Innleiðing á 

stöðugum umbótum finnst Sigríði hafa gengið mjög vel og að þar spili 

stefnuþríhyrningurinn og gildi spítalans stórt hlutverk. Lára segir starfsáætlunina og 

stefnumótunarvinnuna veita góða tengingu fyrir straumlínustjórnun inn í starfsemina. Til 

að mynda sé auðvelt að fara í umbætur sem koma fram í starfsáætluninni. 

Láru fannst vandað vel til verka strax í upphafi og að það hafi verið algjört lykilatriði að 

áherslan var aldrei á fjármál eða að spara heldur alltaf á öryggi sjúklinga og að draga úr 

sóun. „Ég held að það hafi skipt gríðarlega miklu máli“, sagði Lára. Jóhönnu finnst það 

einnig hafa verið frábær árangur þegar hætt var að horfa á reksturinn og áherslan lögð á 

sjúklinginn og öryggi hans. Sjúklingurinn er efstur í stefnupýramídanum „og þegar þú 

spyrð starfsmann á Landspítala hvað er í öndvegi, ég held að allir myndu segja 

sjúklingurinn“, sagði Jóhanna. 

 

7.1.3.1 Allir á sömu blaðsíðu 

Anna talar um hófstillta nálgun í byrjun sem hún telur hafa verið hárrétta ákvörðun. 

Stjórnendur tóku strax þá ákvörðun að McKinsey myndi kenna ákveðnum hópi 

aðferðafræðina sem síðan myndi kenna út frá sér og þannig myndi þetta breiðast út. „Ég 

man að það var nú sennilega fyrsta góða ákvörðunin sem var tekin“, sagði Jóhanna. Það 

var byrjað smátt og þetta látið vaxa, það áttu ekki allir að taka þátt strax frá upphafi heldur 

var unnið með þeim sem voru tilbúnir til þess að prófa sagði Anna. 

Heilt á litið finnst Önnu að Landspítali hafi ákveðinn kraft og seiglu í sínu DNA til að 

keyra þetta áfram. Galdurinn er líka að finna rétta fólkið til að vinna í þessu. Þannig megi 

sýna hvað straumlínustjórnun sé og að hún virki. Það kom Jóhönnu verulega á óvart hvað 

það geta ótrúlegir hlutir gerst þegar rétta fólkið næst saman. Þegar fólk sem á hlutdeild 

að einhverju ferli en hittist kannski aldrei, kemur saman og horfir á hlutina hvað það getur 

verið lausnamiðað og hlutirnir bara leysast. „Það er galdurinn sem gerist hjá þeim sem 

eru að breyta ferlinu. Það er flottast“, sagði Jóhanna.  

Sigríður segir að straumlínustjórnun sé orðinn hluti af því sem Landspítali er og að það 

hefði ekki gerst nema af því að starfsmenn sameinuðust um aðferð. Það að spítalinn sé 

allur á þessari vegferð gefur einstaka sviðum og deildum aukinn styrk við að innleiða 
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straumlínustjórnun sagði Anna. Nú séu mjög margir sem að viti að það er 

straumlínustjórnun á Landspítala. Það hjálpar líka að það eru heilbrigiðsstofnanir um allan 

heim að innleiða straumlínustjórnun og að leggja áherslu á umbætur, „við erum ekkert 

ein“, sagði Lára. 

Sigríður segir að straumlínustjórnun sé frábær á sinn hátt og það að nú sé 

verkefnastjóri á hverju sviði hafi gefið verkefnastjórnun jafn háan sess og öðrum stöðum. 

Að geta átt tungumálið við aðra sem að fást sjaldan við verkefni, það sé ómetanlegt. 

„Þetta eru bara common sense hlutir“, segir Sigríður. „Vanalega í verkefnastjórnun þarf 

að velja aðferðafræðina fyrir hvert verkefni eftir umfangi og eðli þess en 

straumlínustjórnun veitir fólki, sem að vinnur kannski sjaldan að verkefnum, tól og 

aðferðir sem að allir skilja og geta unnið með“, segir Sigríður og bætir við: 

Þetta er rosalega þægilegt, að sú umræða þarf aldrei að eiga sér stað þú getur 
bara kynnt þetta, þetta samsvarar sér algjörlega að [...] hinni vísindalegu 
aðferð og vísindalegu hugsun. Að við tökum út gögn og kynnum okkur málið. 
Við tökum afstöðu og orsakagreinum alla þessa hluti. Að þetta fellur mjög vel 
að [...] þekkingarheimi heilbrigðisstarfsfólks yfir höfuð. 

 

7.1.3.2 Árangur 

Lára segir að það geti verið erfitt að mæla og sjá árangur en að vissulega hafi innleiðingin 

skilað árangri. Hún getur ekki dregið fram einhverja mælingu til að bera saman en fólk er 

tilbúnara í breytingar og þær eru orðnar hluti af daglegu starfi. Fólk er farið að þekkja 

aðferðinar og nota þær og það er ákveðinn árangur. Láru finnst meiri áhersla hafa verið 

lögð á að nýta aðföngin betur og að breyting hafi orðið á menningunni. Það er meiri agi í 

kringum ákveðna hluti og þeir eru betri þrátt fyrir að vera ekki fullkomnir. Innleiðingin 

hefur líka hjálpað deildum að búa til mælikvarða, hvort sem það séu tímasetningar eða 

gátlistar. Það hefur sett áherslu á að starfsmenn reyni að bæta sig í hinni daglegu 

starfsemi. 

Önnu finnst innleiðingin á skemmtilegum stað og þar sé umbótaskólinn og því sem 

hann sé að skila, efst á lista. Eftirspurn eftir lean 01 og lean 02 er mjög mikil og biðlisti 

hefur myndast á síðustu námskeiðum segir Halldóra. Lára er einnig ánægð með 

umbótaskólann og finnst hafa tekist vel að festa hann í sessi. Fólk vilji koma á námskeiðin 
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og alltaf sé að fjölga í hópi þeirra sem geti kennt aðferðirnar. Anna bætir við að fjöldi 

þeirra sem fari á námskeiðin sé einnig að aukast og henni finnst þetta vera að springa út.  

Halldóra segir að það sé miserfitt að fá starfsfólk með og að ákveðnir hópar séu erfiðari 

en aðrir. Það séu hins vegar allir hægt og bítandi að koma með. Straumlínustjórnun virkar 

líka vel þegar vinna þarf þvert á einingar, sprengja upp sílóin og höggva á hnúta því að fólk 

hefur alls konar sjónarmið. „Þegar þú nálgast þetta bara út frá flæði, hvað er besta flæðið 

fyrir sýnið eða fyrir sjúklinginn, þá bara fara öll önnur sjónarmið einhvern megin [...] til 

hliðar“, sagði Anna. Halldóru finnst innleiðingin líka hafa skilað því að spítalinn sé að 

minnka og boðleiðir þvert á einingar að styttast. „Mér finnst við hafa náð [...] meiri svona 

samstarfsvettvangi“, sagði Halldóra. Lára tekur í sama streng og segir að teymisvinna sé 

meiri og samstaða breiðari. 

Jóhanna telur að bylting hafi orðið í upplýsingaflæði með stöðumatsfundunum. Hún 

telur þá einnig hafa aukið skilning á starfsemi annarra, á viðbrögðum, forgangsröðun og 

umræðum meðal annars á áhættum í umhverfinu. Stöðumatinu er gefið mikið vægi og 

því stýrir alltaf einhver úr framkvæmdastjórn, alla daga ársins og er jafnframt ábyrgur 

þann sólarhringinn fyrir því sem að þar kemur uppá. Halldóra telur að upplýsingaflæðið 

sé mun betra nú og Jóhanna sagði: 

Upplýsingaflæðið það á sér stað, það er kallað eftir því, það er ákveðið handrit 
og á deildunum að þá lyftir þetta upp, [...] hver er veikastur, hvernig er 
mönnunin, hvernig er flæðið hjá okkur, [..], hver er í sérstakri áhættu sem að 
hefur náttla bara, ég held að það [...] hafi aukið öryggi sjúklinga og 
starfsmanna alveg ótrúlega, ótrúlega mikið. 

Önnu finnst spítalinn vera kominn langt aðferðafræði- og þekkingarlega séð en að það 

sé samt ekki hægt að segja að það sé búið að innleiða straumlínustjórnun inn á allan 

spítalann. „En við erum komin vel á veg“, sagði Anna. Önnu finnst 5S verkefnin hafa verið 

gríðarlega skemmtileg og að þau hafi verið ákveðin lyftistöng. „Þegar maður getur lyft 

starfsánægju og bætt vinnuaðstöðu að það finnst mér vera að ná árangri“, sagði Anna. 

 

7.1.3.3 Allir finna mun 

Sigríði finnst gaman að líta til baka og sjá hvað spítalinn hefur náð langt. „Þótt að manni 

finnst ekkert vera að gerast að þá, þá erum við alltaf að færast áfram og mér finnst það 

frábært“, sagði Sigríður. Halldóra segist finna mun en starfsfólk, sjúklingar og 
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skjólstæðingar finni líka mun og hafi komið þeim skilaboðum áleiðis. Henni finnst 

innleiðingin hafa gengið vel og sér mjög margt vera að gerast. Lára segir að það sé alltaf 

verið að reyna að bæta við, þroska þetta lengra og nýta fleiri aðferðir og spítalinn sé því 

langt því frá að vera staðnaður. 

Önnu finnst magnað að sjá hversu öflugt tól straumlínustjórnun er og hvaða árangri er 

hægt að ná með henni. Halldóru finnst líka gaman að sjá hvað árangurinn er farinn að 

smita út í aðrar heilbrigðisstofnanir á Íslandi, sem að sækjast nú eftir aðstoð frá 

Landspítala við að innleiða straumlínustjórnun. Lára tekur í sama streng og finnst 

ánægjulegt að vera „brautryðjendur á Íslandi“ og að leitað sé til þeirra. 

 

7.1.4 Það sem betur hefði mátt fara 

Jóhönnu finnst að spítalinn hefði frá upphafi átt að kalla þetta straumlínustjórnun en ekki 

lean og að núna ætti jafnvel frekar að tala um umbætur því að hugtök geti ruglað 

starfsfólk. Fólk talar um leanverkefni en þetta séu í raun bara stöðugar umbætur, 

stundum séu verkfæri straumlínustjórnunar notuð og stundum einhver önnur. Það sama 

á við um umbótaráðstefnu Landspítalans sem hefur verið kölluð lean ráðstefna. „Það 

skipti máli vegna þess að þetta lean, þeir sem ekki þekkja þetta, virkar pínu fráhrindandi 

en umbætur skilja allir“, sagði Jóhanna. Lára bendir á að það séu ekki allar breytingar 

umbætur og það sé mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Það sé vel hægt að breyta 

einhverju án þess að gera hlutina betri og það sé þessi lærdómur sem að hafi komið þegar 

hún fór hrærast í þessu meira og meira. 

 

7.1.4.1 Að virkja stjórnendur 

Jóhanna talar um að henni finnist allan tíman hafa vantað að framkvæmdastjórn tæki þátt 

í verkefnum. Halldóra hefði einnig viljað fá framkvæmdasstjórana sterkari inn fyrr. 

Starfsfólkið verður að sjá og upplifa að stjórnendur kunni þetta og viti um hvað þeir eru 

að tala, annars er innleiðingin ekki nógu trúverðug. Sigríður telur að ekki hafi verið tekið 

nógu markvisst á þátttöku millistjórnenda. „Að þetta sé bara hluti af 

stjórnendaþjálfuninni. Við höfum ekki náð að raungera það alla leið að mínu mati“, sagði 

Sigríður og Jóhanna tekur í sama streng. Anna telur að það hefði mátt vera þyngri áhersla 
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á stjórnendur í byrjun og meiri pressa á þá að innleiða þetta. Það var hins vegar valin 

önnur nálgun og hún segir jafnframt að sú nálgun hafi verið skynsamleg, að byrja á hinum 

endanum og láta þetta þróast hægt. „Þetta eru bara fyrstu 7 árin og svo bara höldum við 

áfram. [...] þetta er svo flókin stofnun líka“, sagði Jóhanna. 

 

7.1.4.2 Að virkja grasrótina 

Innleiðingin hefur verið misjöfn milli deilda og sviða og fyrstu árin voru sumar deildir sem 

að höfðu engan áhuga á þessu. Sums staðar getur starfsfólk ennþá ýtt þessu frá sér en á 

öðrum stöðum er orðin skylda að sækja námskeiðin og nýta sér straumlínustjórnun. „Það 

er náttla sérstaklega þar sem stjórnendur hafa ekki tekið þetta upp [...] að þá [...] veit fólk 

ekki hvað þetta er“, sagði Anna.  

Halldóru finnst að umbótaskólinn hefði mátt koma fyrr inn og Jóhönnu finnst að það 

hefði átt að vera meiri áhersla á að starfsfólk færi á þessi námskeið, bæði fyrr og nú. Lára 

er á sama máli og finnst vanta að virkja grasrótina betur, fá fleiri til að taka lean 01 og að 

vera með í þessu. „Ég held að það, það er lykillinn. Allar þessar litlu umbætur sem er hægt 

að gera, bara í starfseminni“, sagði Lára. 

Jóhönnu finnst erfitt að vera með öfluga lean þjálfara sem fá ekki tækifæri til að vinna 

að verkefnum vegna þess hversu lítinn tíma þeir hafa aflögu. Búið er að þjálfa fólk upp en 

svo hefur það ekkert svigrúm þar sem það þarf að sinna sínum daglegu störfum. Henni 

finnst mikilvægt að allir almennir starfsmenn fari á lean 01 svo að þeir viti um hvað málið 

snýst og lean þjálfararnir geti svo gripið þessa litlu hluti og breytt þeim með aðstoð 

starfsmannanna. 

 

7.1.4.3 Gæðastjórar 

Önnu finnst hafa verið litið framhjá gæðastjórum við innleiðinguna. Það var umbótastarf 

fyrir sem var á höndum gæðastjóranna en við innleiðinguna voru þjálfaðir upp lean 

þjálfarar og umbótastarfið fór í annan farveg. Önnu finnst að það hefði átt að keyra þetta 

saman strax frá upphafi. Þetta sé hins vegar eitthvað sem sé að koma núna en það sé allt 

of stutt síðan. Anna sagði: 
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Því lean er náttla bara [...] aðferðafræði við að vinna að stöðugum umbótum 
sem er einn kafli í gæðastjórnunarkerfinu sem við erum að reyna að innleiða 
hérna. Þannig að [...] keyra þetta sem umbótastarf [...] sér og gæðastjórnun 
sem eitthvað annað það bara meikaði engan sens fyrir mér. Og þetta held ég 
að hafi verið feill í innleiðingunni frá byrjun. 

Þessi ákvörðun skapaði óánægju meðal gæðastjóra. Það hefði átt að byrja á því að 

þjálfa þá og skilgreina öll hlutverk betur, hvað væri hlutverk lean þjálfaranna og hvað 

heyrði undir gæðastjórana. Anna viðurkennir að vissulega þurfti að fá fleiri inn í 

umbótastarfið en að þetta hafi ekki verið rétta leiðin.  

Jóhönnu finnst að þetta passi allt saman, það er gæðastjórnun og straumlínustjórnun 

og ekki síður verkefnastjórnun. Hún segir jafnframt að verkefnastjórnun snúist um það að 

skilgreina verkefnið, afmarka það, setja markmið og finna út hvernig skuli vinna það. 

Næsta skref sé að velja þau verkfæri sem eigi við hverju sinni, hvort sem það er 5S, 

virðisgreining eða eitthvað annað. Jóhanna viðurkennir að ekki séu allir sammála um 

þetta og: 

Aðal [...] gagnrýnisraddirnar hafa kannski komið mest frá þeim sem að hafa 
unnið hvað lengst við svona heildstæða gæðastjórnun og vilja meina að þetta 
sé bara, þetta sé verkfæri en ekki hugmyndafræði. Eða sko auðvitað er þetta 
hugmyndafræði en þetta komi ekki í staðinn fyrir neitt og hefur kannski 
fundist vera pínu svona sparkað í [...] strúktúrinn í [...] heildstæðri 
gæðastjórnun. 

Jóhanna er að vissu leyti sammála gæðastjórunum og segir að það hafi verið erfitt 

fyrstu árin að rekja hvar ákvörðun var tekin og hvað hafi verið gert. Það voru engar 

skýrslur en sumt þarf að vera skráð og hægt að rekja. Hún segir að það hafi vissulega mátt 

slaka aðeins á og að fundargerðir væru ekki aðalatriði en suma hluti þurfi samt að skrá 

niður svo að hægt sé að fylgja þeim eftir. Jóhanna segir þetta hins vegar aðeins vera að 

koma til baka núna. 

 

7.1.4.4 Lærdómur og mat á árangri 

Halldóra segir að Landspítali sé ekki nógu duglegur í að mæla. Búið er að breyta töluvert 

mörgum hlutum en engar mælingar séu til um árangurinn. Lára tekur í sama streng og 

segir að vissulega hafi innleiðingin skilað árangri en hún geti samt ekki dregið fram neina 

mælingu sem að sýni svart á hvítu ávinninginn. Sigríður er á sama máli og segir spítalann 

ekki vera nógu agaðan í að halda utan um lærdóminn. Fólk er sífellt að finna upp hjólið og 
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verkefni stoppi alltaf á sömu hlutunum. Jóhönnu finnst vanta skýrari umgjörð, gott 

utanumhald og yfirsýn, bæði yfir hver á að gera hvað og á hvern þetta hefur áhrif. „Ef að 

ég breyti einhverju í mínu ferli [...] þá getur það haft áhrif langt út fyrir sig og það þarf 

svona að sjá svolítið fyrir endann á því. Þannig að þetta þarf allt að [...] passa saman, í 

púsluspilinu sko“, sagði Jóhanna. 

Sigríður hefði viljað sjá að starfsfólkið væri að vinna meira saman og væri meira 

styðjandi við hvert annað. Henni finnst einnig mikilvægt að skapa þekkingargrunn þar sem 

verkefnum er safnað saman, það gefur leið til að þroskast og geyma reynslu verkefna. 

Verið er að vinna í þessu og komið er sérstakt verkefnaráð sem hefur umsjón með 

grunninum. Hún segir að stofnunin sé bara að þroskast í sinni verkefnastjórnun. 

Sigríði finnst svekkjandi að hugsa til þess þessum árum seinna að hafa ekkert í 

höndunum sem að sýnir árangurinn af innleiðingunni. „Þú vilt vita hvað ætluðum við að 

gera, hvernig tókst það, hvar vorum við í miðri á og allt þetta. [...] Við getum ekki sagt, við 

erum 7% hagkvæmari [...], sjúklingarnir eru 100% [...] ánægðari“, sagði Sigríður. Á sama 

tíma getur hún hins vegar sagt að þetta sé engan veginn sami spítalinn. Hún bætir því við 

að spítalinn þurfi að þróa sína eigin kvarða og þar geti hann staðið sig miklu betur. 

Halldóra er á sama máli og segir að þarna sé sóknarfæri. „Það er alltaf svona í kollinum á 

mér að við þurfum að gera eitthvað, að mæla betur árangurinn af því sem við erum að 

gera“, sagði Halldóra.   
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7.2 Megindleg rannsókn 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar var byggður á spurningalista sem samanstóð af 33 

spurningum. Hér á eftir verður notast við lýsandi tölfræði þar sem niðurstöður hverrar 

spurningar fyrir sig verða birtar meðal annars með hjálp tíðnitafla og mynda. 

 

Spurning 1: Aldur 

Alls svöruðu 304 þátttakendur fyrstu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

32,2% eru 41-60 ára (sjá töflu 2). Þar sem að aðeins einn einstaklingur var á aldrinum 20 

ára eða yngri verður sá flokkur sameinaður flokknum 21-40 ára við alla frekari útreikninga 

á aldri þátttakenda. 

 

Tafla 2 - Aldur þátttakenda 

 

 

Spurning 2: Kyn 

Alls svöruðu 304 þátttakendur annarri spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

78,9% eru konur en sá fjöldi er í réttu samræmi við úrtakið (sjá töflu 3). 

 

Tafla 3 - Kyn þátttakenda 
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Spurning 3: Menntun 

Alls svöruðu 304 þátttakendur þriðju spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

42,4% hafa lokið meistaranámi eða meira í háskóla (sjá töflu 4). Alls höfðu 82,6% 

þátttakenda lokið einhvers konar háskólanámi. 

 

Tafla 4 - Menntun þátttakenda 
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Spurning 4: Á hvaða sviði vinnur þú? 
Alls svöruðu 304 þátttakendur fjórðu spurningunni eða 100% svarenda. Dreifingin var 

nokkuð jöfn á milli sviða en flestir þeirra sem svöruðu spurningunni eða 19,4% vinna á 

Lyflækningasviði (sjá töflu 5). 

 

Tafla 5 - Á hvaða sviði vinnur þú? 

 

 

Spurning 5: Hversu lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur fimmtu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra 

eða 52,0% hafa unnið í 11 ár eða meira á Landspítala (sjá töflu 6). 

 

Tafla 6 - Hversu lengi hefur þú unnið á Landspítala? 
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Spurning 6: Þekkir þú stefnu Landspítala? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur sjöttu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

79,9% þekkja stefnu Landspítala (sjá töflu 7). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki 

svara eru skilgreind sem missing. 

 

Tafla 7 - Þekkir þú stefnu Landspítala? 

 

 

Spurning 7: Þekkir þú stefnu þíns sviðs? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur sjöundu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra 

eða 70,7% þekkja stefnu síns sviðs (sjá töflu 8). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki 

svara eru skilgreind sem missing. 

 

Tafla 8 - Þekkir þú stefnu þíns sviðs? 

 

  



 

83 

Spurning 8: Tókst þú þátt í stefnumótun Landspítala þegar ný stefna var mótuð árið 

2017? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur áttundu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra 

eða 74,7% tóku ekki þátt í stefnumótun Landspítala þegar ný stefna var mótuð árið 2017 

(sjá töflu 9). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. 

 

Tafla 9 - Tókst þú þátt í stefnumótun Landspítala þegar ný stefna var mótuð árið 2017? 
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Spurning 9: Bauðst þér tækifæri til þess að taka þátt í stefnumótun Landspítala þegar 

ný stefna var mótuð árið 2017? 

Af þeim 227 sem að ekki tóku þátt í stefnumótun Landspítala árið 2017 og svöruðu Nei í 

spurningu átta svöruðu 227 þátttakendur níundu spurningunni eða 100% svarenda. 

Flestir þeirra eða 70,0% bauðst ekki tækifæri til þess að taka þátt í stefnumótuninni árið 

2017 (sjá töflu 10). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem 

missing. Þeir sem ekki fengu þessa spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 10 - Bauðst þér tækifæri til þess að taka þátt í stefnumótun Landspítala þegar ný stefna var mótuð 
árið 2017? 

 

 

Spurning 10: Hefur þú heyrt talað um straumlínustjórnun? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur tíundu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

87,8% hafa heyrt talað um straumlínustjórnun (sjá töflu 11). Svar þeirra sem merkt höfðu 

við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. 

 

Tafla 11 - Hefur þú heyrt talað um straumlínustjórnun? 
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Spurning 11: Hvenær heyrðir þú fyrst talað um straumlínustjórnun? 

Af þeim 267 sem að hafa heyrt talað um straumlínustjórnun og svöruðu Já í spurningu tíu 

svöruðu 267 þátttakendur elleftu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

22,1% heyrðu fyrst talað um straumlínustjórnun á árunum 2017-2018 (sjá töflu 12). Svar 

þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu 

þessa spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 12 - Hvenær heyrðir þú fyrst talað um straumlínustjórnun? 
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Spurning 12: Hvar heyrðir þú fyrst af straumlínustjórnun? 

Af þeim 267 sem að hafa heyrt talað um straumlínustjórnun og svöruðu Já í spurningu tíu 

svöruðu 267 þátttakendur tólftu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

54,3% höfðu fyrst heyrt af straumlínustjórnun innan veggja Landspítala (sjá töflu 13). Svar 

þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu 

þessa spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 13 - Hvar heyrðir þú fyrst af straumlínustjórnun? 
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Spurning 13: Hefur þú fengið fræðslu um straumlínustjórnun utan Landspítalans? 

Af þeim 267 sem að hafa heyrt talað um straumlínustjórnun og svöruðu Já í spurningu tíu 

svöruðu 267 þátttakendur þrettándu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra eða 

60,7% hafa ekki fengið fræðslu um straumlínustjórnun utan Landspítalans (sjá töflu 14). 

Þeir sem ekki fengu þessa spurningu hafa verið skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 14 - Hefur þú fengið fræðslu um straumlínustjórnun utan Landspítalans? 

 

 

Spurning 14: Hefur þú heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum (t.d. Lean 01) á vegum 

Landspítala? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur fjórtándu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra 

eða 75,7% hafa heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum á vegum Landspítala (sjá töflu 

15). 

 

Tafla 15 - Hefur þú heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum (t.d. Lean 01) á vegum Landspítala? 
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Spurning 15: Hefur þú farið á straumlínustjórnunarnámskeið hjá Landspítalanum? 

Af þeim 230 sem hafa heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum á vegum Landspítala og 

svöruðu Já í spurningu fjórtán svöruðu 229 þátttakendur fimmtándu spurningunni eða 

99,6% svarenda. Hér gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valkost og heildarfjöldi 

svara því mun meiri en heildarfjöldi þeirra sem svöruðu spurningunni. Við frekari 

útreikninga á þessari spurningu kom í ljós að 112 þátttakendur höfðu farið á eitt eða fleiri 

námskeið og flestir þeirra höfðu farið á Lean 01 (sjá töflu 16). Til að auðvelda frekari 

úrvinnslu á þessari spurningu hefur hún verið sett upp eins og sjá má í töflu 17. Þar hafa 

svör þeirra sem sögðu Nei í spurningu 15, ásamt þeim sem fengu ekki þá spurningu, verið 

sameinuð undir liðnum Hefur ekki farið á námskeið. 

 

Tafla 16 - Hefur þú farið á straumlínustjórnunarnámskeið hjá Landspítalanum? 

 

 

Tafla 17 - Yfirlit yfir þá sem hafa ekki farið á námskeið og þá sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið 
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Spurning 16: Hvernig fannst þér námskeiðið/námskeiðin gagnast þér? 

Af þeim 112 sem að hafa farið á straumlínustjórnunarnámskeið á vegum Landspítala og 

merktu við námskeið Lean 01 – Lean 05 í spurningu fimmtán svöruðu 111 þátttakendur 

sextándu spurningunni eða 99,1% svarenda. Flestir þeirra eða 35,1% fannst 

námskeiðið/námskeiðin gagnast þeim vel (sjá töflu 18). Þeir sem ekki fengu þessa 

spurningu og þeir sem svöruðu henni ekki hafa verið skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 18 - Hvernig fannst þér námskeiðið/námskeiðin gagnast þér? 
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Spurning 17: Hefur þú verið hvattur/hvött til að fara á straumlínustjórnunarnámskeið 

af þínum næsta stjórnanda? 

Af þeim 230 sem að hafa heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum á vegum Landspítala 

og svöruðu Já í spurningu fjórtán svöruðu 230 þátttakendur sautjándu spurningunni eða 

100% svarenda. Hér var skiptingin nokkuð jöfn en þó voru flestir eða 49,1% sem að ekki 

höfðu verið hvattir til að fara á straumlínustjórnunarnámskeið af sínum næsta stjórnanda 

(sjá töflu 19). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. 

Þeir sem ekki fengu þessa spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 19 - Hefur þú verið hvattur/hvött til að fara á straumlínustjórnunarnámskeið af þínum næsta 
stjórnanda? 
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Spurning 18: Myndir þú vilja fá fræðslu / frekari fræðslu um straumlínustjórnun? 

Alls svöruðu 304 þátttakendur átjándu spurningunni eða 100% svarenda. Flestir þeirra 

eða 51,3% myndu vilja fá fræðslu / frekari fræðslu um straumlínustjórnun (sjá töflu 20). 

Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. 

 

Tafla 20 - Myndir þú vilja fá fræðslu / frekari fræðslu um straumlínustjórnun? 

 

 

Spurning 19: Hefur þú tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun? 

Alls svaraði 301 þátttakandi nítjándu spurningunni eða 99,0% svarenda. Flestir þeirra eða 

50,5% hafa ekki tekið þátt í neinum verkefnum sem tengjast straumlínustjórnun (sjá töflu 

21). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem 

ekki svöruðu þessari spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 21 - Hefur þú tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast straumlínustjórnun? 
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Spurning 20: Hvernig verkefni/verkefnum hefur þú tekið þátt í? 

Af þeim 122 sem að hafa tekið þátt í verkefnum tengdum straumlínustjórnun og svöruðu 

Já í spurningu nítján svöruðu 122 þátttakendur tuttugustu spurningunni eða 100% 

svarenda. Hér gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valkost og heildarfjöldi svara því 

mun meiri en heildarfjöldi þeirra sem svöruðu spurningunni. Flestir eða 51,6% hafa tekið 

þátt í 5S verkefni (sjá töflu 22). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru 

skilgreind sem missing. 

 

Tafla 22 - Hvernig verkefni/verkefnum hefur þú tekið þátt í? 
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Spurning 21: Hvernig verkefni/verkefnum hefur þú tekið þátt í, öðrum en þeim sem 

talin voru upp í spurningunni hér að framan? 

Af þeim 23 sem að hafa tekið þátt í verkefnum tengdum straumlínustjórnun og svöruðu 

Annað í spurningu tuttugu svöruðu 19 þátttakendur tuttugustu spurningunni eða 82,6% 

svarenda, fjórir skiluðu auðu. Svörin má sjá á mynd 5. 

 

 

Mynd 5 - Hvernig verkefni/verkefnum hefur þú tekið þátt í, öðrum en þeim sem talin voru upp í 
spurningunni hér að framan? 
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Spurning 22: Fannst þér verkefnið/verkefnin skila árangri? 

Af þeim 122 sem að hafa tekið þátt í verkefnum tengdum straumlínustjórnun og svöruðu 

Já í spurningu nítján svöruðu 122 þátttakendur tuttugustu og annarri spurningunni eða 

100% svarenda. Flestir þeirra eða 68,0% fannst verkefnið/verkefnin skila árangri (sjá töflu 

23). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem 

ekki fengu þessa spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 23 - Fannst þér verkefnið/verkefnin skila árangri? 
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Spurning 23: Myndir þú vilja taka þátt í fleiri verkefnum? 

Af þeim 122 sem að hafa tekið þátt í verkefnum tengdum straumlínustjórnun og svöruðu 

Já í spurningu nítján svöruðu 122 þátttakendur tuttugustu og þriðju spurningunni eða 

100% svarenda. Flestir þeirra eða 68,9% myndu vilja taka þátt í fleiri verkefnum tengdum 

straumlínustjórnun (sjá töflu 24). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru 

skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu þessa spurningu eru líka skilgreindir sem 

missing. 

 

Tafla 24 - Myndir þú vilja taka þátt í fleiri verkefnum? 
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Spurning 24: Myndir þú vilja taka þátt í einhverjum verkefnum tengdum 

straumlínustjórnun? 

Af þeim 182 sem að hafa ekki tekið þátt í verkefnum tengdum straumlínustjórnun og 

svöruðu Nei / Veit ekki / Vil ekki svara í spurningu nítján svöruðu 171 þátttakendur 

tuttugustu og fjórðu spurningunni eða 94,0% svarenda. Flestir þeirra eða 44,4% myndu 

vilja taka þátt í einhverjum verkefnum tengdum straumlínustjórnun (sjá töflu 25). Svar 

þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu 

þessa spurningu og þeir sem svöruðu henni ekki eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 25 - Myndir þú vilja taka þátt í einhverjum verkefnum tengdum straumlínustjórnun? 
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Spurning 25: Hvernig finnst þér innleiðingin hafa tekist? 

Alls svöruðu 289 þátttakendur tuttugustu og fimmtu spurningunni eða 95% svarenda. 

Flestir þeirra eða 38,8% svöruðu Hvorki né um það hvernig innleiðingin hafi tekist og eru 

því hlutlausir (sjá töflu 26). Áberandi er einnig hversu margir vildu ekki svara þessari 

spurningu eða 18,3%. Fleiri voru þó jákvæðir heldur en neikvæðir í garð innleiðingarinnar 

en 35,3% fannst innleiðingin hafa tekist Vel eða Frekar vel. Svar þeirra sem merkt höfðu 

við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu þessa spurningu eru líka 

skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 26 - Hvernig finnst þér innleiðingin hafa tekist? 
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Spurning 26: Hefur þú orðið var/vör við breytingar eftir að spítalinn tók upp 

straumlínustjórnun árið 2011? 

Alls svöruðu 289 þátttakendur tuttugustu og sjöttu spurningunni eða 95% svarenda. 

Flestir þeirra eða 39,1% höfðu orðið varir við breytingar eftir að spítalinn tók upp 

straumlínustjórnun árið 2011 (sjá töflu 27). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara 

eru skilgreind sem missing. Þeir sem svöruðu ekki þessari spurningu eru líka skilgreindir 

sem missing. 

 

Tafla 27 - Hefur þú orðið var/vör við breytingar eftir að spítalinn tók upp straumlínustjórnun árið 2011? 
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Spurning 27: Urðu breytingar á þínum starfsstað hvað varðar: 

Af þeim 113 sem að höfðu orðið varir við breytingar og svöruðu Já í spurningu tuttugu og 

sex svöruðu 113 þátttakendur tuttugustu og sjöundu spurningunni eða 100% svarenda. 

Hér gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valkost og heildarfjöldi svara því mun meiri 

en heildarfjöldi þeirra sem svöruðu spurningunni. Flestir eða 63,7% höfðu orðið varir við 

breytingar er varða vinnuaðferðir (sjá töflu 28). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki 

svara eru skilgreind sem missing. 

 

Tafla 28 - Urðu breytingar á þínum starfsstað hvað varðar: 
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Spurning 28: Hvers konar breytingar urðu á þínum starfsstað, aðrar en þær sem taldar 

voru upp í spurningunni hér að framan? 

Af þeim 11 sem að hafa orðið varir við breytingar og svöruðu Annað í spurningu tuttugu 

og sjö svöruðu 8 þátttakendur tuttugustu og áttundu spurningunni eða 72,7% svarenda, 

þrír skiluðu auðu. Svörin má sjá í töflu 29. 

 

Tafla 29 - Hvers konar breytingar urðu á þínum starfsstað, aðrar en þær sem taldar voru upp í 
spurningunni hér að framan? 
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Spurning 29: Finnst þér þær breytingar vera til hins: 

Af þeim 113 sem að höfðu orðið varir við breytingar og svöruðu Já í spurningu tuttugu og 

sex svöruðu 113 þátttakendur tuttugustu og níundu spurningunni eða 100% svarenda. 

Flestum þeirra eða 80,5% finnst breytingarnar vera til hins betra (sjá töflu 30). Svar þeirra 

sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu þessa 

spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 30 - Finnst þér þær breytingar vera til hins: 
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Spurning 30: Hefur þú orðið var/vör við sjónræna stjórnun? 

Alls svöruðu 288 þátttakendur þrítugustu spurningunni eða 94,7% svarenda. Flestir þeirra 

eða 60,8% hafa orðið varir við sjónræna stjórnun (sjá töflu 31). Svar þeirra sem merkt 

höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem svöruðu ekki þessari 

spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 31 - Hefur þú orðið var/vör við sjónræna stjórnun? 
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Spurning 31: Hvers konar sjónræna stjórnun hefur þú orðið var/vör við? 

Af þeim 175 sem að höfðu orðið varir við sjónræna stjórnun og svöruðu Já í spurningu 

þrjátíu svöruðu 175 þátttakendur þrítugustu og fyrstu spurningunni eða 100% svarenda. 

Hér gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valkost og heildarfjöldi svara því mun meiri 

en heildarfjöldi þeirra sem svöruðu spurningunni. Flestir eða 78,9% höfðu orðið varir við 

umbótatöflur en það voru rétt um einu prósenti fleiri en þeir sem höfðu orðið varir við 

skjáborð (sjá töflu 32). Svar þeirra sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem 

missing. 

 

Tafla 32 - Hvers konar sjónræna stjórnun hefur þú orðið var/vör við? 
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Spurning 32: Hvers konar sjónræna stjórnun hefur þú orðið var/vör við, aðra en þá sem 

talin var upp í spurningunni hér að framan? 

Af þeim 17 sem að hafa orðið varir við sjónræna stjórnun og svöruðu Annað í spurningu 

þrjátíu og eitt svöruðu 15 þátttakendur þrítugustu og annarri spurningunni eða 88,2% 

svarenda, tveir skiluðu auðu. Svörin má sjá í töflu 33. 

 

Tafla 33 - Hvers konar sjónræna stjórnun hefur þú orðið var/vör við, aðra en þá sem talin var upp í 
spurningunni hér að framan? 
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Spurning 33: Finnst þér gagn af sjónrænni stjórnun? 

Af þeim 175 sem að höfðu orðið varir við sjónræna stjórnun og svöruðu Já í spurningu 

þrjátíu svöruðu 175 þátttakendur þrítugustu og þriðju spurningunni eða 100% svarenda. 

Flestum þeirra eða 85,1% finnst gagn vera af sjónrænni stjórnun (sjá töflu 34). Svar þeirra 

sem merkt höfðu við Vil ekki svara eru skilgreind sem missing. Þeir sem ekki fengu þessa 

spurningu eru líka skilgreindir sem missing. 

 

Tafla 34 - Finnst þér gagn af sjónrænni stjórnun? 

 

 

7.2.1 Samanburður milli hópa 

Við frekari úrvinnslu á niðurstöðum megindlega hluta rannsóknarinnar voru gerðar 

krosstöflur og kíkvaðrat próf. Tilgangur þessara prófa var að kanna hvort að marktækur 

munur væri milli hópa og hvort að ákveðnir þættir hefðu áhrif á vitneskju starfsmanna og 

þátttöku. Settar hafa verið fram tvær tilgátur, annars vegar núlltilgáta (H0) og hins vegar 

varatilgáta (H1) og stuðst við 95% öryggismörk (α = 0,05). Þannig verður metið hvort tengsl 

séu á milli breytanna. 

 

7.2.1.1 Vitneskja um straumlínustjórnun 

Vitneskja um straumlínustjórnun byggist á spurningunni Hefur þú heyrt talað um 

straumlínustjórnun? Gerðar voru nokkrar krosstöflur til að kanna hvort að vitneskja um 

straumlínustjórnun hefði áhrif á aðra þætti og hvort aðrir þættir hefðu áhrif á vitneskjuna. 
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Flokkarnir Nei og Veit ekki hafa verið sameinaðir til að auðvelda úrvinnslu. Fyrsta 

krossprófið kannar tengsl aldurs og vitneskju. 

 

Tafla 35 - Vitneskja x Aldur 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

aldurs. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og aldurs. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun eru á aldrinum 41-60 ára eða 

55,4% (sjá töflu 35). Af öllum þeim sem eru 41-60 ára hafa 92,5% heyrt talað um 

straumlínustjórnun. Kíkvaðrat er 0,042 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 

hafnað.  



 

107 

Tafla 36 - Vitneskja x Menntun 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

menntunar. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

menntunar. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun hafa lokið meistaranámi eða 

meira í háskóla eða 45,3% (sjá töflu 36). Af öllum þeim sem hafa lokið meistaranámi eða 

meira hafa 93,8% heyrt talað um straumlínustjórnun. Kíkvaðrat er 0,001 og því 

marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 37 - Vitneskja x Starfssvið 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

starfssviðs. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

starfssviðs. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun koma af lyflækningasviði eða 

20,6% (sjá töflu 37). Áhugavert er að sjá að af öllum þeim sem svöruðu voru yfir 90% 

starfsmanna á þremur sviðum sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun, þar af flestir 

á skurðlækningasviði eða 96,6%. Kíkvaðrat er 0,324 og því ekki marktækur munur milli 

hópanna. Hér er H0 staðfest.  
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Tafla 38 - Vitneskja x Stefna 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem þekkja stefnu Landspítala. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem þekkja stefnu Landspítala. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun þekkja stefnu Landspítala 

eða 83,1% (sjá töflu 38). Af öllum þeim sem þekkja stefnu Landspítala hafa 90,9% heyrt 

talað um straumlínustjórnun. Hér voru svör allra þeirra sem sögðu Nei eða Veit ekki í 

spurningunni um stefnu Landspítala sameinuð. Kíkvaðrat er 0,004 og því marktækur 

munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 39 - Vitneskja x Hefur þú heyrt af námskeiðunum 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnunarnámskeið Landspítala. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnunarnámskeið Landspítala. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun hafa heyrt af 

straumlínustjórnunarnámskeiðum á vegum Landspítala eða 80,9% (sjá töflu 39). Af öllum 

þeim sem hafa heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum á vegum Landspítala hafa 

93,9% heyrt talað um straumlínustjórnun. Hér voru svör allra þeirra sem sögðu Nei eða 

Veit ekki í spurningunni um straumlínustjórnunarnámskeið sameinuð. Kíkvaðrat er 0,000 

og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 40 - Vitneskja x Námskeið 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem hafa farið á straumlínustjórnunarnámskeið Landspítala. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem hafa farið á straumlínustjórnunarnámskeið Landspítala. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun hafa ekki farið á 

straumlínustjórnunarnámskeið á vegum Landspítala eða 58,6% (sjá töflu 40). Af öllum 

þeim sem hafa farið á straumlínustjórnunarnámskeið á vegum Landspítala hafa 98,2% 

heyrt talað um straumlínustjórnun. Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur munur milli 

hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 41 - Vitneskja x Fræðsla 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem myndu vilja fá fræðslu / frekari fræðslu. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem myndu vilja fá fræðslu / frekari fræðslu. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun myndu vilja fá fræðslu / 

frekari fræðslu um straumlínustjórnun eða 54,5% (sjá töflu 41). Af öllum þeim sem myndu 

vilja fá fræðslu / frekari fræðslu hafa 92,9% heyrt talað um straumlínustjórnun. Áhugavert 

er að sjá hversu margir vissu ekki hvort þeir myndu vilja fá fræðslu / frekari fræðslu 

(svöruðu Veit ekki). Kíkvaðrat er 0,059 og því ekki marktækur munur milli hópanna. Hér 

er H0 staðfest.  
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Tafla 42 - Vitneskja x Verkefni 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem hafa tekið þátt í verkefnum. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun hafa ekki tekið þátt í 

verkefnum sem tengjast straumlínustjórnun eða 55,1% (sjá töflu 42). Hins vegar af öllum 

þeim sem hafa tekið þátt í verkefnum hafa 97,5% heyrt talað um straumlínustjórnun. Hér 

voru svör allra þeirra sem sögðu Nei eða Veit ekki í spurningunni um þátttöku í verkefnum 

sameinuð. Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 43 - Vitneskja x Breytingar 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem hafa orðið varir við breytingar. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem hafa orðið varir við breytingar. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun hafa orðið varir við 

breytingar eða 44,4% (sjá töflu 43). Af öllum þeim sem hafa orðið varir við breytingar hafa 

99,1% heyrt talað um straumlínustjórnun. Áhugavert er hversu margir svöruðu Nei eða 

Veit ekki í spurningunni um breytingar, flestir þeirra höfðu þó heyrt talað um 

straumlínustjórnun. Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 

hafnað.  



 

115 

Tafla 44 - Vitneskja x Sjónræn stjórnun 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

þeirra sem hafa orðið varir við sjónræna stjórnun. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og þeirra 

sem hafa orðið varir við sjónræna stjórnun. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun hafa orðið varir við sjónræna 

stjórnun eða 65,6% (sjá töflu 44). Af öllum þeim sem hafa orðið varir við sjónræna 

stjórnun hafa 93,7% heyrt talað um straumlínustjórnun. Hér voru svör allra þeirra sem 

sögðu Nei eða Veit ekki í spurningunni um sjónræna stjórnun sameinuð. Kíkvaðrat er 

0,002 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 45 - Vitneskja x Árangur innleiðingarinnar 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og 

hvernig fólki finnst innleiðingin hafa tekist. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem heyrt hafa talað um straumlínustjórnun og hvernig 

fólki finnst innleiðingin hafa tekist. 

Flestir þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun eru hlutlausir um árangur 

innleiðingarinnar eða 45,4% (sjá töflu 45). Fleiri eru þó jákvæðir í garð innleiðingarinnar 

heldur en neikvæðir og svöruðu Vel og Frekar vel eða 44,9%. Kíkvaðrat er 0,206 og því 

ekki marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 staðfest. 

 

7.2.1.2 Þátttaka í námskeiðum 

Þátttaka í námskeiðum byggist á spurningunni Hefur þú farið á 

straumlínustjórnunarnámskeið hjá Landspítala en notuð er úrvinnsla úr töflu x sem 

stendur fyrir Námskeið. Þar hafa allir þeir sem svöruðu Nei og Veit ekki eða fengu ekki 

þessa spurningu verið sameinaðir í hópinn Ekki farið á námskeið og þeir sem merktu við 

námskeið sameinaðir í hópinn Farið á eitt eða fleiri námskeið. Gerðar voru nokkrar 

krosstöflur til að kanna hvort að þátttaka í námskeiðum hefði áhrif á aðra þætti og hvort 

aðrir þættir hefðu áhrif á þátttökuna. Fyrsta krossprófið kannar tengsl aldurs og þátttöku. 
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Tafla 46 - Námskeið x Aldur 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og aldurs. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og aldurs. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið eru á aldirnum 41-60 ára eða 

55,4% (sjá töflu 46). Af öllum þeim sem eru á aldrinum 41-60 ára hafa 39,0% farið á eitt 

eða fleiri námskeið. Áhugavert er að mun fleiri hafa ekki farið á námskeið og á það við í 

öllum aldursflokkum eða 63,0%. Kíkvaðrat er 0,724 og því ekki marktækur munur milli 

hópanna. Hér er H0 staðfest.  
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Tafla 47 - Námskeið x Menntun 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og menntunar. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og menntunar. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið hafa lokið meistaranámi eða 

meira í háskóla eða 43,8% (sjá töflu 47). Hins vegar af öllum þeim sem hafa lokið 

diplómanámi í háskóla hafa 43,1% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að mun 

fleiri hafa ekki farið á námskeið og á það við á öllum menntunarstigum eða 63,0%. 

Kíkvaðrat er 0,212 og því ekki marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 staðfest.  
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Tafla 48 - Námskeið x Starfssvið 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og starfssviðs. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og starfssviðs. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið koma af geðsviði eða 17,0% (sjá 

töflu 48). Hins vegar af öllum þeim sem koma af rannsóknarsviði hafa 56,7% farið á eitt 

eða fleiri námskeið. Áhugavert er að mun fleiri hafa ekki farið á námskeið og á það við á 

öllum sviðum nema geðsviði og rannsóknasviði. Kíkvaðrat er 0,054 og því ekki marktækur 

munur milli hópanna. Hér er H0 staðfest.  
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Tafla 49 - Námskeið x Hefur þú heyrt af námskeiðunum 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa heyrt 

af straumlínustjórnunarnámskeiðum Landspítala. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa heyrt af 

straumlínustjórnunarnámskeiðum Landspítala. 

Allir þeir sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið hafa heyrt af 

straumlínustjórnunarnámskeiðum á vegum Landspítala eða 100,0% (sjá töflu 49). Af 

öllum þeim sem hafa heyrt af straumlínustjórnunarnámskeið á vegum Landspítala hafa 

48,9% farið á eitt eða fleiri námskeið. Hér voru svör allra þeirra sem sögðu Nei eða Veit 

ekki í spurningunni um námskeið á vegum Landspítala sameinuð. Kíkvaðrat er 0,000 og 

því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 50 - Námskeið x Hvatning 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa verið 

hvattir til að fara á námskeið. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa verið 

hvattir til að fara á námskeið. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið hafa verið hvattir af sínum næsta 

stjórnanda til að fara á námskeið eða 69,1% (sjá töflu 50). Af öllum þeim sem hafa verið 

hvattir til að fara á námskeið hafa 73,1% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að 

sjá að 85,2% þeirra sem hafa ekki farið á námskeið hafa ekki heldur verið hvattir til þess 

af sínum næsta stjórnanda. Hér voru svör allra þeirra sem sögðu Nei eða Veit ekki í 

spurningunni um hvatningu stjórnenda sameinuð. Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur 

munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 51 - Námskeið x Fræðsla 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem myndu vilja 

fá fræðslu / frekari fræðslu. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem myndu vilja fá 

fræðslu / frekari fræðslu. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið myndu vilja fá fræðslu / frekari 

fræðslu um straumlínustjórnun eða 58,7% (sjá töflu 51). Af öllum þeim sem myndu vilja 

fá fræðslu / frekari fræðslu um straumlínustjórnun hafa 59,0% ekki farið á námskeið. 

Áhugavert er að sjá hversu margir eru óvissir (svöruðu Veit ekki) um hvort þeir myndu 

vilja fá fræðslu / frekari fræðslu um straumlínustjórnun eða 27,9%. Kíkvaðrat er 0,122 og 

því ekki marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 staðfest.  
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Tafla 52 - Námskeið x Verkefni 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa tekið 

þátt í verkefnum. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa tekið þátt 

í verkefnum. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið hafa tekið þátt í verkefnum sem 

tengjast straumlínustjórnun eða 58,9% (sjá töflu 52). Af öllum þeim sem hafa tekið þátt í 

verkefnum hafa 54,5% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að sjá að 70,3% þeirra 

sem hafa ekki farið á námskeið hafa ekki heldur tekið þátt í verkefnum. Hér voru svör allra 

þeirra sem sögðu Nei eða Veit ekki í spurningunni um verkefni sameinuð. Kíkvaðrat er 

0,000 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 53 - Námskeið x Árangur 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem fannst 

verkefnið skila árangri. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem fannst verkefnið 

skila árangri. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið fannst verkefnið/verkefnin skila 

árangri eða 81,3% (sjá töflu 53). Af öllum þeim sem fannst verkefnið/verkefnin hafa skilað 

árangri hafa 62,7% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að sjá að 75,0% þeirra 

sem fannst verkefnið/verkefnin ekki skila árangri hafa ekki farið á námskeið. Kíkvaðrat er 

0,013 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  



 

125 

Tafla 54 - Námskeið x Fleiri verkefni 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem myndu vilja 

taka þátt í fleiri verkefnum. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem myndu vilja taka 

þátt í fleiri verkefnum. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið myndu vilja taka þátt í fleiri 

verkefnum eða 81,0% (sjá töflu 54). Af öllum þeim sem myndu vilja taka þátt í fleiri 

verkefnum hafa 60,7% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að sjá að 71,4% þeirra 

sem myndu ekki vilja taka þátt í fleiri verkefnum hafa ekki farið á námskeið. Kíkvaðrat er 

0,053 og því ekki marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 staðfest.  
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Tafla 55 - Námskeið x Breytingar 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa orðið 

varir við breytingar. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa orðið varir 

við breytingar. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið hafa orðið varir við breytingar 

eða 56,5% (sjá töflu 55). Af öllum þeim sem hafa orðið varir við breytingar hafa 54,0% 

farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að sjá að 75,0% þeirra sem hafa ekki orðið 

varir við breytingar hafa ekki farið á námskeið. Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur 

munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 56 - Námskeið x Sjónræn stjórnun 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa orðið 

varir við sjónræna stjórnun. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og þeirra sem hafa orðið varir 

við sjónræna stjórnun. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið hafa orðið varir við sjónræna 

stjórnun eða 79,8% (sjá töflu 56). Af öllum þeim sem hafa orðið varir við sjónræna 

stjórnun hafa 49,7% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að sjá að 78,8% þeirra 

sem hafa ekki orðið varir við sjónræna stjórnun hafa ekki farið á námskeið. Hér voru svör 

allra þeirra sem sögðu Nei eða Veit ekki í spurningunni um sjónræna stjórnun sameinuð. 

Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 57 - Námskeið x Árangur innleiðingarinnar 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og hvernig fólki finnst 

innleiðingin hafa tekist. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa farið á námskeið og hvernig fólki finnst 

innleiðingin hafa tekist. 

Flestir þeirra sem hafa farið á eitt eða fleiri námskeið finnst innleiðingin hafa tekist 

frekar vel eða 46,6% (sjá töflu 57). Hins vegar af öllum þeim sem finnst innleiðingin hafa 

tekist vel hafa 62,5% farið á eitt eða fleiri námskeið. Áhugavert er að sjá að flestir þeirra 

sem eru hlutlausir um árangur innleiðingarinnar (svöruðu Hvorki né) eða 67,6% hafa ekki 

farið á námskeið. Kíkvaðrat er 0,008 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 

hafnað. 

 

7.2.1.3 Þátttaka í verkefnum 

Þátttaka í verkefnum byggist á spurningunni Hefur þú tekið þátt í einhverjum verkefnum 

sem tengjast straumlínustjórnun. Gerðar voru nokkrar krosstöflur til að kanna hvort að 

þátttaka í verkefnum hefði áhrif á aðra þætti og hvort aðrir þættir hefðu áhrif á 

þátttökuna. Flokkarnir Nei og Veit ekki hafa verið sameinaðir til að auðvelda úrvinnslu. 

Fyrsta krossprófið kannar tengsl aldurs og þátttöku í verkefnum. 
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Tafla 58 - Verkefni x Aldur 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og aldurs. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og aldurs. 

Flestir þeirra sem hafa tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun eru á aldrinum 41-60 ára eða 59,0% (sjá töflu 58). Hins vegar af öllum 

þeim sem eru á aldrinum 61 árs eða eldri hafa 48,8% tekið þátt í verkefnum. Áhugavert 

er að mun fleiri hafa ekki tekið þátt í verkefnum og á það við í öllum aldursflokkum eða 

59,1%. Kíkvaðrat er 0,019 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 59 - Verkefni x Menntun 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og menntunar. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og menntunar. 

Flestir þeirra sem hafa tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun hafa lokið meistaranámi eða meira í háskóla eða 56,6%. Af öllum þeim 

sem hafa lokið meistaranámi eða meira hafa 54,3% tekið þátt í verkefnum (sjá töflu 59). 

Áhugavert er að mun fleiri hafa ekki tekið þátt í verkefnum og á það við á öllum 

menntunarstigum nema þeim sem lokið hafa meistaranámi eða meira í háskóla. Kíkvaðrat 

er 0,001 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 60 - Verkefni x Starfssvið 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og starfssviðs. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og starfssviðs. 

Flestir þeirra sem hafa tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun koma frá lyflækningasviði eða 18,0% (sjá töflu 60). Hins vegar af öllum 

þeim sem koma af flæðisviði hafa 52,5% tekið þátt í verkefnum. Áhugavert er að mun 

fleiri hafa ekki tekið þátt í verkefnum og á það við á öllum sviðum nema flæðisviði og 

skurðlækningasviði. Kíkvaðrat er 0,545 og því ekki marktækur munur milli hópanna. Hér 

er H0 staðfest.  
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Tafla 61 - Verkefni x Breytingar 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og þeirra sem hafa 

orðið varir við breytingar. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og þeirra sem hafa orðið 

varir við breytingar. 

Flestir þeirra sem hafa tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun hafa orðið varir við breytingar eða 63,6% (sjá töflu 61). Af öllum þeim 

sem hafa orðið varir við breytingar hafa 66,4% tekið þátt í verkefnum. Áhugavert er að sjá 

að 79,2% þeirra sem hafa ekki orðið varir við breytingar hafa ekki tekið þátt í verkefnum. 

Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 62 - Verkefni x Sjónræn stjórnun 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og þeirra sem hafa 

orðið varir við sjónræna stjórnun. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og þeirra sem hafa orðið 

varir við sjónræna stjórnun. 

Flestir þeirra sem hafa tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun hafa orðið varir við sjónræna stjórnun eða 79,5% (sjá töflu 62). Af 

öllum þeim sem hafa orðið varir við sjónræna stjórnun hafa 53,1% tekið þátt í verkefnum. 

Áhugavert er að sjá að 77,1% þeirra sem hafa ekki orðið varir við sjónræna stjórnun hafa 

ekki tekið þátt í verkefnum. Hér voru svör allra þeirra sem sögðu Nei eða Veit ekki í 

spurningunni um sjónræna stjórnun sameinuð. Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur 

munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.  
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Tafla 63 - Verkefni x Árangur innleiðingarinnar 

 

H0: Það eru ekki tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og hvernig fólki 

finnst innleiðingin hafa tekist. 

H1: Það eru tengsl milli þeirra sem hafa tekið þátt í verkefnum og hvernig fólki finnst 

innleiðingin hafa tekist. 

Flestir þeirra sem hafa tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast 

straumlínustjórnun finnst innleiðingin hafa tekist frekar vel eða 48,2% (sjá töflu 63). Hins 

vegar af öllum þeim sem finnst innleiðingin hafa tekist vel hafa 81,3% tekið þátt í 

verkefnum. Áhugavert er að sjá að flestir þeirra sem eru hlutlausir um árangur 

innleiðingarinnar (svöruðu Hvorki né) eða 68,5% hafa ekki tekið þátt í verkefnum. 

Kíkvaðrat er 0,000 og því marktækur munur milli hópanna. Hér er H0 hafnað.
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  Umræða 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvernig staðið var að innleiðingu 

straumlínustjórnunar á Landspítala og hvernig innleiðingin hefur gengið. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

➢ Var innleiðing straumlínustjórnunar á Landspítala í takti við fræðilega 
umfjöllun? 

➢ Er starfsfólk meðvitað um innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala? 

➢ Er starfsfólk Landspítala virkir þátttakendur í breytingunum? 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

fræðilega umfjöllun. Í fyrsta undirkaflanum verður fyrstu rannsóknarspurningunni að 

mestu svarað, í öðrum undirkaflanum verður þriðju rannsóknarspurningunni að mestu 

svarað og í þriðja undirkaflanum verður annarri rannsóknarspurningunni að mestu 

svarað. Allir undirkaflarnir gefa auk þess að einhverju leyti svör við öllum 

rannsóknarspurningunum. 

 

8.1 Menningarbreyting er nauðsynleg 

Til eru margar rannsóknir á straumlínustjórnun og hvernig best sé að innleiða hana en 

það er engin ein leið rétt. Straumlínustjórnun verður að vaxa upp úr menningu 

fyrirtækisins (Atkinson, 2010). Viðmælendurnir voru sammála því að það hefði orðið mikil 

breyting á menningunni eftir að innleiðingin hófst. Það varð meira jafnræði, minni top-

down stjórnun og áhersla á að rödd starfsmanna heyrðist. Þetta leiddi af sér mikla 

valdeflingu starfsmanna sem nú þora og geta komið með hugmyndir og það er einhver 

sem að hlustar á það og bregst við.  

Það urðu einnig áherslubreytingar í stefnu og starfsáætlun spítalans sem að skiptu 

gríðarlega miklu máli en straumlínustjórnun krefst þess að gildi stofnunar séu 

endurskoðuð (Hines o.fl., 2004; Pepper og Spedding, 2010). Áherslan færðist frá 

fjármálum og sparnaði yfir á sjúklinginn sem var settur í öndvegi. Það var einnig lögð 

áhersla á að minnka sóun, auka öryggi, teymisvinnu, umbætur og upplýsingaflæði. 
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Toussaint og Berry (2013) skilgreina straumlínustjórnun í heilbrigðisgeiranum sem 

menningarlega skuldbindingu stofnunar til að innleiða meðal annars stöðugar umbætur 

á allri vinnu sem leiðir svo af sér betri útkomu fyrir sjúklinga og aðra skjólstæðinga. 

Viðmælendunum fannst styrkur í því að spítalinn væri allur á sömu vegferð og að það 

auðveldaði innleiðinguna. Að auki væru heilbrigðisstofnanir um allan heim að innleiða 

straumlínustjórnun og í því fælist líka styrkur. Rannsóknin leiddi það einnig í ljós að 

meirihluti starfsmanna þekkir stefnu Landspítala sem og stefnu síns sviðs. Auk þess hafa 

rúm 90% þeirra sem þekkja stefnuna heyrt talað um straumlínustjórnun. 

Stuðningur stjórnenda var talinn skipta lykilmáli þegar kemur að innleiðingu 

straumlínustjórnunar og breytinga. Viðmælendurnir töluðu um að stjórnendur verði að 

vita hvað straumlínustjórnun sé og kunna að nota aðferðirnar því án þess verði engar 

breytingar. Þar sem stjórnendur hafa ekki tekið upp breyttan hugsunarhátt vantar 

starfsfólkið hvatningu og stuðning. Einhverjir viðmælendur bentu á að það hefði mátt 

vera meiri áhersla á stjórnendur í upphafi og að það hafi vantað meiri þátttöku frá þeim í 

gegnum allt ferlið. Kotter (1995) telur að 75% stjórnenda þurfi að styðja breytingarnar en 

stuðningurinn felst í nokkrum þáttum. Stjórnendur þurfa að styðja stöðugar umbætur, 

miðla markmiðum innleiðingarinnar, hegða sér í samræmi við breytingarnar og hafa áhrif 

á viðhorf starfsmanna til breytinga (Liker, 2004; Poksinska o.fl., 2013). Þeir þurfa að sýna 

starfsfólki áhuga og veita því tækifæri og vald til þess að breyta (Fillingham, 2007; 

Poksinska o.fl., 2013). 

Viðmælendurnir voru sammála um að alltaf sé andstaða við breytingar alveg sama af 

hvaða meiði þær séu. Það er í samræmi við Atkinson, 2010, Fillingham, 2007, Kotter, 

2012, Melton, 2005, Speculand, 2005 og Zidel, 2006. Þær voru einnig sammála um að 

stærð stofnunarinnar og það hversu dreifð starfsemin væri hefði mikil áhrif. Innleiðingin 

hefur verið keyrð á mismunandi hátt milli ólíkra sviða auk þess sem menningin er 

mismunandi milli deilda og sviða. Það er auðvelt fyrir fólk að taka þetta ekki til sín, sér í 

lagi þar sem stjórnendur hafa ekki tekið þetta upp. Stuðningur er mikilvægur til að 

viðhalda breytingum en stuðningur stjórnenda er talinn vera einn sá mikilvægasti í 

breytingarferlinu (Melton, 2005; Waring og Bishop, 2010). Áhugavert var að sjá að rúm 

69% þátttakenda rannsóknarinnar sem farið höfðu á námskeið höfðu verið hvött til þess 
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af sínum næsta stjórnanda en rúm 85% þeirra sem höfðu ekki farið á námskeið höfðu ekki 

verið hvött til þess. 

Lykillinn að því að vinda ofan af mótstöðu töldu viðmælendurnir vera þátttöku 

starfsmanna. Því var ákveðið að fara í mjúka innleiðingu þar sem unnið var með þeim sem 

höfðu áhuga. Viðmælendurnir töldu líka ákveðinn galdur felast í því að finna rétta fólkið 

til að taka þátt. Straumlínustjórnun byggir á þátttöku allra starfsmanna og því mikilvægt 

að starfsfólk komi einnig að innleiðingunni (Atkinson, 2004; Liker, 2004; Poksinska, 2010). 

Á þennan hátt átti að sanna gildi straumlínustjórnunar og að þetta væri eitthvað sem að 

fólk langaði að taka þátt í. Viðmælendurnir nefndu að á Landspítala væri starfsfólk sem 

vildi vera framarlega á sínu sviði og vildi ekki dragast aftur úr. Þegar fólk sæi svo 

árangurinn og að aðrir væru komnir mun framar, þá væru sífellt fleiri að hoppa á vagninn 

og vildu vera með.  

Það kom viðmælendunum á óvart hversu stutt á veg spítalinn er kominn í 

sameiningunni þrátt fyrir að tæpir tveir áratugir séu liðnir síðan hún gekk í gegn. Fólk sé 

mikið í sínum sílóum og fer í vörn og ver sitt, komi einhver utanaðkomandi með hugmynd 

að breytingum. Ef ferill er brotinn er það alltaf einhverjum öðrum að kenna og erfitt fyrir 

fólk að sjá áhrifin sem þeirra vinna hefur á starfsfólk og starfsemi annarra sílóa. 

Viðmælendurnir voru sammála um það að best væri þegar fólkið kæmi sjálft með 

hugmyndir að breytingum, í slíkum verkefnum væri allt öðruvísi og meiri orka. Starfsfólkið 

í framlínunni er fólkið sem vinnur verkin og veit hvar vandamálin liggja. Oftar en ekki hefur 

það hugmyndir að lausnum en það sem vantar er hvatning og stuðningur (Drew o.fl., 

2016). 

Viðmælendurnir voru allir meðvitaðir um það að breyting á menningu tekur langan 

tíma og að innleiðingin væri langhlaup. Það er engin fljót og auðveld leið til að verða 

straumlínulöguð stofnun. Það hefur til að mynda tekið Toyota yfir 50 ár að komast á þann 

stað sem fyrirtækið er í dag, þar sem stöðugar umbætur eru fastmótaðar í menningu þess. 

Ef heilbrigðisstofnanir ætla að veita heimsklassa þjónustu, þar sem aðföng eru af skornum 

skammti en þörfin meiri en nokkru sinni fyrr verða þær að hafa langtíma framtíðarsýn. 

Innleiðingin verður að miða að því að auka virði fyrir sjúklinga og ánægju þeirra en ekki 

bara að innleiða tæki og tól frá öðrum (Grove o.fl., 2010). 
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8.2 Áhersla á starfsfólkið 

Strax í upphafi var áhersla lögð á starfsfólkið, að verkefnin sætu hjá fólkinu sjálfu og að 

hugmyndir að breytingum kæmu frá framlínunni. Viðmælendur töldu þetta vera lykilatriði 

í breytingum, að þeir sem að vinni við ferilinn breyti honum sjálfir. Það er mikilvægt að 

þeir sem að taka þátt í verkefnum og innleiðingu straumlínustjórnunar hafi trú á 

aðferðafræðinni og skilji tilganginn. Ef að þessir aðilar skilja ekki tilganginn eða eru ekki 

tilbúnir til að gera breytingar munu verkefnin og innleiðingin snúast um það að breyta því 

sem að hentar þeim og styður við fyrra vinnulag og engin breyting verður á menningunni 

(Papadopoulos, Radnor og Merali, 2011). 

Með aukinni áherslu á starfsfólkið jókst áhersla á aukið upplýsingaflæði. Mikilvægt er 

að miðla stöðugt upplýsingum til starfsmanna og uppfæra þá um stöðu mála. Með 

þessum hætti er árangurinn gerður sýnilegur og honum lyft upp. Það eykur síðan traust 

og trú starfsmanna á innleiðingu breytinganna (Graban, 2016). Nú eru margar 

miðlunarleiðir notaðar til að koma upplýsingum áfram til starfsfólksins og margar þeirra 

hefðu aldrei orðið að veruleika nema fyrir tilkomu straumlínustjórnunar. Ein þessara 

miðlunarleiða er stöðumatið en viðmælendurnir voru sammála um að það þætti þeim 

sérstaklega gott. Þar væri áhersla lögð á starfsemina, starfsfólkið, sjúklingana og öryggi 

allra og alltaf einhver ábyrgur fyrir því sem þar kæmi upp. 

Viðmælendurnir töldu 5S verkefnin sem farið var í í upphafi innleiðingarinnar hafa 

skilað góðum árangri og kveikt áhuga fólksins. Rannsóknin leiddi það í ljós að tæpur 

helmingur þátttakendanna hafði tekið þátt í einhverjum verkefnum tengdum 

straumlínustjórnun og þar af höfðu flestir tekið þátt í 5S verkefnum. Flestum þeirra sem 

tekið höfðu þátt í verkefnum fannst þau hafa skilað árangri og myndu vilja taka þátt í fleiri 

verkefnum. 5S er oft notað snemma í innleiðingarferlinu til að fá starfsfólk til að taka þátt 

í breytingunum. Með þessari aðferð má byrja smátt og á auðveldan máta en árangurinn 

skilar sér strax í bættu vinnuumhverfi og bættri þjónustu við sjúklinga (Graban, 2016). 

Tengsl eru á milli þeirra sem hafa heyrt talað um straumlínustjórnun og þeirra sem 

tekið hafa þátt í verkefnum. Tæplega helmingur þeirra sem hefur heyrt talað um 

straumlínustjórnun hefur tekið þátt í verkefnum. Af þeim sem tekið hafa þátt í verkefnum 

hefur rúmlega helmingurinn farið á námskeið og rúm 80% þeirra fannst verkefnið skila 

árangri. Hins vegar hafa tæp 74% þeirra sem ekki hafa tekið þátt í verkefnum ekki heldur 
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farið á námskeið. Viðmælendurnir voru sammála um að það væri erfiðara að fá starfsfólk 

með sem ekki hafi tekið þátt í verkefnum en allt snúist þetta um að útskýra fyrir fólki um 

hvað málið snýst og leggja áherslu á umbætur. Þannig megi í mörgum tilfellum ná fólki 

með. Eins og einn viðmælendinn orðaði það, þetta snýst allt um samtalið. Starfsfólk sem 

fær þjálfun og tækifæri til að vinna að breytingum til dæmis með því að taka þátt í 

verkefnum er líklegra til að taka upp breyttan hugsunarhátt og hafa jákvætt viðhorf til 

breytinga. Þessir einstaklingar veita fyrirtækinu aukinn drifkraft og sífellt fleiri vilja taka 

þátt (Toussaint og Berry, 2013; Waring og Bishop, 2010). 

Viðmælendurnir voru sammála um gildi umbótaskólans en þeim fannst hann 

sérstaklega góður og hafa skilað miklu. Þjálfaðir hafa verið upp lean þjálfarar sem eiga að 

sinna minni umbótum úti á deildunum en viðmælendunum finnst þó að það vanti að gefa 

þeim meira svigrúm og tækifæri. Stjórnendur verða að taka tillit til þeirra starfa sem 

starfsmenn eru nú þegar að sinna. Vinnuálag ætti ekki að aukast um meira en 10% og losa 

þarf fólk undan einhverjum skyldum eigi það að geta sinnt umbótum (Sirkin, Keenan og 

Jackson, 2005). Einhverjir nefndu að umbótaskólinn hefði mátt koma fyrr inn og að leggja 

hefði átt meiri áherslu á að starfsfólk færi á námskeiðin. Í fyrstu fengu aðeins þeir sem 

tóku þátt í verkefnum fræðslu um straumlínustjórnun en nú sé hún opin öllum þeim sem 

hafi áhuga á því. Það hefur ekki verið skylda fyrir starfsmenn að mæta á námskeið en nú 

séu einhver svið farin að setja þær kröfur. Mikilvægt er að starfsfólk fái þjálfun í að skilja 

hugmyndafræðina svo það viti til hvers sé ætlast af því (Daultani o.fl., 2015; Poksinska, 

2010). Meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar hafði heyrt af námskeiðunum en aðeins 

um 40% höfðu farið á námskeið. Flestum þeirra sem farið höfðu á námskeið fannst 

námskeiðið gagnast þeim vel eða frekar vel og rúmur helmingur þátttakendanna myndi 

vilja fá fræðslu eða frekari fræðslu um straumlínustjórnun. 

Viðmælendurnir voru nokkuð sammála um að vel hafi verið staðið að innleiðingunni 

en þó hafi einn þáttur sérstaklega staðið útaf að mati tveggja viðmælenda. Þeim fannst 

litið framhjá gæðastjórum og þeirra þekkingu á umbótum. Þeim fannst 

straumlínustjórnun vera keyrð sem eitthvað alveg sér og gæðastjórnun sem eitthvað 

annað en að þessa hluti hefði átt að keyra saman frá upphafi. Þjálfaðir voru upp lean 

þjálfarar sem áttu að leiða umbætur og fannst gæðastjórum litið fram hjá sinni vinnu og 

þekkingu. Mikilvægt er að stjórnendur sýni starfsfólki, starfi þeirra og þekkingu virðingu, 
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taki eftir því sem þeir vinna að og árangrinum sem af vinnunni hlýst (Bicheno og Holweg, 

2016; Fillingham, 2007; Toussaint og Berry, 2013). Þar að auki fannst þeim að öllum 

strúktúr hafi verið hent út um gluggan, lítið af skýrslum skrifaðar og erfitt að átta sig á því 

hvar ákvarðanir voru teknar. Þær voru hins vegar sammála um það að þessir hlutir væru 

aðeins að koma til baka aftur og gæðastjórar að verða hluti af umbótastarfi spítalans. 

 

8.3 Ávinningur innleiðingarinnar 

Viðmælendurnir voru nokkuð sammála um að starfsfólk væri að ná betur saman sem ein 

heild. Það væri orðin meiri samstaða og samvinna og allar boðleiðir að styttast. Starfsfólk 

væri til að mynda farið að hafa samband við starfsfólk annarra sviða og biðja um aðstoð 

og sækjast eftir kynningum á því sem vel hefði gengið á öðrum deildum. 

Straumlínustjórnun virkar þannig vel til að sprengja upp síló og höggva á hnúta. 

Heilbrigðisstofnanir eru flóknar stofnanir þar sem starfsfólk vinnur í mismunandi sílóum 

og oft og tíðum skortir samvinnu og skilning milli deilda og sviða. Í rannsókn Drotz og 

Poksinska (2014) kom fram að innleiðing þverfaglegra teyma hafi aukið skilning 

starfsmanna á starfsemi annarra deilda og áhrifunum sem vinna þeirra hefur á flæði og 

umönnun sjúklinga. 

Það eru ákveðin kynslóðaskipti að eiga sér stað á spítalanum. Inn er að koma nýtt 

starfsfólk sem finnst sjálfsagt að tileinka sér straumlínustjórnun og er jafnvel búið að læra 

um hana í sínu námi. Viðhorf starfsfólks til breytinga hefur breyst og það er meðvitaðra 

um sóun og þar með tilbúnara í breytingar. Fólk upplifir að það geti haft áhrif og er þannig 

líklegra til að samþykkja aldrei status quo. Breytingar krefjast þess að hefðum og rútínu 

sé breytt og ógna þar með status quo. Til að breytingar viðhaldi sér verður starfsfólkið að 

hafa trú á þeim. Til þess þarf menningu sem byggir á stöðugum umbótum þar sem áhersla 

er lögð á að bera kennsl á sóun og virði, þar sem tækifæri eru nýtt og nýjar leiðir farnar til 

að vinna að hlutunum (Ginter o.fl., 2018; Melton, 2005). Nú eru einnig að koma inn nýir 

stjórnendur sem hafa lært stjórnun og eru margir búnir að alast upp í breyttu umhverfi 

spítalans. Þeir hafa aðrar áherslur og vilja ná stjórnunarlegum árangri. Stjórnendur finna 

mun á starfseminni en starfsfólk og sjúklingar einnig. Þessar breytingar eru í samræmi við 

áttunda skref Kotters þar sem áhersla er lögð á að ný kynslóð stjórnenda viti út á hvað 

breytingaferlið snýst og hegði sér samkvæmt nýbreytninni (Kotter, 1995; Kotter, 2012). 
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Fillingham (2007) segir kosti straumlínustjórnunar í heilbrigðisgeiranum vera gífurlega 

og að hún geti í raun og veru bjargað mannslífum. Árangur innleiðingar 

straumlínustjórnunar á Landspítala verður sífellt skýrari og alltaf eru fleiri og fleiri að 

hoppa á vagninn og vilja vera með. Auk þess eru aðrar heilbrigðisstofnanir á Íslandi farnar 

að sækjast eftir aðstoð Landspítala við að innleiða straumlínustjórnun. Kotter (1995) telur 

að sýnilegur árangur breytinga hvetji starfsfólk áfram og auki áhuga þeirra á 

breytingunum. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar voru hlutlausir um árangur 

innleiðingarinnar eða tæp 39% en næst á eftir komu þeir sem fannst innleiðingin hafa 

gengið vel eða frekar vel eða rúm 35%. Áhugavert er hversu margir vildu ekki svara þessari 

spurningu eða rúm 18%. Svo virðist vera sem að þátttaka í námskeiðum og verkefnum 

hafi áhrif á upplifun starfsmanna af árangri straumlínustjórnunar. Flestir þeirra sem voru 

hlutlausir um árangurinn höfðu ekki farið á námskeið og/eða ekki tekið þátt í verkefnum. 

En um helmingur þeirra sem hafa farið á námskeið og/eða tekið þátt í verkefnum finnst 

innleiðingin hafa tekist frekar vel. 

Um 90% þátttakenda rannsóknarinnar hafa heyrt talað um straumlínustjórnun og 

rúmlega helmingurinn hafði heyrt af henni innan veggja spítalans. Áhugavert er hve jöfn 

dreifingin er á milli ára frá því innleiðingin hófst, það er hvenær fólk heyrði fyrst talað um 

straumlínustjórnun. Þessi dreifing er í beinu samhengi við það sem viðmælendurnir sögðu 

um mjúka innleiðingu þar sem lagt var upp með að þetta myndi dreifast smátt og smátt. 

Fyrsta skrefið í innleiðingu straumlínustjórnunar í heilbrigðisgeiranum er að þjálfa 

starfsfólkið. Kenna því undirstöðuatriðin, aðferðafræðina og að nota verkfærin. Fyrirtæki 

hafa farið mismunandi leiðir að þessu skrefi en sumir hafa þjálfað upp alla starfsmenn 

fyrirtækisins og aðrir hafa þjálfað þá sem leiða áttu innleiðinguna. Þannig hafa þeir sem 

þjálfaðir eru í straumlínustjórnun síðan þjálfað aðra og lærdómurinn smám saman dreifst 

um alla stofnunina (Poksinska, 2010). Einhverjir viðmælendur nefndu að það hefði átt að 

tala um straumlínustjórnun eða stöðugar umbætur strax frá upphafi frekar en að kalla 

þetta lean. Hugtök geti ruglað fólk og ekki tengi allir við þau en að stöðugar umbætur séu 

eitthvað sem að allir skilji. 

Með innleiðingu straumlínustjórnunar töluðu viðmælendurnir um að allir væru nú á 

sömu blaðsíðu og skildu um hvað væri verið að tala þegar kæmi að umbótum. Búið væri 

að gefa starfsfólki ákveðin tæki til að vinna með og sameiginlegan skilning á tilgangi 
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breytinganna. Þannig væri hægt að eiga samtalið við starfsfólk sem sjaldan ynni að 

verkefnum og allir vissu hvað ætti að gera. Þegar breyta á menningu verður starfsfólkið 

að skilja hverju á að breyta og af hverju (Dahlgaard o.fl., 2011; Daultani o.fl., 2015). 

Starfsfólkið verður einnig að hafa tækin, þekkinguna, valdið og tækifærin til þess að 

breyta (Marin-Garcia og Bonavia, 2015). Tæp 40% þátttakenda höfðu orðið vör við 

breytingar eftir að spítalinn tók upp straumlínustjórnun og flestum þeirra fannst 

breytingarnar vera til hins betra. Nær allir þeirra sem höfðu orðið varir við breytingar 

höfðu heyrt talað um straumlínustjórnun. Þátttaka í námskeiðum og verkefnum virðist 

hafa áhrif á upplifun starfsmanna á breytingum en meirihluti þeirra sem ekki hefur orðið 

var við breytingar hefur ekki farið á námskeið eða tekið þátt í verkefnum. 

Svipað er uppi á teningnum þegar upplifun starfsmanna af sjónrænni stjórnun er 

skoðuð en þó hafa heldur fleiri orðið varir við sjónræna stjórnun heldur en breytingar. 

Rúm 60% þátttakenda höfðu orðið varir við sjónræna stjórnun eftir að spítalinn tók upp 

straumlínustjórnun og flestum þeirra fannst gagn vera af sjónrænni stjórnun. Sjónræn 

stjórnun veitir starfsfólki stöðugar upplýsingar um alla þætti í umhverfi þeirra, hvort sem 

það eru skjáborð eða merkingar á gólfum og veggjum. Þannig er starfsfólk upplýst um 

stöðu mála og getur brugðist við í rauntíma (Poksinska o.fl., 2013). Nær allir þeirra sem 

höfðu orðið varir við sjónræna stjórnun höfðu heyrt talað um straumlínustjórnun. 

Þátttaka í námskeiðum og verkefnum virðist hafa áhrif á upplifun starfsmanna af 

sjónrænni stjórnun en meirihluti þeirra sem ekki hefur orðið var við sjónræna stjórnun 

hefur ekki farið á námskeið eða tekið þátt í verkefnum. 

Viðmælendurnir voru sammála um að árangur innleiðingarinnar væri gífurlegur en 

hins vegar vantaði allar mælingar til að sýna fram á hann svart á hvítu. Spítalinn væri ekki 

nógu agaður til að halda utan um lærdóminn en það gæti líka útskýrst af því hversu stutt 

hann væri kominn í sínu innleiðingarferli. Fyrirtæki þurfa að setja sér markmið og vörður. 

Fagna skal því þegar vörðum er náð en um leið skal endurmeta ferlið og jafnvel setja nýjar 

vörður. Með þessum hætti geta fyrirtæki kortlagt árangurinn og fylgt eftir breytingunum 

(Kotter, 1995; Sirkin o.fl., 2005). Skortur á mælingum og eftirfylgni er það sem að 

viðmælendurnir sjá mest eftir. Að hafa ekkert í höndunum sem sýnir hversu langt 

spítalinn sé kominn. Viðmælendurnir töldu að nú væri kominn tími til að spítalinn myndi 

ákveða hvað ætti að mæla og hvernig ætti að mæla það. 
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  Lokaorð 

Innleiðing straumlínustjórnunar í heilbrigðisgeiranum hefur sýnt fram á gífurlegan árangur á 

mörgum sviðum starfseminnar. Heilbrigðisstofnanir um allan heim eru að innleiða 

aðferðafræðina og sumar þeirra eru orðnar leiðandi á heimsvísu. Árangur Landspítala er nú 

þegar orðinn töluverður þrátt fyrir að viðmælendurnir hafi ekki getað sýnt fram á nein töluleg 

gögn til að styðja mál sitt. Helsta breytingin liggur í menningunni en það er eitthvað sem að 

allir finna. Starfsfólk er smátt og smátt að hoppa á vagninn og almennt er það tilbúnara í 

breytingar. 

Frá upphafi hefur áhersla verið á þátttöku starfsmanna. Upplýsingaflæði til 

starfsmanna er margfalt meira og áhersla á að rödd starfsmanna heyrist. Kominn er á 

laggirnar umbótaskóli sem sífellt er verið að betrumbæta og bæta við námskeiðum. 

Þátttaka í námskeiðunum fer vaxandi og stór hluti hefur tekið þátt í verkefnum og myndi 

vilja taka þátt í fleiri verkefnum. Rúmur þriðjungur starfsmanna telur innleiðinguna hafa 

tekist vel eða frekar vel en þó eru aðeins fleiri hlutlausir um árangurinn. 

Rannsakandi mælir með að framkvæmd verði álíka rannsókn að nokkrum árum liðnum 

þegar Landspítali er kominn lengra í vegferð sinni á innleiðingu straumlínustjórnunar. 

Fróðlegt yrði að sjá hvort hærra hlutfall starfsmanna hefði heyrt talað um 

straumlínustjórnun, hefði farið á námskeið og tekið þátt í verkefnum og hvort að fleiri 

væru orðnir jákvæðir um árangur innleiðingarinnar heldur en hlutlausir. Eins væri gaman 

að sjá hvort að meiri áhersla yrði lögð á þátttöku stjórnenda og þjálfun starfsmanna og 

hvort að Landspítali innleiddi sína eigin mælikvarða og fylgdi þannig breytingunum betur 

eftir. 

Það er von rannsakanda að með rannsókninni fái stjórnendur Landspítala og þeir 

starfsmenn sem leiða innleiðinguna, skýrari sýn á stöðuna eins og hún er í dag. Megi 

niðurstöðurnar þannig nýtast spítalanum til að vinna að frekari úrbótum sé þess þörf eða 

styrkja hann á núverandi vegferð sinni. Rannsakandi vonast einnig til að niðurstöðurnar 

nýtist öðrum heilbrigðisstofnunum landsins sem hafa hug á eða hafa nú þegar hafið 

innleiðingu straumlínustjórnunar.  
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Viðauki 1 – Viðtalsramminn 
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Viðauki 2 – Spurningalistinn 

Árið 2011 hóf Landspítalinn innleiðingu á Lean Healthcare eða straumlínustjórnun, sem 

er íslenska þýðingin á hugtakinu. Í upphafi var strax lögð áhersla á að hlutverk væru vel 

skilgreind, verkferlar staðlaðir og á þátttöku allra starfsmanna. Megin markmiðin með 

innleiðingunni voru að innleiða öfluga umbótamenningu með það að leiðarljósi að auka 

öryggi sjúklinga og minnka sóun. Önnur markmið voru að bæta starfsanda og samskipti 

starfsfólks, samþætta stjórnun, efla gæða- og umbótastarf og nýta aðferðafræði 

straumlínustjórnunar við hönnun á nýjum spítala. Spurningalisti þessi er hluti af rannsókn 

á innleiðingu straumlínustjórnunar á Landspítala og vonast rannsakandi til að svör þín 

veiti betri innsýn í það hvernig innleiðingin hefur tekist. 

 

Spurningar 1-5 eru almenns eðlis 

1) Aldur 

1. 20 ára eða yngri 

2. 21-40 ára 

3. 41-60 ára 

4. 61 árs eða eldri 

 

2) Kyn 

1. Karl 

2. Kona 

3. Annað 

 

3) Menntun 

1. Grunnskóli 

2. Framhaldsskóli 

3. Háskóli – grunnnám 

4. Háskóli – diplómanám 

5. Háskóli – meistaranám eða meira 

6. Annað 
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4) Á hvaða sviði vinnur þú? 

1. Aðgerðasviði 

2. Fjármálasviði 

3. Flæðisviði 

4. Geðsviði 

5. Kvenna- og barnasviði 

6. Lyflækningasviði 

7. Rannsóknasviði 

8. Rekstrarsviði 

9. Skurðlækningasviði 

10. Önnur svið 

 

5) Hversu lengi hefur þú unnið á Landspítala? 

1. 5 ár eða minna 

2. 6-10 ár 

3. 11 ár eða meira 

 

Næstu spurningar snúa að stefnu Landspítala 

6) Þekkir þú stefnu Landspítala? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 

 

7) Þekkir þú stefnu þíns sviðs? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 

 

8) Tókst þú þátt í stefnumótun Landspítala þegar ný stefna var mótuð árið 2017? 

1. Já (Flyst yfir í spurningu 10) 

2. Nei 

3. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 10) 

4. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 10) 
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9) Bauðst þér tækifæri til þess að taka þátt í stefnumótun Landspítala þegar ný 

stefna var mótuð árið 2017? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 

 

Næstu spurningar snúa að vitneskju um straumlínustjórnun 

10) Hefur þú heyrt talað um straumlínustjórnun? 

1. Já 

2. Nei (Flyst yfir í spurningu 14) 

3. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 14) 

4. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 14) 

 

11) Hvenær heyrðir þú fyrst talað um straumlínustjórnun? 

1. 2010 eða fyrr 

2. 2011-2012 

3. 2013-2014 

4. 2015-2016 

5. 2017-2018 

6. 2019 

7. Veit ekki 

8. Vil ekki svara 

 

12) Hvar heyrðir þú fyrst af straumlínustjórnun? 

1. Hjá samstarfsaðila 

2. Hjá stjórnanda 

3. Í kynningu á vegum spítalans 

4. Annars staðar 

5. Veit ekki 

6. Vil ekki svara 

 

13) Hefur þú fengið fræðslu um straumlínustjórnun utan Landspítalans? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 
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14) Hefur þú heyrt af straumlínustjórnunarnámskeiðum (t.d. Lean 01) á vegum 

Landspítala? 

1. Já 

2. Nei (Flyst yfir í spurningu 18) 

3. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 18) 

4. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 18) 

 

15) Hefur þú farið á straumlínustjórnunarnámskeið hjá Landspítalanum? Merkja má 

við marga valkosti.  

1. Nei (Flyst yfir í spurningu 17) 

2. Lean 01 

3. Lean 02 

4. Lean 03 

5. Lean 04 

6. Lean 05 

7. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 17) 

8. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 17) 

 

16) Fannst þér námskeiðið/námskeiðin gagnast þér? 

1. Vel 

2. Frekar vel 

3. Hvorki né 

4. Frekar illa 

5. Illa 

6. Vil ekki svara 

 

17) Hefur þú verið hvattur/hvött til að fara á straumlínustjórnunarnámskeið af þínum 

næsta stjórnanda? 

1. Já 

2. Nei 

3. Af einhverjum öðrum 

4. Veit ekki 

5. Vil ekki svara 

 

18) Myndir þú vilja fá fræðslu / frekari fræðslu um straumlínustjórnun? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 
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Næstu spurningar snúa að verkefnum sem tengjast straumlínustjórnun 

Verkfæri straumlínustjórnunar eru margvísleg og gefa til kynna ákveðna leið til að leysa 

verkefni. Verkefnin draga þannig heiti sín af heiti þess verkfæris sem notast er við hverju 

sinni. Þannig kallast það til dæmis 5S verkefni þegar notast er við aðferðafræði 

verkfærisins 5S (sem stendur fyrir sortera, staðsetja, snyrta, staðla og styðja) og 

markmiðið er að minnka sóun. Verkefnin geta verið bæði stór og smá, allt frá 

þverfaglegum verkefnum niður í það að skipuleggja sitt eigið vinnurými. 

 

19) Hefur þú tekið þátt í einhverjum verkefnum sem tengjast straumlínustjórnun? 

1. Já 

2. Nei (Flyst yfir í spurningu 24) 

3. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 24) 

4. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 24) 

 

20) Hvernig verkefni/verkefnum hefur þú tekið þátt í? (Merkja má við marga valkosti) 

1. 5S (Flyst yfir í spurningu 22) 

2. Kaizen (Flyst yfir í spurningu 22) 

3. 3P (Flyst yfir í spurningu 22) 

4. Ferlaverkefni (Flyst yfir í spurningu 22) 

5. Tímamælingar (Flyst yfir í spurningu 22) 

6. Annað 

7. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 22) 

8. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 22) 

 

21) Hvernig verkefni/verkefnum hefur þú tekið þátt í, öðrum en þeim sem talin voru 

upp í spurningunni hér að framan? 

 

22) Fannst þér verkefnið/verkefnin skila árangri? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 
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23) Myndir þú vilja taka þátt í fleiri verkefnum? 

1. Já (Flyst yfir í spurningu 25) 

2. Nei (Flyst yfir í spurningu 25) 

3. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 25) 

4. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 25) 

 

24) Myndir þú vilja taka þátt í einhverjum verkefnum tengdum straumlínustjórnun? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara  

 

Næstu spurningar snúa að innleiðingu straumlínustjórnunar 

25) Hvernig finnst þér innleiðingin hafa tekist? 

1. Vel 

2. Frekar vel  

3. Hvorki né 

4. Frekar illa  

5. Illa 

6. Vil ekki svara 

 

Næstu spurningar snúa að breytingum í kjölfar innleiðingar 

straumlínustjórnunar á Landspítala 

26) Hefur þú orðið var/vör við breytingar eftir að spítalinn tók upp straumlínustjórnun 

árið 2011? 

1. Já 

2. Nei (Flyst yfir í spurningu 30) 

3. Veit ekki (Flyst yfir í spurningu 30) 

4. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 30) 

 
27) Urðu breytingar á þínum starfsstað hvað varðar: (Merkja má við marga valkosti) 

1. Starfsfólk (Flyst yfir í spurningu 29) 

2. Vinnuaðstöðu (Flyst yfir í spurningu 29) 

3. Umhverfi (Flyst yfir í spurningu 29) 

4. Vinnuaðferðir (Flyst yfir í spurningu 29) 

5. Annað 

6. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 29) 
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28) Hvers konar breytingar urðu á þínum starfsstað, aðrar en þær sem taldar voru upp 

í spurningunni hér að framan? 

 

29) Finnst þér þær breytingar vera til hins: 

1. Betra 

2. Hvorki né 

3. Verra 

4. Vil ekki svara 

 

Næstu spurningar snúa að sjónrænni stjórnun 

Sjónræn stjórnun er hvert það samskiptatæki í vinnuumhverfinu sem gefur okkur 

upplýsingar um það hvort að hlutir séu á réttum stað, hversu margir hlutir eigi að vera 

þar, hvernig verk skal unnið, um stöðu verkefna og hvort að frávik hafi átt sér stað. 

Sjónræn stjórnun skal vera virðisaukandi og því ætti hver sem er að geta gengið um 

vinnustaðinn og séð hvernig framfylgja skal stöðluðum vinnubrögðum og hvort að frávik 

hafi átt sér stað. Umferðamerki eru dæmi um sjónræna stjórnun. Merking þeirra er skýr 

og krefst þess ekki að þau séu skoðuð í þaula. Skjáborð, rauntímamælar, umbótatöflur 

o.fl. eru einnig dæmi um sjónræna stjórnun. 

 

30) Hefur þú orðið var/vör við sjónræna stjórnun? 

1. Já  

2. Nei (Hefur hér lokið könnuninni) 

3. Veit ekki (Hefur hér lokið könnuninni) 

4. Vil ekki svara (Hefur hér lokið könnuninni) 

 
31) Hvers konar sjónræna stjórnun hefur þú orðið var/vör við? Merkja má við marga 

valkosti. 

1. Umbótatöflur (Flyst yfir í spurningu 33) 

2. Rauntímamæla (Flyst yfir í spurningu 33) 

3. Skjáborð (Flyst yfir í spurningu 33) 

4. Sýnilega stjórnendur (Flyst yfir í spurningu 33) 

5. Annað 

6. Vil ekki svara (Flyst yfir í spurningu 33) 
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32) Hvers konar sjónræna stjórnun hefur þú orðið var/vör við, aðra en þá sem talin 

var upp í spurningunni hér að framan? 

 

33) Finnst þér gagn af sjónrænni stjórnun? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

4. Vil ekki svara 

 

Takk fyrir þátttökuna
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