
– Det största 
slöseriet av alla 
tycker jag är 
att inte ta vara på 
medarbetarnas 
kreativitet, 
tycker Kasewa. 

 
 

 
 
 
 
 

"Man får vara unik, teorierna kommer ändå att fungera!" 
 
─ Med tre enkla frågor får man ögonen att glittra på medarbetarna, säger Kasewa 
Dabagh Celepli. 
Man frågar ”Varför gör ni så här?”, ”Hur skulle du göra om du fick bestämma?” och 
”Hur skulle det kännas?” 
 
─ Det är inte svårt att introducera utvecklingsteorier som lean om man bara förklarar 
vad det går ut på. Många tycker att deras arbete och verksamhet är så speciell, men jag 
brukar säga att man får vara speciell och unik, teorierna kommer ändå att fungera! 
 
Kasewa startade sin Lean-resa med en universitetsutbildning i industriell ekonomi 
med inriktning logistik. Som färdigutbildad fanns vårdlogistik på önskelistan med 
intressanta verksamhetsområden att jobba med.  
 
Nyfikenheten hade väckts under ett föredrag av en gästföreläsare, som mycket 
frustrerad berättade hur han i flera år hade stångat sig blodig i försök att få sjukhusen 
att förbättra verksamheten genom att granska arbetsflöden utan större resultat. Vilken 
utmaning! Tänkte Kasewa. 
 
Och bara några år efter avslutade studier finns hon nu på Karolinska universitetssjukhusets 
avdelning för Servicetjänster & logistik. 
 
─ Jag arbetar med fokus på värdehöjande aktiviteter för att utveckla och förbättra verksamheterna 
och dess flöden. Många tror att logistik handlar endast om transporter – men det är mycket större 
än så, organisation och kommunikation är viktiga delar inom logistik området. 
 
Lean filosofin stämmer väl överens med hur Kasewa ser på förbättringsarbete. 
 
─ Om man pratar om lean och ger exempel på de åtta slöserierna, så är en av de viktigaste den om 
människorna som finns på arbetsplatsen. Har man till exempel många onödiga rörelser och dålig 
ergonomi, blir människor sjuka – och det är slöseri! 
 
─ Men det största slöseriet av alla tycker jag är att inte ta vara på medarbetarnas kreativitet.  
 
Ta Karolinska sjukhuset som exempel, med 15 000 anställda; tänk om 
bara en fjärdedel kom med en bra förbättringsidé i månaden – vilken potential! 
 
Förändringsbenägna? 
Kasewa anställning är på avdelningen för Servicetjänster och Logistik med ca 200 anställda, men 
hon fungerar även som internkonsult och lean-handledare i övriga verksamheter. Hon träffar 
många olika arbetsgrupper och efterfrågan på hennes och kollegans tjänster syns oändlig.  
 
Det hon talar om handlar om att finna besparingar genom smartare rutiner och flöden i syfte att 
frigöra tid för kärnverksamheten. Vilka verktyg som lyfts fram beror på verksamhetens inriktning, 
så det kan se lite olika ut. Inom Lean Healthcare kan det förutom om att förmedla själva 



leanfilosofin handla om att spela leanspelet ”produktion”, introducera sex sigma och ”just in 
time”, inom Serviceverksamheten är det verktyg som 5S, Kaizen och idéspelet och inom lean 
Office använder hon ofta leanspelet ”administration” och pratar personlig effektivitet osv. 
 
─ Man kommer också jättelångt med att sätta igång processer med enkla varför-frågor kring 
arbetet. De anställda är smarta och duktiga på att komma på hur man kan förbättra. 
 
─ Det är inte så att det finns vissa yrkeskategorier inom sjukvården som stoppar upp 
förändringsarbetet. Det är snarast så att det finns människor som har stort kontrollbehov och som 
har svårt att släppa loss processer som de inte vet var de kommer att sluta i. Det är en 
personlighetsfråga. Sedan kan man använda verktyg för att strukturera bättre. 
 
─ Jag och min kollega Mathias Elmfeldt lär ut hur man själv hittar förbättringsområden och 
hjälper sedan till att utveckla till exempel mätetal som stöder en flödesorienterad verksamhet. Det 
är viktigt med Rätt mätetal annars skapar man dåligt beteende och vilseleder organisationer i en 
fälla. 
 
─ På Servicetjänster & logistik har vi arbetat mycket för att ge cheferna kompetensutveckling och 
stöd så att de parallellt med sitt ordinarie arbete ska orka driva förändringsarbete och vi utbildar 
coacher som kan stötta cheferna i deras roll. 
 
─ Vi har också haft med oss facken i allt förändringsarbete och de fackliga representanterna håller 
oss om ryggen. De vet att vi har medarbetarnas bästa för ögonen. 
 
─ Och att vi lyckas, det ser vi. Där vi för några år sedan hade som mål att ”skapa en attraktivare 
och effektivare arbetsplats med friskare medarbetare” har medarbetarna blivit friskare och själva 
ändrat målet till att ”skapa en attraktivare och effektivare arbetsplats med engagerade medarbetare 
som mår bra”. Och att vi lyckas, ser vi på medarbetarenkäterna och andra uppsatta måltavlor. 
 
─ Jag tror också att det har stor betydelse att vi har en sjukhusdirektör som vågar peka med hela 
handen och som känner väl till Lean och ser potentialen inom sjukvården. 
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