
Lean Healthcare és una nova manera d’afrontar l’optimització dels processos, amb un 

enfocament pràctic, que implica els professionals des del minut “0”, busca la millora en el 

lloc de treball i assoleix resultats reals a molt curt termini.  
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Lean Healthcare en els 

mitjans. 

“ El Lean, com a mètode de millora 

que aporta pautes per produir més 

amb menys, i augmenta la qualitat.” 

Optimització de processos amb Lean Healthcare 

MILLORA DE LA QUALITAT 

• Reduir errors. 

• Augmentar la qualitat assistencial.  

• Millorar la percepció dels usuaris. 

• Sistemàtica de millora continua. 
 

MILLORA DE LA SEGURETAT 

• Seguretat del pacient. 

• Seguretat laboral. 
 

REDUIR EL LEAD TIME 

• Llistes d’espera de pacients. 

• Temps de cicle. 

1 Què és el Lean Healthcare ? 

2 Quins són els objectius del Lean Healthcare ? 

Eliminar les tasques que no aporten 

valor, de cara a: 

• Reduir el cost total. 
 

• Augmentar l’eficiència i l’eficàcia. 
 

• Sense incrementar la pressió 

sobre el personal. 

PLANIFICACIÓ FORMACIÓ 
MILLORA EN EL 

LLOC DE TREBALL 

TANCAMENT I 

SEGUIMENT 

• Seleccionar el procés. 
 

• Analitzar les dades. 
 

• Definir els objectius. 

• Seleccionar l’equip . 
 

• Formar en Lean.  
 

• Presentar la 

metodologia a utilitzar. 

• Identificar els 

malbarataments. 
 

•  Implantar les millores. 
 

• Avaluar els resultats. 

• Millora continua. 
 

- Fer auditoria de 

resultats. 

- Consensuar millores. 

3 Quines són les fases d’un projecte de Lean healthcare ? 



Cost del projecte 

• Disseny d’un procés de visita única o alta 

resolució. 

• Reducció llistes d'espera a CCEE / At. Primària. 

• Augment de l’eficiència dels serveis que intervenen 

en un procés d’atenció integral  

•  Millora del flux dels pacients amb patologia 

crònica.  

• Millora de l’eficiència de serveis com UCSI / 

quiròfans . 

• Reducció dels malbarataments associats al 

procés de cures. 

• Optimització dels temps de treball , ajustant-los al 

flux de l’activitat assistencial. 

4 En què ens pot ajudar un projecte de Lean Healthcare ? 

Processos assistencials 

• Analitzar i redistribuir càrregues de treball (Ex: 

àrees assistencials, laboratoris d’anàlisis clíniques.) 

• Anàlisis i redistribució funcional d’espais (Ex: 

unitats de fisioteràpia  i rehabilitació, laboratoris, 

etc...). 

• Millora del procés de gestió de la medicació des 

de la prescripció fins a l’administració. 

• Millora de l’eficiència d’unitats o serveis 

d’endoscòpies / diagnòstic per imatge. 

• Optimització dels serveis generals (Ex: 

magatzems, manteniment, cuina,etc). 

• Millora dels processos de gestió dels RRHH. 

 

Durada del projecte 

De 2 a 8 setmanes 
El cost està en funció del temps estimat 

per executar el projecte i el grau de 

dificultat tècnica. 

 

S’aplicarà un descompte d’un 10% 

sobre el preu final (vàlid durant el 1er 

semestre 2013. Només pels associats). 

6 Quines entitats han implantat projectes de Lean Healthcare ? 

Per a més informació:    Telèfon  93 552 9207    email:  joanmferrer@uch.cat o perepascal@uch.cat 

Quina és la durada i el cost del projecte?  5 

Aquesta metodologia pot aplicar-se en qualsevol procés assistencial, així com en 

processos de suport, d’entorns sanitaris i socials. Alguns exemples: 

Processos de suport 
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