
 
 

Capio Maria förändrar med Lean  

Ett tydligare och mer transparant ledarskap och ett ökat enga-
gemang bland medarbetarna är några av effekterna av Capio 
Marias förbättringsarbete enligt Lean-filosofin. Ett arbete som 
genomförts av de egna medarbetarna med stöd av Lean-
konsulter från Kvadrat Management.  
 
 
Capio Maria erbjuder vård till vuxna som 
behöver komma tillrätta med missbruk och 
beroenden. Verksamheten ingår i vård-
koncernen Capio som finns i hela Norden och 
delar av Europa. Capio Maria, eller ”Maria-
pol” som det kallades en gång i tiden, har en 
lång historia. Redan 1945 öppnades en 
special-avdelning för alkoholistvård som 
utgör grunden till den verksamhet som 
bedrivs idag. 
 
Krympta anslag och dålig struktur  
2010 köpte vårdkoncernen Capio det då 
personalägda företaget och Capio Maria 
startades. Annika Andersson, dåvarande 
utvecklingschefen, utsågs till verksamhets-
chef. Hon tog över en verksamhet som var 
mycket duktig på att ge vård men sämre på 
struktur, uppföljning och samarbete.  

-Det fanns brister i ledarskapet och vi 
hade för täta skott mellan enheterna, 
berättar Annika. Vi fick också ett dåligt 
resultat i vår medarbetarenkät som pekade 
på att personalen saknade tillit till cheferna 
och önskade ökad transparens och 
kommunikation. 

I samma veva krympte anslagen till verk-
samheten rejält.  Det fanns alltså ett stort 
behov av förändring. 

Tidigt intresse för Lean 
Redan flera år tidigare hade intresset för 
Lean väckts. Bland annat hade överläkare 
Mikael Sandell med sig goda erfarenheter av 
Lean från Capio St. Göran. Men först i 
samband med Capios övertagande blev 

tankarna mer konkreta och ledningen bör-
jade fundera över hur man skulle göra och 
om det gick att driva förändringen i egen 
regi. I den vevan blev Annika kontaktad av 
konsultföretaget Kvadrat. Efter flera samtal 
och diskussioner drogs ett arbete igång med 
stöd av ett par konsulter från Kvadrat 
Management med erfarenhet av både Lean 
och ledarskap.  
 
Medarbetarnas reaktioner 
Inledningsvis fick alla inom öppenvården och 
administrationen genomföra så kallade Lean-
spel. Reaktionerna bland de förändrings-
trötta medarbetarna varierade. 

-Många var positiva och kunde dra para-
lleller till den egna verksamheten, medan 
andra tyckte det hela enbart var larvigt, 
berättar Mikael. För oss i ledningen var Lean-
spelet ett bra tillfälle att se vilka som skulle 
kunna vara med och driva förändringen ute i 
verksamheten. Vi passade också på att 
informera om det kommande föränd-
ringsarbetet i stort. 

 
Började i liten skala 
Arbetet fortsatte med att en enhet valdes ut 
för att starta det egentliga förändrings-
arbetet. Valet föll på Neuropsykiatriska 
teamet med motiveringen att det var en liten 
och avgränsad enhet med ett tydligt flöde.  
 
Två så kallade agenter (förändringsledare) 
utsågs, som drev och genomförde föränd-
ringsarbetet tillsammans med medarbetarna 
i teamet. Konsulterna från Kvadrat fanns 
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med i bakgrunden och coachade agenterna 
inför varje förändringssteg som startades 
med en värdeflödeskartläggning.   Nu har 
arbetet i Neuropsykologiska teamet kommit 
en bit på väg och motsvarande arbete har 
startats även för läkarprocessen.  
 
Effekten störst på ledarskapet 
De stora effekterna hittills återfinns i ledar-
skapet och i en ökad transparens. Med-
arbetarna har i och med det fått ett större 
inflytande och cheferna bollar oftare tillbaka 
frågor till personalen som själva får ta fram 
förslag. Cheferna sitter nu rent fysiskt ute i 
verksamheten, vilket gör att de får en större 
inblick i det dagliga arbetet och med-
arbetarna får större tillgänglighet till sin 
chef.  

-Det finns en iver att förändra och 
förbättra både bland chefer och med-
arbetarna,  förtydligar Annika. Tavel-mötena 
har också haft en bra effekt då det finns ett 
sug efter visualisering av resultaten.  

 

 
Överläkare Mikael Sandell och verksamhets-
chef Annika Andersson framför en av Lean-
tavlorna.  
 
En annan effekt är att även andra enheter 
har dragit igång förbättringsarbeten utan att 
egentligen ha Lean-verktygen på plats.   

-Det är som om Leanarbetet har ”spillt 
över” även på de enheter som inte varit ut-
pekade och här har vi också kunnat se stora 
förbättringar, konstaterar Mikael. 
 
 
 

Nästa steg 
Annika och Mikael är överens om att Capio 
Maria är redo för nästa steg i sitt förbätt-
ringsarbete. En första platå har uppnåtts och 
nu är det dags att gå vidare. Startskottet för 
detta är ledningsgruppens arbete runt 
beslutsprocessen och styrkort.  

-Vi i ledningsgruppen har tagit fram 
styrkort för våra prioriterade fokusområden 
där vi samlat ihop det som tidigare spretat, 
förklarar Annika. Nu ska vi ha möten med 
varje enhet för att bryta ner flödesmålen per 
enhet. Vi ser detta som starten för nästa steg 
då vi också kommer att rulla ut Lean-arbetet 
på fler team.  

Konsultstödet 
Samarbetet med Kvadrat har fungerat bra. 
Konsulterna har hela tiden funnits i bak-
grunden medan det är vi och de egna med-
arbetarna som stått för genomförandet.  

-Det är klart att ibland har man känt, gud 
vad de är jobbiga, säger Annika med ett 
skratt,  men samtidigt har vi haft jätte bra 
diskussioner och konsulterna har visat stort 
engagemang  och varit ett stöd hela vägen. 
De har också gett oss de nödvändiga verk-
tygen och strukturen i förbättringsarbetet.  

 
Råd till andra verksamheter 
Hela tjänstesektorn och inte minst sjuk-
vården skulle kunna dra stor nytta av för-
bättringsarbete enligt Lean-filosofin menar 
både Annika och Mikael. Det finns stora 
vinster att göra genom att fokusera på 
flödet istället för på resurserna. 
 
Avslutningsvis delar Annika och Mikael med 
sig av några goda råd: 

 Skynda långsamt, men inte allt för lång-
samt. Processen får inte stanna av.  

 Lyft blicken och se helheten. Det är lätt 
att fastna i detaljer. 

 Gör det inte svårare än det är. 

 Ha tillit till metoden och medarbetarna. 

 Lean blir aldrig ”klart”. Lean är ett sätt att 
arbeta och tänka och ingen quick-fix. 
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