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El Lean Management és considerat com la tercera gran forma d’organització empresarial del 
segle XXI. Aquest model de gestió empresarial que, inicialment, es va començar a aplicar 
a l’entorn industrial, s’ha anat estenent a la resta de sectors econòmics amb resultats molt 
positius.

Actualment, cada cop són més les organitzacions del sector salut que estan interessades en 
la metodologia Lean mogudes per un interès a millorar la seva eficiència, competitivitat i 
sostenibilitat a mitjà termini, i amb una relació cost-efectivitat significativament favorable.

Aquest llibret va dirigit a directius i professionals de diferents nivells que treballin en un 
entorn sanitari i que estiguin interessats a conèixer com es tradueix l’aplicació del Lean 
Management a processos assistencials. 

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts. A la primera part, s’introdueix al 
lector als termes i conceptes més teòrics del Lean Management; es parla dels orígens del Lean; 
i es presenta la metodologia científica amb la qual treballa. A la segona part, es presenten les 
eines, etapes i aspectes importants que cal tenir en compte a l’hora d’implementar un projecte 
o bé iniciar un ‘camí Lean’ a una organització sanitària. 

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats. En el seu esforç per consolidar i difondre 
el coneixement aconseguit en aquests anys d’experiència, Comtec ha editat la col·lecció de llibres “La gestió de 
la qualitat en els serveis assistencials”, a la qual pertany aquest exemplar.

Cristina Fontcuberta és Enginyera 
Industrial Superior per l’Institut Químic de 
Sarrià. Actualment és consultora de Comtec 
Quality, S.A., i formadora i col·laboradora 
al Instituto Lean Management. Ha 
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en el desenvolupament de projectes.  Ha 
profunditzat en temes de gestió i eficiència, 
concretament en Lean Management, 
realitzant el postgrau Lean Practitioner del 
Instituto Lean Management i la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Ha realitzat una 
estada professional amb l’equip Lean de 
l’hospital BIDMC de Harvard, a Boston, 
EEUU, i ha cursat el màster de Gestió 
Sanitària de la Universitat Internacional de 
Catalunya, per especialitzar-se en el sector 
sanitari. El coneixement que té de l’àmbit 
sanitari combinat amb el coneixement 
sobre gestió Lean suposa una potent eina 
per a desenvolupar projectes de Lean 
Healthcare. Ha participat en nombroses 
formacions i projectes d’acompanyament 
en la implantació de la metodologia Lean a 
diverses organitzacions sanitàries, així com 
ha participat en publicacions internacionals 
per a diversos llibres i articles. 
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1.1. Introducció al Lean Management 

1.1.1. Què és el Lean?

El Lean Management és una filosofia de gestió, dotada de metodologia científica 
i unes eines concretes, que entén l’organització com un conjunt que actua alhora, 
en la mateixa direcció i sentit, cap a un objectiu comú. Aquesta filosofia promou 
la creació de processos fluids, a través de l’eliminació d’activitats que no aporten 
valor afegit. Actualment, la seva implementació comporta més eficiència, més 
competitivitat i més sostenibilitat a mitjà termini i amb una relació cost-efectivitat 
significativament favorable. Si bé és cert que el Lean aconsegueix resultats a 
curt termini, també cal tenir en compte que, per tal de fer una bona immersió, es 
necessita visió a mig-llarg termini.

La traducció més habitual de la paraula Lean seria “ajustada” o “lliure de greix” 
perquè fa referència a l’optimització de recursos i a l'eliminació de malbarataments.

La filosofia Lean busca comunicació efectiva i fer les coses fàcils: idees i treball 
senzill que es puguin desenvolupar de manera fàcil. La principal diferència 
del Lean Management respecte altres sistemes de gestió de qualitat, recau en 
l’èmfasi que es fa en el respecte per les persones a través de la seva implicació i 
coresponsabilització, i en la manera com es posen en pràctica les seves eines.

L’aplicació de la metodologia Lean demana un enfocament horitzontal de 
l’estructura de les organitzacions, és a dir, implica tenir una visió de procés i de 
client-proveïdor intern. Per això, en aquelles organitzacions que disposin d’un 
sistema de gestió per processos, serà més ‘fàcil’ començar a treballar amb visió 
Lean. 

Els cinc principis que descriuen un desenvolupament de Lean Management en una 
organització són: identificació del valor, identificació del flux de valor, establiment 
d’un flux de valor continu, desenvolupament de procés en pull i, finalment, 
implantació d’una cultura de millora continua a la recerca  de la perfecció. En 
aquest llibre es desenvolupen cadascun d’aquests conceptes. 
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Aquest llibre presenta una introducció als diferents conceptes de la metodologia 
Lean aplicables a organitzacions sanitàries alhora que explica com emprar-ho en 
un entorn assistencial a través d’exemples.  

1.1.2. Evolució històrica i filosofia lean

Evolució històrica

Actualment el Lean Management constitueix la tercera gran forma d’organització 
empresarial del segle XXI conjuntament amb les artesanies i els anomenats 
models tradicionals de gestió, que és com avui dia s’organitzen la majoria de les 
empreses. Els orígens en models de gestió empresarial es troben al segle XIX amb 
les artesanies, on l’artesà era la persona que realitzava totes les etapes d’un procés 
productiu. A principis del segle XX es va introduir a les empreses la organització 
amb base científica, promoguda per Taylor, un enginyer i economista americà 
que va investigar la divisió sistemàtica de les etapes d’un procés, amb l’objectiu 
d’augmentar la productivitat dels fins aleshores artesans i la seva especialització. 
Henry Ford va ser qui primer va aplicar aquest enfocament científic empresarial 
a través de les cadenes de producció automobilística, aconseguint economies 
d’escala. Durant els anys 50, Taiichi Ohno, un enginyer de la companyia japonesa 
Toyota, va desenvolupar el seu propi sistema de producció, el Toyota Production 
System (TPS), basant-se en el model de Ford però ajustat al context de crisi 
econòmica que patia Japó en aquella època. Aquest model, en lloc de centrar-se 
en maximitzar la producció, es focalitzava en aconseguir el màxim rendiment dels 
recursos disponibles per produir al mínim cost. Actualment, l’evolució del TPS 
s’ha convertit en l’anomenat sistema Lean Manufacturing en sectors industrials. 
El terme “Lean” va aparèixer per primer cop als anys 90 amb la publicació del 
llibre “La màquina que cambió el mundo” per definir les produccions basades en 
el sistema de Toyota. Tot i que inicialment el sistema Lean s’aplicava només al 
sector de l’automoció, des de fa anys s’ha anat estenent a altres sectors industrials i 
econòmics (serveis, salut...), ja que la filosofia d’aquest model de gestió empresarial 
pot aplicar-se a qualsevol sector.
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Filosofia Lean

El sistema Lean no només implica una forma d’organització sinó que forma part 
d’una filosofia, una manera de pensar, planificar i decidir basada, principalment, 
en fer i entregar únicament allò que genera valor al client i que satisfà totalment 
les seves necessitats. Únicament amb aquest plantejament s’aconsegueix entregar 
un servei de màxima qualitat, en un termini de temps i cost baixos i que, alhora, 
aporta màxima satisfacció a clients i professionals. 

El respecte per les persones, tant el client com el professional, és un principi 
fonamental de la filosofia Lean. Es contemplen les persones com el principal motor 
del canvi i l'evolució i s’aposta per aspectes com la confiança, la comunicació, la 
polivalència, la participació conjunta, la creació d’una cultura de no culpabilització 
i la potenciació del compromís; aspectes que atorguen a l’organització flexibilitat 
i rapidesa de resposta i, per tant, tots els factors determinants de l’excel·lència 
empresarial.

Per tal de desenvolupar un enfocament global del Lean, la primera fase d’una 
implantació ha de consistir en la difusió i integració d’aquesta filosofia a la cultura 
de l’organització amb l’objectiu d’aconseguir que els principis de respecte, creació 
de valor i millora contínua formin part dels seus valors i objectius. 

A la següent figura 1 es mostra la ‘casa Lean’, que representa la línia bàsica de 
pensament a través de la qual es dissenyen els processos d’una organització Lean. 
El Kaizen, l’estandardització, el Just in time i el Jidoka són aspectes fonamentals 
de la filosofia Lean. A la teulada de la casa s’hi representen els objectius de 
qualsevol procés Lean: màxima qualitat i cost i temps optimitzats. En els següents 
apartats es desenvoluparan tots aquests conceptes.
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Figura 1. Casa Lean
Font: Instituto Lean Management

OBJETIUS:
Màxima qualitat, mínims costs, mínim Lead Time

Just in 
Time

Flux continu

Takt time

Sistemes PULL

JIDOKA
Automatització 

amb intel·ligència  
humana

Build in quality - 
detecció d’errors, 

seguretat

Heijunka Treball estandarditzat Kaizen

ESTABILITAT
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1.1.3. Lean al sector salut

La bonança econòmica viscuda els darrers anys ha fet que al sector sanitari, 
entre altres sectors econòmics, conceptes com eficiència de sistema, integració 
entre serveis, coordinació entre hospitals i atenció primària no s’hagin tingut 
en prou consideració  i no s’hagin treballat tant com altres aspectes. Per això, 
si bé és cert que actualment els resultats de salut del model sanitari català són 
bons i reconeguts mundialment, també és cert que l’organització de l’atenció 
sanitària és, a vegades, ineficient i poc coordinada. Sovint els processos que el 
constitueixen estan desconnectats i bastantes activitats que es realitzen aporten 
poc valor afegit al pacient. A més, a aquest context actual cal afegir també la 
manca de finançament actual en que es troben les organitzacions sanitàries 
i canvis soferts en els darrers anys, com l’augment en la cartera de serveis, 
l'increment de l’exigència per part dels pacients o la creixent existència del perfil 
de malalt crònic i necessitat de personalització de l’atenció sanitària oferta. 

En definitiva es podria dir que, actualment, existeix una necessitat incremental 
de millorar la qualitat i l'eficiència en l’ús de recursos, així com d’incorporar 
elements de gestió avançats per fer-ho possible, fet que explica i emfatitza 
l’interès existent actualment en la metodologia Lean aplicada al sector salut. 

Tot i que evidentment els serveis sanitaris difereixen en molts aspectes amb els 
del sector industrial, d’on és originària la filosofia Lean, les característiques de 
l’elevat nombre de processos, sovint complexos i interrelacionats, amb els que 
han de treballar els professionals sanitaris per acomplir les seves tasques són 
similars a les dels processos industrials. 

Cal tenir present que el Lean se centra en els processos i no en la naturalesa del 
producte o servei ofert.

La filosofia Lean, amb la seva metodologia i eines permet fer un “zoom” als 
processos de l’atenció sanitària i dur a terme una microgestió focalitzada en el 
“com” i en la organització del dia a dia, amb l’objectiu d’optimitzar-la i, alhora, 
augmentar la satisfacció de pacients, professionals i gestors.

Actualment, ja existeixen molts casos i publicacions científiques que demostren 
que l’aplicació del model Lean al sector sanitari té efectes positius. En les 
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darreres dècades, centenars d’organitzacions sanitàries dels Estats Units, 
Canadà i a escala europea han aplicat el Lean als seus processos. A Espanya 
i, concretament, a Catalunya, el nombre d’organitzacions sanitàries, ja siguin 
hospitals, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris o laboratoris que 
apliquen Lean als seus processos i equips també ha anat incrementant en els 
darrers anys, i s’està aplicant cada cop més a hospitals i centres sociosanitaris, 
aconseguint resultats positius i professionals i pacients satisfets. Algunes de 
les àrees pioneres en aplicació de Lean són urgències, quiròfans, laboratoris, 
magatzems o serveis de diagnòstic per la imatge, per exemple, que ha permès 
oferir una resposta assistencial i organitzativa àgil a les necessitats de salut dels 
pacients. I no s’han d’oblidar les àrees de suport (cuina, manteniment, neteja, 
etc.) que també són importants pel funcionament global d’un hospital i que són 
alhora sensibles a incorporar millores significatives a través d’aquest sistema. 

No obstant això, l’aplicació de la metodologia Lean no és fàcil. Requereix 
esforç, implicació i visió innovadora per part dels professionals. A grans trets es 
podria dir que el Lean contribueix a: 

 ü Augmentar la seguretat tant per pacients com per professionals.

 ü Optimitzar el temps: reduir esperes i optimitzar les estades dels pacients sense 
afectar la qualitat del servei ofert. 

 ü Implicar als professionals en la resolució diària de problemes de manera 
eficient i proactiva.

 ü Ser més àgils, adaptant-nos als constants canvis que ens envolten i a variacions 
de la demanda i poder oferir més velocitat de resposta

 ü Augmentar la capacitat de treball. Ser més eficients. 

A mitjà termini s’aconsegueix alliberar capacitat i, per tant, entregar més serveis i 
més valor amb els mateixos recursos. Aquest aspecte tan característic del Lean fa que 
alguns autors anomenin el Lean Healthcare com “la dieta anticrisi per als hospitals”.
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1.2. Metodologia Lean 

1.2.1. Conceptes de valor i flux de valor 

El valor es pot definir com tot allò que el client desitja i pel qual estaria disposat 
a pagar i, per tant, és el mateix client qui decideix què és valor i què no. Així, 
tenint en compte que la filosofia Lean cerca la màxima satisfacció del client, la 
creació de valor esdevé un punt fonamental i és al voltant d’aquest que giren els 
conceptes i tècniques Lean. 

Es considera que únicament aporten valor aquelles activitats en què una 
organització inverteix recursos i que, posteriorment, satisfaran les necessitats 
requerides. Per aquest motiu, qualsevol activitat ha de ser sotmesa a les preguntes 
de si aporta valor al client o no, i simplificar aquelles  que no hi contribueixen. 

Els pacients (clients finals d’una organització sanitària) són els que decideixen 
què és valor. Una atenció sanitària de qualitat i seguretat elevada, amb informació 
acurada i personalitzada o temps d’espera curts, són, per exemple,  alguns dels 
aspectes que més valor afegit aporten al servei ofert al pacient. També podria 
considerar-se valor afegit totes aquelles activitats que contribueixen directament 
al diagnòstic, tractament i millora de l’estat de salut d’un pacient. No obstant això, 
cal tenir en compte que l’entrega de valor d’una organització Lean no només va 
dirigida al client final, si no també a tots i cadascun dels seus processos de suport 
a l’atenció assistencial directe, considerats clients interns. Per tant, a l’inici de 
qualsevol projecte de millora cal tenir clar qui és el client i què és el valor. 

En el context sanitari, el que convé al pacient pel que fa a tractament de salut i 
les seves expectatives o creences no sempre coincideixen. En aquest cas és molt 
important desenvolupar una comunicació acurada i continuada amb el pacient per 
tal d’alinear expectatives.  

El concepte de flux es podria traduir com tenir un dia a dia (quasi) sense problemes; 
poder desenvolupar la feina sense interrupcions i disposar de tot el necessari 
sempre. Per tal d’aconseguir un flux de valor eficient, el Lean Management 
treballa per aconseguir processos estables a través de l’estandardització i 
optimització d’aspectes relacionats amb el mètode de treball, les capacitats de 
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les persones, el material i informació i els equips amb què es treballa diàriament. 
A l’apartat 1.2.4 s’introdueix el concepte d’estandardització. 

D’altra banda, el flux de valor es podria definir com el conjunt d’activitats 
de valor afegit que formen part d’un o de diversos processos i serveis que 
permeten l’entrega d’un servei sanitari. Un exemple de flux de valor d’un servei 
assistencial correspondria al camí que segueix un pacient que entra a través del 
servei d’atenció urgent, requereix una intervenció quirúrgica i ingressa durant 
uns dies a l’hospital. En aquest cas, el flux de valor està comprès per totes les 
activitats i processos de cadascun d’aquests serveis. 

El gestor del flux de valor (anomenat Value Stream Manager) és una figura 
clau a una organització Lean, ja que és qui té la visió global i horitzontal del 
pacient des del principi fins al final. Aquesta figura podria assimilar-se a un 
responsable de procés, tot i que el gestor de flux de valor pot englobar més 
d’un procés. 

A mesura que es van millorant i estabilitzant tots aquests aspectes s’aconsegueix 
disminuir o eliminar totes aquelles activitats que no aporten valor afegit. El 
següent apartat presenta els set tipus principals d’activitats considerades com 
a malbaratament; una classificació que fa la metodologia Lean que ajuda a 
identificar-les i a enfocar com eliminar-les.  

1.2.2. Els 7 malbarataments

Totes aquelles activitats que no li aportin valor afegit al pacient i que, a sobre, 
prenen als professionals una part del seu temps, són considerades malbaratament 
o Muda en terminologia Japonesa. El Lean Management fa una classificació 
d’aquests tipus d’activitats, en 7 grups (mostrats a la figura 2). 
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•	 Sobreproducció: La sobreproducció és la realització d’un producte o servei 
que no sigui requerit expressament pel client, o bé que s’hagi produït abans 
que aquest ho requereixi. És habitual produir en excés per cobrir la variabilitat 
i la poca fiabilitat dels processos. Es considera sobreproducció, per exemple, 
la preparació de medicació abans de demanda real, la preparació d’àpats 
finalment no subministrats o podria considerar-se de la mateixa manera la 
programació no anivellada de visites. Aquest és el principal malbaratament 
a eliminar, ja que es considera la causa de tots els altres punts presentats en 
aquest capítol, donat que d’aquest se’n deriva l’existència d’inventaris, esperes 
i moviments innecessaris. 

•	 Inventaris: Les grans quantitats d’inventari acumulat en processos entremitjos 
és un dels malbarataments més visible, fruit d’etapes de procés no anivellades 
segons demanda o un càlcul poc eficient de magatzems. L’espai ocupat pels 

Sobreproducció

Inventari Esperes

Errors

DesplaçamentsTransport

Sobreprocessament

Figura 2. Els 7 malbarataments

1. Sobreproducció
2. Inventaris
3. Esperes
4. Moviment de persones
5. Transport de materials
6. Sobreprocessament
7. Reprocessat
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inventaris i el seu valor econòmic immobilitzat són recursos consumits 
sense generació de valor afegit que podrien ser destinats a altres processos. 
Es consideren inventaris les llistes d’espera, o els excessos de material o 
medicació als serveis, per exemple.

•	Esperes: Les esperes són habitualment causades per falta de material o 
informació. Un exemple podria ser les esperes per rebre atenció assistencial, 
per conèixer els resultats d’unes proves, o bé per l’assignació d’una habitació. 
Aquest malbaratament no és tan fàcil de detectar com un inventari. 

•	 Desplaçaments	 de	 persones: Tots aquells desplaçaments que fan els 
professionals i que no aporten valor afegit a l’activitat assistencial es consideren 
malbaratament. Per exemple, desplaçaments per preguntar informació, per 
buscar equips o material o per moure pacients d’una planta a l’altre.  Molts 
d’ells són causats per una mala gestió de la informació o també una distribució 
física dels espais poc eficient. 

•	 Moviments	de	material: El transport d’espècimens de laboratori o de medicació 
d’un lloc a l’altre són activitats que suposen temps que no aporten directament 
valor afegit al pacient.  En general els moviments excessius de material d’un 
lloc a l’altre són el reflex d’una mala organització del sistema. 

•	 Sobreprocessament: Es considera sobreprocessament qualsevol activitat en la 
qual s’inverteixin més recursos dels necessaris per realitzar-la d’una forma 
en què el pacient no percep valor. Podria ser el cas de la realització de proves 
innecessàries, la burocràcia administrativa. Els motius més comuns del 
sobreprocessament són la baixa capacitació dels professionals, una incorrecta 
organització del lloc de treball o tenir un mètode de treball inadequat, entre 
d’altres.

•	Defectes: Els defectes són els errors, com per exemple de medicació, 
diagnòstics erronis, identificació incorrecta d’un pacient o d’una mostra, etc.

Per tal de mantenir l’objectiu de reducció de malbaratament de recursos, les 
organitzacions Lean  dediquen recursos a promoure un esperit de millora 
contínua entre els seus professionals. 
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1.2.3. Kaizen i millora continua 

La filosofia Kaizen, que significa “canvi cap a millor”, consisteix en un procés 
continu d’anàlisi per a l’adopció proactiva de millores, que defensa el poder dels 
petits canvis implementats de manera gradual. 

Tot i que els canvis a gran escala són atractius perquè suposen millores 
considerables en una organització, sovint aquests són difícils d’implantar ja que 
impliquen a molts processos, àrees i equips alhora i això fa que la complexitat 
i els riscs que suposen molts cops no surtin a compte. Els canvis petits, d’altra 
banda, són més fàcils i ràpids d’implantar i, tot i que els beneficis són menors, la 
suma de tots ells és sovint molt més efectiva que un únic gran canvi.

A les organitzacions Lean la filosofia kaizen forma part de la seva estratègia. Es 
potencien la realització de ‘tallers Kaizen’ en els quals es duen a terme, durant 
alguns dies seguits, millores petites i freqüents, directament des del lloc de 
treball i liderades per equips multidisciplinars de  professionals. Les millores 
aportades poden ser tant a nivell individual de cada professional, com a nivell 
col·lectiu d’un servei. Durant aquestes sessions els participants no només tenen 
facultats per determinar o suggerir la millora si no també per efectuar-la. L’acció 
és el que prima i part del temps es dedica a possibilitar que les accions es duguin 
a terme. A la següent taula (taula 1), es presenten alguns exemples de millores 
tipus kaizen a diferents serveis d’un hospital.

Taula 1. Exemples de millores tipus Kaizen

Urgències Sistema de velcro per enganxar les cortines dels boxos i tapar els espais de visibilitat 
que queden
Separació de les fitxes d'admissions en plates de diferents colors segons nivell per no 
confondre pacienets per triar i visitant-se
Col·locació de cartells que avisin que cal mostrar la tarjeta sanitària, per evitar oblits 
i agilitzar esperes
Carta citació pacients: eliminar informació que no li aporta res al pacient i ressaltar el 
dia i hora i metge de visita per evitar trucades 
Simplificació de les tipologies de  d'un desplegable al programa informàtic per agilitzar 
temps d'ordenador
Senyals a la porta de cada habitació per indicar si s'està visitant al pacient, que evitin 
interrupcions 

Admisions

CSMA

Hospitalització

Col·locació d'uns cartells a cada sala de RX on s'indica de manera gràfica quines 
exploracions es fan a cada sala per evitar confusions

SDI

Servei Millora kaizen 
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Les millores mostrades a l’anterior taula  reflecteixen proactivitat i una actitud 
de qüestionament constant de com es podrien fer millor les coses, per part dels 
professionals que les han dut a terme; dos aspectes imprescindibles per mantenir 
una cultura kaizen a un servei. 

El cicle de millora continua PDCA (Plan, Do, Check, Act) o Cicle de Deming, 
explicat al tercer llibret de ‘Millora contínua i Indicadors de gestió assistencial’ 
d’aquesta col·lecció, és el mètode científic a través del qual la metodologia Lean 
desenvolupa els tallers kaizen o qualsevol altre projecte de millora d’àmbit 
més gran. La traducció de PDCA és: planificar, realitzar, comprovar i ajustar o 
estandarditzar. A la figura 3 es mostra la representació gràfica que habitualment 
té el PDCA.

Per dur a terme qualsevol millora per petita que sigui, cal tenir en compte que 
cal fer-ho a partir d’un procés que ja estigui prèviament estandarditzat, per 
mantenir-lo o millorar-lo. Si les millores no es fan sobre una base estable, serà 
molt difícil progressar, mesurar i, sobretot, aprendre del procés seguit. De fet, 
l’estandardització,  presentada en el següent apartat, és la base per poder seguir 
una filosofia de millora continua en una organització. 

PLAN

ACT CHECK

DO

DEFINE
Definir abast i propòsit 
del projecte

MEASURE
Recollir dades per 
analitzar la causa arrel

CONTROL
Incorporar la solució com a 
nova manera de treballar

ANALYSE
“Brainstorming” sobre 
possibles causes arrel

IMPROVE
Implementar i 
monitoritzar la solució

Figura 1. Cicle de millora continua PDCA
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1.2.4. L’Estandardització 

L’estandardització és un dels recursos més importants i dels menys utilitzats 
del Lean Management i suposa una base indispensable per poder començar a 
desenvolupar una cultura de millora contínua, sostenible, a una organització. 
A través de l’estandardització s’aconsegueixen processos estables i flexibles, 
a base d’analitzar, in situ, tot allò que ‘no hauria de passar’, que acaba 
produint variabilitat en el dia a dia i que, per tant, acaba derivant en visibles 
malbarataments. La metodologia Lean es focalitza en estandarditzar tot allò 
que relaciona el mètode amb què es treballa, amb el material o informació 
necessària per realitzar l’activitat, els equips amb què es treballa i la formació i 
desenvolupament de capacitats dels professionals. 

Quan es parla d’estandardització no es fa referència a protocols i procediments 
de treball de qualitat o seguretat, sinó a ‘manera de treballar’. Un estàndard 
de treball podria definir-se com aquell treball en equip que es fa de la manera 
més segura i de més qualitat que existeix, optimitzant els recursos i, alhora, 
satisfent sense problemes el nivell de demanda que té el procés o servei. I, el 
més important, un treball desenvolupat sempre de la mateixa manera, acordada 
per tots els components de l’equip. 

A les organitzacions sanitàries és habitual trobar professionals o serveis que 
duen a terme processos similars de maneres diferents, fet que suposa variabilitat 
i fa difícil definir una situació de partida clara i ‘visible’ per a tots. Si la feina 
del dia a dia conté molta variabilitat, com sabrem amb certesa què i en quina 
direcció millorar? Quants cops apareixen problemes al llarg d’una setmana? 
Sempre són els mateixos? Sempre tenen la mateixa magnitud? Què s’ha fet 
diferent aquest cop respecte d’altres cops?

Un bon estàndard ha de ser poc ambigu i ha de definir a la perfecció com 
realitzar tasques que es duen a terme seguint sempre les mateixes pautes 
(sobretot aquelles que són més repetitives) i, per tant, que elimina possibilitats 
de confusió. D’aquesta manera s’agilitza el temps dedicat a aquestes tasques i 
es pot dedicar més temps a altres activitats que requereixin la presa de decisions 
ràpides i importants. I, per sobre de tot, es pot dedicar més temps al pacient, 
aspecte principal de valor afegit. 
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És responsabilitat de directius i comandaments entremitjos subministrar unes 
bones condicions de treball i una formació adequada per tal que els estàndards 
se segueixin. D’acord amb això, la figura d’un supervisor o responsable de 
servei consisteix a analitzar periòdicament si l’organització i entorn facilita o no 
la feina als professionals i, en cas contrari, vetllar perquè així sigui. 

Per al cas d’un procés d’hospitalització, per exemple, els responsables 
assistencials d’una planta haurien d’observar i vetllar diàriament o setmanalment 
perquè es compleixi l’estàndard assistencial d’atenció al pacient hospitalitzat, 
tant pel que fa a circuits com horaris, etc., tant per metges, infermeria, auxiliars 
o inclús l’equip de neteja de la planta. En cas de no ser així, cal identificar si la 
causa arrel és que l’estàndard està mal definit, o bé va haver-hi una mala formació 
i/o comunicació als professionals envers l’estàndard, etc. Punts importants que 
tenen contramesures diferents. 

A la següent figura 4 es mostra un exemple d’estàndard organitzatiu treballat a 
una unitat de convalescència.

Pacients classificats segons grau de dependència

Estàndard auxiliars: Unitat Convalescència

Ordre
- Pacients: A1, A2, A
- Pacients: B1, B2, B
- Pacients: C

Prioritat
1r: 10-10:30h
2n: 11:00h

Timbres, Raigs X, trucades

1er: A1
2n: A2
3er: A (no urgents)
4rt: ajuda amb B's i C's

1er: B1
2n: B2
3er: B (no urgents)
4rt: C

Figura 4.  Exemple d’estàndard organitzatiu
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Durant la fase d’estandardització es pot utilitzar el gràfic de balanceig 
d’operacions, una eina que serveix per visualitzar de manera gràfica càrregues 
de treball a través de temps mesurats des del mateix servei. 

En qualsevol cas, disposar d’un estàndard organitzatiu base permetrà observar 
i identificar noves oportunitats de millora de manera més eficient i identificar 
possibles problemes de manera més ràpida i controlada. 

1.2.5. L’observació

L’observació és el primer pas que cal fer per estandarditzar un lloc de treball i és 
un aspecte clau de la metodologia Lean. Per tal d’entendre la situació de partida 
cal observar des del Gemba, una paraula Japonesa que significa lloc de treball; 
lloc on succeeixen les coses. La metodologia es fonamenta en solucionar els 
problemes que van sorgint a partir d’anar al gemba per observar-ne els efectes, 
parlar directament amb les persones afectades i, a partir d’aquí, analitzar-ne les 
causes. És a dir, veure i decidir des d’on es crea el valor en lloc de decidir des 
del despatx i gestionar únicament a partir de dades teòriques que, a vegades, 
contenen desviacions respecte a la realitat del dia a dia. Cal basar-se en dades 
però també en els fets i comprovar la realitat en persona. En organitzacions Lean 
és habitual veure a alts directius passejant pels serveis, implicant-se i observant 
com es desenvolupa la feina. 

El concepte gemba és revolucionari en tant que la piràmide organitzativa de 
l’organització s’inverteix. Segons aquesta pràctica, en el procés d’arribada d’un 
pacient a l’hospital, per exemple, els professionals d’admissions passen a la part 
superior com a responsables del gemba. Són ells, els professionals de ‘primera 
línia’ els que coneixen amb profunditat els processos que el constitueixen i les 
seves mancances i, per tant, a qui cal escoltar i demanar opinió. 

Prèviament a realitzar una observació cal conèixer aspectes com: l’objectiu 
final del procés en qüestió i si s’està assolint o no; el nombre d’etapes que 
constitueixen el procés i com contribueixen a l’objectiu final; el grau d’implicació 
dels professionals en el procés o qui són els responsables del procés. 

Durant l’observació cal focalitzar-se en aspectes com els temps de cada etapa, 
la periodicitat dels cicles de treball, el grau de cultura de millora contínua de 
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l’equip, el grau d’estandardització de l’entorn de treball o el volum d’activitats, 
de no valor afegit, existents al procés, entre d’altres. Encara que pugui ‘sonar’ 
estrany, observar no és fàcil. Per això, és important posar-se les ‘ulleres lean’ i 
no perdre’s en altres detalls. 

Per entendre millor el que s’està observant és important tenir col·laboració per 
part de la persona a qui s’està observant, per poder posar en context tot el que 
no s’entengui des de ‘fora’. Per aconseguir-ho, abans de començar, és important 
comunicar-li quin és l’objectiu que es persegueix i, en finalitzar l’observació 
també és important mostrar si correspon el diagrama d’espagueti (eina explicada 
a l’apartat 2.1.3) i explicar les reflexions fetes a la persona observada, com a 
mostra de transparència i respecte cap a la seva feina. 

1.2.6. El Jidoka

El Jidoka és un dels pilars de la filosofia Lean. Jidoka és una paraula que es pot 
traduir com “prevenció d’errors” i que descriu una filosofia que té com a objectiu 
principal incorporar la qualitat com un aspecte inherent al mateix procés i que, 
per tant, pot arribar a qüestionar els processos dedicats exclusivament als controls 
de qualitat. Es persegueix detectar problemes durant el desenvolupament del 
servei, provocats per l’operativa d’equips o dels mateixos professionals, abans 
que el pacient pugui arribar a patir-los. Per això, un altre aspecte important del 
Jidoka és el de, un cop detectat l’error, parar el que s’estigui fent (sempre que 
sigui possible) i corregir i investigar la causa arrel sense deixar que passi molt 
temps.

Un flux descontrolat i una qualitat que hagi de ser sotmesa a controls freqüents, 
afecten més a la productivitat i costos que parar i pensar.  Per tant, aquest sistema 
defensa que, sempre que es pugui, és més eficient parar la feina en el moment 
en què es detecta un error, en lloc de ‘deixar-lo passar’ i continuar treballant. 
És a dir, es defensa una orientació a l’acció i a l’aprenentatge proactiu davant 
l’aparició de problemes. 

Una eina Lean que treballa en aquesta línia són els anomenats sistemes Poka Yoke, 
que atorguen als processos el seu propi ‘autocontrol’ de qualitat. generalment, 
aquests es dissenyen amb l’objectiu d’evitar o advertir sobre possibles errors. 
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A un hospital diàriament es poden produir situacions que facilitin la possibilitat 
de cometre’s errors, per això, és imprescindible incorporar conceptes aquests 
al dia a dia. L’elaboració de checklist, l’etiquetatge amb colors de mostres o la 
implantació de pistoles lectores de codis de barres per la preparació de comandes 
a un magatzem d’un hospital, per exemple, són alguns exemples de Poka Yoke 
que contribueixen a disminuir la possibilitat d’errors i que van molt lligats amb 
la gestió visual. 

La gestió visual facilita la detecció d’error i el compliment del treball 
estandarditzat explicat anteriorment. Consisteix a augmentar la informació sobre 
el funcionament dels processos de l’ organització i ressaltar qualsevol condició 
anòmala, desviació, error o malbaratament, evitant que quedi amagada. Amb 
la gestió visual s’evita haver de treballar amb informació i volums de dades 
difícils d’’assumir’ alhora de prendre decisions. Una gestió visual eficaç és 
aquella que permet a un responsable que es passegi pel seu servei conèixer com 
s’està desenvolupant l’activitat sense haver de preguntar i detectar possibles 
incidències. Així doncs, el gran avantatge d’aquest sistema és que el temps de 
resposta davant d’imprevistos disminueix ja que és possible fer un diagnòstic 
immediat de què està passant i, per tant, la proposta de millores s’accelera i 
s’evita que l’error persisteixi. La implantació d’un sistema de gestió visual ha 
d’aconseguir que els professionals es focalitzin en el problema detectat i en 
trobar-ne la solució, en lloc de culpabilitzar-se els uns als altres. 

Els hospitals sovint fan servir aquest sistema per identificar visualment l’estat 
assistencial i necessitats de cada pacient sense haver de preguntar, o per conèixer 
quins pacients han estat visitats o no, per exemple. Un altre exemple de sistemes 
visuals de gestió és el que sovint es fa servir als laboratoris per prevenir retards en 
l’anàlisi de mostres; s’utilitzen unes targetes de colors transportades juntament 
amb la mostra que indiquen en quin estat de l’anàlisi es troben de manera que 
no hi hagi confusions.

1.2.7. El Just In Time

El Just in time (JIT) que es tradueix com “just a temps” és un altre dels 
pilars de la filosofia Lean. És un sistema d’origen Japonès d’organització de 
sistemes productius que obté el màxim valor pels seus clients i ho aconsegueix 
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aprovisionant a cada procés i client, just al moment que vulgui o ho necessiti, 
amb la quantitat i tipus de servei exacte necessari. 

Per al cas d’un procés d’alta hospitalària, per exemple, treballar en JIT implicaria 
que un pacient que clínicament està preparat per rebre l’alta no hauria d’allargar 
la seva estada. Per aconseguir-ho, cal que totes les activitats prèvies a l’alta 
estiguin acabades a temps i, per això, es necessita màxima qualitat i coordinació 
que permetin prescriure l’alta mèdica al pacient en el moment indicat. Qualitat 
implica, per exemple, que la gestió de les darreres proves fetes al pacient s’hagi 
fet correctament, que no es produeixin oblits, que no falti cap informació del 
pacient a l’historial clínic, etc. I coordinació implica que tots els professionals 
que intervenen en l’atenció al pacient (que poden ser molts) realitzin les activitats 
corresponents quan toca, ni abans ni després i, per tant, que la comunicació entre 
tots sigui poc ambigua, entre d’altres aspectes. Aconseguir tot això és difícil? Pot 
arribar a ser-ho i, per això, treballar en JIT no és fàcil. No obstant això, només 
aprovisionant el servei en JIT s’aconsegueix un menor temps de resposta i una 
reducció del cost total sense disminuir la qualitat oferta, si no tot el contrari.

Per adequar els processos a una sistemàtica Just In Time cal aconseguir flux 
anteriorment, treballar en pull i a un ritme igual que el marcat per la demanda. 
Cal, en definitiva, un sistema organitzatiu molt flexible. 

El concepte Pull, que significa “estirar”, correspon a un sistema caracteritzat 
principalment per treballar única i exclusivament quan la demanda de client 
ho requereix. Per tant, és la demanda real la que defineix com han de ser les 
característiques organitzatives d’un servei i la que “estira” de tota la cadena 
d’entrega del servei de salut. L’enfocament pull és el contrari del sistema push, 
que prioritza l’optimització local de cada servei o àrea i que, per tant, no té en 
compte el global; el client final. Això és el que passa a moltes organitzacions 
actualment; es treballa en àrees desconnectades i optimitzades individualment 
perdent així l’eficiència global. El kanban que s’explica a l’apartat 2.1.6  és una 
eina que permet operativitzar el concepte de pull.

Seguint l’exemple anterior, treballar en pull significaria que totes les activitats 
necessàries per realitzar l’alta es començarien a realitzar a partir d’un ‘tret’ 
de sortida, anomenat Order Point, que seria la previsió d’alta del pacient, és a 
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dir, la demanda de sortida. I, per tant, cal que tots els processos tant de suport 
com assistencial estiguin dissenyats per poder donar resposta a aquest ritme de 
treball. 

Per ajustar-se al ritme de la demanda es treballa amb el concepte Takt Time, el 
ritme de treball, explicat a l’apartat 2.1.5, que atorga flexibilitat als processos i 
llocs de treball. 

A mesura que es van aplicant aquestes eines totes aquelles activitats que no 
suposen valor afegit es van simplificant o eliminant directament. I tots aquells 
temps invertits en buscar informació que falta, en desplaçar-nos per buscar 
coses, en esperar per rebre resultats, etc., aniran desapareixent. 

Cal tenir en compte que per un funcionament global adequat d’aquest sistema, 
els seus principis han d’estar extensos a tota l’organització des de proveïdors 
fins al final, incloent-hi tots els processos interns entremitjos. 
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En el seu esforç per consolidar 
i difondre el coneixement 
aconseguit en aquests anys 
d’experiència, Comtec ha 
editat la col·lecció de llibres 
“La gestió de la qualitat en 
els serveis assistencials”, a la 
qual pertany aquest exemplar.
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qualitat assistencial
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El Lean Management és considerat com la tercera gran forma d’organització empresarial del 
segle XXI. Aquest model de gestió empresarial que, inicialment, es va començar a aplicar 
a l’entorn industrial, s’ha anat estenent a la resta de sectors econòmics amb resultats molt 
positius.

Actualment, cada cop són més les organitzacions del sector salut que estan interessades en 
la metodologia Lean mogudes per un interès a millorar la seva eficiència, competitivitat i 
sostenibilitat a mitjà termini, i amb una relació cost-efectivitat significativament favorable.

Aquest llibret va dirigit a directius i professionals de diferents nivells que treballin en un 
entorn sanitari i que estiguin interessats a conèixer com es tradueix l’aplicació del Lean 
Management a processos assistencials. 

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts. A la primera part, s’introdueix al 
lector als termes i conceptes més teòrics del Lean Management; es parla dels orígens del Lean; 
i es presenta la metodologia científica amb la qual treballa. A la segona part, es presenten les 
eines, etapes i aspectes importants que cal tenir en compte a l’hora d’implementar un projecte 
o bé iniciar un ‘camí Lean’ a una organització sanitària. 

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats. En el seu esforç per consolidar i difondre 
el coneixement aconseguit en aquests anys d’experiència, Comtec ha editat la col·lecció de llibres “La gestió de 
la qualitat en els serveis assistencials”, a la qual pertany aquest exemplar.
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