
Lean 5S på Hjælpemiddeldepotet

Mål for Hjælpemiddeldepotet:
Med de nuværende ressourcer at kunne 
påtage sig nye opgaver og udvikle depotet i 
fremtiden. 
Således at depotet fremadrettet drives med 
effektiviteten i fokus og samtidigt yder den 
bedste service overfor kunderne.

Process Performance® tilbyder support og uddannelse indenfor optimeringskoncepterne Lean og Six Sigma. 

Firmaet har over 15 års erfaring med effektivisering af arbejdsprocesser i danske og udenlandske virksomheder. 

Det er alt fra produktion, administration, udvikling og service. 

I Process Performance® produktportefølje indgår også Ledelses udviklingsprogrammer fra LMI Danmark.

Ønsker du hjælp til at indføre Lean i din 
virksomhed så kontakt:
Erik Olesen
erik@processperformance.dk
+45 2569 4492

Produkter leveret af Process Performance® 
➢ Lean 5S
➢ Standardisering af arbejdsrutiner
➢ Rengøring og vedligehold
➢ Lean procesoptimering

”Hvordan kan vi ruste os til fremtiden og påtage os nye opgaver med de samme ressourcer – samtidig med at 
den gode service til borgerne forbliver den samme”?
Dette spørgsmål stillede Hjælpemiddeldepot leder Benny Baagøe Jensen sig selv og var starten på samarbejdet 
med Process Performance®

Ønsket fra Benny var at få frigivet mere tid blandt hans medarbejdere. 
Efter samtale med Erik fra Process Performance® skulle dette opnås gennem oprydning, struktur, overblik, 
rengøringsrutiner og standarder på lageret – der skulle indføres 5S.

5S blev sat i gang med stor succes
5S blev igangsat i de respektive område med aktiv deltagelse af både medarbejdere og depotets leder, Benny. 
Ret hurtigt stod det klart hvilket kæmpe potentiale der her var tale om.
I udvalgte områder blev der frigivet op til 45 min arbejdstid pr. dag. 

Bedre udnyttelse af lageret
Gennem 5S blev lagerkapaciteten ligeledes væsentlig optimeret. Ting der ikke blev brugt, blev enten smidt ud 
eller flyttet hen i det område hvor de skulle bruges.
I nogle tilfælde kunne der frigives mere end 60 % mere hylde- og lagerplads.

Synlige resultater
Arbejdsklimaet er blevet væsentligt forbedret i form at bedre samarbejde på tværs af faggrupperne. 
Sygefraværet er faldet og overarbejdet er reduceret. Medarbejderne har fået et bedre overblik over deres 
arbejdsprocesser. 5S har desuden givet medarbejderne en mere rolig og stressfri hverdag. Samtidig er de blevet 
mere fleksible og kan bevare overblikket i perioder med stort arbejdspres og hasteopgaver. 
Depotet er nu i stand til at yde en bedre service overfor borgerne. 

Der er skabt råderum til at depotet kan påtage sig nye opgaver i fremtiden - med de samme ressourcer.
Ved indførelse af 5S er der indtil nu blevet frigivet henved 2.500 timer pr. år. 
Depotets daglige leder Benny, er meget tilfreds med resultatet og har besluttet at fortsætte udbredelsen af 
Lean i hans organisation.

Næste step
Næste step er optimering af arbejdsprocesserne, hvor der vil blive kigget på Spildfaktorer i de respektive nøgle 
processer. Her forventes der en yderligere optimeringsgevinst på 3 - 4.000 arbejdstimer pr. år.
Desuden er der planer om, at depotets medarbejdere bliver uddannet indenfor Lean og Six Sigma.
Uddannelsen varetages af Process Performance®

Fakta om Hjælpemiddeldepotet:
Depotet er beliggende i Vejle og servicere 
borgere i Vejle kommune. Depotet disponere 
over 3000 m2 og har 39.781 hjælpemidler i 
systemet. Der er ansat 3 terapeuter, 7 
teknikere, 2 chauffører og 
1 medhjælper. Derudover er der 4 
lagerarbejdere og 2 medarbejdere på 
kontoret. I efteråret 2016 valgte depotets 
leder Benny Baagøe Jensen at indføre Lean
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