Öka andelen värdeskapande tid
Många yrkesgrupper inom vård och omsorg upplever att de lägger tid på fel saker. Denna tid
kan definieras som icke värdeskapande, dvs. man får ägna sig åt administration istället för tid
med patient eller brukare. Här ses ofta IT som ett hjälpmedel. Flera utredningar har visat att
IT, som det ser ut idag, inte med säkerhet bidrar till att öka den värdeskapande tiden – på
totalen. Viktigt att man utifrån att titta på var värdefull tid går till spillo och sedan analysera
hur man kan förenkla och effektivisera sin verksamhet och omvandla detta till
värdeskapande tid med IT som verktyg för detta.

Ny teknik är ett fantastiskt hjälpmedel, rätt använt. Vi vet också att ny teknik är svår att få på
plats, få ut önskvärda effekter av och att behoven förändras över tid. Med rätt förhållningssätt
till just tid och ett systematiskt arbete med att öka andelen värdeskapande tid kan din
verksamhet på kort tid åstadkomma mätbara och upplevda skillnader. Genom detta kan vi
tillsammans öka din verksamhets prestation och dina medarbetares välbefinnande och
stolthet över sitt arbete.

Vi erbjuder oss att under 4 veckor stötta en grupp om 10 till 30 medarbetare och tillsammans
med dem och ansvarig chef etablera ett systematiskt arbetssätt som redan efter 4 veckor ger
mätbara resultat i andelen värdeskapande tid
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Vad som förväntas av er





Delta på uppstartsmöte – definiera mål/ambition och planera arbetet
Genomföra veckoplanering av dagligt arbete
Genomföra uppfölning av utfall av veckans arbete
Genomföra analyser av utfall

Vårt erbjudande





Stöd för chef och grupp under 4 veckor
Metodik, projektledning och verktyg
Mätning
Avrapportering och förslag på väg framåt

MÄSSERBJUDANDE: 50 000:- SEK + moms!
Mer information
Om ni vill veta mer om detta eller vill diskutera detta lite djupare, kontakta Lars Gundhe på epost Lars.Gundhe@grandezza.se eller via telefon 070-569 36 85
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