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Forord
Lean Production er de seneste år blevet den 
gængse rationaliseringsstrategi til at skabe mere 
effektive værdistrømme inden for pleje og om-
sorg. Forskning viser, at dette ofte fører til forrin-
get ergonomi, dvs. forringet belastningsergonomi 
og arbejdsindhold. Værdistrømsanalyse (VSA) er 
et almindeligt Lean-værktøj, som anvendes inden 
for pleje og omsorg. Der er derfor blevet udviklet 
et ”ekstra modul” kaldet ergonomisk værdi-
strømsanalyse (ErgoVSA), som en integreret del 
af VSA i analysen inden for pleje og omsorg.

ErgoVSA og VSA er værktøj, hvor deltagerne bi-
drager. Alle jobkategorier, der udfører opgaver 
med direkte forbindelse til de undersøgte værdi-
strømme, skal repræsenteres, når værktøjet an-
vendes. Denne guide indeholder en beskrivelse 
af metoder og bedømmelsesskabeloner til be-
lastningsergonomi og arbejdsindhold.
Den første version af ErgoVSA til produktionsin-

dustrien1,2 blev udviklet i Sverige. Senere blev 
den yderligere udviklet til pleje- og omsorgssek-
toren3. Dette værktøj blev så evalueret i et nor-
disk multicenterstudie4 af nationale projekter i 
Sverige, Danmark og på Island. Den nordiske 
evaluering viste, at det kan føre til mere fokus på 
ergonomi i handlingsplanerne når ErgoVSA an-
vendes, sammenlignet med kun at anvende VSA. 
Dette opnås uden at gå på kompromis med per-
formance.

Værktøjet blev udviklet yderligere, og førte til 
denne nuværende version.

Multicenterstudiet modtog økonomisk støtte fra 
det Nordiske Ministerråd (#11347). De nationale 
projekter blev sponseret af AFA Insurance, Sve-
rige (#100063), Arbejdsmiljøforskningsfonden i 
Danmark (#46-2010-09) og forskningsfonden 
på University of Iceland (#HI1209090106).

Forfatterne vil gerne takke medarbejderne på de 
afdelinger og i de Lean-organisationer, hvor un-
dersøgelsen fandt sted, på deltagende hospitaler 
i Sverige, Danmark og på Island.

Caroline Jarebrant  
(projektleder for det svenske studie)

Jörgen Winkel  
(projektleder for multicenterstudiet)

Det danske projekt var ledet af Seniorforsker 
Kasper Edwards fra DTU som i samarbejde med 
Odense Universitetshospital (OUH) gennemførte 
og undersøgte seks lean projekter. Jeg vil gerne 
takke de deltagende afdelinger på OUH for tål-
modig deltagelse i forskning af deres arbejde. 
Kasper Edwards  
(projektleder for det danske studie).

1 Jarebrant C, Mathiassen S E, Winkel J, Öjmertz B. 
Ergonomisk värdeflödesanalys.  
Handledning och Arbetsbok. IVF-skrift 05801  
(28 sider) og 05802 (13 sider), IVF Industriforskning 
och utveckling, 2005. (Kun på svensk)

2 Jarebrant C, Winkel J, Johansson Hanse J,  
Mathiassen S E, Öjmertz B. ErgoVSM: A Tool for  
Integrating Value Stream Mapping and Ergonomics  
in Manufacturing. Human Factors and Ergonomics in 

Manufacturing & Service Industries 26 (2) 191–204, 
2016 (doi: 10.1002/hfm.20622)

3 Jarebrant C, Dudas K, Johansson Hanse J, Harlin U, 
Winkel J. Ergonomisk värdeflödesanalys inom vård och 
omsorg.  
Handledning och Arbetsbok. Kommissionsrapport 
10/16 (44 sider) og 10/17 (41 sider), Swerea IVF, 
2010. (Kun på svensk)

4 Winkel J, Edwards K, Birgisdóttir B D, Jarebrant C, 
Johansson Hanse J,  Gunnarsdóttir S, Harlin U, 
Ulin K. A Nordic evaluation of a work environment 
complement to Value Stream Mapping for increased 
sustainability of patient flows at hospitals – 
The NOVO Multicentre Study I. In: André B, Heldal 
F, Edwards K. (Eds.)  
Abstract book, The 9th Novo symposium: Quality in 
Health Care, Trondheim, November 12-13, pp 33-35, 
2015. DOI: 10.11581/DTU:00000012
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I Lean Production (en produktionsfilosofi og 
strategi, der stammer fra Toyota), er værdi-
strømsanalysen (VSA) et etableret og nyttigt 
værktøj for at gøre værdistrømme mere effek-
tive ved at reducere spild. Dette øger den vær-
diskabende tid. VSA er ikke noget, der gøres 
ved en enkeltstående lejlighed. Analysen bliver 
en naturlig del af aktiviteterne i den afdeling, 
hvor der søges vedvarende forbedringer. Læs 
mere om VSA i bogen ”Learning to See”*. 
VSA-værktøjet er i de senere år også blevet 
anvendt i andre brancher, f.eks. inden for pleje 
og omsorg. ErgoVSA, som er baseret på VSA, 
bidrager til synlighed og evaluering af de ergo-
nomiske risici, der kan opstå, når man søger 
handlinger for at forbedre effektiviteten.

Indledning

Målgruppen er førstelinjeledere, virksomheds-
udviklere, Lean coaches, personer med ansvar 
for kvalitet og fagforeninger, der udfører analy-
ser sammen med medarbejderne. Det er hen-
sigten, at værktøjet anvendes under en tvær-
faglig, iterativ udviklingsprocedure, og at 
udviklingen finder sted kontinuerligt. ErgoVSA 
er et værktøj, der er baseret på aktiv deltagelse 
fra personerne involveret i processen. Designet 
gør det muligt for eksempel at anvende værktø-
jet lokalt i arbejdsgruppen eller i afdelinger til at 
undersøge følgevirkninger på arbejdsmiljøet, 
når det er nødvendigt at udføre forbedringer, 
og forandringer er planlagt. Gruppen, der udfø-
rer analysen, bør være tværfaglig, så forandrin-
gerne kan baseres på kendskabet til arbejds-
opgaver i alle jobkategorier.

Ledernes ansvar, engagement og vilje er forud-
sætninger for at udvikle processer, der giver de 
nødvendige forandringer. Hvis disse forudsæt-
ninger ikke er til stede, nedsættes muligheden 
for forandring. Både ledere og medarbejdere 
ejer imidlertid processen, som derfor skal udfø-
res i samarbejde og tæt dialog.

Startpunkter og formål med analysen
Startpunkterne og formålet med at udføre ana-
lysen skal være tydeligt for alle. Dette omfatter 
hvad, hvordan og hvem.
•	 Hvad	vil	vi	gerne	opnå	med	analysen	og	

forandringerne?

•	 Hvordan	kan	vi	opnå	dette	(muligheder	og	
forhindringer)?

•	 Hvordan	fordeles	ansvaret	i	den	definerede	
forandringsproces? Er det tydeligt?

•	 Hvem	skal	deltage	i	denne	gruppe?	 
Er alle relevante grupper og funktioner 
repræsenteret (funktioner i afdelingen, 
køn og diversitetsperspektiver osv.)?

*Læs mere om værdistrømsanalyse i:
Rother, M., & Shook, J. (2009). Learning to see: Value 
stream mapping to add value and eliminate MUDA 
(version 1.4). Cambridge, MA: Lean Enterprise Institute.
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Udvælgelse af værdistrømmen
Start processen ved at vælge en relevant værdi-
strøm, der skal analyseres. De følgende startpunk-
ter kan anvendes til at vælge værdistrømmen:
•	 Det	er	en	tilbagevendende	værdistrøm	i	

afdelingen.

•	 Der	er	behov	for	at	ændre	værdistrømmen.

•	 Værdistrømmen	er	tydelig,	dvs.	det	er	muligt	
at definere den med tydelige grænser.

•	 Det	er	også	passende	at	visualisere	arbejds-
opgaverne, der udføres umiddelbart før og 
efter værdistrømmen, for at få et holistisk 
overblik.

•	 Det	er	for	det	meste	passende	at	vælge	en	
specifik patientgruppe, som er inkluderet i 
værdistrømmen. Valget af patientgruppen 
tydeliggør og letter dialogen og evalueringerne.

•	 Arbejdsgruppen	skal	omfatte	førstelinjelede-
ren i så stort omfang, som muligt,  
så der er bemyndigelse til at udføre foran-
dringer i værdistrømmen, eller have en klar 
mulighed for at få indflydelse på processen.

Eksempler på værdistrømme er indlæggelses-
processen for patienten, udskrivningsproces-
sen for patienten, morgenarbejde på et plejeaf-
snit, værdistrømmen mellem skadestuen og 
andre plejeafsnit, værdistrømmen af patienter i 
modtagelsen osv. Analyserne kan variere som 
følge af den valgte værdistrøm. Formålet med 
analysen påvirker, hvor detaljerede arbejdsop-
gaverne i værdistrømmen skal beskrives.

En værdistrøm i en afdeling/et plejeafsnit er 
generelt lettere at analysere og forbedre, end 
værdistrømme mellem forskellige afdelinger.  
En værdistrøm i en afdeling/et plejeafsnit er 
derfor et mere passende udgangspunkt. 

Bedømmelsesskabeloner og deres funktion
For at evaluere arbejdsmiljøet (belastningser-
gonomi og arbejdsindhold), anvender ErgoVSA 
bedømmelsesskabeloner, der består af en ska-
la fra 1 – 10, hvor 1 svarer til ”meget godt” og 
10 til ”meget dårligt”. 

De ekstreme tilstande (1 og 10) beskrives for 
at gøre det nemmere at give en klassifikation, 
der stemmer bedst overens med, hvordan de 
nuværende betingelser opfattes. Disse værdier 
bør derefter bruges som referencer, når ar-
bejdsmiljøet evalueres for den fremtidige situa-
tion, for at evaluere mulige følgevirkninger af de 
foreslåede forandringer. Denne procedure skal 
ses som et bidrag til at hjælpe processen frem 
mod mere bæredygtige løsninger (forbedret ef-
fektivitet og arbejdsmiljø). 

Beskrivelse score   
Der er altid (og/eller):
– ufavorable arbejdsstillinger, f.eks. kraftige vrid og samtidige bøjninger
– ekstreme vinkler i hånd-, albue eller skulderled
– hænder over skulderniveau eller langt uden for underarmsafstand (sid-

dende) eller ¾ arms afstand (stående)
– knælende 10

9 
8
7
6
5
4
3
2

Der er altid:
– favorable og varierede arbejdsstillinger
– tilpasning til medarbejder og arbejdsopgave
– tilstrækkelig plads, mulighed for frie bevægelser, et jævnt underlag, 

støtte til ben og ryg, armstøtte 

1
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Forberedelser

Forberedelser Notater

Begrundelse for valg af værdistrøm

Hvor starter værdistrømmen

Hvor slutter værdistrømmen

Datoen og tidspunktet for, hvornår der analyseres (f.eks. ugedag, tidspunkt  
på dagen). Angiv begrundelse.

Dan en arbejdsgruppe, der repræsenterer de forskellige jobkategorier
Vælg værdistrøm Ansvarlig person. Planlægger implementeringen, indsamler materiale osv.

Arbejdsgruppe, navn og jobkategori

Beskriv og afgræns den valgte værdistrøm

Tidspunkt for analysen:

Information til involverede personer:

Analyse af den nuværende situation 
Ønsket fremtidig situation:

Fastlæg en handlingsplan:

Planlæg analysen

Forankring 
Før arbejdet påbegyndes, skal beslutningen 
om at udføre analyserne forankres grundigt hos 
ledelse og medarbejdere i organisationen. 
Førstelinjelederne i hver jobkategori skal 
engageres i analysen – det gør den mere 
legitim og det bliver nemmere at tage 
beslutninger om de foreslåede forandringer.

Arbejdsgruppen, der udfører analysen
Dan en tværfaglig arbejdsgruppe. Et passende 
antal medarbejdere til ErgoVSA-analyser er 
5-7 personer, hvor alle jobkategorier i den 
valgte værdistrøm er repræsenteret. En første-
linjeleder bør deltage i arbejdsgruppen.

Nødvendige materialer
Følgende ting er nødvendige for at være i stand til 
at visualisere værdistrømme og dens aktiviteter:

•	 Plastfilm eller lange papirark, som kan 
opsættes på en væg (”kortet”).

•	 Post-it-sedler med forskellige farver (en farve 
for hver jobkategori), helst “super sticky” 
(post-it-sedler, der klæber ekstra meget).

•	 Mindre post-it-sedler til problemer og 
løsningsforslag.
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Analyse af ”den nuværende situation” og design af 
”en fremtidig situation”

Del B – Værdistrømsniveau

Udfør en evaluering for værdistrøms- 
niveauet (pr. jobkategori)

Belastningsergonomi
 Gennemsnitlig belastningsergonomi (GBE)
 Belastningsergonomisk potentiale (BEP)
 Fysisk porøsitet (FP)

Arbejdsindhold 
 Arbejdsindholdspotentiale (AIP)
 Mental porøsitet (MP)
 Kommunikation (KO)

Del A –Arbejdspgaveniveau

Identificer og estimer tiden for 
arbejdsopgaver i strømmen.

Udfør en evaluering på et 
arbejdsopgaveniveau (pr. jobkategori)

Belastningsergonomi 
 Arbejdsstilling (AS)
 Vægt/kraft (VK)
 Beregning af belastningsergonomi (BE)

Arbejdsindhold
 Mentale krav, tidspres (MK)
 Kontrol/indflydelse (KI)

Analysen dækker tre dele (del A, B og C). 
Gruppen kan skifte mellem de forskellige dele 
under analyseprocessen.

Startpunkter:
•	 Del	A	og	B	udføres	først	for	den	nuværende	

situation.
•	 Problemer	og	løsningsforslag	gøres	kon-

krete i henhold til del C.

Del C – Løsninger og handlingsplan

  Identificer problemer i den nuværende 
situation

 Formuler løsningsforslag

 Udform og visualiser den fremtidige situation
 Lav en handlingsplan
 Reflekter og evaluer

•	 Den	fremtidige	situation	skitseres	og	visuali-
seres, mens del A og B gentages.

•	 Der	udvikles	en	handlingsplan	for	at	opnå	
den fremtidige situation (del C).

•	 Til	sidst	reflekterer	gruppen	og	evaluerer	den	
udførte analyse, og hvordan den kan arbejde 
videre med andre værdistrømme.

Forkortelser
Alle aspekter af det arbejdsmiljø, der evalueres, 
har en forkortelse/kode, f.eks. AS for arbejds-
stilling, der skal anvendes på post-it-sedlerne 
eller på kortet. Se ovenfor og på side 31 for 
beskrivelser af forkortelserne.
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Identificer og estimer den nødvendige tid for arbejdsopgaver 
i værdistrømmen.

Belastningsergonomi Arbejdsstilling (AS)
  Vægt/kraft (VK)
  Beregning af belastningsergonomi (BE)

Arbejdsindhold Mentale krav/tidspres (MK)
  Kontrol/indflydelse (KI)

9
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Del A: Identificer og estimer den nødvendige 
tid for arbejdsopgaver i værdistrømmen

Hele arbejdsgruppen

•	 sæt plastfilmen eller papiret (”kortet”) op 
på væggen (eller placer det på et bord).

•	 Bestem hvilke farver på post-it-sedlerne, 
som skal gives til hver jobkategori, der 
arbejder i værdistrømmen (repræsenteret i 
arbejdsgruppen). skriv farvekoderne og for-
kortelseslisten (se side 31) på kortet.

•	 Fordel post-it-sedlerne med de forskellige 
farver på hver jobkategori.

•	 Marker en omtrentligt tidsakse  
(f.eks. mellem 08.00 og 12.00) på kortet.

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

•	 Definer og visualiser de forskellige ar-
bejdsopgaver i værdistrømmen ud fra tids-
punkt, og sæt post-it-sedler langs tidsaksen 
(en arbejdsopgave = en post-it-seddel).

•	 I nogle tilfælde kan mere end en jobkate-
gori deltage i en arbejdsopgave. vælg en 
farvekode og husk, at flere jobkategorier er 
involveret.

•	 Estimer tidsforbruget for hver arbejdsopgave 
(tidsforbruget for arbejdsopgaven for én pa-
tient). tidsforbruget for én patient anvendes, 
da en fællesenhed for hele værdistrømmen er 
nødvendig, samt til sammenligninger mellem 
forskellige værdistrømme. Det nødvendige 
tidsforbrug for f.eks. fem patienter kunne 
f.eks. også anvendes, så længe enheden 

anvendes konsistent. Desuden skal den 
samme tidsenhed, f.eks. minutter, anvendes 
til alle arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne 
kan nogle gange omfatte forskelligartede 
handlinger.  
Dette bør imidlertid ikke være for detaljeret. 
I analysen af en værdistrøm i et plejeafsnit er 
en passende tidsperiode for en arbejdsop-
gave ofte fra 5 til 15 minutter.

•	 Giv et mere præcist tidsestimat for hvor lang 
tid, det tager at udføre alle arbejdsopga-
verne i værdistrømmen (for en patient, eller 
hvis du f.eks. har valgt tidsperioden for fem 
patienter). For eksempel arbejdsopgaver, der 
tilsammen tager 30 minutter, kan starte kl. 
08.30 og først være færdige kl. 10.30.

Arbejdsopgaveniveau

Eksempel på farvekoder for jobkategorier

            sygeplejerske             sygehjælper               Læge       sekretær/administrativ
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Arbejdsstillinger 
(Kode på post-it-sedlen: AS)

Arbejdsstilling betyder positionen af hoved, skuldre, arme, håndled, torso og ben,  
når der udføres en arbejdsopgave.

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Beskrivelse score

Der er altid (og/eller):
– ufavorable arbejdsstillinger, f.eks. kraftige vrid og samtidige bøjninger
– ekstreme vinkler i hånd-, albue eller skulderled
– hænder over skulderniveau eller langt uden for underarmsafstand 

(siddende) eller ¾ arms afstand (stående)
– knælende 10

9 
8
7
6
5
4
3
2

Der er altid:
– favorable og varierede arbejdsstillinger
– tilpasning til medarbejder og arbejdsopgave
– tilstrækkelig plads, mulighed for frie bevægelser, et jævnt underlag, 

støtte til ben og ryg, armstøtte 

1

Del A: Arbejdsstilling (AS)
Arbejdsopgaveniveau

Evaluer hver arbejdsopgave i værdistrømmen 
ved at gennemgå alle post-it-sedlerne. Anvend 
den nedenstående skabelon, hvor ekstremerne 

er beskrevet, dvs. betingelserne, der svarer til 
hhv. en score på 1 og 10. Vælg den score, 
der bedst svarer til betingelserne.

Opgaver for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
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VÆGT/KRAFT
(Kode på post-it-sedlen: VK)

Beskrivelse score   

Anvendelse af kraft eller manuel håndtering af 25 kg eller derover
Hyppige løft eller manuel håndtering af 15-25 kilo
Altid et ringe greb eller en ringe evne til at gribe 10

9 
8
7
6
5

Arbejdet kræver meget lidt kraft og manuel håndtering. Greb og evnen  
til at gribe tilpasses individuelt.   

4
3
2
1

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Del A: Vægt/kraft (VK)
Vægt/kraft er vægten af ting, der bæres, eller den anvendte kraft mod omgivelserne  
(f.eks. en patient, der støttes) i arbejdsopgaverne.

Arbejdsopgaveniveau

Evaluer hver arbejdsopgave i værdistrømmen 
ved at gennemgå alle post-it-sedlerne. An-
vend den nedenstående skabelon, hvor eks-

tremerne er beskrevet, dvs. betingelserne, der 
svarer til hhv. en score på 1 og 10. Vælg den 
score, der bedst svarer til betingelserne.

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
  VK: 2
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Del A: Beregning af belastningsergonomi (BE)
Arbejdsopgaveniveau

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
  VK: 2
  BE 4x2x15=120 sc min

Påvirkningen af belastningsergonomien afhæn-
ger af eksponeringsvarigheden. På grundlag af 
klassifikationerne på post-it-sedlerne (As og 
vK), ganges disse værdier derfor med varighe-

den (i minutter pr. patient), så der opnås en 
værdi for belastningsergonomien for hver 
post-it-seddel. Enheden for multiplikationen 
er ‘score-minutter’ (sc min). 

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

I eksemplet med post-it-sedlen ,
(AS)=4, (VK)=2 og tiden er 15 minutter pr. patient.
Værdien for belastningsergonomien (BE) er dermed:
4x2x15=120 score-minutter (sc min)
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MENTALE KRAV
(Kode på post-it-sedlen: MK)

Del A: Mentale krav (MK)
Mentale krav/tidspres betyder hvor hurtigt arbejdet udføres, hvor krævende arbejdsopgaven er,  
muligheder for at udføre arbejdsopgaven i tide, og modstridende/uforligelige krav.

Det er altid meget vanskeligt at:
– have nok tid til arbejdsopgaven
– have nok tid til at snakke med eller få hjælp fra medarbejderne
– have nok tid til at snakke med patienterne og/eller deres pårørende
– have nok tid til at få materialer
– opretholde en høj kvalitet på grund af kravene/tidspresset
– have nok tid til at tage en kort pause

Det er altid meget nemt og der er store muligheder for at:
– have nok tid til arbejdsopgaven
– have nok tid til at snakke med eller få hjælp fra medarbejderne
– have nok tid til patienterne og/eller deres pårørende
– have nok tid til at få materialer
– opretholde en høj kvalitet
– have nok tid til at tage en kort pause

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Arbejdsopgaveniveau

Evaluer hver arbejdsopgave i værdistrømmen 
ved at gennemgå alle post-it-sedlerne. Anvend 
den nedenstående skabelon, hvor ekstremerne 

er beskrevet, dvs. betingelserne, der svarer til 
hhv. en score på 1 og 10. Vælg den score, der 
bedst svarer til betingelserne.

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
  VK: 2
  BE 4x2x15=120 sc min  MK: 6

Beskrivelse         score
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KONTROL/INDFLYDELSE
(Kode på post-it-sedlen: KI)

Del A: Kontrol/indflydelse (KI)
Kontrol/indflydelse betyder for eksempel den indflydelse, personen har på sit eget arbejde (muligheder for indflydelse), 
muligheden for at tage sine egne beslutninger om hvornår og hvordan arbejdsopgaven skal udføres.

Der er altid meget få muligheder for at påvirke:
– hvornår og på hvilken måde arbejdsopgaverne skal udføres
– hvilke delopgaver, der omfattes
– rækkefølgen af delopgaverne
– tiden, der bruges på arbejdsopgaver 
–	 patientflowet	 10

9

8
7
6
5

Der er altid mange muligheder for at påvirke:  – 
hvornår og på hvilken måde arbejdsopgaverne skal udføres
– hvilke delopgaver, der omfattes
– rækkefølgen af delopgaverne
– tiden, der bruges på arbejdsopgaver
–	 patientflowet

4
3
2
1

Arbejdsopgaveniveau

Evaluer hver arbejdsopgave i værdistrømmen 
ved at gennemgå alle post-it-sedlerne. Anvend 
den nedenstående skabelon, hvor ekstremerne 

er beskrevet, dvs. betingelserne, der svarer til 
hhv. en score på 1 og 10. Vælg den score, 
der bedst svarer til betingelserne.

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
  VK: 2
  BE 4x2x15=120 sc min  MK: 6
  KI: 7

Beskrivelse          score



Belastningsergonomi Gennemsnitlig belastningsergonomi (GBE)
  Belastningsergonomisk potentiale (BEP)
  Fysisk porøsitet (FP)

Arbejdsindhold Arbejdsindholdspotentiale (AIP)
  Mental porøsitet (MP)
  Kommunikation (KO)
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GBE  =        1542 sc min

                        66 min 

Del B: Beregning af den gennemsnitlige 
belastningsergonomi (GBE) 

Værdistrømsniveau

Hver jobkategori udfører de følgende beregninger:

Den gennemsnitlige belastningsergonomi 
(GBE) i værdistrømmen er et estimat, der tager 
varigheden (Var) af hver opgave i betragtning. 
Denne beregning udføres for at opnå en sam-
menlignelig værdi mellem de forskellige jobka-
tegorier og forskellige værdistrømme. Resulta-
tet af beregningen giver en score fra 1 til 10.

Værdien beregnes ved at dividere BE-værdien 
(summen af alle post-it-sedlernes værdier hvad 
angår produktet af arbejdsstilling, vægt/kraft 
og tid se side 13) for hver jobkategori med 

Eksempel på et kort over værdistrømme:

Spl
GBE : 4,8

Eksempel , der viser hvordan GBE beregnes: 

BE1+BE2+BE3+BE4+BE5+BE6+BE7=1542 sc min

Var.1+Var.2+Var.3+Var.4+Var.5+Var.6+Var.7=66 min

GBE =      Gennemsnitlig belastningsergonomi (BE)
                                     varighed i alt 

summen af de tilsvarende varigheder.  
Følgende formel anvendes dernæst:

Den opnåede værdi gives på kortet over 
værdistrømme med en decimal.

Hver jobkategori udfører de følgende 
beregninger:

Gennemsnitlig belastningsergonomi (GBE)

= 4,8
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Belastningsergonomisk 
potentiale
(Kode på post-it-sedlen: BEPo)

Trin 1 kategorisering: 
Kategoriser de forskellige arbejdsopgaver (dvs. post-it-sedler) 
i værdistrømmen i henhold til de nedenstående grupper (A-F).
BEPo = Belastningsergonomisk potentiale for hver opgave

Arbejdsopgavegrupper (BEPo)

A Nemt og varieret arbejde, dvs. en blanding af stående, gående 
og siddende arbejde, ingen signifikant manuel håndtering.

B siddende arbejde, ingen signifikant manuel håndtering. F.eks. 
indlæggelsessamtaler, computerarbejde, administrative opgaver, 
telefonsamtaler.

C stående og/eller gående arbejde, ingen signifikant manuel 
håndtering. F.eks. ”kørsel”, alarm, få/efterlade materialer, udlevere 
medicin.

D Primært stående arbejde med manuel håndtering. 
F.eks. udlevering af medicin eller mad.

E Mobilt, stående og gående arbejde med nogen vægt. F.eks. 
kørestolstransport, nem rengøring, levering af dropstativer, 
rulleborde, blodtryksmålere.

F Tungt	arbejde,	stående	og	gående.	F.eks.	flytning	af	en	patient,	
levering af rulleborde med mad, senge- eller båretransport, 
manuel håndtering af udstyr.

Del B: Belastningsergonomisk potentiale (BEP)

Det belastningsergonomiske potentiale er et estimat af variationen af belastningsergonomi mellem opgaverne i værdistrømmen. 
Potentialet bestemmer, hvilken mulighed, der er for fysisk variation inden for en værdistrøm

Værdistrømsniveau

Hver jobkategori udfører de følgende to trin

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
  VK: 2
  BE 4x2x15=120 sc min  MK: 6
  KI: 7
  BEPo: B
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BELASTNINGSERGONOMISK  
POTENTIALE
(Kode på kortet: BEP)

Trin 2  Bedømmelse: 
Specificer hvilke arbejdsopgavegrupper, der 
dominerer for hver jobkategori. Der tages hen-
syn til både antallet af opgaver i en bestemt 
gruppe, og til den totale varighed for de for-
skellige grupper.

Estimer det belastningsergonomiske potentiale 
(BEP), dvs. hvilke forskellige arbejdsopgaver 
(A-F), der er i værdistrømmen for hver jobkate-
gori, på grundlag af den ergonomiske kategori-
sering af arbejdsopgaver, som blev udført i trin 
1. Registrer dette på kortet.

Bedømmelsesskabelonen nedenfor beskriver 
ekstremerne, dvs. betingelserne, der svarer til 
hhv. en score på 1 og 10.  
Vælg den score, der bedst svarer til 
betingelserne.

Beskrivelse score    

værdistrømmen indeholder primært arbejdsopgaver 
i en enkelt gruppe for B-F.

Gruppe A er rigt repræsenteret i værdistrømmen. 
Der er en jævn fordeling i værdistrømmen mellem 
gruppe B-F, og mindst fire 
af disse grupper forekommer.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Spl
GBE: 4,8
BEP: 6
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Del B: Arbejdsindholdspotentiale (AIP)
Arbejdsindholdspotentialet er et estimat af variationen af arbejdsindholdet mellem opgaverne i værdistrømmen. 
Potentialet bestemmer, hvilken mulighed, der er for mental variation inden for en værdistrøm

For at være i stand til at håndtere de mentale 
krav (MK) i arbejdet, skal det tilbyde tilstrække-
lig kontrol/indflydelse (KI).

Trin 1 kategorisering:
Kategoriser hver arbejdsopgave (dvs. hver 
post-it-seddel) i værdistrømmen i henhold til 
figuren til højre (A, B, C eller D).
AIPo = Arbejdsindholdspotentialet for hver 
opgave.

Begynd med mentale krav (MK). Disse evalue-
res enten til at være ”små” eller ”store”.

•	 små krav svarer til scores på 1-5.

•	 store krav svarer til scores på 6-10.

Gør det samme for Kontrol/indflydelse (KI).

•	 stor kontrol svarer til scores på 1-5.

•	 Lille kontrol svarer til scores på 6-10.

Til sidst kombineres søjlen ”Mentale krav” og 
rækken ”Kontrol/indflydelse”, og så fremkom-
mer det bogstav (A-D), der kategoriserer  
arbejdsopgaven.

(Kode på post-it-sedlen: AIPo)

A C

B D

1-5 sek   6-10 sek

MENTALE KRAV
K

O
N

TR
O

L/
IN

D
FL

Y
D

E
LS

E
Trin 1

6-
10

 s
ek

 
 1

-5
 s

ek

Værdistrømsniveau

Hver jobkategori udfører de følgende to trin:

Eksempel for sygeplejersken (Spl)

Prøvetagning, Spl15 min/patient
  AS: 4
  VK: 2
  BE 4x2x15=120 sc min  MK: 6
  KI: 7
  BEPo: B
  AIPo) D
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ARBEJDSIND-
HOLDSPOTENTIALE
(Kode på kortet: AIP)

Trin 2 Bedømmelse: 
Indiker hvilke arbejdsopgavegrupper (A, B, C 
eller D), der dominerer for hver jobkategori.

Der tages hensyn til både antallet af opgaver i 
en bestemt gruppe, og til den totale varighed 
for de forskellige grupper. Registrer dette på 
kortet.

Bedømmelsesskabelonen nedenfor beskriver 
ekstremerne, dvs. betingelserne, der svarer til 
hhv. en score på 1 og 10.  
Vælg den score, der bedst svarer til 
betingelserne.

Beskrivelse score    

værdistrømmen indeholder primært arbejdsopgaver i gruppe D

Der er en afbalanceret fordeling i værdistrømmen
mellem gruppe A-C, hvor gruppe A 
ofte opstår.
Gruppe D er slet ikke repræsenteret i værdistrømmen.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Trin 2

Spl
GBE: 4,8
BEP: 6
AIP: 7
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FYSISK PORØSITET
(Kode på kortet: FP)

Del B: Fysisk porøsitet (FP)
Fysisk porøsitet henviser til den del af arbejdstiden (under og mellem arbejdsopgaverne),  
der giver mulighed for fysisk restitution.

Hver jobkategori udfører en samlet evaluering 
af den fysiske porøsitet i værdistrømmen 
(en samlet værdi for hele værdistrømmen).  
Bedømmelsesskabelonen nedenfor beskriver 
ekstremerne, dvs. betingelserne, der svarer til 

hhv. en score på 1 og 10.  
Vælg den score, der bedst svarer til 
betingelserne. Bemærk bedømmelserne 
af fysisk porøsitet (FP) på kortet.

samlet har arbejdet fysiske restriktioner og er begrænset.
Meget begrænsede muligheder for fysisk restitution 10

9

8
7
6
5

Kan kontrollere, når der fås fysisk restitution
Meget store muligheder for fysisk restitution

4
3
2
1

Værdistrømsniveau

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Spl
GBE: 4,8
BEP: 6
AIP: 7
FP: 5

Beskrivelse               score
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MENTAL PORØSITET
(Kode på kortet: MP)

Hver jobkategori udfører en samlet evaluering 
af den mentale porøsitet i værdistrømmen 
(en samlet værdi for hele værdistrømmen).  
Bedømmelsesskabelonen nedenfor beskriver 
ekstremerne, dvs. betingelserne, der svarer til 

hhv. en score på 1 og 10.  
Vælg den score, der bedst svarer til 
betingelserne. Bemærk bedømmelserne 
af mental porøsitet (MP) på kortet.

Del B: Mental porøsitet (MP)
Mental porøsitet henviser til den del af arbejdstiden (under og mellem arbejdsopgaverne),  
der giver mulighed for mental restitution.

samlet set er arbejdet styret eller bundet. 
Meget begrænsede muligheder for mental restitution 10

9

8
7
6
5

Kan kontrollere, når der fås mental restitution  
Meget store muligheder for mental restitution

4
3
2
1

Værdistrømsniveau

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Spl
GBE: 4,8
BEP: 6
AIP: 7
FP: 5
MP: 7

Beskrivelse      score
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Del B: Kommunikation (KO)
Kommunikation er muligheden for sociale kontakter mens arbejdsopgaven udføres, muligheden 
for at spørge medarbejdere til råds, muligheden for at få hjælp i en akut situation osv.

KOMMUNIKATION (KO)
(Kode på kortet: KO)

Der er altid meget få muligheder for at:
–  have sociale/arbejdsmæssige kontakter (dvs. skal altid arbejde 

alene)
–  vælge om man ønsker at have kontakt med kolleger eller at arbejde 

alene
– spørge medarbejdere til råds 
– hurtigt få svar på et opkald/en alarm og hjælpe i en akut situation

10
9

8
7
6
5

Der er altid meget store muligheder for at:  
– have sociale/arbejdsmæssige kontakter
–  vælge om man ønsker at have kontakt med kolleger eller at arbejde 

alene
– spørge medarbejdere til råds 
– hurtigt få svar på et opkald/en alarm og hjælpe i en akut situation

4
3
2
1

Værdistrømsniveau

Hver jobkategori udfører en samlet evaluering 
af muligheden for kommunikation i værdistrøm-
men (en samlet værdi for hele værdistrømmen). 

Evalueringsformularen nedenfor beskriver eks-
tremerne, dvs. betingelserne, der svarer til hhv. 
en score på 1 og 10. Vælg den score, der 

bedst svarer til betingelserne. Bemærk bedøm-
melserne af kommunikation (KO) på kortet.

Opgave for hver jobkategori i arbejdsgruppen

Spl
GBE: 4,8
BEP: 6
AIP: 7
FP: 5
MP: 7
KO: 4

Beskrivelse        score



Identificer problemer i den nuværende situation
Formuler løsningsforslag

Udform og visualiser den fremtidige situation
Lav en handlingsplan
Reflekter og evaluer
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Del C: Løsningsforslag og handlingsplan
Efter den nuværende situation er blevet identificeret og evalueret i henhold til del A og B, er det næste trin at tage beslutninger om forandringer , 
og at udvikle en handlingsplan for en forbedret fremtidig værdistrøm. Formålet er at forbedre både performance og arbejdsmiljøet for alle jobka-
tegorier. Dette går nogle gange ”hånd i hånd”, men det kan være nødvendigt med overvejelser og kompromiser. Husk at deltagelse og dialog er 
vigtigt i denne proces. For at få yderligere input, skal det udviklede kort over den nuværende situation præsenteres, og være tilgængeligt for alle 
medarbejdere i afdelingen. De kan så give deres meninger, forslag til løsninger osv. til kende.

Handlingsplan

Identificer problemer i den nuværende 
værdistrøm

•	 Identificer og beskriv med konkrete ord 
problemerne/forhindringerne ved at udføre 
arbejdet effektivt, samt de ergonomiske 
problemer.

•	 Post-it-sedler (mindre sedler, hvis det er 
muligt), der indikerer de konkrete problemer, 
er opstillet på kortet over den nuværende 
situation. Marker tydeligt, at disse er 
”problemer”, der er blevet identificeret.

•	 Prioriter problemerne. Hvilket problem er det 
vigtigste at løse?

Spørgsmål, der stimulerer løsningsforslag
Det er vigtigt helt at diskutere forskellige 
alternativer, og vurdere følgevirkningerne, 
før der tages beslutninger.

•	 Hvilke problemområder peger analysen på, 
og hvorfor?

•	 Hvilke specifikke handlinger er vigtige for at 
forbedre ergonomien? Det kan for eksempel 
være stor eksponering i individuelle ar-
bejdsopgaver hvad angår arbejdsstillinger, 
vægt/kraft, krav og kontrol.

•	 Hvordan kan det belastningsergonomiske 
potentiale (BEP) eller arbejdsindholdspoten-
tialet (AIP) forbedres? Er det muligt at tilføje 
eller fjerne arbejdsopgaver eller ændre 
hvordan arbejdsopgaverne udføres?

•	 Kan en forandring i en del af værdistrømmen 
påvirke en anden del? Kan noget gøres i en 
anden rækkefølge?

•	 Kan arbejdsopgaverne fordeles forskelligt 
mellem jobkategorier for at forbedre ergono-
mien? Hvilke handlinger behøves så?

•	 Hvordan kan fysisk/mental porøsitet i vær-
distrømmen øges? (omfordeling af arbejdsop-
gaver mellem jobkategorierne kan være en 
løsning).

Forslag til løsninger

•	 Diskuter løsninger til problemerne/forhindring-
er, der er blevet beskrevet med konkrete ord.

•	 Post-it-sedler (mindre sedler, hvis det 
er muligt), der indikerer løsningsforslag, 
er opstillet på kortet over den nuværende 
situation. Afmærk tydeligt, at disse er 
”løsningsforslag”. 

Problem

Ufuldstændige henvisninger

Mere tydelig rutine for at skrive/udfylde 
henvisninger. 

Løsning 
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Kort over den fremtidige situation med 
løsninger
På basis af de løsningsforslag, der er blevet 
diskuteret, og de valgte løsninger, dannes der 
kollektivt et kort over den fremtidige situation 
for medlemmerne i arbejdsgruppen.

•	 visualiser den fremtidige situation på nøjag-
tig den samme måde, som det blev gjort for 
den nuværende situation (del A og B), dvs. 
følg anvisningerne i manualen på side 8-24 
en gang til.

•	 Evaluer den fremtidige situation, der er blevet 
opstillet, for belastningsergonomi og arbejds-
indhold. Er de ønskede forbedringer blevet 
opnået?

•	 Hvis de ønskede forbedringer ikke er blevet 
opnået, fortsættes diskussionerne og der 
foreslås andre forandringer.

•	 Det udarbejdede kort over den fremtidige 
situation skal fremlægges for alle medarbej-
dere i afdelingen. Dette kan føre til flere 
forslag og sikre en god forankring af hand-
lingsplanen.  

Handlingsplan
En handlingsplan skal nu udvikles på grundlag 
af analysen (nuværende situation og fremtidig 
situation). Det er vigtigt at skrive ned, hvad der 
skal ændres, hvordan det skal gøres og hvem 
der skal gøre det. De nødvendige forandringer 
og tidsskemaet over implementeringen skal 
angives. Handlingsplanen bør indeholde 
konkrete handlinger, der kan realiseres, mens 
problemstillinger som økonomi, organisation 
og praktiske foranstaltninger overvejes. Nogle 
forslag kan implementeres direkte. 6 måneder 
er ofte rimeligt for at implementere en hand-
lingsplan fuldstændigt. vores felterfaring viser 
imidlertid, at nogle mere komplicerede forslag 
kan tage længere tid.

•	 Udvikl en handlingsplan, der omfatter 
nødvendige aktiviteter og handlinger for 
implementeringen.

•	 Få medarbejderne og alle involverede ledere 
til at støtte handlingsplanen.

•	 Indiker i handlingsplanen hvad der skal 
gøres, hvem der vil være ansvarlig for at 
udføre handlingerne, og hvornår de skal 
udføres.

•	 Planlæg opfølgning for hver aktivitet/handling.

Et eksempel på en skabelon over en 
handlingsplan er vist på side 28.
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Forandring Betingelser/handlinger Forventede 
virkninger

opnå støtte Ansvarlig 
person

Implementering 
gennemført

opfølgning

Hvad skal ændres/
forbedres?

Hvad skal der gøres, 
så dette bliver muligt?

F.eks. arbejdsmiljø, kva-
litet, patientsikkerhed, 
performance 

støtte blandt beslutningsta-
gere/ledere (Ja/Nej)

Hvem? Hvornår? Hvordan og 
hvornår?

Handlingsplan
Eksempel

værdistrøm:  ________________________________________

Arbejdsgruppe:  _____________________________________

Dato: ______________________________________________
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For at kunne evaluere analysen, der er udført 
fra afdelingens driftsperspektiv, skal hver job-
kategori besvare de følgende spørgsmål sepa-
rat, og de skal derefter tages op i en dialog, 
hvor alle jobkategorier deltager. Dialogen og 
resultaterne er vigtige for at tage beslutninger 
om hvordan arbejdet skal udføres i fremtiden. 
Den fortsatte proces med fremtidige analyser 
af andre værdistrømme bør føre til en forbed-
ring af det totale arbejde i de forskellige jobka-
tegorier.

Spørgsmål, der skal besvares pr. jobkategori

•	 Hvilken andel (%) af min jobkategoris totale 
arbejde udgør den værdistrøm, som er blevet 
analyseret?

•	 I hvilken grad vil handlingsplanen løse min 
jobkategoris behov for forandringer i arbejdet/
arbejdsopgaverne?

•	 Hvilke andre værdistrømme skal der analyse-
res for at opnå acceptable forbedringer af min 
jobkategoris totale arbejde/arbejdsopgaver?

•	 Hvilke af de ovenstående værdistrømme bør 
prioriteres i analyserne?

Del C: Evaluering fra plejeafsnittets perspektiv
Handlingsplan

Dialog mellem alle jobkategorier

•	 Hver jobkategori rapporterer sine svar  
på de ovenstående spørgsmål.

•	 Udarbejd behovet for fortsatte analyser

•	 Prioriter hvilke værdistrømme, der skal 
analyseres.

•	 Hvordan fortsætter vi? Lav en plan for 
yderligere analyser af de værdistrømme, 
der er blevet identificeret.
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•	 Handlingsplan: En plan over forandringer 
med aktiviteter og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at opnå forandringerne. Dette 
omfatter en tidsplan, ressourcebehovet og 
personer, der er ansvarlige for hvad der skal 
gøres for at opnå den fremtidige situation.

•	 Gennemsnitlig belastningsergonomi: 
Estimeret på grundlag af arbejdsstilling 
og vægt/kraft.

•	 Kommunikation: Estimat af muligheden for 
sociale kontakter mens arbejdsopgaven 
udføres, muligheden for at spørge medarbej-
dere til råds, muligheden for at få hjælp i en 
akut situation osv.

•	 Kontrol/indflydelse: Et estimat over den 
indflydelse en person har på sit eget arbejde 
(muligheder for indflydelse), muligheden for 
at tage sine egne beslutninger om hvornår 
og hvordan arbejdsopgaven skal udføres. 

Forklaring af koncepter
(som de er anvendt i ErgoVSA)

•	 Tværfaglig gruppe: En gruppe personer med 
forskellige arbejdsekspertise (sygeplejerske, 
sygehjælper, læge, sekretær, muligvis flere 
grupper), der arbejder mod et fælles mål. 

•	 Ergonomi: I denne sammenhæng:
 –   belastningsergonomi, dvs. mekanisk 

eksponering af muskler, led og knogler
 –   arbejdsindhold, dvs. mentale krav, kontrol/

indflydelse og kommunikation (sociale 
kontakter og påvirkninger).

•	 Leveringstid: Den samlede tid fra ”start til 
slut” for en defineret værdistrøm. Det omfat-
ter tiden det tager at udføre arbejdsopgaver, 
og tiden der ellers går fra begyndelsen til 
slutningen af værdistrømmen.

•	 Mentale krav: Et estimat af hvor hurtigt 
arbejdet udføres, hvor krævende arbejdsop-
gaven er, muligheder for at udføre ar-
bejdsopgaven i tide, og modstridende/
uforligelige krav. 

•	 Belastningsergonomi: I denne sammenhæng 
estimeres den for hver opgave ved at multip-
licere klassificeringerne for arbejdsstilling, 
vægt/kraft med varigheden (i minutter pr. 
patient). Se side 13.

•	 Belastningsergonomisk potentiale: Et esti-
mat af variationen af belastningsergonomi 
mellem opgaverne i værdistrømmen. Poten-
tialet bestemmer, hvilken mulighed, der er for 
fysisk variation inden for en værdistrøm

•	 Porøsitet: Den del af arbejdstiden (under og 
mellem arbejdsopgaverne), der giver mulighed 
for restitution. Fysisk porøsitet giver mulighe-
den for fysisk restitution og mental porøsitet 
giver muligheden for mental restitution.

•	 Tidsperiode for en arbejdsopgave: Den 
reelle arbejdstid for en individuel arbejdsop-
gave, som kan være manuelt arbejde og/eller 
mentalt arbejde. Tiden beregnes pr. patient.
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•	 Værditilførsel: Aktiviteter i værdistrømmen, 
der giver værdi til patienten 
(det modsatte af spild).

•	 Værdistrøm: Omfatter alle aktiviteter for at 
danne et produkt, eller udføre en service. 
Dette dækker både værditilførende og 
ikke-værditilførende aktiviteter.

•	 Værdistrømsanalyse (VSA): En Lean Mana-
gement-metode/et værktøj til at analysere den 
nuværende situation og designe en fremtidig 
situation ud fra de aktiviteter, som tager et 
produkt eller en service fra begyndelsen til 
kunden. I den nuværende sammenhæng er 
patienten både ”produktet” og en af kunder-
ne. Det er metodens formål at reducere spild 
i en værdistrøm.

•	 Variation i belastningsergonomi og/eller 
arbejdsindholdet. Der opnås f.eks. en ”god” 
variation ved at kombinere arbejdsopgaver, 
der giver forskellige eksponeringer. 

•	 Spild: Aktiviteter i værdistrømmen, der ikke 
tilføjer værdi til patienterne.

•	 Vægt/kraft: Vægen af ting, der bæres, 
eller den anvendte kraft mod omgivelserne 
(som f.eks. en patient, der støttes) i 
arbejdsopgaverne.

•	 Arbejdsindhold: De samlede arbejdsopgaver 
for en jobkategori (f.eks. i værdistrømmen), 
det udførte arbejde og krav til kontakt/
kontaktnetværk. I ErgoVSA estimeres 
arbejdsindholdet med et fokus på mentale 
krav, kontrol/indflydelse og kommunikation.

•	 Arbejdsindholdspotentiale: Et estimat af 
variationen i arbejdsindhold opgaverne i en 
værdistrøm. Potentialet bestemmer, hvilken 
mulighed, der er for mental variation inden 
for en værdistrøm

•	 Arbejdsstillinger: Positionen af hoved, 
skuldre, arme, håndled, torso og ben,  
når der udføres arbejdsopgaver.

Forkortelser:
GBE Gennemsnitlig belastningsergonomiKI Kontrol/Indflydelse
KO Kommunikation 
MK Mentale krav 
MP Mental Porøsitet
BE Belastningsergonomi
BEP Belastningsergonomisk potentiale
BEPo  Belastningsergonomisk potentiale for  hver opgave 
FP Fysisk porøsitet
AIP Arbejdsindholdspotentiale
AIPo Arbejdsindholdspotentiale for hver opgaveVK Vægt/kraft
AS Arbejdsstilling

•	 Arbejdsopgaver: En aktivitet, der kan 
afgrænses til en meningsfyldt, kohærent 
enhed, som kan udføres af en person.

•	 Arbejdsopgavegruppe: Gruppe af 
arbejdsopgaver med tilsvarende 
belastningsergonomier eller mentale krav.



ErgoVSA – til hvilket formål?

ErgovsA er et værktøj til en interventionsproces, 
der stimulerer en dialog med henblik på at danne 
mere bæredygtige værdistrømme i pleje og 
omsorg.  Det er et supplement til en traditionel 
værdistrømsanalyse. Der er integreret arbejdsmil-
jøproblematik i Lean Management-metoden til 
værdistrømsanalyse. Fokus er at beskrive den 
nuværende situation via dialog og visualisering, 
efterfulgt af et design af den fremtidige situation 
og udvikling af en handlingsplan. Performance, 
belastningsergonomien og arbejdsindholdet 
overvejes under denne proces.

ErgoVSA – til hvem?

ErgovsA er til førstelineledere, virksomhedsud-
viklere, Lean coaches, personer med ansvar for 
kvalitet og fagforeningsorganisationer. Analysen 
udføres sammen med medarbejderne. 

Hvis I har kendskab til værdistrømsanalyser, 
vil I genkende arbejdsprocedurerne. værktøjet 
er et supplement, der gør det muligt at arbejde 
med arbejdsmiljø som en integreret del af 
organisationens udvikling.

ErgoVSA – hvordan?

Der vælges en værdistrøm til analysen. Analyse-
gruppen omfatter repræsentanter fra alle jobkate-
gorier, der arbejder i værdistrømmen.  
Gruppen definerer og visualiserer værdistrømmen  
(den nuværende og fremtidige situation), og 
udvikler en handlingsplan sammen med lederen. 
værdistrømsanalysen suppleres med en evalu-
ering af belastningsergonomi og arbejdsindhold.
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