LEAN AUDIT
Vi har udvalgt 6 emner, som eksempler på områder, du kan auditere. I jeres team skal I nu diskutere
emnerne, og for hvert punkt score, hvor I mener i ligger på en skala fra 1 – 10, hvor 1 er meget dårlig, 5 er
rimelig og 10 er excellent.
Der er defineret 8 udsagn i forbindelse med hvert emne, der er to udsagn der står tomme, her skal teamet
definere to udsagn, som de anser for vigtige i forhold til det overordnede emne, disse udsagn skal også
scores.
Der er mulighed for at tilknytte kommentarer i forbindelse med jeres konklusioner.

1. SAMARBEJDE, TVÆRGÅENDE OG I TEAMET
Best Practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Der er høj trivsel i vores team
Vi samarbejder på tværs af afdelingerne
Vi har fælles mål
Vi deler ud af vore kompetencer, så vi kan overlappe hinanden
Vi samarbejder internt i vores team
Hvis der er sygdom, kan vi let overtage arbejdsopgaverne fra
den sygdomsramte
Vi holder team-møder
Vi har en fælles teamtavle

SAMLET SCORE

Kommentarer

Score

2. Løbende forbedringer
Best Practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi afholder talemøder ugentligt
Vi opsamler idéer, så vi løbende forbedrer vore processer
Vores idéer sættes på en visuel forbedringstavle
Vi ser problemer, som en mulighed for forbedring
Vi analyserer fejl for at finde den bedste løsning
Vi sætter os løbende mål
Vi laver korrigerende handlinger, hvis vi ikke når vores mål
Vi arbejder på at fjerne spild

SAMLET SCORE

Kommentarer

Score

3. EFFEKTIVE MØDER
Best Practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Der er altid en dagsorden til de møder vi deltager i
Møderne starter og slutter til tiden
Der er en mødeleder
Der tages beslutningsreferat
Alle møder op velforberedte
De enkelte punkter på dagsordenen er tidsfastsatte
Vi bliver ikke forstyrret under møderne, f.eks. af
mobiltelefoner
Vi kender formålet med de møder, vi deltager i

SAMLET SCORE

Kommentarer

Score

4. ORDEN OG STRUKTUR
Best Practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Der hersker orden og ryddelighed i vores arbejdsområder
Vi har indrettet os på en måde, så vi har mindst muligt
transport og unødvendige bevægelser
Vi bruger sjældent tid på at lede
Vi rydder løbende op i vores indbakker
Skriveborde ryddes op inden vi går hjem
Vi har en standard for, hvordan vores arbejdsplads bør se ud
Vi kan let finde gemte filer, så vi bruger ikke tid på at lede
Vi tager ansvar for orden i fællesområder

SAMLET SCORE

Kommentarer

Score

5. EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE
Best Practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi har kendskab til spildtyperne og arbejder på at fjerne spild i
arbejdsprocesserne
Vi laver sjældent fejl, og hvis vi laver fejl diskuterer vi, hvordan
det kan undgås fremadrettet
Vi har ingen dobbeltarbejde
Vi overholder deadlines
Vi kender alle arbejdsprocesserne i forbindelse med de
arbejdsgange, som vi er involveret i
Vi mangler ikke oplysninger i forbindelse med de
arbejdsprocesser, som vi skal udføre
Vi har de nødvendige kompetencer
Vi kan nå vores arbejdsopgaver – uden stress

SAMLET SCORE

Kommentarer

Score

6. Service af vore interne kunder
Best Practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi har overblik over, hvem vores interne kunder er
Vi kender vores interne kunders forventninger
Vores interne kunder er tilfredse med vores service
Vi leverer til tiden
Vi leverer den forventede kvalitet
Vi sætter mål for kundetilfredshed
Vi har en tæt og god dialog med vores interne kunder
Det vi leverer, skaber værdi for vores interne kunder

SAMLET SCORE

Kommentarer

Score

