Seminaari
Lean-ajattelun hyödyntäminen terveydenhuollossa
21.10.2015, auditorio Tikkasali, Tikkamäentie 16, Joensuu
Lean-ajattelu on tällä hetkellä eräs laajimmin levinnyt johtamisfilosofia, jonka tavoitteena on
mahdollistaa mahdollisimman suuren asiakasarvon tuottaminen oikealla määrällä resursseja
oikeaan aikaan. Lean-filosofian juuret ovat Toyotan autotehtaan vuosikymmenien aikana
kehittämässä toimintatavassa, jota on sittemmin menestyksekkäästi sovellettu jokseenkin
kaikilla toimialoilla. Lean-ajattelua on yhä enenevässä määrin alettu soveltaa myös
suomalaisessa terveydenhuollossa varsin lupaavin tuloksin.
Suomen Lean-yhdistys ry järjestää yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (P-KSSK) kanssa seminaarin lean-ajattelun soveltamisesta
terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä. Tilaisuuden pääpuhujana toimii lääkäri ja
lean-konsultti Paul Jarvis Englannista. Kuulemme myös erinomaisia esityksiä kotimaisista
kokemuksista terveydenhuollon toimintatapojen uudistamisesta lean-ajattelun keinoin.
Kenelle
Seminaari tarkoitettu kaikille terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille, jotka ovat
kiinnostuneita sujuvoittamaan potilaiden hoitoketjuja.
Ohjelma
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kehityspäällikkö Jussi Malinen, P-KSSK.
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Seminaarin pääpuhujan esittely
Dr Paul Jarvis (Paul.Jarvis@pandhmedical.co.uk) is a Consultant in
Emergency Medicine at Calderdale & Huddersfield NHS Foundation Trust.
He is originally from South Wales and studied at the University of Leeds
between 1991 and 1997, first achieving a First Class Honours degree in
Pathological Sciences in 1994 and then a degree in Medicine and Surgery in
1997. He has been a Member of the Royal College of Physicians since 2000
and a Fellow of the College of Emergency Medicine since 2006. He became
a Consultant in Emergency Medicine in 2007 and took up his current post
the following year.
He is an Honorary Senior Lecturer at the University of Leeds and a Clinical
Associate of the Lean Enterprise Academy. He is an Improvement Fellow of
the Health Foundation’s Generation Q programme and has a Masters Degree in Quality
Improvement Leadership from Ashridge Business School.
Paul is the Chair of the Calderdale and Kirklees Innovation Hub (a service improvement faculty
supported by the acute and mental health trusts and the CCGs). The iHub work with clinical
teams improving the quality and timeliness of the care patients receive.
He is the founder of P&H Medical Consulting, an international management consultancy that
works exclusively in the healthcare sector. His team consists of frontline clinicians and managers
who have a passion for improving patient care.
Yhteyshenkilöt
toiminnanjohtaja Kalle Arsalo
kehityspäällikkö Jussi Malinen

kalle.arsalo@leanyhdistys.fi tai 050-410 4848
jussi.malinen@pkssk.fi tai 050-372 7454

Seminaarin hinta
Seminaarin hinta on 180€ + alv ja se laskutetaan yhdessä erässä jälkikäteen
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu seminaariin tästä linkistä:
https://www.lyyti.in/Leanajattelun_hyodyntaminen_terveydenhuollossa_8411
Yleiset ilmoittautumisehdot
Ilmoittaudu yllä olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 12.10.2015. Ilmoittautumisen
peruuttaminen myöhemmin kuin 7 päivää ennen tapahtumaa johtaa osallistumismaksun
laskuttamiseen kokonaisuudessaan. Sama koskee myös paikalle saapumattomuutta. Mikäli et
pääse osallistumaan, voit antaa paikkasi kollegallesi, mutta muista informoida tästä yhdistyksen
yhteyshenkilöä viimeistään 7 päivää ennen tapahtumaa.
Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin seminaarin ohjelmassa.
Suomen Lean-yhdistys ry
Suomen Lean-yhdistys ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon henkilöjäsenyhdistys, joka
pyrkii parantamaan Suomen kilpailukykyä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla
kansainväliselle huipputasolle Lean-ajattelun keinoin. Yhdistys on perustettu v. 2009 ja siihen
kuuluu tällä herkellä n. 330 lean-ammattilaista eri toimialoilta. Yhdistys järjestää erilaisia
seminaareja, työpajoja sekä ulkomaan tutustumismatkoja hankkiakseen parasta mahdollista
lean-osaamista maailmalta jäsenistön käyttöön. Katso lisää yhdistyksen nettisivuilta
www.leanyhdistys.fi.
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