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RESUM

El Lean Management pot ser de molta utilitat en el sector de la sani-
tat, però ha d’adaptar-se als trets diferencials de cada cas concret. 
Malgrat això, persisteixen barreres per a la implantació, que poden 
superar-se mitjançant l’estudi de les bases del Lean. En aquest cas, es 
descriuen les arrels teòriques dels models d’implantació i la metodolo-
gia del Lean i s’apliquen a un consorci hospitalari. Les claus de l’èxit han 
estat la selecció dels projectes en la fase inicial, la identificació dels 
agents del canvi, la formació específica, la metodologia escollida i 
l’esforç i implicació dels professionals. Aquest cas permet constatar que 
no s’observen diferències de metodologia, eines o cultura respecte a 
implementacions en altres sectors.

PARAULES CLAU

Lean; Gestió sanitària, Gestió sanitària Lean, Model de transforma-
ció Lean.

 
ABSTRACT

Lean Management can be very useful in the field of health, but must 
be adapted to the distinctive features of each case. However, there are 
still barriers to the implementation, which can be solved by studying the 
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foundations of Lean. In this case we describe the roots of theoretical 
models and the implementation of Lean methodology and we apply it 
to a hospital consortium. The keys to success are the selection of pro-
jects in the initial phase, the identification of agents of change, specific 
training, the methodology chosen and the effort and involvement of 
professionals. This case is useful to conclude that there are no differ-
ences in methodology, tools and culture compared to implementations 
in other industries.

KEYWORDS

Lean; Lean Healthcare; Health Management, Lean Transformation 
Model.

1. Introducció

El CSG és un hospital comarcal de la xarxa pública de Catalunya que 
prové de la unió de diversos centres sanitaris de la comarca del Garraf, i 
conforma un consorci per a la gestió sanitària de la seva àrea d’influència.

1.1. Pla estratègic

La necessitat de plantejar una implementació Lean prové de la respos-
ta a un problema formulat en el pla estratègic 2012-2014 del mateix hospital 
(figura 1). És important destacar que el Lean sempre respon a una necessitat 
de negoci. 
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Figura 1. Objectius inclosos al Pla estratègic 2012-14.
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Per portar a terme el Pla estratègic, la Direcció de qualitat va decidir 
apostar pel Lean management.

Durant les darreres dècades, els sistemes basats en la metodologia 
Lean han anat avançant, evolucionant i guanyant protagonisme en l’entorn 
sanitari. Això és gràcies a una sèrie d’avantatges (vegeu figura 2).

Mesura de rendiment

Decrement temps total destinat pels pacients

Increment del nombre de pacients que poden ser tractats

Reducció del nombre d’errors i incidents

Reducció dels temps d’espera

Increment de la satisfacció del pacient

Increment de la satisfacció del professional

Reducció d’hores extres

Decrement dels costos d’estocs

Reducció del temps en moviments i distàncies

Figura 2. Beneficis als sistemes sanitaris de l’aplicació del Lean (Poksinska 2010).

1.2. Per aplicar el Lean management, condiciona l’entorn?

Majoritàriament, l’èxit d’aquestes implementacions es troba en l’en-
torn industrial, on gestionar la millora contínua pot partir d’una contempo-
rització diferent de la de l’entorn dels serveis. Als entorns on el client és el 
producte (cas de la majoria de serveis, i per descomptat els sanitaris), hi ha 
més rapidesa, però també més variabilitat que en altres entorns. Un exemple 
és que als serveis és molt difícil fer un MTS (make-to-stock), és a dir esto-
car, i quasi tot es fa segons cada necessitat.

Per altra banda, els processos fabrils (o amb producte tangible) tenen 
menys funcions, —departaments, unitats— de l’organigrama involucrades, 
i menys tasques que involucrin intercanvi d’informació, fet que augmenta 
retards i pèrdua d’informació. I, precisament, aquestes mateixes raons fan 
que les seves activitats puguin tenir més marge de millora.

Aquestes barreres (figura 3) no són exclusives del sector sanitari (Pok-
sinska 2010).
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Percepció de sector únic i diferent

Formació/Formadors allunyats de la realitat del sector/organització

Valor de client no clar

Estructures en illes

Iniciatives top-down

Figura 3. Barreres per a la implantació del Lean.

Així doncs, si es pretenia dur a terme una implantació exitosa, calia 
identificar i neutralitzar aquestes barreres.

1.3. La base Lean

Pel que fa a la cerca de les arrels de la primera barrera esmentada de 
cara a identificar aquestes presumptes diferències entre sectors, cal anar a la 
representació més primària del Lean: l’anomenada casa TPS (Toyota Pro-
duction System o Sistema de Producció de Toyota) (figura 4).

Figura 4. Casa TPS (Shook, 2003).

Dins la figura de la casa, a la base d’aquesta representació, trobem 
l’estandardització i l’estabilitat de les conegudes 4 Ms: Man-Persones, Ma-
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terial-Material (físic i informació), Machine-Equipament, Method-Mètodes 
de treball. Aquestes 4 Ms, en l’entorn sanitari, es podrien representar com 
s’acompanya a la figura 5.

Es podria argumentar, per tal de justificar la diferència, que als proces-
sos industrials l’equipament juga un paper més central. En canvi, el paper de 
les persones és més decisiu en els processos no industrials. També el material 
sembla jugar un paper diferent en ser més físic en els processos industrials, i 
menys físic (informació i clients/pacients) en els processos no industrials. 
Però, malgrat aquests matisos, acaben trobant-se exactament els mateixos 
elements (les mateixes 4 Ms) i no altres. 

Industrial No industrial Punts claus TPS

Man – persones Menys Més Maximitzar la 
creativitat i flexibilitat

Machine – 
equipaments

Més Menys Maximitzar la 
creativitat i flexibilitat

Material – material Físic Informació El flux i la simplicitat

Method – mètode Estàndards de 
treball

Estàndards de 
treball

L’ús del mètode 
científic

Figura 5. Descripció de les 4 Ms i els punts claus TPS.

Des de la Lean Global Network (Shook 2010), s’entén que no es justi-
fica la diferència entre sectors, sinó únicament entre implantacions. I, que, 
simplement el que existeix és un model d’implantació Lean (LTM) diferent 
per a cada cas (i no per a cada sector). 

Així doncs, per vèncer la primera barrera cal dissenyar un model de 
transformació Lean adequat per a l’hospital, que serà diferent del model de 
qualsevol altre cas. Dit d’una altra manera, cap implementació Lean a l’en-
torn sanitari pot ser igual, ja que no hi ha dos casos iguals.

1.4. Agent del canvi

És conegut que tan important és aplicar la metodologia Lean, com 
“adoptar-la”, per poder tenir un èxit assegurat i sostenible en el temps. Per a 
realitzar-ho, Womack i Jones (1996) proposen identificar almenys un agent 
del canvi en l’organització i, posteriorment, adoptar la metodologia descrita 
anteriorment. En aquest sentit són molt útils les recomanacions recollides 
per Bedeian i Armenakis (1999), a la Figura 6.
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Fases dins de les 
quals actua l’agent 
del canvi

• Desbloqueig 
• Preparació
•  Comunicació/ 

Urgència/ 
Coalició/ Visió

•  Pla/ Comunicació/ 
Acceptació

•  Necessitat/ 
Visió/ Diagnosi/ 
Recomanacions

• Moure
• Adoptar
•  Empowerment/ 

Guanys/ 
Consolidació

•  Canvi/ 
Consolidació

•  Pilot/
Preparació/ 
Desplegament

• Congelació
• Institucionalització
• Institucionalització

• Institucionalització

•  Mesura/
Reforçament/ 
Refinament

Etapes a través 
de les quals 
evolucionen els 
objectius del canvi

•  Negació/
Resistència

•  Anticipació/ 
Confirmació

• Exploració
• Culminació

•  Compromís/ 
Conseqüències

Figura 6. Fases d’aplicació de la metodologia Lean.

Poksinska (2010) descriu els factors que contribueixen a l’èxit de 
l’agent del canvi i es va considerar adient seguir-los en el cas descrit:

Primer: L’agent hauria de buscar la implicació i la participació dels 
professionals en els processos de millora, atès que els professionals són els 
experts en el seu propi treball.

Segon: Cal formar les persones abans de fer qualsevol canvi, per tal 
que puguin sentir el canvi i ser protagonistes. 

Tercer: Tenir un suport molt fort per part dels directius a tots els ni-
vells, especialment de l’alta direcció.

2. Característiques del cas

2.1. Empresa

Nom: Consorci Sanitari del Garraf
Població de referència: 150.000 habitants
Llits: 433
Centres: 3
Superfície: 35.000 m2

Professionals: 961
Intervencions quirúrgiques: 9.333
Pacients urgències: 94.894
Consultes externes: 140.776
Altes hospitalització: 12.143
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2.2. Productes

En la metodologia original (Womack i Ross 1990) es parla de valor de 
client (en aquest cas, pacient o usuari) i productes. 

Cal classificar els productes per simplificar el procés. De fet, els podrí-
em diferenciar segons patologies, gravetat, urgència, és a dir per caracterís-
tiques de “producte”. Però Baker et al. (2009), proposen una alternativa ja 
com a primera diferenciació: classificar segons el “procés”, segons si el 
pacient és electiu o no (figura 7). És a dir, si es pot escollir el pacient o no 
des de l’hospital. Un pacient que es pot escollir és aquell que acudeix a una 
operació programada, consultes externes, per exemple; i un pacient no elec-
tiu és aquell que acudeix a urgències o ja es troba en una planta.

Pacients electius Pacients no electius

4.373 5.803

43% 57%

Figura 7. Nombre de pacients el 2013 i origen en el cas exposat.

D’aquestes dades se’n pot despendre una idea de la possible estabilitat 
dels processos, on la part variable és aproximadament la meitat.

Una segona classificació és segons especialitat (figura 8). És important 
remarcar que la separació que es proposa és per característiques de “procés” 
i no de “producte” (patologia), ja que s’estima que així serà més fàcil crear 
fluxos de valor.

Unitat Pacients/any

Ginecologia, Obstetrícia i Pediatria 2.016

Cirurgia 1.735

Traumatologia 1.022

Medicina Interna Especialitats (Cardiologia, Pneumologia, Neurologia) 1.634

Medicina Interna 1.562

Unitat Cures Intensives 67

Convalescència/Llarga estada 933

Convalescència 744

Psicogeriatria 463

Figura 8. Pacients segons classificació per unitat.
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2.3. Eines i mètodes

En aquest treball de transformació Lean, s’utilitzen les eines que es 
recullen a la figura 9. 

Model de transformació
(Womack i Jones, 1996)

Metodologia d’implantació
(Fortuny et al, 2008)

Eines proposades
(Baker et al., 2009)

• Arrencar
• Buscar agent del canvi
• Formació

• Cerca de dades
• Formació

•  Buscar palanca  
del canvi

• Oblidar l’excel·lència
• Dibuixar el flux
• Començar a actuar
• Resultats

• Anàlisi
• VSM2 actual
• Estudi i disseny
• VSM proposat
• Implantació

• Conèixer situació (TaktTime)
•  Situació inicial (Observació 

i —VSM inicial)
•  Analitzar (Diagrama de 

l’Espagueti3 i Estàndard zero)
•  Proposar (VSM futur, Layout, 

Cèl·lules, Equips integrats, 
Estàndards de treball, 
Kanban4 i Planificació PaP)

•  Pla - Seguiment (Gestió 
visual, Pissarra Heijunka i 
Talls/Auditories)

• Nova organització
• Aplicar
• Concloure-Aplicar

Reflexió + Millora continua

Abasta transformació Abasta implantació Abasta projecte concret

Figura 9. Correlació dels diversos grups, tenint en compte model de transformació, 
metodologia d’implantació i eines proposades.

A vegades, en projectes concrets, no es té en compte aquesta correlació 
entre model, metodologia i eines, la qual cosa fa que es converteixi sovint 
en una implementació no exitosa. L’error més habitual en aquests casos és 
l’intent d’aplicació de les eines (tercera columna de la figura 9) sense cap 

2. Value Stream Map, o Mapa de flux de valor.
3. Spaguetti flow és una eina que consisteix a seguir en un full absolutament tots els 
moviments d’un professional o pacient. Sol quedar enrevessat com un plat d’espa-
gueti, i és una gran font d’anàlisi.
4. Mètode que permet demanar només allò que cal, i només quan cal. Amb el mínim 
estoc.
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fonamentació teòrica (primera i segona columna de la figura 9). Com és lògic, 
el domini de les eines és molt important per a la transformació però és del 
tot insuficient si no s’acompanya d’una base teòrica sòlida.

3. Organització resultant. Proposta

L’organització resultant del cas descrit és la conseqüència de la pro-
posta d’implantació. Abans que tot calia identificar un model de transfor-
mació propi, que permetés concretar el model a partir del Lean Thinking. 
Aquest model va ser realitzat per direcció i un assessor extern, i es recull a 
la figura 10.

Lean Thinking Model transformació CSG

Arrencar
Formació

1. Identificació del problema a resoldre
2. Gembawalk

Buscar agent del canvi 3. Creació d’un equip d’implementació Lean

Formació 4. Formació teòrica i pràctica

Buscar palanca del canvi
Oblidar l’excel·lència
Dibuixar el flux
Començar a actuar
Resultats 

5. Implantacions pilot 

Actuar-Aplicar 6. Seguir identificant més àrees estratègiques a millorar

Figura 10. Passos per a implementar el Lean al cas CSG.

Però la implantació no havia de ser realitzada per actors externs (per 
exemple, consultors), sinó per actors interns (els mateixos professionals). 
Així, el paper dels actors externs s’explicitava, molt convenientment, com el 
d’assessors en el canvi, acompanyants durant la implantació per formadors 
en la metodologia i eines. 

3.1. Identificació del problema a resoldre

Juntament amb la necessitat global plantejada en el Pla estratègic, tam-
bé es van identificar les unitats pilot, és a dir, les que plantejaven la millor 
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combinació entre agents del canvi entusiastes, direcció de la unitat compro-
mesa, estandardització i estabilitat amb la gestió per processos, i amb al-
menys un problema a resoldre identificat (vegeu figura 11).

Unitats: Problemes identificats:

Admissions Cues als taulells

Quiròfan - Cirurgia Millorar productivitat i avançar hora inici

Diagnòstic per la imatge (SDI) Coordinació i reducció d’agendes

Planta convalescència Millora atenció al pacient i rehabilitació

Planta hospitalització cirurgia Totes les altes abans de les 11

Farmàcia Disminució i millor control dels estocs 

Urgències Disminució del temps d’atenció

Figura 11. Problemes identificats a les zones pilot.

3.2. Gembawalk

Un cop identificats aquests problemes per part de la direcció i les uni-
tats, calia corroborar, visualitzar i identificar-los sobre el terreny, ja que 
aquesta és l’única manera de conèixer quina és exactament la realitat (Mar-
tin-Fumadó 2013). Per això es van disposar una sèrie de gembawalks, de 
caminar el flux i comprovar in-situ totes les afirmacions i problemes. 

3.3. Creació d’un equip d’implantació expert

L’equip d’agents del canvi el conformaven cinc persones de les unitats 
escollides, cinc persones d’altres unitats amb un paper important en la des-
cripció i creació de nous processos, dues persones de direcció de qualitat i 
tres persones de direcció d’infermeria.

3.4. Formació teòrica i pràctica

Es varen dissenyar dos tipus de formació diferenciada. Una d’avançada 
per a aquest equip d’agents del canvi, perquè poguessin aplicar les eines de 
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manera autònoma, i una de bàsica per a la resta de l’equip directiu i respon-
sables de les unitats de tota l’organització, potser no amb les habilitats espe-
cífiques de les eines però sí la filosofia, ja que l’objectiu era ajudar en les 
fases del canvi, descrites a les figures 9 i 10.

3.5. Implantacions

Totes les implantacions es van fer seguint els passos suggerits en la 
introducció, i de fet no es van començar a dur a terme seriosament, tal com 
es recomana, fins a completar tota la formació (figura 12). Aquestes es van 
agrupar en tres grans blocs, per poder comunicar-les als professionals, d’una 
manera més eficient. Aquests blocs són:

•  Entendre què succeeix: Aquest bloc comprèn les eines d’observació 
dels processos i els llocs de treball.

•  Estandarditzar i estabilitzar: Aquest segon bloc comprèn l’aplica-
ció de les propostes identificades, cada una mitjançant també l’ano-
menada metodologia A3, que en un sol full (vegeu figura 13) aconse-
gueix visualitzar el problema a resoldre (per exemple, un servei 
saturat gran part del dia), fer l’anàlisi (anàlisi dels circuits de metges 
i infermeres, observació de tasques...), les mesures proposades, i el 
pla d’acció inicial, sovint amb l’ús de gràfics. A les empreses Lean 
fer A3 s’ha convertit en un mètode estàndard per fer els exercicis de 
resolució de problemes, informes d’estat, i els exercicis de planifica-
ció com el mapatge del flux de valor.

•  Sostenibilitat del projecte: En aquesta fase s’inclouen totes aquelles 
directrius estructurals de millora contínua, recolzades en eines i indi-
cadors de gestió visual.
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Figura 12. Pla general d’implantació.

Així doncs el nucli central d’implantació de cada projecte han estat els 
A3. I les passes seguides, en aquest cas, a cada A3 han estat les descrites als 
aspectes a valorar de la figura 9. Cada projecte té el seu A3, i les eines s’han 
integrat al mateix A3.
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Figura 13. Full A3 del Servei d’Urgències.
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4. Indicadors

A tall d’exemple es mostraran els resultats a la unitat d’urgències.

4.1. Urgències de traumatologia i cirurgia

Aquesta unitat és molt crítica, pel que fa a indicadors de temps. Així els 
indicadors escollits (figura 14) varen ser: l’espera fins a l’atenció sanitària i 
l’estada total en la unitat, per la sensitivitat de la societat, i perquè és una 
porta d’entrada a l’hospital.

En minuts Inicial
(2012)

Previst Febrer
2013

Maig 
2013

Juny 
2013

Setembre
2013

Desembre 
2013

Febrer
2014

TRAUMATOLOGIA

Espera fins atenció 84 20 42 26 30 30 31 32

Estada a urgències 104 52 76 55 87 83 80 67

CIRURGIA

Espera fins atenció 49 30 33 34 39 40 34 36

Estada a urgències 158 112 137 122 142 146 133 138

Figura 14. Dades inicials, previsió i resultats a Urgències.

També es va considerar important el valor percebut pel client, el paci-
ent. Així, es va fer un seguiment emfàtic de dues (figura 15) de les preguntes 
dels qüestionaris habituals.

ENQUESTA SATISFACCIÓ 2010 2011 2012 2013

Vaig esperar molt de temps a la sala 
d’espera, per a la visita 70,5% 70,2% 39,3% 24,7%

Vaig estar molt de temps a urgències per 
resoldre el meu problema 74,3% 76,3% 39,9% 23,6%

Figura 15. Resultats enquesta satisfacció a urgències.

D’altra banda, respecte als indicadors, si es poden considerar així, de 
canvi cultural, és remarcable que quasi totes les unitats amb implantació 
Lean, han realitzat algun tipus de comunicació efectuada pels mateixos pro-
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fessionals de l’hospital exclusivament del Lean Management, en algun con-
grés, article, ponència, llibre... Així, emfatitzen l’adopció de la metodolo-
gia, ja que es converteixen de receptors a difusors.

Conclusions

En la implementació del cas exposat no s’observen diferències en la 
metodologia, eines o cultura aplicades respecte a altres implementacions 
que puguin explicar-se únicament pel fet de ser un sector no industrial. Es 
va seguir la metodologia general amb un resultat exitós. Com era esperable, 
les fases inicials de selecció de projectes, identificació i quantificació dels 
agents del canvi, i una formació específica s’han revelat essencials.

Un cop superades les dificultats esperades degudes a les barreres 
d’aplicació del Lean a l’àmbit sanitari, es poden destacar, com a principals 
contribucions, que el canvi, tal com els experts recomanen, l’han realitzat i 
protagonitzat els mateixos professionals de cada unitat, amb l’ajuda de 
l’agent del canvi i un simple acompanyament extern. En conseqüència, l’es-
forç dut a terme per aquests col·lectius ha estat gran, fet que sembla clau en 
la sostenibilitat futura de la metodologia, i no tan sols la pròpia sostenibilitat 
dels projectes. 

Per altra banda, l’amplitud i profunditat de les millores han estat supe-
riors respecte a moltes altres aplicacions comparables del mateix sector sa-
nitari a altres hospitals, probablement per la combinació de la metodologia 
escollida i l’esforç i implicació real dels professionals. Tot i ser una metodo-
logia coneguda i a l’abast, la seva aplicació rarament és d’una ortodòxia 
científica. En el cas exposat la seva aplicació acurada i ortodoxa, per confi-
gurar un model de transformació i aplicació propi sobre el qual realitzar la 
implantació, ha donat el resultat esperat.

Malgrat tot, i d’acord amb el pensament Lean, que entén que una im-
plementació no acaba mai, caldrà esperar cert temps per veure si les millo-
res assolides quallen i quines accions s’hauran d’anar executant com a mi-
llora continua i sostenibilitat. 
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