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SOM FÖRSÖRJNINGSCHEF ansvarar 
Mia Kling för en organisation som heter 
LoVS Område Försörjning med cirka 
400 medarbetare. Tillsammans sköter 
de bland annat patient- och personal-
måltider, patient- och material-
transporter samt städning inom hela 
landstinget. 

Det är en stor verksamhet. Man 
städar cirka 295.000 m2 och årligen 
tar man hand om ungefär 55.000 
patienttransporter och hanterar 820 
ton avfall som skickas till förbränning. 
Måltidsverksamheten omfattar tre 

Kvalitet blir ett 
gemensamt intresse
Inom Örebro läns landsting drivs service inom måltider, transporter 
och städning med stark inriktning på ständiga förbättringar. Alla 
medarbetare på den enheten är utbildade i förbättringsmetodik. 
Chefen för verksamheten, Mia Kling, menar att allas arbete med  
verksamhetsutveckling är avgörande för att hålla en hög kvalitetsnivå 
inom kostnadsramarna. 

produktionskök, fem restauranger och 
serverar cirka 850.000 portioner per 
år. Här satsas det mycket på att laga 
näringsrik mat från grunden och när 
det gäller andelen ekologiskt var man 
vid senaste summeringen 2012 bästa 
landsting i Sverige med 35,4 procent. 
En aktiv verksamhetsutveckling gör det 
möjligt. 

– Verksamhetsutveckling är mycket 
centralt för mig och våra verksamheter. 
Vi har ambitionen att vara en av de 
bästa serviceorganisationerna i landet. 
Gör vi saker som medarbetarna är 

motiverade till kommer vi långt. Som 
chef driver jag på det här arbetet, men 
det är medarbetarna som är bäst på att 
hitta och genomföra förbättringarna, 
säger Mia Kling.

Utbildning och förbättringsförslag
Alla medarbetare får en grundutbild-
ning i förbättringsmetodik, och man 
utbildar handledare som driver 
förbättringsarbetet ute i verksam-
heterna. Ett rikt flöde av förbättrings-
förslag kommer in både från chefer och 
från övriga medarbetare. Förslagen 

Jag engagerar mig mycket i medarbetarnas 
förbättringsarbete och alla får utbildning i 
förbättringsmetodik. Vi får ett gemensamt 
intresse för de här frågorna, säger Mia Kling.
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sammanställs och förbättringsprojek-
ten prioriteras på olika chefsnivåer 
beroende på omfattning. Ibland får 
medarbetarna själva presentera 
förbättringsförslag i ledningsgruppen. 
Sedan betar man av de prioriterade 
projekten.

– En viktig del är att jag personligen 
läser vartenda förbättringsförslag som 
kommer in och att jag kommunicerar 
mycket internt. Jag är engagerad i 
utvecklingsarbetet, och det ser med-
arbetarna. Det är viktigt att man har 
ett gemensamt intresse för de här 
frågorna. Hos många märks en stolthet 
i att få visa vad man har genomfört, 
säger Mia Kling.

Säkra upp och tjäna tid
Projekten handlar mycket om att säkra 
upp kvaliteten. Inom måltidsverk-
samheten kan det exempelvis handla 
om att servera rätt specialkost. Inom 
transporter är det viktigt att göra rätt, 
eftersom man tar hand om både patien-
ter, mediciner, sterilgods med mera. 
Inom städverksamheten fokuserar man 
mycket på att göra allt för att minska 
risken för smittspridning inom länets 
sjukvård. Här är det därför mycket 
viktigt att säkra upp kvaliteten.
 Resultaten av förbättringsarbetet är 
också att man frigör tid som man kan 
använda till att göra mer, eller till att 
säkra upp kvaliteten ännu mer.  

– När vi får till våra processer så 
skapar vi tid. Medarbetarna får själva 
räkna fram effektivitetsvinsterna. När vi 
följer upp resultaten senare ser vi ofta 
att de blev bättre än väntat, inte minst 
underskattas hur mycket tid vi tjänat.

Inom Örebro läns landsting finns 
inget övergripande beslut på att 

använda en viss modell för förbätt-
ringsarbetet. Verktyg och metoder är 
hämtade från olika koncept, berättar 
Mia Kling. 

– Jag arbetar med verksamhets-
utveckling och tycker att man ska 
undvika resonemang om vilket koncept 
man arbetar med. Det viktigaste är att 
man ute i verksamheten förstår att vi 
ska arbeta med ständiga förbättringar 
och att man har ett bra verktyg för detta 
arbete.

Viktigt vara lyhörd och    
ha tydlig målbild
Mia Kling betonar också betydelsen av 
att vara lyhörd som chef när man driver 
verksamhetsutveckling. I början ville 
hon exempelvis ha samma upplägg för 
rapporteringen i de olika verksamhets-
grenarna. Men det blev inte så bra, och 
därför har man nu lite olika rutiner för 
detta som passar de olika verksam-
heterna bättre. Att vara lyhörd handlar, 

enligt Mia Kling, mycket om att ta 
hänsyn till medarbetarnas arbetssitua-
tion samtidigt som man efterfrågar och 
driver förbättringsarbetet. 

– Visst skulle jag gärna vilja ha 
ännu mer förbättringar rullande. Men 
det är viktigt att ha respekt för 
medarbetarna och anpassa sig till vad 
de olika verksamheterna klarar av vid 
olika tidpunkter, exempelvis vid 
arbetstoppar. Vår verksamhet är 
ganska slimmad. Här gäller det att 
hitta en bra balans.

Lyhördheten handlar också om att 
uppfatta vad som händer hos kunderna, 
ute på sjukhusen och vårdcentralerna, 
och att följa med i det på ett bra sätt. 
Framöver vill Mia Kling fokusera på 
tydligare tjänster och mer smarta 
lösningar för dem som köper tjänster-
na. Verksamhetsutvecklingsarbetet blir 
till stor hjälp i det arbetet.

Vilket första råd skulle du ge till en 
kollega som är ny i din roll?
– Att själv ha en tydlig målbild för vad 
man vill åstadkomma med utvecklings-
arbetet, både vad gäller resultat och 
vad arbetet innebär för övriga chefer 
och medarbetare. Samtidigt måste man 
vara lyhörd när man sjösätter arbetet. 
Man måste kunna stanna upp och 
ibland backa lite. Men det är viktigt att 
inte ge upp drivet och att ständigt 
efterfråga förbättringar, även om det 
inte alltid blir precis som man tänkt 
sig, säger Mia Kling.

Mia Kling har genomgått Sandholm  
Associates Kvalitetschefskurs samt 
Black Belt-utbildning.

Det viktigaste är 
att man ute i verk-
samheten förstår att 
vi ska arbeta med 
ständiga förbätt-
ringar och att man 
har ett bra verktyg 
för detta arbete.


