
Udfordr dit tankesæt 
Oplev hvad andre har fået ud af at bevæge sig ud af den 
vante måde at tænke på ved bl.a. at udfordre hjemme- 
blindheden i hverdagens arbejdsgange. Få helt konkrete 
bud på, hvordan andre i plejen praktisk har implemen-
teret LEAN løsninger. Få overblik over, hvad der skal til, 
for at det kan blive en mulighed på dit plejecenter eller 
 

hjemmeplejen hos jer. Forlæng jeres næste personale-
møde med et 3½ timers LEAN tema-seminar eller book 
blot et frisk lille tema-seminar indlæg på 2 timer på det 
næste ledergruppemøde. Tema-seminaret leveres på en 
underholdende, magisk måde og med et twist, der ud-
fordrer dit tankesæt i ældreplejeverdenen og sætter 
tankerne og inspirationerne i gang på en hel ny måde. 
 

Udtalelser 
”Levende, illustrativt, medinddragende 
og afvekslende” 

Kom arbejdspresset i ældreplejen  
til livs - arbejd smartere og enklere  
 

Få inspiration til at finde mere tid  
til rehabilitering, omsorg, nærvær  
og plads til faglighed i din hverdag 

www.plustid.dk tlf. +45 70231716 

Udtalelser 

”Engageret underviser. Let forståeligt 
og konkret. Godt med øvelser og tid til 
refleksioner.” 

”Seminar med mange gode eksempler 
fra hverdagen, hvor LEAN gir plads til 
øget samarbejde/teamfølelse med-
arbejderne imellem.” 

”Levende, illustrativt, medinddragende 
og afvekslende.” 

”God formidling – godt med pauser til 
refleksion. Praktisk nær og tilgængelig 
teori – gode illustrative slides.” 

”Værktøjerne du har udstyret os med 
virker brugbare og LEAN er blevet 
meget mere let og håndgribeligt.” 

”Jeres præsentation er virkelig 
gennemarbejdet og let forståeligt  
samtidig med, at det er godt under-
byggende til selve undervisningen 

”Mange gode eksempler fra hverdagen – 
øjenåbner når LEAN kommer ind over.” 

Seminaret indeholder 
Væk med spildtid, rod, afbrydelser, ventetid og unødig 
administration, det er vejen til mere tid til det vigtigste  
i hverdagen. På seminaret kan du hente inspiration til at 
eliminere spildtid – f.eks. tiden personalet bruger på at 
hente og finde ting, der mangler – tid, der kan konver-
teres til det vigtige såsom,  
mere tid til omsorg og  
rehabilitering. Det kan opnås 
ved brug af LEAN principper  
og værktøjer. Alt bygger  
på LEAN løsninger, som  
giver gode resultater i pleje-  
og omsorgssektoren.  

Resultaterne er medindflydelse,  gladere personale og 
beboere, mere nærvær, engagerede medarbejdere , der 
HAR tid – uden at det koster ekstra! 
 

Undervisningens form og metode   
God kombination af en praktisk og visuel introduktion til  
LEAN’s principper og værktøjer krydret med facts, cases                 
og undersøgelser. Der tages afsæt i konkrete problem-
stillinger i relation til pleje- og omsorgssektorens  daglige 
arbejde, ved hjælp af  ”leg” og teori. Du som deltager 
kan forvente en spændende og anderledes seminardag. 
 
 
 

”Gav viden og inspiration som vi umid-
delbart kan tage i bruge i hverdagen.” 

”LEAN virker tiltalende og vi ser absolut 
muligheder for forbedringer i vores afd.” 

”Humor . Støvet  
´gamle´ tanker af.” 

Book et LEAN 
tema-seminar 

Tænk LEAN  


