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inspirerende  
dager 
– med fokus på  
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 problemløsning  
 og verdiskapning.
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LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE

LEAN PÅ NORSK

nyhet! Open space
–  erfaringsutveksling og   
 diskusjon med likesinnede  
 og eksperter. 

leanprisen
– nærings- og handelsminister  
 Trond Giske vil dele ut  
 prisen på årets konferanse. 
 

www.leanforumnorge.no



Velkommen til konferansen 
 lean på norsk 
 
Lean Forum Norge følger opp fjorårets suksess hvor 600 deltagere fra offentlig og privat
sektor var samlet til konferanse. Også i år har vi plukket foredragsholdere fra øverste hylle
og kan by på et spennende to dagers program hvor det er tett mellom høydepunktene.  
På årets lean-konferanse er det viet mye tid til arenaer for nettverksbygging. Her får du rikelig 
anledning til å dele egne erfaringer med andre som er opptatt av det samme som deg.

KONFeraNseTema LeaN PÅ NOrsK   
På konferansen vil anerkjente foredragsholdere 
dele suksesshistorier og egne erfaringer  
med Lean. Grunnmuren i Lean er verdiskapning 
gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. 
Årets konferanse vil ha fokus på hvordan  
tilpasse prinsippene for Lean til norsk kultur  
og samarbeidstradisjon. Involvering og  
samarbeid med tillitsvalgte og ansatte er  
viktige forutsetninger når tre mål skal oppfylles  
samtidig; økt produktivitet, innovasjon og  
gode arbeidsplasser.

LedersKaP   
En forutsetning for suksess med Lean er  
lederens adferd og lederskapets kvalitet.  
Lean bygger på ledere med evne til å stimulere  
til læring, skape engasjement og arbeidsglede. 
Samtidig skal kursen mot dristige mål stakes 
ut for å styrke verdiskapningen og kontinuerlig 
forbedre arbeidet med kvalitet. På årets  
konferanse blir du inspirert og utfordret  
av erfarne ledere.

meld deg på årets  
lean forum konferanse i dag!  
på www.leanforumnorge.no

LeaNPriseN 
Under konferansen vil vi dele ut  
Leanprisen til en virksomhet som har  
tatt i bruk lean-teknikker og tankegang  
for å oppnå suksess. I fjor delte nærings-  
og handelsminister Trond Giske ut  
prisen til Toyota Jæger Automotive.

Leanprisen gikk  
i 2011 til  
Toyota Jæger  
automotive. 



foredragsholdere

Mette Ahlquist 
Divisjonsdirektør Application 

Management, EVRY 

Svein Kristensen 
Skattedirektør

Niklas Modig 
Forsker ved Handelshøgskolen  

i Stockholm

Jarle Haug 
Adm. dir.  

Sparebank 1 Gruppen Finans AS

Erik Løkke-Øwre 
Direktør og leder av REC`s 
globale solcelle produksjon

Torgeir Welo  
Professor og instituttleder ved 

Institutt for produktutvikling  
og materialer NTNU

Monica Rolfsen 
Førsteamanuensis NTNU

Trond Giske 
Nærings- og handelsminister

Svein Terje Strandlie 
Daglig leder Benteler Raufoss

Michael Hall  
Fellesforbundet

Frode Forfang 
Direktør Utlendingsdirektoratet 

(UDI)

Tom Remlov   
Adm.dir. Den Norske  

Opera & Ballett

Bård Kuvaas 
Professor ved 

Handelshøyskolen BI

Anders Dysvik 
Førsteamanuensis ved 
handelshøyskolen BI 

Simen Skiaker  
R&D manager Vehicle Dynamics 

Kongsberg Automotive

Bente Mari Kristiansen 
lean-ekspert

Ottar Henriksen 
Styreleder Lean Forum Norge

Vidar Arnesen 
Avdelingsleder  

Oslo Universitetssykehus

Egil Brevik 
Seksjonsleder  

Oslo Universitetssykehus

Bjørn Henrik Vangstein 
lean-ekspert



Dag 1-Tirsdag 20. november
08.00-09.00 registrering/kaffe

09.00-09.10  Velkommen! – Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

09.10-10.30  Lean på norsk  
 – kontinuerlig forbedring i skatteetaten – Svein R.Kristensen, skattedirektør 
 – årene med Lean – hva har vi lært – Jarle Haug, adm.dir. Sparebank 1 Gruppen Finans AS

10.30-11.00  Kaffe og frukt

11.00-12.30  Velg mellom tre parallelle spor:

  spor 1: Hva er egentlig Lean? Niklas Modig, forsker ved Handelshøgskolen  
 i Stockholm innenfor Lean service og Lean management. Som den eneste utlending  
 har Niklas Modig under en lengre periode fått følge Toyotas arbeid om hvordan  
 de skaper ”operational excellence”.

 spor 2: Nyhet! Open space – lær og del erfaringer med andre som er opptatt  

 av det samme som deg – diskusjonene støttes av erfarne fasilitatorer.

  Hovedtema: Kontinuerlig forbedring – Lean fra prosjekt til drift.

 1. Hvordan få til en god overgang fra et vellykket lean-prosjekt til kultur  
     for kontinuerlig forbedring?
 2. Hvordan få skeptikeren med på lean-arbeidet i virksomheten? 
 3. Lean og ledelse – hva kreves av ledere for å overføre prosjekt til drift? 
    Andre tema blir foreslått og valgt av deltagerne på konferansen.

  spor 3:  Nyhet! Opplæring  på verktøy innen Lean - målstyring  
 – målstyring, valg av måleparametre (KPIér) og system for kontinuerlig  
  oppfølging og kommunikasjon 

12.30-14.00 Lunsj 

14.00-15.30 Tre parallelle spor fortsetter (du kan gjerne bytte spor):

 spor 1: Lean – Fra “hva” til “hvordan” ? – hvordan komme i gang og hvordan skape 
 grunnlag for kontinuerlig forbedring. Niklas Modig, forsker ved Handelshøgskolen i Stockholm  

 spor 2: Nyhet! Open space – lær og del erfaringer med andre som er opptatt  

 av det samme som deg – diskusjonene støttes av erfarne fasilitatorer.

 Hovedtema: Lean og arbeidsmiljø: som hånd i hanske eller…?  
 1. Hvordan kan Lean bidra til å redusere sykefravær og skape attraktive arbeidsplasser? 
 2. Hva er verneombuds og tillitsvalgtes roller og ansvar når Lean innføres? 
 3. Lean og innføring av 5S: effekter for arbeidsmiljøet? 
  Andre tema blir foreslått og valgt av deltagerne på konferansen.

 spor 3: Nyhet! Opplæring på verktøy innen Lean  

 – problemløsningsteknikker og bruk av relevante verktøy som a3 og verdistrømskartlegging 
 Har du jobbet en stund med Lean, men vil gjerne øke din kompetanse og ferdigheter  
 innen sentrale lean-verktøy som problemløsning, A3 og verdistrømskartlegging?  
 Skulle du gjerne lært mer om hvordan du klarer å endre atferd og skape  
 en kontinuerlig forbedringskultur? 

 Denne opplæringssesjonen er beregnet på deg som har litt erfaring med Lean,  
 og vil gi deg inngående praktisk trening i sentrale lean-verktøy. 

15.30-16.00 Kaffe og frukt

16.00-17.30 Norges beste lean-bedrifter – finalistene til årets norske lean-bedrift deler sine erfaringer

17.30-19.00 mingling før middag (bygg ditt nettverk)

19.00- Konferansemiddag med foredrag og underholdning  
 – Tom Remlov, administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett

 Tom Remlov tar for seg utfordringene innenfor sin virksomhet. Suksesskriterium  
 nr. 1 er “fulle hus hver dag”. Det krever satsing på kvalitet, mangfold og omfang. 

konferanseprogram

Nyhet! Open Space  

– en metode for erfaringsutveksling, 

men kan også brukes som metode  

for utvikling av organisasjoner.

På konferansen vil Open Space  

gi deg mulighet til å dele erfaringer og 

lære mer om de temaene du selv er 

opptatt av innen Lean. Denne delen 

av programmet legger til rette for  

at du kan ha en egen sesjon som 

samler deltakere som er interessert  

i det samme som deg. Det kan 

være en metode du vil diskutere, en 

problemstilling du erfarer, et tema du 

vil lære mer om osv. 

Les mer på vår hjemmeside  

www.leanforumnorge.no

Leanprisen 2012  

– årets lean-bedrift kåres av Lean 

Forum Norges styre. Målet er å sette 

fokus på bedrifter som kan være 

forbilder for andre i sitt lean-arbeid og  

gjennom dette bidrar til å drive frem 

lean-utviklingen i Norge.

Nærings-og handelsminister 
Trond Giske – vil også i år dele ut 

prisen på årets konferanse. 

Årets finalister presenterer seg på 

konferansen, og du får høre om: 

 

– hvordan de jobber med Lean  

– hva de har oppnådd med  

 sitt lean-arbeide  

– hva de har lært gjennom  

 å jobbe med Lean  

– hva andre bedrifter kan lære  

 av deres lean-arbeide

 

Årets Norske Lean bedrift 2012 

 

Årets Lean bedrift kåres av Lean Forum Norges styre. Målet er å sette et fokus på bedrifter som kan være 

forbilder for andre i sitt leanarbeid og å drive frem leanutviklingen i Norge. 

Nærings-og handelsminister Trond Giske vil også i år dele ut prisen på årets konferanse.  

Årets finalister presenterer seg på konferansen, og du får høre om   

• hvordan de jobber med Lean 

• hva de har oppnådd med sitt leanarbeide 

• hva de har lært gjennom å jobbe med lean 

• hva andre bedrifter kan lære av deres leanarbeide 
	  



Dag 2- onsdag 21. november
09.00-10.30 Plenum 

 Leanprisen 2012  
 – nærings- og handelsminister Trond Giske, deler ut prisen til årets norske lean-bedrift. 

 Lederrollen og dens betydning for ønsket resultatoppnåelse  
 – professor Bård Kuvaas, og førsteamanuensis Anders Dysvik 
 – begge Handelshøyskolen BI – peker på hvordan ledelse påvirker den enkelte medarbeiders 
  produktivitet og velvære på jobben, og også de organisatoriske resultater. Temaet utdypes 
  i etterfølgende parallellsesjon.

10.30-11.00  Kaffe og frukt

11.00-12.30  Velg mellom fire parallelle spor:

 spor 1: Lean på norsk i industrien  
 – tett samarbeid mellom ledelse og fagforening har vært avgjørende for bilindustriens  
  konkurransekraft. Michael Hall fra Fellesforbundet og Svein Terje Strandlie daglig leder  
  Benteler Raufoss deler erfaringer, og suppleres av Monica Rolfsen, førsteamanuensis NTNU. 

 spor 2: Utviklingsprosesser i offentlig sektor 

 – nye arbeidsprosesser gir redusert saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI)  
  Frode Forfang, UDI-direktør
 – lean-arbeid har skapt gode pasientopplevelser ved Oslo universitetssykehus.  
  Vidar Arnesen avdelingsleder og Egil Brevik, seksjonsleder

 spor 3: Lean produkt- og tjenesteutvikling 

 – produktutvikling i norske vareproduserende bedrifter: Hvor trykker skoen?  
  Torgeir Welo, Professor NTNU
 – fra kunnskap til produkter i Kongsberg Automotive (KA). Simen Skiaker,  
  R&D Manager Vehicle Dynamics
 – finn.no`s 7 prinsipper for produktutvikling - implementering og eksempler.  
  Bjørn Henrik Vangstein, lean-ekspert og Bente Mari Kristiansen, lean-ekspert

 spor 4: støttende ledere er lønnsomme ledere (utdypende foredrag fra plenumsforedraget)  
 – professor Bård Kuvaas, og førsteamanuensis Anders Dysvik – begge Handelshøyskolen BI  
 – har studert mer enn 20 000 medarbeidere fra ulike virksomheter. De kan vise til sammenheng  
  mellom indre motivasjon og virksomhetens resultater.

12.30-13.30  Lunsj

13.30-15.00  Plenum

 Lean og kontinuerlig forbedring i Norges største iT selskap eVrY  
 – Mette Ahlquist, divisjonsdirektør Application Management Services, EVRY.

 Utvikling av global konkurransedyktig produksjon basert på lean-filosofi.  

 erfaringer fra produksjon i Norge og singapore i en ekstrem global konkurranse 
 – Erik Løkke-Øwre, direktør og leder av REC´s globale solcelleproduksjon.

 avslutning – Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge    

konferanseprogram



Konferansemiddag  
med foredrag  
og underholdning 

Open space – lær og del praksis med andre  
som er opptatt av det samme som deg.  
Diskusjonene støttes av erfarne fasilitatorer.

1. Hvordan få til en god overgang fra  
 et vellykket lean-prosjekt til kultur  
 for kontinuerlig forbedring?

2. Hvordan få skeptikeren  
 med på lean-arbeidet  
 i virksomheten? 

3. Lean og ledelse,  
 hva kreves av ledere  
 for å overføre  
 prosjekt til drift?

nyhet!

Opplæring  på verktøy innen Lean - målstyring  
– målstyring – valg av måleparametre  
(KPIer) og system for kontinuerlig  
oppfølging og  
kommunikasjon.

nyhet!



samarbeidspartnere

Konferanseavgift inkl.
middag dag 1:
Kr 8 000,- for ikke-medlemmer
Kr 7 500,- for enkeltmedlemmer
Kr 7 000,- for bedriftsmedlemmer

Alle priser er ekskl. mva.
Eventuelt hotell kommer i tillegg.

Påmelding:
Påmelding skjer via våre
hjemmesider:
www.leanforumnorge.no

Spørsmål kan rettes  
til sekretariatet:
Lean Forum Norge,
Tove Løkken
mobil 406 08 131
eller e-mail
post@leanforumnorge.no

Programkomité:
• Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
• Ernst & Young
• Hartmark Consulting
• Høyskolen i Buskerud
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Lean Lab Norge AS
• Lean Forum Norge
• SINTEF Raufoss Manufacturing AS 
• Steria
• Teknologisk Institutt (TI)
• TQM Center Norway
• Valcon

Mer utfyllende informasjon om
den enkelte foredragsholder
og foredrag vil du finne på
vår hjemmeside:

www.leanforumnorge.no

Det tas forbehold om mindre
endringer i programmet.

Praktisk  
informasjon

Bli medlem i lean forum norge  
Lean Forum Norge er et åpent forum for å fremme verdiskapning gjennom 

innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av  
”den norske modellen” og ”lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid.

Alle er velkomne til å melde seg inn enten som individuell medlem (gratis) 
eller som bedriftsmedlem. Pris for bedriftsmedlemsskap er differensiert  

på størrelse på bedrift. Les mer på www.leanforumnorge.no
 

Sju regionale Lean Forum-nettverk tilknyttet Lean Forum Norge er etablert: 
Lean Forum Bergen, Innlandet, Midt-Norge (Trondheim), Oslo, Telemark, 
Tromsø og Østfold. Tre forum er i etableringsfasen: Rogaland, Sørlandet  

og Nordland. I tillegg er det initiativtakere som ser på muligheten for  
å danne et regionalt Lean Forum NordVest.  

Kontakt gjerne Lean Forum Norge post@leanforumnorge.no  
eller telefon 406 08 131 for mer informasjon dersom du ønsker  

å være med i et regionalt lean-nettverk.


