LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE

LEAN PÅ NORSK
11.–12.
november 2014
på Quality Hotel
Expo Fornebu

Vi gjentar
fjorårets
suksess med

STUDIETURER!

Dag 2 har
hovedfokus på

PRODUKTIVITET
OG ENDRINGSLEDELSE

Samarbeidspartnere:

“THE TOYOTA WAY” MØTER DEN
NORSKE SAMARBEIDSMODELLEN

Du møter en av verdens fremste eksperter på Lean,
Jeffrey Liker. Han utfordres med “Lean på norsk”, vår
norske leanfilosofi, kultur og samarbeidsmodell.
Monica Rolfsen, prosjektleder for forskningsprosjektet
Lean Operations, lanserer samtidig boka “Lean blir norsk”.
Boken deles også ut til alle konferansedeltakerne!

V ELKOMMEN TIL KONFERANSE N

LEAN PÅ NORSK
Konferansen åpner med en av verdens fremste eksperter på Lean, Jeffrey Liker.
Han utfordres med «Lean på norsk», vår norske leanfilosofi, kultur og samarbeidsmodell.
Vi gjentar fjorårets suksess med studie
turer. I tillegg kan du velge mellom
mange ulike foredrag og workshops i
parallelle spor. Det vil også være bransje
sesjoner innen olje og gass, industri,
offentlig sektor, helse, tjenesteyting og
salg. Nytt i år er en egen sesjon spesielt
for ledere på øverste nivå i virksomheten,
hvor tema er Lean på strategisk nivå.
Om kvelden samles vi til festmiddag
i storsalen og til kåring av årets Lean
prosjekt og underholdning.

Produktivitet og endringsledelse vil være
hovedfokus dag 2, og prisen for årets
norske Leanvirksomhet vil bli delt ut av
Nærings- og fiskeridepartementet.
Norges fremste rådgivere innen leanverk
tøy stilles til din disposisjon i pauser.
På vår hjemmeside leanforumnorge.no
vil du kunne lese mer om programmet
og det enkelte foredrag.
Vi ser fram til å ønske deg velkommen til
årets konferanse, som blir helt unik.
Hilsen Styret og programkomiteen

Programkomite:

ÅRSKONFERANSE, 11.–12. NOVEMBER 2014

“The Toyota
way” møter
den norske
samarbeidsmodellen.

I år tar vi i
bruk Aker
Engineerium
til stands
og vrimle
område!

Fra boka «Lean blir norsk»:
«De som innførte begrepet Lean hadde
en ambisjon om å pakke konseptet ut av
en japansk kulturell kontekst og fremstille
det mer generelt, mens andre forskere
har de senere årene gjeninnført og forsterket koblingen til Toyota. Dette gjelder
særlig Jeffrey Liker, som kaller systemet
Toyota-metoden og bruker Toyota gjennomgående som modell for
vellykket bruk av Lean.
Vår ambisjon i denne boken er å undersøke i hvilken grad Lean kan inn
føres og brukes på mer eller mindre vellykkede måter i en annen sammenheng enn i Japan, nemlig vår egen. Vi ønsker ikke bare å pakke
konseptet ut av den japanske bilindustri-konteksten, men å pakke det
inn i det som er vår egen virkelighet, den norske arbeidslivstradisjonen.
Kan Lean innføres her, hvor forskjellig blir det fra det opprinnelige, og
spiller det egentlig noen rolle? Blir det så forskjellig at begrepet vannes
ut, slik at vi ikke kan kalle det Lean?»

SIDE 2

Konferanseprogram

08.30 – 09.30

Registrering/kaffe

13.00 – 14.30

Lunsj

09.30 – 09.40

Velkommen

14.30 – 16.00

l

09.40 – 11.00

“The Toyota Way” møter den norske
samarbeidsmodellen

Plenumsforedrag

v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

Vi møter Jeffrey Liker og utfordrer han med “Lean på
norsk”, vår norske leanfilosofi, kultur og samarbeidsmodell.
Monica Rolfsen, prosjektleder for forskningsprosjektet Lean
Operations, lanserer samtidig boka “Lean blir norsk”

11.00 – 11.30

Pause

11.30 – 16.00

Parallelle spor

l
l
l

DAG 1

Tirsdag
11. nov. 2014

l

Valg 1-4 studieturer/bedriftsbesøk fram til kl 16.00
Valg 5-7 workshop/foredrag på hotellet fram til lunsj kl 13.00
Valg 8-11 workshop/foredrag på hotellet kl 14.30-16.00
l

11.30 – 13.00

l

l

l

l

 alg 1: Studietur til NAV Internasjonalt
V
Valg 2: S
 tudietur til Ringnes på Gjelleråsen –
vi gjentar fjorårets suksess!
Valg 3: Studietur til Finn.no
Valg 4: Studietur til Statsbygg

 alg 5: Lean på strategisk nivå
V
Jeffrey Liker og Monica Rolfsen deltar bl.a. på denne
sesjonen som er spesielt tiltenkt ledere på øverste nivå i
virksomheten
Valg 6: Kvalitets- og produksjonssystemer innen
industri v/Odd Tore Finnøy, direktør i Brunvoll
og “Den lange Lean-reisen: Hvordan lykkes
med implementering av et bedriftsspesifikt
produksjonssystem v/Torbjørn Netland, PhD NTNU og
SINTEF Teknologi og samfunn
Valg 7: Lean innen olje og gass
- Om Statoils innsats for å forbedre sin
innovasjonskapasitet v/Per Sandberg, direktør for
innovasjon i Statoil
- Lean innen komplekse vedlikeholdsprosesser v/Jan
Cato Vestvik, Manager Maintenance Services ved FMC
Technologies
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l

 alg 8: Hvordan tilpasse Lean til den norske
V
samarbeidsmodellen.
Vi går i dybden etter plenumssesjonen i dialog
med Jeffrey Liker og Monica Rolfsen m.fl. fra
forskningsprosjektet Lean Operations
Valg 9: Lean i bank/forsikring/finans
- Hvordan endrer Lean kravene til ledelse? v/Odd-Arne
Hoel, seksjonsdirektør Skadeoppgjør og Mette Selvaag,
programdirektør Lean i KLP
- Lean i et nordisk finanskonsern – resultater, erfaringer
og kritiske suksessfaktorer v/Arne Harstad, leder for
leansatsningen i DNB
Valg 10: Lean Startup - Hvordan Lean dramatisk
reduserer risiko, kostnader og samtidig øker
hastigheten i innovasjon og utviklingarbeid
-H
 va er Lean Startup og Lean innovasjon? v/Jon Kåre
Stene, COO Kolonial.no og tidligere Lean direktør i
Schibsted Media Group
- Appear.in - Et nytt selvskap fra Telenor v/Ingrid
Ødegaard, Product Manager
Valg 11: Lean i bygg/anlegg/prosjekt
-O
 m Rambøll sine erfaringer om bruk av Lean innen
prosjektering v/Hilde Nordskogen, direktør for region Øst
- Lean i utbygging, installasjon og vedlikehold av data- og
telenettet. Starten på en leanreise hos Relacom, en av
Norges ledende leverandører av teknologi og tekniske
felttjenester v/Øystein Knudsen, administrerende direktør
og Gro Undem, leder for Lean.

16.00 – 16.30

Pause

16.30 – 18.00

Finalistene til Årets Leanvirksomhet presenterer seg

18.00 – 20.00

Mingling med mulighet til å stemme på
kandidatene til Årets Leanprosjekt

20.00 – 01.00

Festmiddag med underholdning/inspirasjonsforedrag og kåring av Årets Leanprosjekt
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Konferanseprogram

09.00 – 11.00
Plenumsforedrag

Hovedtema produktivitet med utdeling av prisen
til Årets norske Leanvirksomhet
l

l

l
l

 ehovet for produktivitetsforbedring, og betydningen
B
av god struktur og gode interne prosesser
v/statssekretær Paul Chaffey
Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen
forteller om arbeidet så langt, hvordan de tolker
oppgaven og tenker fremover
Sofasamtale på scenen om produktivitet - ledet av
Knut Sunde, Norsk Industri
Utdeling av prisen til Årets norske Leanvirksomhet

11.00 – 11.30

Pause

11.30 – 13.00

Parallelle spor på hotellet
l

l

DAG 2

Onsdag
12. nov. 2014

l

 alg 1: Lean i kommuner
V
-B
 ærum kommune - Fra piloter til forankring i linja og
konkrete resultater innen byggesak v/Karianne Fjeldstad, prosjektleder og Hanne Høybach, bygningssjef
- Drammen kommune - Satser på Lean innen helse og
omsorg. De forteller hvordan de har kommet i gang,
hva de har oppnådd av resultater og videre planer v/
Lisbeth Bakken, utviklingsleder i utviklingsenheten
Skap gode dager
- Molde kommune - Har valgt Lean i sitt
forbedringsarbeid i hele organisasjonen. De
vil fortelle om eierskap, kommunikasjon,
involvering og resultater v/ Mette Holand,
personal- og organisasjonssjef og Kristin Ålmo,
organisasjonsrådgiver
Valg 2: Lean Helse
- Leanreisen i Karolinska - en reise i endret kunnskap
og holdninger v/Birgir Jakobsson, tidligere sykehus
direktør ved Karolinska Universitetssjukhuset
- Foredrag v/Karl-Arne Johannessen, Sykehuspartner
og president i Norges Håndballforbund
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l

l

 alg 3: Produktionslyftet i Sverige og oppstarten av
V
«Produktivitetsløftet» i Norge
v/ Hans Reich, Chalmers Industrihögskola og leder av
Produktionslyftet og Christian Silvasti, VD i Emballator
Lagen Plast AB, vinner av Svenska Leanpriset 2011.
Oppstarten i Norge v/Ottar Henriksen, styreformann
Lean Forum Norge
Valg 4: Foredrag fra tidligere Leanprisfinalister
- Universitetssykehuset Nord-Norges erfaringer etter
5 år med Lean - hvordan få til varige forbedringer?
v/Hege Andersen, PhD-stipendiat, Norges Arktiske
Universitet, UiT.
- Hvordan Jæger Automobil har jobbet videre med
kontinuerlig forbedring, og hva som har vært de
naturlige fokusområdene for en virksomhet som
har kommet langt innenfor dette området v/Torgeir
Halvorsen, administrerende direktør.
Valg 5: Lean i offentlig sektor
- “Forbedringsarbeid i høyere utdanning - UiT lærer
å lære” v/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet
-N
 AV Internasjonalt deler sine erfaringer etter 4 år
med kontinuerlig forbedringsarbeid.

13.00 – 13.45

Lunsj

13.45– 15.30

Endringsledelse i Karolinska - å skape en
kultur med kontinuerlig forbedring tar tid

Plenumsforedrag

v/Birgir Jakobsson, tidligere sykehusdirektør ved
Karolinska Universitetssjukhuset

Scania forteller om sin fantastiske leanreise
v/Eghert Holm, Scania og Anders Jonsson, Infobility

15.30

Avslutning
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Foredrag i plenum

TIRSDAG KL. 09.40–11.00

// “THE TOYOTA WAY” MØTER

DEN NORSKE SAMARBEIDSMODELLEN

Møt Jeffrey
Liker, en av
verdens frem
ste eksperter
på Lean og
forfatter av
boka “The Toyota
Way”. Vi utfordrer
han med “Lean på norsk”, vår norske
lean-fiolosofi, kultur og samarbeidsmod
ell. Monica Rolfsen, som leder av forsk
ningsprosjeket Lean Operations, utfor
drer Likers tankesett og lanserer samtidig
boka “Lean blir norsk”.
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ONSDAG KL. 09.00–11.00

ONSDAG KL. 13.45–15.30

// HOVEDTEMA ER PRODUKTIVITET
MED UTDELING AV PRISEN
TIL ÅRETS NORSKE
LEANVIRKSOMHET

l

l

Behovet

for produktivitets
forbedring og betydningen
av god struktur og gode
interne prosesser ved
statssekretær Paul Chaffey.

KOMMUNAL- OG
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Simen Vier Simensen,

Produktivitetskommi
sjonen, forteller om
arbeidet så langt, hvordan
de tolker oppgaven og
tenker fremover.

l

Sofasamtale

på scenen
om produktivitet – ledet
av Knut Sunde, Norsk
Industri. Deltakere
i denne samtalen vil
være Paul Chaffey,
Simen Vier Simensen,
LOs sjeføkonom Stein
Reegård og Helge
Eide, områdedirektør
for interessepolitikk i KS.

l

Utdeling

av prisen
til Årets norske
Leanvirksomhet.

PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN

// ENDRINGSLEDELSE

I KAROLINSKA - Å
SKAPE EN KULTUR
MED KONTINUERLIG
FORBEDRING TAR TID
Birgir Jakobsson vil bl.a.
snakke om viktigheten av å skape en forståelse
for hvorfor sykehusene må endre seg og
hvordan man kan oppnå forandring. Han
har bl.a. arbeidet intensivt med kultur- og
holdningsspørsmål i de senere årene. Hvordan
få til endringer som er ledelsesstyrt men
medarbeiderdrevet?

// SCANIA FORTELLER

OM SIN FANTASTISKE
LEANREISE
Scania har gjort en enestående Leanog kvalitetsreise i flere årtier. I mange
sammenhenger omtales Scania som
“Nordens Toyota”. I dette foredraget får vi høre om
de viktigste årsakene til at Scania har lykkes. Du vil
få ta del i et foredrag som er drevet av prinsipper
og avvik, der samtlige medarbeidere daglig
arbeider med eliminering av sløsing, visualisering
mm. Spesielt kommer kreative og nyskapende
arbeidsmetoder som har bidratt til framgangen å bli
beskrevet. Fra Scania vil du møte Eghert Holm, Site
Manager Scania Higer Project.
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PRAKTISK INFORMASJON

OM KONFERANSESTEDET

Konferanseavgift
(inkludert festmiddag dag 1):

Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20
1360 Fornebu

Kr 7.500,- for bedriftsmedlemmer
Kr 8.000,- for enkeltmedlemmer
Kr 8.500,- for ikke-medlemmer
Kr 2.500,- for studenter (begr. antall plasser)
Alle priser er ekskl. mva.
Overnatting kommer i tillegg.

Påmelding:

Påmelding skjer via våre hjemmesider:
www.leanforumnorge.no eller via linken her.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet:
Lean Forum Norge
mobil 406 08 131/930 11 955
mail post@leanforumnorge.no

Programkomité:

• C2U
• Deloitte
• EY
• Høgskolen i Buskerud
• Implement Consulting Group
• KS
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Lean Communications
• Lean Forum Norge
• NCE Raufoss
• SINTEF Raufoss Manufacturing
• Teknologisk Institutt
• Norsk Industri
Mer utfyllende informasjon om hele
konferansen kan du finne på vår hjemmeside:

www.leanforumnorge.no

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

Vi ordner transport til/fra hotellet for de
som skal delta på studiebesøk.

Overnatting:

Behov for overnatting på
konferansehotellet meldes fra via
påmeldingsskjemaet.

Ankomst:

Med buss:
Ta nr. 24, 28, 31, 31E eller 36E retning
Snarøya og gå av på holdeplass
Fornebuparken. Se ruter.no for rutetider.
Med tog:
Gå av på Lysaker stasjon og ta buss 31 eller
31E til Fornebuparken, eventuelt taxi.

BLI MEDLEM I LEAN FORUM NORGE
Lean Forum Norge er et åpent forum for å fremme
verdiskapning gjennom innovasjon og virksomhets
utvikling. 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
individuelt medlem (gratis) eller som bedriftsmedlem.
Pris for bedriftsmedlemsskap er differensiert etter
størrelse på bedrift. Les mer om dette på
www.leanforumnorge.no.
Det finnes i dag 10 regionale nettverk tilknyttet
Lean Forum Norge: Bergen, Innlandet, Midt-Norge,
Nordland, Nordvest, Oslo, Stavanger, Buskerud/
Telemark/Vestfold, Tromsø og Østfold.
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 nettverk.

Med bil
• Fra Oslo: Følg E18 mot Drammen. Avkjøring 12 til
riksvei 166, mot Fornebu/Snarøya. Quality Hotel Expo
ligger på venstre side, på motsatt side av Telenor Arena,
avkjørsel Telenor N.
• Fra Drammen: Følg E18 mot Oslo. Ta avkjørsel mot Fornebu
til riksvei 166. Quality Hotel Expo ligger på venstre side, på
motsatt side av Telenor Arena, avkjørsel Telenor N.

Parkering

Det er mulighet for parkering i parkeringskjeller mot avgift hele
døgnet. Er parkeringskjeller full, anbefaler vi å parkere ved
Telenor Arena.

M E L D D E G PÅ L E A N F O RU M N O RGES Å R S K O NF ER A NS E:

KLIKK HE R!

