BLI MEDLEM!

I LEAN FORUM BERGEN
Lean Forum Bergen er et tverrfaglig initiativ som skal bidra til
-

-

Å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseutvikling og gjensidig
utveksling av erfaringer, for på denne måten styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige
virksomheter.
Å øke samarbeidet om innovasjon og virksomhetsutvikling mellom forskjellige typer industri,
offentlig og privat tjenesteyting samt forsknings- og utdanningsmiljøer
Å gjennomføre erfaringsutvekslinger gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, felles
treningsfasiliteter, konferanser, møteplasser og studietilbud.

Lean Forum Bergen skal tilføre kundeverdi
-

Kunnskap om hvordan virksomheten kan utvikle verdiskapingsprosesser i verdensklasse.
Etablering av en forbedringskultur ved implementering av kontinuerlig forbedringsarbeid i
virksomhetene.
Utnytte erfaringer fra regionale, nasjonale og internasjonale virksomheter og
kompetansemiljøer.
Gi inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner.
Nyttiggjøre oss forskning og videreutvikle ”den norske modellen” i samarbeid med regionale
læringsmiljøer.
Forbedre læringsarenaer/øvingsarenaer for lean ledelse innenfor alle typer virksomheter.
Bidra til utvikling av studietilbud innen forbedringsledelse og lean.

Medlemskap koster 3000,- pr. år for bedrifter
Personlig medlemskap er gratis
Meld deg inn via skjema på
www.leanforumbergen.no

LEANDAGEN 2015
- LEAN PÅ TVERS AV BRANSJER

Torsdag 19. februar kl. 08.00 – 16.00
Radisson Blu Hotel, Bryggen

FOREDRAGSHOLDERE
Magnus Lord
Magnus Lord er en av Europas mest ettertraktede spesialister i det moderne helsevesenet utvikling, gjennom for
eksempel "Lean Healthcare" og "Verdibasert omsorg." Magnus er lege, siviløkonom og sivilingeniør og har studert og
arbeidet med moderne ledelse i både helsevesenet og det private siden 1980-tallet. Som strategisk leder ved
Universitetssykehuset i Lund begynte han sykehusets reise mot en ny filosofi. Magnus Lord arbeider i dag som foreleser
og coach ved sykehus og fylker i Sverige og internasjonalt. Han ble utnevnt i 2011 til "Influencer of the Year" i
helsevesenet.

Jannicke Nilsson
Jannicke Nilsson har siden februar 2014 vært direktør for Statoil technical efficiency programme (STEP). Hun startet i
selskapet i 1999, og har hatt en rekke ingeniør-, forsker-, drifts- og lederstillinger. Hun har bl.a. vært plattformsjef på
Oseberg Sør, områdedirektør for drift Nordsjøen, og direktør for drift Nordsjøen vest. Før hun gikk inn i sin nåværende
stilling var hun direktør for teknologi-enheten i Statoil. Jannicke Nilsson er utdannet ingeniør i automasjon og har en
Master of Science i kybernetikk/prosessautomasjon fra Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Bjelland Vik)

Ingvard Wilhelmsen
Ingvard Wilhelmsen er professor ved Klinisk Institutt K2, Universitetet i Bergen. Spesialist i indremedisin,
fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk
som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene ”Hypokondri
og kognitiv terapi” 1997, ”Livet er et usikkert prosjekt” 2000, ”Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi” 2004, ”Kongen
anbefaler – holdninger for folket” 2006 og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre – en bok om ansvar og frigjøring”
2011. Medlem av Academy of Cognitive Therapy. Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske
Fakultet ved UiB.

Bjørn Fauchald og Odd-Arnvid Bollingmo
Bjørn Fauchald har vært rådmann i Vestre Toten kommune siden 2010. Kommunen har de siste
årene jobbet aktivt sammen med kompetansemiljøet i Raufoss industripark om innovasjon- og
utviklingsarbeid. Dette gjelder både innenfor forbedringsarbeid i kommuneorganisasjonen og med
omstilling- og utviklingsarbeid sammen med næringslivet. Bjørn Fauchald har vært en aktiv
pådriver i dette arbeidet. Odd-Arnvid Bollingmo er assisterende rådmann i kommunen. Han var
prosjektansvarlig for prosjekt innføring av Lean kontinuerlig forbedring, og rigget prosjektet.
Prosjektansvarlig for prosjektet Velferdsteknologi trygg hjemme.

Ole Øyen
Ole Øyen er Adm.dir i Karabin. Ole har 18-årserfaring som gründer av flere selskaper og som konsulent innenfor
kontinuerlig forbedring. Han har lang erfaring med å etablere effektmål og realisere gevinster av forbedringsarbeidet. I
2009 satte man som mål i Karabin at man skulle skape 1 milliard kroner i resultater for kundene pr år. Basert på Lean
Six Sigma har Karabin jobbet målrettet med å etablere egen målstyringskultur som siden den gang har levert 2.1
milliarder i dokumenterbare effekter i de prosjektene de har levert til kundene. Han vil i sitt foredrag dele erfaringene
både som leder i Karabin for hvordan han har jobbet med egen organisasjon for å nå målet, og erfaringer fra
kundeprosjekter hvor man har levert dokumenterbare effekter

Jan Cato Vestvik
Jan Cato Vestvik startet sin karriere som offiser i Luftforsvaret og Sjøforsvaret, byttet over til olje og gass, og har jobbet
for flere selskaper i bransjen. Han har jobbet med vedlikehold og logistikk hele sin profesjonelle karriere og er EFNMS
European Expert i Maintenance Management. Han er leder for vedlikeholdstjenester i Subsea Service, Customer
Support Eastern Region. Dette er ettermarkedsdelen av selskapet, sysselsetter ca 1100 personer og er ledende på
utvikling knyttet til tjenester for livet i feltet. Vedlikeholdstjenestene har hovedbase på Ågotnes og opererer også i
Kristiansund, Florø og Kongsberg. Han har også vært prosjektleder for forbedringsprosjektet "“XT Refurbishment
Success 2014".

Vivian Erstad og Knut Christophersen
Vivian Erstad er utdannet jurist, og er underdirektør i Skatt vest. Her leder hun 16
oppgavebehandlere, som har arbeidet med pilotprosjektet om å utvikle en scoringsmodell, som
segmenterer de avgiftspliktige etter sannsynligheten for at de vil komme til å levere
omsetningsoppgave i tide.
Knut Christophersen er førstekonsulent i Skatt Vest og en del av Skatteetatens analyseteam. Han
har arbeidet med å utvikle denne scoringsmodellen, som nå er automatisert i datasystemet i Skatt
Vest og Øst, og skal implementeres i resten av landet.

PROGRAM LEANDAGEN 19. FEB. 2015
Programleder for dagen er Kari Birkeland.
Kari Birkeland er journalist og forfatter. Hun var med å bygge opp TV 2 fra
oppstart, og satt i studio i kanalens aller første nyhetssending. Hun jobbet som
programleder i TV 2 i 18 år. Kari er nå produsent i Meyer Film som produserer
oppdrags og reklamefilm. Hun underviser i mediehåndtering og tv-journalistikk og
er aktiv som debatt og konferanseleder.
08.00 – 08.30

Registrering, kaffe og nettverks bygging

Felles sesjon – Kongesal 1 og 2
08.30 – 08.50

Velkommen til Leandagen v/ Styreleder John Magnar Bøe
Åpning av Leandagen ved ordførerTrude Drevland

08.50 – 09.35

Hvordan skape helsetjenester i verdensklasse
Magnus Lord

09.35 – 10.20

Lean i kommunal sektor – Vestre Toten Kommune
Bjørn Fauchal og Odd-Arnvid Bollingmo – Vestre Toten Kommune

10.20 – 10.50

Nettverkspause

10.50 – 11.35

Dersom vi står sterkt alene, står vi sterkt sammen
Ingvar Wilhelmsen – Universitetet i Bergen

11.35 – 12.00

Nettverkspause og mulighet for å møte foredragsholderne

12.00 – 13.00

Lunsj og nettverks pause

Separate sesjoner Kongesal 1
13.00 – 13.45

Lean Lønner seg – fra
gull i leveranse til 1
milliard i resultater
Ole Øyen - Karabin

13.45 – 14.00

Nettverkspause

14.00 – 14.45

14.45 – 15.05

Bedre arbeidsprosesser ved
bruk av statistiske modeller
Underdir. Vivian S. Erstad
Førstekonsulent Knut
Christophersen – Skatt Vest

Kongesal 2
«Toyota Kata», for å nå et
utfordrende mål gjennom ledelse,
forbedringsrunder, møter og
visualisering. Magnus Lord

Lean innen komplekse vedlikeholds
prosesser, ved overhaling av «Xmas trees» og resertifisering av
subsea utstyr
Jan Cato Vestvik – FMC Technologies

Nettverkspause og mulighet for å møte foredragsholderne

Felles sesjon – Kongesal 1 og 2
15.05 – 15.50

Statoils forbedrings- og kulturprogram STEP
Jannicke Nilsson - Statoil

15.50 – 16.00

Avslutning av faglig program

16.00 -

Nettverksbygging: Mingle med de andre konferansedeltakerne over en
forfriskning og noe å bite i på Filini

