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Samarbeidspartnere:

Innovasjon
Norge

DET NYE
ARBEIDSLIVET
Ny teknologi, kostnadseffektivisering
og nye muligheter
NHOs årskonferanse i januar 2016 hadde hovedtema
“REMIX-det nye arbeidslivet” - hvordan ny teknologi og da
spesielt digitalisering, vil føre til behov for nye forretnings
konsepter, nye arbeidsformer og ny kompetanse.
I februar 2016 la Produktivitetskommisjonen fram sin andre
rapport “Ved et vendepunkt: fra ressursøkonomi til kunnskaps
økonomi”.
I årets konferanse tar vi utgangspunkt i det ovenfor nevnte
endringsbilde og vil fokusere på hvilken rolle systematisk
forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder
bør ha i de omfattende endrings- og utviklingsprosessene som
privat og offentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste
årene. Konferansen vil videreutvikle innholdet i “Lean på norsk”.
Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Lean
prosjekt ønsker vi å løfte fram gode e
 ksempler på slik
systematisk forbedringsarbeid.
Årskonferansen vil spesielt bidra til at deltakerne får påfyll
av kunnskap om hvordan man kan få til både kostnads
effektivisering og nyutvikling/innovasjon.
Vi ønsker deg velkommen til årets konferanse.
Hilsen Styret og programkomiteen

Programkomité:

Dag 1: Tirsdag 8/11
0830-0915

Ekstratilbud: Lean basic - en kort introduksjon om hva Lean er - påmelding via ordinært påmeldingsskjema

0830-0930

Registrering/kaffe

0930-0940

Velkommen
v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

0940-1100

Det nye arbeidslivet
Innledning v/Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
Er du forberedt på fremtidens nye krav og utfordringer? Store globale samfunnsutfordringer, lavere oljepris og ny teknologi kommer til å skape et helt nytt arbeidsliv, både i privat og offentlig næringsliv. Hva skal til
for at vi lykkes? v/Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
”Effektivitet i dag - muligheter i morgen” - Endringsarbeidet i Statoil: Hvorfor er det nødvendig, hva har
de oppnådd så langt og hvordan jobber de for å sikre varige forbedringer v/Morten Loktu, direktør LEAN i Statoil

1100-1130

Pause

1130-1600

Studieturer/bedriftsbesøk
• Bærum kommune
• Diakonhjemmet Sykehus
• Ringnes på Gjelleråsen

1130-1300

Parallelle spor på hotellet

VALG 1

Olje og gass - Lean som driver for endring og industrialisering i verdikjeden
• Just did it! v/Olav Bådsvik, Statoil
• Odfjell Drilling v/Simen Lieungh

VALG 2

Bank/finans/forsikring
• ”Hvordan møte framtidens kundekrav for et lokalbankkontor?” v/Terje Haugen, SpareBank1 Ringerike
Hadeland
• ”Stor og langsom anakonda ble til liten og rask mamba - historien om forbedring av deployprosessen
i KLP IT» v/Lene Kongerud

VALG 3

”Fra forbedringsverktøy til business system” v/Kai Johansen, Glencore Nikkelverk
”I begynnelsen av en tilværelse med Lean” v/Tarald Nomeland, Oswo

VALG 4

Lean i offentlig sektor
• Kystverkets Lean-reise v/Jan Morten Hansen
• Lean i energibransjen med kommunalt eierskap v/Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett AS

VALG 5

Nye virksomhetsmodeller og start-ups utfordrer gamle markedsaktører
• Nabobil v/Even Tangen Heggernes
• DNB v/Øystein Vie
• MESH v/Anders Mjåset

VALG 6

Lean ved Oslo Universitetssykehus v/Lena Gjevert

1300-1430

Lunsj
Program etter
lunsj på neste
side
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Dag 1: Tirsdag 8/11 (etter lunsj)
1430-1600

Parallelle spor

VALG 1

Lean ledelse
• Anna Bjelm, «Årets Lean Ledare i Sverige 2015»
• Kenneth Gilje, Gilje Tre «Årets norske Leanvirksomhet 2015»

VALG 2

10 år med Lean i Hydros aluminiumsproduksjon v/Sven Kværnrud

VALG 3

Lean i kommuner
• Nedre Eiker kommune: ”Pakkeforløp – fra pakke til forløp i behandling og pleie” v/Birgit Solberg
• Harstad kommune: ”Fra verdsettende lederskap, lærende kommune og til kontinuerlig forbedring med
tavlemøter, leanverktøy og MDI” v/Max Jenssen, Jorunn Ervik og Monica-Katrine Lindstrøm
• Stord kommune: ”Presentasjon av pilot-Lean” v/Hilde Susann Aadland og Trygve Dahl

VALG 4

Hvordan lykkes med Lean? Dyktige Lean-navigatører deler sine erfaringer v/Hege Spencer (KLP),
Andreas Hoberg (Norsk Gjenvinning), Monica Lie Rydning (SpareBank 1) og Amos J. Howard (Aker
Solutions).

VALG 5

«Vägen till en offentlig verksamhet i världsklass» v/Magnus Lord

VALG 6

Statlig eierskap - fremmer eller hemmer i forbedringsarbeid?
• ”Norge på skinner. Infrastrukturdivisjonens tilnærming til arbeid med leanprinsipper, resultater så langt og
veien videre”  v/Thomas Edlund, Jernbaneverket
• Avinors moderniseringsprogram v/Ragnhild Hjerpsted

1600-1630

Pause

1630-1800

Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet presenterer seg

1800-2000

Mingling

2000-0100

Festmiddag med utdeling av prisen for Årets norske Leanvirksomhet
og kåring av Årets norske Leanprosjekt
”Frisk nok for livet” - inspirasjonsforedrag v/Jørgen Skavlan

Program for
onsdag på
neste side
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Dag 2: Onsdag 9/11
0900-1100

Plenumsforedrag
Hvordan økende grad av kompleksitet knyttet til produkter og produksjonsprosesser kan skape
produktivitetsvekst v/Göran Roos - professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon
Ledarens förmåga och kompetens i Lean sätter hastigheten i förändringsarbete
v/Gert Frick - Director Volvo Car Manufacturing System

1100-1130

Pause

1130-1300

Parallelle spor på hotellet

VALG 1

Lean helse
• ”Lean er ingen lenestol!” v/Ellen Henriette Pettersen, Sykehuset Innlandet
• Akershus universitetssykehus v/Geir Arne Larsen

VALG 2

Bygg/anlegg
• ”La oss gå fra konseptene” v/Sven Christian Ulvatne, Backegruppen
• ”Lean i et byggeprosjekt: Fra reaktiv til proaktiv” v/Hans Thomas Holm, Statsbygg

VALG 3

Robotene kommer - neste generasjons effektivisering i offentlig og privat sektor
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Norgesgruppen

VALG 4

Norges smarteste industribedrifter
• ”Produksjonsutvikling i et leanperspektiv og bruken av digitalisering for økt konkurransekraft i det globale
markedet” v/Ole Hoen, GKN Aerospace
• ”Produksjon flyttes hjem - hva er suksesskriteriene?” v/Christopher Braathen, Neuman Aluminium
Raufoss

VALG 5

Hvordan oppnå resultater i verdensklasse? Førstehånds læringspunkter fra Proctor & Gamble,
Toyota, Airbus, Ford m.fl.
v/Thomas Hughes, Procter & Gamble og Pete Stevens, EY

VALG 6

Lean i skolen
• Sentrum videregående skole v/Marianne Bye og Brita Rønning
• Bærland skole v/Tom Kenneth Gilje

1300-1345

Lunsj

1345-1530

Plenumsforedrag
• ”How to achieve extreme predictability and productivity in a world of constant rapid changes”
v/Thomas Hughes, Procter & Gamble
• Når globalisering og ny teknologi endrer spillets regler
v/Geoff Gibbons, Deloitte UK
• ”En annerledes vei til suksess og overskudd i hverdagen”
v/Espen Kvark Kvernbergh, Kulturkompaniet

1530

Avslutning
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Tirsdag kl 09:40-11:00: Det nye arbeidslivet
Åpning og innledning
Lars Jacob Hiim,
statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Er du forberedt på fremtidens nye krav
og utfordringer?
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 tore globale samfunnsutfordringer, lavere oljepris og ny
S
teknologi kommer til å skape et helt nytt arbeidsliv, både
i privat og offentlig næringsliv. Hva skal til for at vi lykkes?

Effektivitet i dag
– muligheter i morgen
Morten Loktu, direktør LEAN i Statoil
Endringsarbeidet i Statoil: Hvorfor er det
nødvendig, hva har de oppnådd så langt
og hvordan jobber de for å sikre varige
forbedringer?
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Tirsdag kl 11:30-13:00: Parallelle spor
Valg 1 - Olje og gass - Lean som driver for endring og industrialisering i verdikjeden
Just did it!
Olav Bådsvik, Vice President Statoil
ASA, Direktør Sture & Kollsnes
Olav Bådsvik, som er leder for to av
Norges viktigste landanlegg for eksport
av olje og gass, forteller om Lean i
Statoil og reisen de har hatt de siste
årene. Kontinuerlig forbedring er også
kontinuerlig læring, og Olav forteller om
hvilke erfaringer de har gjort seg så langt.
Du får høre om hva som har vært deres
viktigste bærende filosofi, prinsipper og
metoder internt og mot leverandørene,
samt eksempler på hvordan de organi
serer seg for forbedringsarbeid.

Konkurransedyktig olje- og
gassindustri
Simen Lieungh, administrerende
direktør i Odfjell Drilling
Simen Liungh har lang fartstid i norsk
næringsliv og ledet Aker Solutions før han
tok over ledelsen av Odfjell Drilling. Simen
vil snakke om hva som må til for at Norge
fremover skal ha en konkurransedyktig
olje- og gassindustri.

Valg 2 - Bank/finans/forsikring
Hvordan møte framtidens kundekrav for et lokalbankkontor?
Terje Haugen, lokalbanksjef i S
 parebank 1 Ringerike Hadeland

Stor og langsom anakonda ble til liten og rask mamba
- historien om forbedring av deployprosessen i KLP IT
Lene Kongerud, IT Driftskoordinator i KLP IT
Endringer i KLPs tradisjonelle kundesegmenter og fremtidig økt konkurransebilde skaper
et behov for raskere leveransetid fra handlingsplan hos forretningen til realiserte IT-
løsninger for kunden. For IT betyr dette at krav til endringstakt vil øke betydelig uten at
dette går på bekostning av avtalt krav til kvalitet og kost. Smidige produksjonssettinger
er en sentral del av dette for KLPs kundefrontløsninger, og de siste 9 månedene har de
jobbet med forbedring av dette. I presentasjonen vil de dele erfarte utfordringer, arbeids
metodikk og realiserte gevinster gjennom sin erfaring med Lean-arbeid i en IT-prosess.

Valg 3
Fra forbedringsverktøy til
business system

I begynnelsen av en
tilværelse med Lean

Kai Johansen, direktør for Operational
Excellende ved Glencore Nikkelverk

Tarald Nomeland, økonomi- og personalsjef samt Lean-koordinator i Oswo

Glencore har de siste årene etablert
et felles system, ”Nikkelverk Business
System”, og med det realisert enda større
involvering og fart i sitt forbedringsarbeid.
I foredraget belyser de bakgrunnen for
denne satsningen, hva de gjorde og ikke
minst resultatene og utfordringene de har
sett så langt.

Oswo har arbeidet målrettet med innføring
av Lean i ca. halvannet år. Det har vært
en tid med mange små og store endringer,
fremskritt og tilbakeslag. Her presenteres
litt av prosessen så langt, hvilke erfaringer
som er gjort, og hvordan Oswo har jobbet
med å snu motstand blant de ansatte til
samarbeid om felles fremdrift i en tidlig
fase av et Lean-program.

Side 7  / Lean Forum Norges årskonferanse 2016

Valg 4 - Lean i offentlig sektor
Kystverkets Lean-reise
Jan Morten Hansen, regiondirektør
i Kystverket Troms og Finmark
Kystverket har gjennom sine verdier forpliktet seg til å drive kontinuerlig utvikling.
Region Troms & Finmark bruker leanprinsippene som ”ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem”. Med satt retning
og kompetente medarbeidere drives forbedringene fram.

Lean i energibransjen med
kommunalt eierskap
Tore Morten Wetterhus, a
 dministrerende
direktør i Glitre Energi Nett
Glittre Energi Nett er en sammenslåing av
3 selskaper: Energiselskapet Buskerud,
Lier Everk og Hadeland Energi. Hør om
hvordan de har brukt Lean gjennom
denne prosessen.

Valg 5
Nye virksomhetsmodeller og start-ups utfordrer gamle
markedsaktører
Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil
Øystein Vie, leder for LEAN-kompetansesenter i DnB
Anders Mjåset, Founder og CEO i MESH
Øystein Vie, Even Tangen Heggernes og Anders Mjåset inviteres til å diskutere
hvordan start-up miljøet klarer å finne nye innovative og konkurransedyktige
løsninger på kundens behov, og hva vel etablerte markedsaktører kan lære av
denne tilnærmingen for å skape et internt miljø for kontinuerlig forbedring og
innovasjon.

Valg 6 - Lean ved Oslo Universitetssykehus
”Ikke sløs med tiden min”

- gjenspeiler den frustrasjonen både pasienter
og ansatte opplever når arbeidsprosessene ikke
flyter godt
Lena Gjevert, klinikkleder ved Medisinsk klinikk
Oslo Universitetssykehus
I 2013 startet OUS å bruke Lean som felles metode
og verktøy i forbedringsarbeidet innen pasient
forløpsarbeid, logistikk og prosesser i flere deler av
sykehuset, og i 2014 fikk alle klinikker i oppdrag å ha
pågående forbedringsarbeid. Medisinsk klinikk, hvor
Lena Gjevert er klinikkleder, fikk et særskilt oppdrag
med å ha en ledende og fasiliterende rolle i arbeidet
med kontinuerlig forbedring.
I denne sesjonen vil det bli presentert eksempler på
noe av forbedringsarbeidet som er gjort i avdelingene.
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Tirsdag kl 14:30-16:00
Valg 1 - Lean ledelse
Årets Lean Ledare
i Sverige 2015

Årets norske
Leanvirksomhet 2015

Anna Bjelm

Kenneth Gilje, Lean/GPS koordinator
hos Gilje Tre

Anna Bjelm har de siste årene foretatt
en stor kulturforandringsreise på Saba
Logistics gjennom å implementere Lean
med stort fokus på medvirkning fra ansatte. For dette arbeidet gjorde hun seg
bemerket og fikk prisen som Årets Lean
Ledare 2015 i Sverige.

Det handler ikke om 5s, SMED, muda og
operatørvedlikehold. Fokuset på verktøy
overskygger ofte grunnsteinen i et bære
kraftig lederskap. Uten lederskapet vil
ikke et leaninitiativ overleve på lang sikt.
Lederens oppgaver endrer seg i likhet
med arbeidsplassene som blir forbedret.
Dersom en skal skape en kultur for å lære
av feil, må en først skape en kultur for å
standardisere beste praksis i dag. Limet
i en slik prosess er lederen - ikke som
utfører, men som den som etterspør.

Valg 2
10 år med Lean i Hydros aluminiumsproduksjon
Sven Kværnrud, leder for produksjonssystemer ved Hydro
Hydro startet med Lean/Six Sigma i sin aluminiumsproduksjon i 2016. Store
gevinster ble tatt ut i perioden 2009-2015. Bedriften er nå i en situasjon hvor de
trenger å opprettholde sitt gode nivå på driftsstabilitet, men samtidig finne nye veier
til å ta ut ytterligere gevinster. Sven Kværnrud vil fortelle om Hydro sitt nåværende
konsept og litt om hvordan de skal finne nye løsninger.

Valg 3 - Lean i kommuner
Pakkeforløp - fra pakke til forløp i behandling og pleie
Birgit Solberg, seniorrådgiver i Nedre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune sine erfaringer med innføring av pakkeforløp i korttidssykehjem
og i psykisk helse. Hvorfor og hvordan, gevinster og utfordringer.

Fra verdsettende lederskap, lærende kommune og til
kontinuerlig forbedring med tavlemøter, leanverktøy og MDI
Max Jenssen, Jorunn Ervik og Monica-Katrine Lindstrøm, hhv personalsjef,
koordinator og veileder i Harstad kommune
Harstad kommune har de siste 5 år vært på en reise som startet med verdsettende
lederskap - en lærende kommune – og nå kontinuerlig forbedring.

Presentasjon av pilot-Lean
Hilde Susann Aadland og Trygve Dahl, hhv avdelingsleder for personalgruppa og
rådgiver for helse og omsorg i Stord kommune
Stord kommune har siden 2007 benyttet metoden prosessmodulering ved gjennomføring
av endringer. Høsten 2015 ble K-Lean tatt i bruk som et verktøy for systematisk utvikling
og effektivisering.
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Valg 4
Hvordan lykkes med Lean? Dyktige
Lean-navigatører deler sine erfaringer
Hege Toppe Spencer (KLP), Anderas Hoberg (Norsk
Gjenvinning), Monica Lie Rydning (SpareBank 1)
og Amos J. Howard (Aker Solutions)
En interaktiv sesjon av, med og for Lean-navigatører
og coacher. Vi får høre erfaringer, eksempler og tips
fra Lean-navigatører som vet hva som må til for å
lykkes med Problemløsning; Endringsledelse og kultur;
Kontinuitet og resultatsikring; og Mobilisering av Leanprosjekter.

Valg 5
Vägen till en offentlig verksamhet i världsklass
Magnus Lord er lege, siviløkonom og sivilingeniør
Magnus Lord går igenom vad som kännetecknar verksamheterna som kommit
längst i världen i den nya filosofin. Han presenterar de kunskaper som är allra mest
eftertraktade – hur man i praktiken skapar en självförbättrande verksamhet. Där
efter berättar Lord om den senaste förståelsen - hur cheferna kan arbeta för att
stödja verksamhetsutvecklingen på golvet. Vad är chefernas dagliga roll och hur
ser man till att de praktiska förbättringsarbetena är i linje med den strategiska in
riktningen? Lord introducerar tankarna om managementsystemet och hoshin kanri.

Valg 6 - Statlig eierskap - fremmer eller hemmer i forbedringsarbeid?
Norge på skinner. Infrastrukturdivisjonens tilnærming til
arbeid med leanprinsipper, resultater så langt og veien videre
Thomas Edlund, leder for Jernbaneverkets produksjonssystem
Fokuset i Jernbaneverkets produksjonssystem (i infrastruktrudivisjonen) er på
etablering av arbeid i tråd med leanprinsipper. Det overordnede målet er å skape en
struktur og en kultur hvor det kontinuerlig arbeides for å forbedre «oppetiden» dvs.
den tiden skinnegangen er tilgjengelig for togtrafikk.

AVINOR - Moderniseringsprogrammet

Ragnhild Hjerpsted, programleder/leder forretningsstøtte i AVINOR
Erfaringer fra et omfattende effektiviseringsprosjekt som nå går over i en fase
preget av kontinuerlig forbedringsarbeid.

After dinner speaker: Frisk nok for livet
Jørgen Skavlan, lege

I foredraget ”Frisk nok for livet” deler Skavlan raust av sine erfaringer og betraktninger
om livet, helsen og jobben. Uten å moralisere eller heve pekefingeren, kretser Skavlan
muntert og inspirerende rundt blant annet følgende spørsmål:
•

Hvorfor er vi så misfornøyde - til tross for at Norge flere ganger på rad er kåret til
verdens beste land å bo i?

•

Kan vi snakke om dette på en annen måte - og kanskje få et både friskere og bedre
liv hjemme og på jobb?
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Tirsdag kl 11:30-16:00: Studietur/bedriftsbesøk
Bærum kommune
Tema: Fra kundene som “kasteballer” til
kundefokus og verdiskapende samspill”
Et velkjemt problem er at kundene ofte blir
“kasteballer” mellom ulike tjenestesteder og
avdelinger i kommunen. Ved å fokusere på kundenes behov har det synliggjort nødvendigheten
av å jobbe annerledes enn før.
Bærum kommune har jobbet systematisk med
Lean gjennom flere år, med gode resultater, for
å imøtegå denne utfordringen. Også gjennom
sin innovasjonsstrategi og årlige kåringer av
innovasjonspris, viser Bærum kommune en tydelig satsning på å skape mer verdi på nye måter.

Diakonhjemmet Sykehus
Kontinuerlig forbedring satt i system - fra
arbeid på ledelses- og systemnivå til kon
krete endringsprosjekter i det daglige.
Et besøk for deg som er opptatt av å
etablere en god forbedringskultur
Deltakerne vil få innsikt i en virksomhet hvor
kontinuerlig forbedringsarbeid er en viktig del
av virksomhetskulturen. Hvordan ledelsen på
sykehuset arbeider sammen med sykehusets
mange faggrupper for å levere best mulig
pasientbehandlig. Bruk av scenarioøvelser i
forbedringsarbeidet. Lederrollen og endrings
ledelse. Omvisning for å anskueliggjøre bruk av
styringstavler, 5S og PUKK forbedringsmetodikk
i hverdagen.

Ringnes på Gjelleråsen.
Ringnes Gjelleråsen har jobbet aktivt med TPM/
Lean i årrekke. Dette har ført de helt i front i
bryggeribransjen. Hovedvekt av studiebesøket
vil bli lagt på hvordan Ringnes arbeider med
Taktisk Implementeringsplan (TIP), Verdi
strømsanalyser og A3. Her har de lykkes i å få
en rød tråd på en utmerket måte. Det vil også bli
et besøk på en av tappelinjene. Hovedvekt her
vil bli på operativ styring.
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Onsdag kl 09:00-11:00: Plenum
Hvordan økende grad av kompleksitet knyttet til produkter
og produksjonsprosesser kan skape produktivitetsvekst
Göran Roos, professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon
Professor Göran Roos har gjennom en rekke studier dokumentert samfunnsnytten
av å utvikle og ta i bruk muliggjørende teknologier. Økt produktivitet er en funksjon
av tilgjengelig teknologi og organisasjoners evne til å utnytte denne målrettet og
effektivt – dette skal Göran utdype gjennom sin presentasjon.

Ledarens förmåga och kompetens i Lean sätter
hastigheten i förändringsarbete
Gert Frick, Director Volvo Car Manufacturing System
Gert Frick har nylig fått ansvaret for Volvo Car Manufacturing System. Med seg har
han over 30 års erfaring med Lean forbedringsarbeid i Svensk industri. Fra Lean
i SAAB og GM, som VD for JMAC Scandinavia og som en del av ledergruppen i
Scania produksjon med ansvaret for Scania Production System.

Onsdag kl 11:30-13:00: Parallelle spor
Valg 1 - Lean helse
”Lean er ingen lenestol!”
Ellen Pettersen, avdelingssjef ved
kirurgisk avdeling Sykehuset Innlandet,
Lillehammer

Lean ved Akershus
Universitetssykehus
Geir Arne Larsen, avdelingssjef ved
Gastrokirurgisk avdeling

Erfaringer etter 4 år med Lean på Kirurgisk avdeling Lillehammer sykehus.

Valg 2 - Bygg/anlegg
”La oss gå fra konseptene”
Sven Christian Ulvatne, administrerende direktør i Backegruppen
Entreprenørbransjen kjemper mot imaget
som konservativ og lite produktiv. Skal
det skapes andre resultater må det gjøres
noe annet enn i går. Lytt til hvordan Backe
Entreprenør skal utvikle alle sine selskaper og oppnå resultater som 43% kortere
gjennomføringstid.
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Lean i et byggeprosjekt.
Fra reaktiv til proaktiv
Hans Thomas Holm, prosjektsjef i
Statsbygg
Byggeprosjektet 1,5 år etter - og med fire
måneder igjen. Om systematiske prosesser i byggingen og ferdigstillelsen av
Kunsthøgskolen i Bergen.

Valg 3
Robotene kommer
- neste generasjons effektivisering i offentlig og privat sektor
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) & Norgesgruppen
Glem alt om science fiction! Kom og lær mer om den enorme effektiviseringen som ligger
i robotisert prosessautomatisering (RPA). Dette er programvare designet for å auto
matisere repeterbare og rutinepregede oppgaver. Saksbehandlingsoppgaver og admin
istrative oppgaver utføres på samme måte som med en alminnelig medarbeider
– bare uendelig raskere og mer nøyaktig! Du og dine kollegaer slipper unna tids
tyver som m
 anuell inntasting, registeroppslag, data- og resultatkontroll, samt flytting
og sammenstilling av informasjon. Alle prosesser som ikke involverer bruk av skjønn,
vurderingsevne eller beslutninger kan enkelt og på kort tid automatiseres.

Valg 4 - Norges smarteste industribedrifter
60 bedrifter har i år kjempet om å bli kåret til Norges smarteste industribedrift. Til
slutt stod valget mellom tre finalister som alle har utmerket seg ved effektivisering og
digitalisering av produksjonen. Sammen med Plasto og Neuman Aluminium Raufoss
Technology stod GKN Aerospace igjen på pallen. De har bevist at norske industri
bedrifter kan være konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

Produksjonsutvikling i et leanperspektiv og bruken av
digitalisering for økt konkurransekreft i det globale markedet
Ole Hoen, Head of Research and Technolgoy i GKN Aerospace, Norges Smarteste
Industribedrift 2016

Produksjonen flyttes hjem - hva er suksesskriteriene?
Christopher Braathen, fabrikksjef ved Neuman Aluminium Raufoss

Valg 5		
Hvordan oppnå resultater i verdensklasse? Førstehånds læringspunkter
fra Procter & Gamble, Toyota, Airbus,
Ford m.fl.
Thomas Hughes, Leader of the Global Business
Development ”PS center of excellence” i Procter
& Gamble og Pete Stevens, Partner i EY, UK
Interaktiv sesjon og Q&A hvor man lære av to per
soner som virkelig kjenner ledende praksis innen
forbedringsarbeid. Tom Hughes har lang fartstid som
fabrikksjef og ulike lederroller i Procter & Gamble,
som anses for å være verdensledende innen
produksjon av varer, og har bygd sitt produksjonssystem (IWS) på ledende praksis og erfaringer over
de siste 40 årene. Pete Stevens er i dag partner i EY
og har over 25 års erfaring fra lederroller i industrien
og rådgivning i selskaper som Toyota, BMW Rover,
Airbus og Ford.
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Valg 6 - Lean i skolen
Sentrum vgs - en skole i kontinuerlig forbedring!
Marianne Bye og Brita Rønning, hhv rektor og Lean-koordinator ved Sentrum vgs
I foredraget vil du få innblikk i skolens Lean-reise og hvilke ulike prosjekter de har jobbet
med, blant annet skolens bruk av visuell ledelse med tavler både for personalet og ute
i klasserommene. Verdistrømanalyse, 5S og A3 er verktøy de vil vise hvordan de konkret
har tatt i bruk.

Om Bærland skole og Lean-reisen
Tom Kenneth Gilje, rektor ved Bærland skole
Bærland skole startet sin leanreise i 2012. I foredraget får du høre mer om:
• Hvorfor Lean på Bærland skole?  
• Kort om historikken: implementeringen og de viktigste prosessene
• Hvordan brukes Lean i hverdagen?
• Erfaringer med Lean etter 4 år

Onsdag kl 13:45-15:30: Plenum
How to achieve extreme predictability and results in a
rapidly changing world
Thomas Hughes, Leader of the Global Business Development ”PS center of
excellence” i Procter & Gamble
Hvordan klarer Procter & Gamble (P&G) å levere en OEE på 85 - 94% på alle sine
ulike typer fabrikker verden over, i tillegg til 3-5% kostnadsreduksjoner hvert eneste år?
Thomas Hughes (P&G) gir oss et innblikk P&G’s produksjonssystem, IWS. Thomas
vil prate om viktigheten av 100% ansatteierskap og ledere som rollemodeller,
hvordan strategi kan og må operasjonaliseres helt ned til linja, og hvordan man kan
sikre kontinuerlig forbedring hvert år - i over 30 år.

Når globalisering og ny teknologi endrer spillets regler
Geoff Gibbons, Consulting Partner i Deloitte UK, leder av Deloittes EMEA
Operations Excellence
Gibbons spesialiserer seg på Operational Design and Improvement, med fokus
på tverrfunksjonell prosessledelse og kontinuerlig forbedring. Han har jobbet i mer
enn 30 organisasjoner og implementert endringsprogrammer som Lean og Six
Sigma, blant annet i bedrifter innenfor finans, produksjons og forbrukerindustri. Han
har ledet disse prosessene i Storbritannia, USA, Sveits, på tvers av EU, Kina og
Singapore. Gibbons er utdannet i økonomi, og innehar en utmerkelse i Advanced
Strategy  fra Oxford University Said Business School og har i tillegg publisert en
rekke artikler om Operations. Han vil gi et internasjonalt perspektiv på hvordan
endringer i en ny verden påvirker arbeidslivet.

En annerledes vei til suksess og overskudd i hverdagen
Espen Kvark Kvernbergh, Kulturkompaniet
En oppsummerende, inspirerende og tankevekkende vri over essensen
i konferansens tema: Det nye arbeidslivet - og menneskene i det!
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PRAKTISK INFORMASJON
Konferanseavgift (inkludert festmiddag dag 1):
Kr 8.000,- for bedriftsmedlemmer
Kr 9.500,- for ikke-medlemmer
Kr 2.500,- for studenter
Grupperabatt for bedriftsmedlemmer: Kom 5 betal for 4
Alle priser er ekskl.mva.
Større grupper over 10 personer – ta kontakt:
post@leanforumnorge.no for tilbud

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

LEAN FORUM NARVIK

Spørsmål kan rettes til sekretariatet:
Lean Forum Norge
mobil 406 08 131 / 930 11 955

Overnatting:
Behov for overnatting på konferansehotellet
Quality Hotel Expo Fornebu meldes fra via
påmeldingsskjemaet.
Mer utfyllende informasjon om hele konferansen kan du finne på vår hjemmeside:
www.leanforumnorge.no

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 s entralt i forumets arbeid.
Alle er velkomne til å melde seg inn enten
som individuelt medlem (gratis) eller som
bedriftsmedlem. Pris for bedriftsmedlemskap 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, Buskerud/
Telemark/Vestfold (BTV), Innlandet, Midt-
Norge, Nordland (eget lokalt nettverk i Narvik),
Nordvest, Oslo, Stavanger, Tromsø og Østfold.
Kontakt gjerne Lean Forum Norge
post@leanforumnorge.no for mer informasjon
dersom du ønsker å være med i et regionalt
nettverk.
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