Leandagen i Bergen
Scandic Bergen City
16. februar 2017
Hør noen av Nordens BESTE Lean-foredragsholdere og bygg Leannettverk i Bergensregionen!
Årets hovedfokus er
Lean - energi og vilje i forbedringsarbeid

Disse møter du på plenumsforedrag under Leandagen
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
Niklas Modig
Foredragsholder, forfatter og forsker ved Stockholm School of Economics.
Niklas’ viktigste forskningsfokus er hvordan Lean konseptet og Toyota Production System kan brukes og
integreres i hele verdikjeden i organisasjonen.
Han er også godt kjent for sitt Lean management konsept som mange toppledelser har vedtatt.
Parallelt med sin forskning har Niklas også gjennomført undersøkelser om endringsledelse og
kompetanseutvikling ved å gjøre kvalitative studier av ulike organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
Han coacher studenter, kunstnere, topp-idrettsutøvere og ledere innen personlig effektivitet og work-life
balance. Hans siste konseptet kalles Lean On Myself.
Robert Kusén
Vice President for SSAB EMEA, tidligere Leansjef i Södertälje kommune og verkstedsjef for Scanias
motormontering.
Robert er nå en av de mest ettertraktede foredragsholdere innen ledelse basert på Lean-filosofi.
Han er også forfatter av boken "Respekten för människan".
Respekten for mennesket er et verdisett som ligger til grunn for alt innen Lean. Med dagens lederskap ser
man ofte ikke hvem menneskene egentlig er og hva de kan, bare hvem de er i det gjeldende systemet i
virksomheten. Utfordringen er derfor å lære seg å se og møte mennesker ut fra deres egentlige og ofte
skjulte kapasitet; det begynner altså med ledernes menneskesyn.
Robert vil være moderator i en av de parallelle sesjonene under temaet «Respekt for mennesket»
Espen Kvark Kvernbergh
Prosjektleder i Kulturkompaniet, med bakgrunn som politisk rådgiver, teaterinstruktør og karriereveileder.
Han vil snakke om hvordan oppnå en annerledes vei til suksess og overskudd i hverdagen.
Samt hvordan man håndterer man de menneskelige faktorene i endringsprosesser og kontinuerlig
forbedring, og i hvilken grad lar man frykten for å mislykkes overskygge lysten til å lykkes?
Espen vil være moderator i en av de parallelle sesjonene under temaet «Fra endringsmotstand til
endringsvilje»

Fredrik Møller Christensen
Senior rådgiver i Helse Møre og Romsdal.
Fredrik er utdannet fysioterapeut, arbeidslivspsykologi, kognitiv terapeut, samt innen administrasjon og
ledelse. Han har deltatt i etablering og utvikling av privat sykehus og jobbet som administrerende direktør i
mange år.
Fredrik jobber i dag som seniorrådgiver i avdeling for strategi og utvikling i Helse Møre og Romsdal og har
ansvar for arbeidet med «kontinuerlig forbedring» utvikling av konsept og undervisning samt deltagelse i
enkeltprosesser.

Disse møter du i parallelle sesjoner under Leandagen
Helene Kubon Skulstad
Helene har ledet en rekke store Lean og omstillingsprosjekter internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og
arbeidet med Lean og kontinuerlig forbedring for ulike bransjer og organisasjoner. Helene drives av å
arbeide sammen med organisasjoner for å finne de beste løsningene og implementere disse for å sikre
endring. Hun er dedikert og engasjert og høster stor annerkjennelse innen Leanfeltet. Hun jobber i dag i
PwC hvor hun har vært siden 2007 og har steget raskt i gradene. I 2015 ble hun ikke bare Bergenskontorets
yngste partner, men også første kvinnelige partner innenfor sitt felt, og samme året vant hun Bergen
Næringsråds Sunniva-pris.
Helene vil være moderator i en av de parallelle sesjonene under temaet «Stayer evne»
Vibeke Eide
Vibeke jobber som leder for Kundeleveranse i strømleverandøren Fjordkraft.
Vi har tatt i bruk kontinuerlig forbedring for å gi selskapets kunder størst mulig verdi i en konkurranseutsatt
bransje med lave marginer. Fjordkrafts misjon er: «Sammen skal vi skape den mest attraktive
strømleverandøren i Norge». Eide mener nøkkelen til suksess er kontinuerlig forbedring med kunden i
fokus. Metoden står godt til Fjordkrafts verdier; «gjør det enklere, vær vennlig, skap verdi», og selskapets
motto: «Kunden er vår arbeidsgiver»

Mallin Østerhus
Mallin er barnevernspedagog med videreutdanning i verdibasert ledelse og tverrfaglig barnevern.
Hun har 25 års erfaring som barnevernsarbeider hovedsakelig i kommune/stat. De siste 16 årene har hun
arbeidet i ulike stillinger knyttet til fosterhjemsarbeid, nå som leder for Fosterhjemtjenesten i region vest.
Fosterhjemtjenesten har arbeidet med Lean i ett år, og har piloter knyttet til rekruttering, opplæring og
formidling av fosterhjem.

Kjetil Aas
Kjetil er sosionom med 30 års ledererfaring fra barnevern.
De siste 13 år har han arbeidet som rådgiver i Bufetat, Fosterhjemtjenesten i Stavanger, med hovedvekt på
markedsføring, rekruttering og opplæring av fosterforeldre. Siste året har han ledet et Lean-prosjekt
knyttet til prosessen med rekruttering av fosterforeldre, som et av etter hvert mange Lean-prosjekter i
etaten.

Kristin Kvamme (t.v.) (teamleder) og Kristina Riise Johansen (t.h.) (senior kundekonsulent) jobber i DNB
Livsforsikring.
De har et brennende engasjement for forbedringer og har arbeidet med LEAN siden 2008. Avdelingen
mottok i 2016 LEAN-prisen i DNB Bergen.
"Vår visjon er ganske enkel; vi skal være tilstede hver dag – når det gjelder som mest.
Dette skal gjøre oss til verdens beste på livsforsikringsoppgjør."
Forbedringer skal utfordre og være modig, og kunden skal alltid være i fokus. I sitt foredrag skal de fortelle
om hvordan de driver med forbedringer hver dag, og hvorfor kultur og forankring har vært avgjørende
faktorer for å opprettholde LEAN kontinuerlig over tid.

Priser for deltagelse:
3000kr + mva. medlemspris for bedrifter | 3500kr + mva. for ikke medlem
700kr inkl. mva. studentpris

Klikk her for påmelding og valg av parallelle spor

Program
08:00-08:30

Registrering/kaffe

08:30-08:45

Velkommen ved Styreleder og intro av programleder Kari Birkeland

08:45-09:30

Espen Kvark Kvernbergh
Tema: «Når folk gjør feil. Tanker om mennesker og endring»

09:30-09:50
09:50-10:35

Nettverkspause
Fredrik Møller Christiansen
Tema: «Tilnærming til kontinuerlig forbedring, en endring i adferd»

10:35-11:30

Niklas Modig
Tema: «Ledelse»

11:30-12:30

Lunsj og nettverkspause

PARALLELLE SESJONER fra kl. 12:30-14:20
12:30-13:00

Valg 1

Fjordkraft ved Vibeke Eide
Tema: «Lean ledelse - Fra top-down styring og pisk til Lean og DISC»
-

13-:00-13:10
13:10-13:40

Valg 2

Diskusjonsgruppe, Tema: «Stayer evne»
Moderator: Helene Kubon Skulstad

Valg 1

Pause
DNB Liv ved Kristin Kvamme og Kristina Riise Johansen
Tema: «Tilstede hver dag – når det gjelder som mest.»

Valg 2

13:40-13:50
13:50-14:20

Lean handler ikke bare om kontinuerlig forbedring og ulike verktøy, men også om respekt for menneskene.

Valg 1

Diskusjonsgruppe, Tema: «Fra endringsmotstand til endringsvilje»
Moderator: Espen Kvark Kvernbergh
Pause
BUF Etat ved Mallin Østerhus og Kjetil Aas
Tema: «Lean styrker kvaliteten i fosterhjemsrekrutteringen»
Hvordan skape fremdrift og retning i forbedringsarbeidet gjennom tydelige strategier og involvering i
organisasjonen

Valg 2

Diskusjonsgruppe, Tema: «Respekt for mennesket»
Moderator: Robert Kusèn

14:20-15:00
15:00-15:45

Pause
Robert Kusèn
Tema: «Respekt for mennesket»

15:45-16:00

Avslutning med konkurranse og premieutdeling

16:00- ca. 19:00

After Lean

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

