LEANDAGEN
BERGEN 2018
TEMA: Lean for
morgendagens muligheter

Møt foredragsholdere fra
blant annet følgende
bedrifter:

Prosessforbedringer og fokus på kontinuerlig forbedring hører hjemme
i alle bransjer og virksomheter. Samtidig utvikles teknologiske løsninger
og automatiserte prosesser optimaliseres. Robotisering, design thinking,
digitale prosesser – hvordan har og kommer dette til å bli en del av vårt
arbeid med LEAN?
På Leandagen 2018 vil vi invitere foredragsholdere som kan hjelpe oss
med begrepene vi ønsker å finne ut om og er vi er modne for den digitale
teknologiske fremtiden?

15. FEBRUAR 2018
SCANDIC ØRNEN

Vi skal også ha et eget fokus på endringen i ledelse, organisasjons
modeller og utvikling og bruk av menneskelige ressurser. Dagen vil inne
holde innlegg og foredrag, samt workshop og diskusjoner. Med andre ord;
en dag for alle bransjer.

Program
08:00-08:30

Registrering/kaffe

08:30-08:45

Velkommen ved styreleder i Lean Forum Bergen, John Magnar Bøe
og intro av programleder Kari Birkeland

08:45-09:45
Plenum

«Lean for morgendagens muligheter»
Monica Rolfsen, professor og dekan ved NTNU og Christoffer Pettersen, partner i AVO Consulting

09:45-10:00

Nettverkspause

10:00-10:45
Plenum

«Kultur for innovasjon – Lean vs Design Thinking».
Merethe Mæland, Hordaland Fylkeskommune & Lars Petter Aase, Node | Create

10:45-11:30
Plenum

«Hva gjør våre roboter? Og hva skjer med oss da?»
Jørgen Otre Størksen, DNB

11:30-12:30

Lunsj og nettverkspause

12:30-14:30

PARALLELLE SESJONER

Valg 1

Lean i praksis - Diskusjonsgrupper
«Speed-dating» med 15 min innlegg fra hver av bedriftene etterfulgt av
diskusjonsgrupper/tavlemøter
• Sparebanken Vest
• KLP Robotics
• Sbanken
• Statoil Sture Kollsnes
• Haraldsplass Diakonale Sykehus
• Framo
Påfølgende diskusjon med en av de 6 bedriftene.

Valg 2

Foredrag: Lean og ledelse
«Ledelse med Lean perspektiv, effektive prosesser i alle ledd?»
Linda Litlekalsøy Aase, SVP, Brownfield MOD & HUC, Aker Solutions
«Fremtidens lederrolle»
Marte Daae-Qvale Holmemo, NTNU
Avsluttende samtale/diskusjon med tema: «Hvordan blir fremtidens rekruttering»
Moderator og innleder Hege Rødland, Visindi.
Samtale/diskusjon med Linda Litlekalsøy Aase, SVP, Brownfield MOD & HUC, Aker Solutions og
Marte Daae-Qvale Holmemo, NTNU.
Med avsluttende Q&A fra salen.

14:30-15:00

PAUSE

15:00-15:45
Plenum

«Hva kan teknologien kan løse for oss i fremtiden?»
Anders Waage Nilsen

15:45-16:00
Plenum

Oppsummering og avslutning ved Kari Birkeland

16:00-

After Lean, mingel og lett servering

Se www.leanforumbergen.no for fortløpende oppdateringer.

Disse møter du i parallelle
sesjoner under Leandagen
Parallellsesjon 1, Lean i praksis - Diskusjonsgrupper
«Speed-dating» med 15 min innlegg fra hver av bedriftene etterfulgt
av diskusjonsgrupper/tavlemøter
Konsept:
6 innledere holder et kort foredrag på 13 minutter hver, 2 minutter til bytte av foredragsholder.
Etter innledningene blir det en 10 minutters pause der deltakerne velger hvilken foredragsholder de
ønsker å delta i diskusjon med, inntil 15 personer per foredragsholder.
Valg 1 - Sparebank Vest		

Valg 4 - Statoil Sture Kollsnes

Valg 2 - KLP Robotics 		

Valg 5 - Haraldsplass Diakonale Sykehus

Valg 3 - Sbanken 		

Valg 6 - Framo

Påfølgende diskusjon med en av de 6 bedriftene.

Parallellsesjon 2, Foredrag: Lean og ledelse
12:30-13:10 Linda Litlekalsøy Aase fra Aker Solutions
«Ledelse i den nye teknologiske bedriften. Effektive prosesser i alle ledd»
Linda har hatt ulike lederroller i blant annet Rolls Royce og nå i Aker Solutions hvor hun startet i 2014,
og har hatt ulike lederroller i Aker Solutions:
Hennes nåværende rolle er Senior Vice President, Brownfield Modifications & HUC
Linda har i store deler av sin lederkarriere jobbet i Norge og globalt med Lean, Six Sigma
og endringsledelse.

13:10-14:50 Marte Daae-Qvale Holmemo fra NTNU
«Fremtidens lederrolle»
Marte Daae-Qvale Holmemo, er forsker på Lean Ledelse og i prosjektet Lean Management hvor hun
prøver hun å knekke koden for hvordan utvikle godt lederskap for Lean. Hennes doktoravhandling om
handler innføring av Lean i offentlig sektor, hvor betydningen av ledelse er et sentralt tema.
Marte har bakgrunn som organisasjons- og lederutvikler, konsulent og prosjektleder fra flere organisa
sjoner i privat og offentlig sektor. Det var med erfaring i at endringsprosesser og lean-innføring er både
vanskelig og spennende som brakte henne til forskningsmiljøene; hvordan skal man få det til å virke i
praksis? Hun vil dele noe av det hun har funnet ut om Lean lederskap.

14:00-14:30 Hege Rødland fra Visindi
Avsluttende samtale/diskusjon med tema: «Hvordan blir fremtidens rekruttering»
Moderator og innleder Hege Rødland, Visindi. Samtale/diskusjon med Linda Litlekalsøy Aase, SVP,
Brownfield MOD & HUC, Aker Solutions og Marte Daae-Qvale Holmemo, NTNU.
Med avsluttende Q&A fra salen.

PRISER FOR DELTAGELSE:
3000 kr + mva. medlemspris for bedrifter / 3500 kr + mva. for ikke medlem / 700 kr inkl. mva. studentpris

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

