LEANDAGEN 2018
TEMA: Når kunden blir digital – hva gjør vi da?
• Menneske og digitalisering
• Fra faste produkter til fleksible tjenester som kunden også etterspør
• Hvordan påvirker dette din Leanreise

Møt Daryl J. Powell og
foredragsholdere fra
følgende bedrifter:

Lean Forum BTV-regionen ønsker velkommen til en dag for å gjøre oss bedre rustet for å
møte den digitale teknologiske fremtiden.
Vi starter dagen med noen sentrale spørsmål knyttet til dagens tema og retter fokus på
menneske og digitalisering, digitalt forsterket arbeid og Lean Startup.
Etter lunsj får vi høre om hvordan digitalisering kan endre hele forretningsmodellen og
leverandørkjedene. Konkurransesituasjonen for underleverandørene endres radikalt og fokus
på kundeverdiene økes. Det blir farlig bare å fokusere på å «gjøre tingene riktig», vi må også
ha fokus på å «gjøre de riktige tingene» for å tekkes kundene.
For å lykkes med Lean over tid må ledelsen både styre og engasjere seg i arbeidet. Lean
ledelse er derfor et tema vi vil belyse nærmere, med tanker på hvordan man leder Lean
arbeidet effektivt, samt de viktige kriteriene for å lykkes med Lean på en vedvarende måte.

ONSDAG 6. JUNI
HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

CAMPUS DRAMMEN

Lean Management ved Daryl J. Powell, Kongsberg Maritime og NTNU
Med sin bakgrunn fra både praksis og akademia har Daryl Powell, som en såkalt pracademic,
sikret seg en dyp fagforståelse i forhold til anvendelser av Lean Thinking and Practice
i forskjellige sammenhenger. Med utgangspunkt i Shingo-pris vinneren The Routledge
Companion to Lean Management får deltakerne høre om Kongsberg Maritime – Subsea sin
faglige tilnærming til lean ledelse i praksis – med konkrete eksempler.

Program

Leandagen 2018 BTV-regionen
Onsdag 6. juni, Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen
09:00-09:30

Registrering/kaffe
Velkommen ved styreleder i Lean Forum BTV-regionen
Endringsledelse med mennesket i fokus ved Kerstin Aabakken, Sykehuspartner

09:30-11:30

Digitalt forsterket arbeid ved SINTEF Teknologi og samfunn ved Gaute Knutstad,
forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn
Lean Startup. Lean Startup er vel så relevant for etablerte bedrifters innovasjonsprosjekt
som for oppstartsbedrifter

11:30-12:15

Lunsj
Hvordan kan digitalisering endre hele forretningsmodellen og leverandørkjedene?
● Ruter: «Fra å fokusere på rigide rutetabeller til å dekke innbyggernes reelle transportbehov»

12:15-13:40

● Jotun: «Fra bulk-salg av maling til salg av skrog-ytelse» ved Frank Are Berggren,
direktør for strategi og forretningsutvikling
● Yara: «Digital farming: Fra salg av kunstgjødsel i storsekk via forhandler til tilpasset dosering
   ute hos bonden» ved Pål Øystein Stormorken, strategidirektør

13:40-14:00

Pause

14:00-14:30

Lean Management ved Daryl J. Powell, PhD er Lean Programme Manager – Subsea Division
ved Kongsberg Maritime i Horten, og Førsteamanuensis II på instituttet for industrielløkonomi
og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim

14:30-14:45

Omstillingsmotor for SMBer innen digitalisering. Hva skjer?
ved Torkil Bjørnson, Kongsberg Innovasjon

14:45-15:00

Oppsummering/avslutning

Se www.leanforumnorge.no for fortløpende oppdateringer
Link til påmeldingsskjema finner du her

PRISER FOR DELTAGELSE:
kr 1950,- + mva. Redusert pris for Lean forum BTV-regionens bedriftsmedlemmer, kr 1650,- + mva.

