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Noen av høydepunktene under
Leandagen 2018
Erik Modig
Kommunikasjon som motiverer til forandring
Kontinuerlig utvikling har nå blitt mer regel enn unntak. Å endre mennesker er vanskelig.
Dette øker kravene til effektiv kommunikasjon mellom ansatte og kunder. Med utgangs
punkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik hva som
trengs for å endre en organisasjon.
Erik Modig har doktorgrad i effektiv kommunikasjon og forsker ved Handelshøyskolen i Stockholm. Han er
forfatter, og den siste boken Bang for Buck ble Årets Markedsføringsbok 2017 i Sverige. Erik er en populær
foredragsholder om emnet kommunikasjon, både mot kunder og internt i selskaper, samt hvordan dette er
knyttet til psykologi og hjerneforskning. På scenen blander han siste forskning med verdensomspennende
analyse og praktiske tips for å skape kommunikasjon som virkelig skaper resultater.

Anna Kirah
Hvorfor innovasjon er så viktig
«Mennesker og relasjoner er kjernen i all forretningsdrift, så menneskesentrert
innovasjon handler både om å se og forstå hvordan brukerne agerer OG å
utvikle produkter og tjenester sammen med dem.
Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men
utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk
arbeidsplass i dag, the time of turbulence. Vi bruker modeller fra forrige
århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På
grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med
svaret på utfordringene.» Anna Kirah
Anna Kirah er utdannet designantropolog og psykolog og er damen som snudde opp ned på Microsofts
tilnærming til produktutvikling.
I dag er hun internasjonalt anerkjent for sitt arbeid knyttet til brukervennlighet innen design, innovasjon
og organisatorisk endring, det vil si å sette kundens behov først. Hun har blant annet vært analytiker
hos Boeing og sjefsdesignantropolog i Microsoft.

Christian Silvasti
Hvordan lykkes med digitalisering
Christian Silvasti er forretningsutvikler, lederskapsutvikler og innovatør. Han
mener at lederskapet er nøkkelen til en lykkelig digitaliseringsprosess. Men det
kreves mot og forandringsvilje når medarbeiderne lengst fram i organisasjonen
skal ta beslutninger i realtid.
Christians råd for den som vil digitalisere sin virksomhet:
•

Ta utgangspunkt i leanfilosofien. Å ha effektive og stabile prosesser er første steg
i en digitaliseringsprosess

•

Ha et tydelig lederskap der du går foran og viser vei

•

Utvikle både innovationskapasiteten og evnen til å forandre seg, det kreves
for å takle digitaliseringen. Det er først da du kan utvikle forretningen.

Bjørn Fauchald
Bjørn Fauchald er rådmann i Vestre Toten kommune. Vi får høre om
•

2.generasjon Lean – innovasjon

•

gevinstrealisering – kommunen har utviklet en egen modell for
å sikre gevinster

•

innbyggermedvirkning i forbedringsarbeidet

•

7 års Leanreise som har lagt til rette for at organisasjonen har gode
forutsetninger for å lykkes med digitalisering/robotisering

0800-0930

Registrering/kaffe

0830:0915

Ekstratilbud Lean basic – Lean på norsk

0930-1045

PLENUM
Velkommen ved ordfører i Vestre Toten kommune Leif Waarum og styreleder
i Lean Forum Innlandet Oddbjørn Maurdalen (adm.dir. Furnes Jernstøperi)
Lean 2.0 i Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald
Christian Silvasti – Om lederskap og digitalisering (fortsetter i parallell i Katapult-senteret)

1045-1100

Pause

1100-1215

PARALLELLE SESJONER – 4 valg før lunsj

Valg 1

Katapult-senteret – veien videre mot en verdensledende læringsarena for å utvikle Lean
på norsk i en digital hverdag
Innlegg og drøftinger om det nye programmet “ProduktivitetsSpranget” for SMB-markedet
og digitalisering
Bidragsytere:
• Christian Silvasti – om erfaringene med Produktionslyftet i Sverige
• Tor Giæver – prosjektleder for ProduktivitetsSpranget i Norge
• Oddbjørn Maurdalen – adm.dir Furnes Jernstøperi – en av de første pilotbedriftene
i ProduktivitetsSpranget
• Atle Jensen, Kapabl – fasiliterer workshop og utfordrer rundt tema Lean og digitalisering

Valg 2

Bedriftsbesøk ved Raufoss ungdomsskole
Når 2 ungdomsskoler skal bli til 1. Kulturanalyser. NÅ-kultur og felles kulturelt målbilde
for ny skole i 2019

Valg 3

Utviklingsarbeidet ved to store spennende virksomheter:
• Om hvordan helseforetaket bruker Lean-tenkningen i sitt utviklingsarbeid ved
Ellen Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet
• Om forbedringsarbeidet i TINE ved Kristin Mørkved – direktør TINE Produksjon faste produkter

Valg 4

Bedriftsbesøk ved Korterudvegen omsorgsboliger
– Fokus på hvordan det jobbes med kulturen ved arbeidsplassen

1215-1320

Lunsj

1320-1600

PLENUM

1320-1425

Erik Modig – Kommunikasjon som skaper resultater – slik kommuniserer du til hele hjernen

1425-1440

Pause

1440-1600

Anna Kirah – Arbeidsplassen i en tidsalder av turbulens – hvordan lykkes i dag og i fremtiden?
Debatt om Lean, digitalisering, innovasjon, kompetanse ved bl.a. NTNU
Sluttkommentar ved styreleder i Lean Forum Innlandet, Oddbjørn Maurdalen

Se våre nettsider for mer info. www.leanforuminnlandet.no
Meld deg på allerede nå via linken her. Bindende påmelding fra 1.4.2018.
Konferanseavgift kr 1950,- + mva for bedriftsmedlemmer. Kr 2450,- for ikke-medlemmer.

Samarbeidspartnere:

PROGRAM

TORSDAG 3. MAI
FYRVERKERIET KULTURHUS, RAUFOSS

Parallelle sesjoner
KATAPULTSENTERET OG PRODUKTIVITETSSPRANGET
Sporvalg 1
I parallelle sesjoner fra kl. 11:00–12:15, sporvalg 1 vil du høre mer om K
 atapult-senteret – veien videre
mot en verdensledende læringsarena for å utvikle Lean på norsk i en digital hverdag. I tillegg til innlegg
og drøftinger om det nye programmet «ProduktivitetsSpranget» for SMB-markedet og digitalisering.
Bidragsytere:
• Christian Silvasti – om erfaringene med Produktionslyftet i Sverige
• Tor Giæver – prosjektleder for ProduktivitetsSpranget i Norge
• Oddbjørn Maurdalen – adm.dir Furnes Jernstøperi – en av de første pilotbedriftene i ProduktivitetsSpranget
• Atle Jensen, Kapabl – fasiliteter workshop og utfordrer rundt tema Lean og digitalisering

VESTRE TOTEN KOMMUNE – BEDRIFTSBESØK
VED RAUFOSS UNGDOMSSKOLE
Sporvalg 2
I parallelle sesjoner fra kl. 11:00–12:15, sporvalg 2 kan du
delta på bedriftsbesøk ved Raufoss ungdomsskole og lære
mer om erfaringene som er gjort. Når 2 ungdomsskoler blir
til 1. NÅ-kultur og felles kulturelt målbilde for ny skole i 2019.
Et viktig første skritt til endring er å kjenne egen kultur. Kjenner man sin organisasjonskultur godt, er grunn
laget mye bedre for å sette seg nye mål når man skal endre eller utvikle sin organisasjon.
Vestre Toten kommune har tatt dette på alvor ved å innføre kulturanalyse som en del av opplæringsmodellen
i Lean kontinuerlig forbedring. På Raufoss ungdomsskole vil ungdomsskolene (Reinsvoll ungdomsskole og
Raufoss ungdomsskole sammen) vise hvordan de har arbeidet med Lean i form av kulturanalyse og tavler.
Ungdomsskolene startet med Lean vinteren 2017 ved å gjennomføre en kulturanalyse der alle ansatte var
med. To av planleggingsdagene i august 2017 ble brukt til å konkretisere tiltak etter analysen for å utvikle en
ønsket felles skolekultur mot sammenslåing i 2019. Arbeidet mot felles skolekultur har en solid forankring hos
de ansatte takket være bred involvering.
Vestre Toten ungdomsskole er under bygging på Raufoss og vil stå ferdig til bruk høsten 2019. Skolen vil
erstatte de to nåværende ungdomsskolene, Reinsvoll ungdomsskole og Raufoss ungdomsskole, som samles
til én skole fra 1. august 2019. Ved oppstart vil det være ca. 430 elever og rundt 90 ansatte ved skolen.

UTVIKLINGSARBEIDET HOS SYKEHUSET INNLANDET
Sporvalg 3
I parallelle sesjoner fra kl. 11:00–12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om Sykehuset
Innlandet og om hvordan helseforetaket bruker Lean-tenkningen i sitt utviklingsarbeid
ved Ellen Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med
primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester,
utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. For å nå dette målet må vi utnytte
alle gode virkemidler. Verdi for pasienten, god pasientflyt, kvalitet og pasientsikkerhet utgjør selve kjernen i arbeidet.
Ellen Henriette Pettersen er lege og direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. I tillegg til å legge til rette
for god kvalitet på pasientbehandlingen jobber hun med utvikling av det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet
i Innlandet. Nye arbeidsformer og ny sykehusstruktur skal på plass og hun er sentral i arbeidet med utvikling av
gode prehospitale tjenester, desentraliserte tjenester, tjenester i samarbeid med kommunene og spesialiserte tilbud.
Hun sitter også i utvidet ledergruppe ved Institutt for helsevitenskap NTNU i Gjøvik. Pettersen er genuint opptatt av
forbedringsarbeid og sammenhengen mellom hverdagslige endringer og de store forandringene helsevesenet står
overfor. Hun har flere års erfaring med LEAN med spesielt fokus på ledelse og pasientforløp.

FORBEDRINGSARBEIDET I TINE
Sporvalg 3
Kristin Mørkved, direktør TINE Produksjon faste produkter.
I parallelle sesjoner fra kl. 11:00–12:15, sporvalg 3 vil du høre mer om forbedrings
arbeidet til TINE og deres produksjonssystem som har fått navnet DRIV og målet
er sikker, stabil og effektiv drift. DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og
skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av beste praksis.
TINE Produksjon omfatter vel 30 anlegg spredd over hele landet og omfatter produksjon av ost, smør,
melkepulver, grøt, desserter, yoghurt, rømme i tillegg til alle varianter av melk, fløte og juice. Anleggene har
derfor betydelig variasjoner i størrelse, produksjonsteknologi og også til en viss grad i lokal bedriftskultur.
Som et ledd i effektiviseringsarbeid er det ønskelig å jobbe i retning av standardisering og enhetlig arbeids
metodikk, samtidig som vi ivaretar den store lokale kompetanse som finnes. TINE Produksjon har derfor
utviklet og er i gang med implementeringen av sitt eget produksjonssystem. Produksjonssystemet har fått
navnet DRIV og målet er sikker, stabil og effektiv drift.
DRIV bygger på anerkjente LEAN prinsipper og skal beskrive hvordan vi jobber og legge vekt på deling av
beste praksis.
I dette foredraget vil det gis en oversikt over arbeidet med utvikling og implementering av DRIV og en kort
status på hvor de er i dag og planer videre. Hun vil også vil berøre både de områder de har lykkes med og
områder som har vært utfordrende.

VESTRE TOTEN KOMMUNE – BEDRIFTSBESØK VED
KORTERUDVEGEN OMSORGSBOLIGER
Sporvalg 4
I parallelle sesjoner fra kl. 11:00–12:15, sporvalg 4 vil du høre mer om erfaringer og deres fokus på
hvordan det jobbes med kulturen ved arbeidsplassen.
Et viktig første skritt til endring er å kjenne egen kultur. Kjenner man sin organisasjonskultur godt, er grunn
laget mye bedre for å sette seg nye mål når man skal endre eller utvikle sin organisasjon.
Vestre Toten kommune har tatt dette på alvor ved å innføre kulturanalyse som en del av opplærings
modellen i Lean kontinuerlig forbedring.
Korterudvegen omsorgsboliger var den første enheten i kommunen som gjennomførte en kulturanalyse i
form av å være pilot. De har jobbet med Lean siden 2014.
Leder i enheten vil fortelle om sine erfaringer med bruk av metoden knyttet til kultur og hvordan de har
jobbet med tiltak i etterkant. Hun har også erfaring med kulturanalyse fra den andre enheten hun leder,
Raufosstun omsorgsboliger, som innførte Lean i 2017. Denne siste enheten gjennomførte en medarbeider
undersøkelse før og etter innføring av Lean som viste svært gode forbedringer på mange områder.
Korterudvegen omsorgsboliger ble bygd i 1995 som en av de første i sitt slag i landet. Tilbudet er et reelt
alternativ til sykehjem med heldøgns bemanning av kvalifisert personell. Omsorgsboligen har plass til
mellom 13 og 16 beboere med ca. 20 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

