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ARBEIDSLIVET I EN
DIGITAL HVERDAG
NHOs årskonferanse i januar 2018 hadde hovedtema
«Verdien av arbeid» og belyste blant annet spørsmålene:
• Hvordan legger vi best til rette for at det skapes verdier
i norske bedrifter?
• Hvilke typer jobber vil vi ha i fremtiden?
Under årets konferanse tar vi utgangspunkt i disse
spørsmålene og vil spesielt drøfte:
• - Hva er forholdet mellom Lean, Lean på norsk og alle de
andre begrepene som Design Thinking, Agile, Industri 4.0,
Lean Startup, Tjenestedesign osv?
• Forholdet mellom virksomhetsstrategi og systematisk
forbedringsarbeid når næringslivet skal bli grønnere,
smartere, mer nyskapende og ikke minst mer produktivt.
• Hvilken kompetanse må en virksomhet bygge opp internt
og hva er veien for å komme dit?
Konferansen legger vekt på å presentere og drøfte bedrifts
case, og hvilken rolle eksterne og interne rådgivere har for
å bygge tilstrekkelig endringskompetanse.
Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Lean
prosjekt ønsker vi å løfte fram virksomheter som representerer
ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse
og for at a
 ndre virksomhetene kan lære av og blir inspirert av
dem. Prisene blir delt ut under festmiddagen.

Ved å delta på konferansen vil du bli bedre
rustet til å skape verdier i din virksomhet!
Vi ønsker deg velkommen til årets konferanse!
Hilsen Styret og programkomiteen
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PROGRAM
DAG 1: Tirsdag 6/11

NYHET!
BEFORE LEAN 5/11
– BLI KJENT-MIDDAG
KL 20:00–22:00

0800–0930

Registrering/kaffe

0830–0915

Ekstratilbud: Lean på norsk/Lean basic

0930–0940

Velkommen
v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

DAG 2: Onsdag 7/11
0900–0930
PLENUM

Digital21 og fremtidens arbeidsliv
v/Mats Carlin og Gaute Knutstad

0930–1300

Parallelle bransjesesjoner:

VALG 1

• Produktivitetsspranget, ny satsning fra Lean Forum Norge

VALG 2

• Levedyktig næringsmiddelindustri i Norge

VALG 3

• Offentlig sektor

VALG 4

• Helse

VALG 5

• Industri

VALG 6

• Transport

1300–1400

Lunsj

0940–1100
PLENUM

Good Thinking, Good Products v/Michael Ballè og Daryl Powell

1100–1130

Pause

1130–1300

Parallelle sesjoner på tvers av bransjer innenfor temaene:

VALG 1

• Ny teknologi og Lean

VALG 2

• Design Thinking

VALG 3

• Lean Startup

VALG 4

• Hvordan lykkes industrien med digitalisering ved hjelp av Lean?

1400–1530
PLENUM

«Pecha Kucha Spesial»: Ledelse av morgendagens forbedringsarbeid
v/Eva Gjøvikli, André Knüppel og Gaute Knutstad

VALG 5

• Fremtidens lederrolle

1530

Avslutning

VALG 6

• Hva skal til for å lykkes med Lean? (Kun etter lunsj)

1300–1430

Lunsj

1430–1600

Parallelle sesjoner innenfor samme tema som før lunsj
(plukk og miks før og etter lunsj)

1600–1630

Pause

1630–1800
PLENUM

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
og finalistene til Årets norske Leanvirksomhet

1800–2000

Mingling

2000–0100

Festmiddag med utdeling av prisen for Årets norske
Leanvirksomhet og kåring av Årets norske Leanprosjekt
Inspirasjonsforedrag v/Bård Brænde

Tirsdag 6/11: Plenumssesjoner

4

Festmiddag

Good Thinking, Good Products
Michael Ballé og Daryl Powell
Michael Ballé

Daryl Powell

In this interactive plenary keynote,
Michael and Daryl discuss how lean is in
fact an education system to promote learning rather than a production system
that promotes process improvement. Be prepared to change the way you think!

Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen (H)
og presentasjon av finalistene til
Årets norske Leanvirksomhet

Torbjørn Røe
Isaksen

med utdeling av priser for Årets
norske Leanvirksomhet og kåring
av Årets norske Leanprosjekt
Prisen Årets norske Leanvirksomhet har som formål å løfte fram virksomheter
som representerer ledende praksis innen Lean i Norge for å gi dem
anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem.
Årets norske Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på
vurderingene til en fagkomitè.

After dinner speaker:

Kontinuerlig kultur?
Bård Brænde
Equinor
Mongstad

GKN Aerospace
Norway

Glencore
Nikkelverk

Hydro Aluminium
Høyanger

Hydro Aluminium
Sunndal

Bård
Brænde

Vi vet alle at vi trenger vel så mye kultur som struktur for å lykkes med
kontinuerlig forbedring og endringer mot det digitale.
Bård vil i sitt innlegg sette fokus på hvordan vi kan snakke til hjertet for å få
hodet med på endringer, og setter skråblikk på hvorfor kulturutvikling også
trenger kontinuitet – ikke bare medarbeiderundersøkelser- og samtaler.

KONFERANSEN
SOM GIR MULIGHETEN
TIL Å VÆRE TETT PÅ
FOREDRAGSHOLDERE,
LEAN-EKSPERTER,
DELTAKERE OG LEAN
FORUM REGIONENE.

Tirsdag 6/11: Parallelle sesjoner
NY TEKNOLOGI OG LEAN
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I denne sesjonen skal vi se på hvordan man ved hjelp av ny teknologi og Lean-prinsipper
kan lage effektive og automatiske kundeprosesser. Vi møter Sector Alarm, som tok i
bruk Agile prinsipper for å automatisere og effektivisere kundeprosesser. I tillegg møter
vi Kolonial.no som har jobbet med Lean, lederskap og digitalisering på tvers av hele
virksomheten. Vi vil få en gjennomgang av hvordan Kolonial.no anvender ny teknologi
og Lean-metodikk i forbedringsarbeidet både på
kundeflater og kjerneprosesser.

DESIGN THINKING

2

Design Thinking eller «brukersentrert problemløsing som fostrer innovasjon» er et
populært tema og har blitt omfavnet av selskaper i alle industrier. Denne sesjonen tar deg
gjennom en interaktiv workshop som vil gi deg innsikt i og
praktisk a
 pplikasjon av Design Thininking i en Lean setting.

LEAN STARTUP
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Dagens bedrifter opplever et krav til omstilling sterkere enn noensinne. For å kunne
holde følge med endringer som skjer i markedet, står bedrifters innovasjonsevne
sentralt. Hvordan kan man få bedrifter til å innovere basert på kundebehov og
muligheter i markedet? I denne sesjonen møter vi ulike
bedrifter og får høre om deres digitale reise.

HVORDAN LYKKES INDUSTRIEN MED
DIGITALISERING VED HJELP AV LEAN?
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Vi lever i en tid preget av digitalisering, økt tilgjengelighet av data om kunden, egne prosesser
og produkter. Hør hvordan 2 av Norges største industribedrifter, Elkem og Hydro, jobber med
digitalisering og Lean i dag og få et innblikk i fremtiden. Hva fungerer og hva fungerer ikke?
Hvilke utfordringer står man overfor ved innføring av mer digitale hjelpemidler, og hvordan
henger dette sammen med utviklingen av en Lean organisasjon?

FREMTIDENS LEDERROLLE
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Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Teknologi og digitalisering
gjør det mulig å løse oppgaver på nye og vesentlig mer effektive måter. Samtidig
gir ny teknologi en helt annen tilgang til informasjon og innsikt enn tidligere. For å
fullt ut kunne nyttiggjøre seg av disse mulighetene vil det kreve helt andre former for
samarbeid, organisering og kompetanse. Disse endringene fører samtidig til andre
krav, behov og forventninger til lederne.
Formålet med denne sesjonen er å belyse hva som vil kjennetegne framtidens
lederrolle og hvordan ledere med Lean-erfaring
og kompetanse kanskje har et fortrinn.

HVA SIER FORSKNING OM LEAN?
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Hva skal til for å lykkes med Lean?
Lean i seg selv høres veldig enkelt ut, men likevel er det mange bedrifter som ikke
får det til. Dette foredraget, basert på forskning fra Lean Management, presenterer:
Hvilke kritiske suksessfaktorer må du ta hensyn til for at din organisasjon er en av
de som lykkes?
Styrk verdikjeden gjennom et Leanorientert kundeleverandørforhold
For å fremme verdiskapingen og styrke konkurranseevnen har mange bedrifter
fokus på internt forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder.
I bedrifter hvor en stor del av verdiskapingen er knyttet til strategiske leverandører
i verdikjeden kan eksternt rettet forbedringsarbeid i forsyningskjeden være et
supplement til det interne forbedringsarbeidet.

Onsdag 7/11: Plenumssesjoner
Digital21 og fremtidens arbeidsliv
Mats Carlin (SINTEF Digital) og
Gaute Knutstad (SINTEF Manufacturing)
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«Pecha Kucha Spesial»: Ledelse av
morgendagens forbedringsarbeid
Mats
Carlin

Gaute
Knutstad

Digitaliseringen er allerede i ferd med
å få stor betydning for både samfunnslivet og næringslivet. Den blir gjennom
gripende – den er en industriell revolusjon.
Digitalisering skjer og utvikles uavhengig av tradisjonelle næringer og
sektorer. Den griper inn uavhengig av måten vi som samfunn er organisert på.
Den griper inn på tvers.
Det betyr at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompe
tanse på tvers – vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers – vi må utvikle
bedrifter som opererer på tvers – vi må utvikle regelverk på tvers – og vi må
sørge for at forvaltningen også kan operere på tvers.
Digital21 har gjennom ett år sett på hvordan dette kan gjøres på en måte som
kommer hele bredden av næringslivet til gode, og som bidrar til at næringslivet
kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i takt med digitaliseringen.

Eva Gjøvikli (Deloitte), André Knüppel (Kolonial.no)
og Gaute Knutstad (SINTEF Manufacturing)

Vet du hvordan din bedrift skal lede morgendagens
forbedringsarbeid i en verden hvor endringstakten økes og
grensene mellom bedrifter, bransjer og sektorer viskes ut?
Gjennom lyn-presentasjoner og nye digitale læringsformer
gleder vi oss til å levere en involverende og inspirerende
avslutningsseanse på årets Leankonferanse.
Deloitte, SINTEF og Kolonial.no vil bli utfordret på en
ny presentasjonsform kalt «Pecha Kucha Spesial».
Foredragsholderne kan vise 20 bilder, men får bare
bruke 20 sekunder på hvert bilde. På totalt 6 minutter og
40 sekunder skal de altså klare å inspirere og formidle sitt
budskap, hvor du vil høre om ledelse av morgendagens
forbedringsarbeid.

Eva
Gjøvikli

André
Knüppel

Gaute
Knutstad

Videre vil vi benytte crowdsourcing av idéer, en ny og fremtidsrettet
samhandlingsmetode, for å drive erfaringsutveksling og utnytte den
intellektuelle kapitalen i og utenfor LFN-nettverket. Etter seansen får
deltakerne en guide til fremtiden med konkrete verktøy og initiativer som
kan tas med hjem og gjennomføres i egen organisasjon, for å være bedre
rustet til å svare ut fremtidens utfordringer. Med andre ord; en avslutningsseanse du ikke vil gå glipp av!

Onsdag 7/11: Parallelle sesjoner


PRODUKTIVITETSSPRANGET

NY SATSNING FRA LEAN FORUM NORGE (LFN)
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Produktivitetsspranget er en ny nasjonal Leansatsing fra LFN støttet og finansiert
av Stiftelsen Teknologiformidling. Programmet er rettet mot SMB segmentet og går
over 18 måneder. En unik mulighet til å skape varige endringer og en selvgående
virksomhet innen Lean. Nå kjøres en pilot med 6 deltagerbedrifter fra ulike steder i
Norge. Det inngår eksamensrettet kurs som gir 7,5 studiepoeng. Konseptet bygger
på det svenske Produktionslyftet som er gjennomført i over 240 svenske bedrifter
fra 2007 og frem til i dag. Vi satser på en større videreføring av programmet i
Norge fra høsten 2019. Programmet gjennomføres med coacher fra ulike rådgiverselskap i Norge. Det inngår eksamensrettet kurs som gir 7,5 studiepoeng.

HELSE

I denne delen av programmet har du mulighet til å lære mer om hvordan
Oslo universitetssykehus på en meget god måte har klart å beholde de gode
resultatene over tid – etter at konsulentene har dratt sin vei. Du får også høre
om et prosjekt som sykehuset har startet og gjennomført uten ekstern støtte,
med meget gode resultater. Prosjektene kommer fra Medisinsk genetikk,
Brystdiagnostikk og Kjøkkenet.

INDUSTRI

LEVEDYKTIG NÆRINGSMIDDELINDUSTRI I NORGE
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Norsk næringsmiddelproduksjon står ovenfor stadig tøffere konkurranse, også
fra utenlandske aktører. Det er en rekke fellestrekk mellom de ulike bedriftene og
de utfordringene de står ovenfor: Verdiskapingen må økes, ressurseffektiviteten
må opp og flyten forbedres. Dette må til for å skape langsiktige og trygge
arbeidsplasser. Flere av bedriftene har drevet med forbedringsarbeid lenge med
gode resultater, men behovet for ytterligere forbedring
er der. Andre deler av industrien er helt i oppstartsfasen i sin forbedringsreise, fra håndtverk til industri.

OFFENTLIG SEKTOR
Offentlig sektor er inne i en tid med store endringer påvirket av endret
brukeradferd, ny teknologi og forventninger om høy grad av digitalisering.
Hør hvordan offentlig sektor jobber med Design Thinking i en Lean setting
for å forbedre og effektivisere prosesser på tvers av etater.
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I denne delen av programmet har du mulighet til å lære mer om hvordan
Oslo universitetssykehus på en meget god måte har klart å beholde de gode
resultatene over tid – etter at konsulentene har dratt sin vei. Prosjektene
kommer fra Medisinsk genetikk, Brystdiagnostikk og Kjøkkenet. Du får også
høre om et prosjekt som sykehuset har startet og gjennomført uten ekstern
støtte, med meget gode resultater.

TRANSPORT
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Alle har et forhold til transport, enten det er fly, bane eller vei. På årets konferanse
kan du høre hvordan noen av de største aktørene innenfor bransjen i Norge har
jobbet med Lean og kontinuerlig forbedring. Dette blir en spennende seanse hvor
OSL, Ruter, Sporveien og Bane Nor vil fortelle om sine erfaringer, prosjekter og
resultater. Det legges opp til interaktive seanser hvor du kommer tett på prosessene
og de som har konkret erfaring fra arbeidet.

BLI MEDLEM
I LEAN FORUM
NORGE
FÅ RABATT PÅ LEANKONFERANSEN
Pris for bedriftsmedlemskap er differensiert etter størr
else på bedrift. Les mer om dette på
www.leanforumnorge.no/om-oss/bli-medlem
Lean Forum Norge er et åpent forum for å fremme verdi
skapning gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling.
Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og
”Lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid.
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.

PRAKTISK
INFORMASJON
KONFERANSEAVGIFT
2-dagers konferanse (inkludert festmiddag dag 1):
Kr 9.500,- for ikke-medlemmer
Kr 8.000,- for bedriftsmedlemmer

LEAN FORUM NARVIK

Grupperabatt for bedriftsmedlemmer: Kom 5, betal for 4.
Større grupper over 10 – ta kontakt via
post@leanforumnorge.no for tilbud.
Alle priser er ekskl. mva.
Overnatting kommer i tillegg.
PÅMELDING
Påmelding skjer via våre hjemmesider:
www.leanforumnorge.no
Spørsmål kan rettes til sekretariatet:
Lean Forum Norge
Mobil: 406 08 131/930 11 955
Mail: post@leanforumnorge.no
Mer utfyllende informasjon om hele
konferansen kan du finne på vår hjemmeside:
www.leanforumnorge.no
KONFERANSESTEDET
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu.
OVERNATTING
Overnatting på konferansehotellet booker du via
påmeldingsskjemaet.

www.leanforumnorge.no

8

