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ARBEIDSLIVET I EN
DIGITAL HVERDAG
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Innovasjon
Norge

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 bedriftscase, og hvilken rolle
eksterne og interne rådgivere har for å bygge tilstrekkelig endringskompetanse.
Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å løfte
fram virksomheter som r epresenterer 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

Programkomité:

11 nominerte til Årets
Leanprosjekt

Stem på
Årets norske
Leanprosjekt!

1.

ABB AS, Prosess Automasjon, Olje og gass
Prosjekt: Intelligent Projects

2.

Aker Solutions AS
Prosjekt: Monteringsprosess for subsea produksjons
utstyr ved Tranby produksjonsfabrikk («Juletrær»)

3.

Beerenberg Services AS
Prosjekt: Isolasjonsarbeid på offshoreplattform

4.

BIR privat
Prosjekt: Fra tyt til flyt (Prosessforbedring – Moderne
avfallsløsninger)

5.

BIR privat
Prosjekt: Mindre rot, bedre tid
(6S i avd. Gjenvinningstjenester)

6.

EFD Induction Norway
Prosjekt: From Good to Great (FGTG)

7.

Equinor ASA
Prosjekt: Riggflytting i verdensklasse

8.

FINN.no kundesenter
Prosjekt: Fra stress til zen

9.

Lerøy Seafood Group
Prosjekt: Lerøy Fossen

10.

NAV Moss
Prosjekt: Økonomisk sosialhjelp – Fra søknad til vedtak

11.

TINE Produksjon/TINE SA
Prosjekt: DRIV – implementering av Leanbasert
produksjonssystem i Tine

KONFERANSEOMRÅDET

Årets norske Leanprosjekt deles ut under
tirsdagens festmiddag. Denne prisen har
som formål å skape motivasjon og entusiasme
for Lean ved å løfte frem gode e
 ksempler på
forbedringsprosjekter, uavhengig av hvor langt
hele virksomheten har kommet på sin leanreise.
Prosjekter fra flere b
 ransjer konkurrerer om
årets pris, og p
 resenterer seg ved hjelp av
plakater som er utstilt i konferanse
området (merket rødt
på kartet)

Hvordan
stemme?
Avstemming skjer via SMS.
Hvert prosjekt får tildelt et eget
nummer. Hver deltaker har
kun én mulighet til å
avgi en stemme.
Vinneren
vil bli kåret basert
på vurderinger av en
fagjury og stemmer
fra konferanse
deltakerne.

(Detaljert kart finner du på side 15)
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PROGRAM
DAG 1: Tirsdag 6/11

NYHET!
BEFORE LEAN 5/11:
Bli kjent-middag
kl. 2000–2200

0800–0930

Registrering/kaffe

0830–0915

Ekstratilbud: Lean på norsk/Lean basic

0930–0940

VELKOMMEN
v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

0940–1100
PLENUM

GOOD THINKING, GOOD PRODUCTS
v/Michael Ballé 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?

VALG 5

Fremtidens lederrolle

VALG 6

Hva sier forskning om Lean (kun etter lunsj)

1300–1430

Lunsj

1430–1600

PARALLELLE SESJONER INNENFOR SAMME TEMA SOM FØR LUNSJ

1600–1630

Pause

1630–1800
PLENUM

NÆRINGSMINISTER TORBJØRN RØE ISAKSEN
OG FINALISTENE TIL ÅRETS N
 ORSKE 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
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DAG 2: Onsdag 7/11
0900–0930
PLENUM

DIGITAL21 OG FREMTIDENS ARBEIDSLIV
v/Mats Carlin (SINTEF Digital) og Gaute Knutstad (SINTEF Manufacturing)

0900–1300

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

1400–1530
PLENUM

«PECHA KUCHA SPESIAL»: LEDELSE AV MORGENSDAGENS FORBEDRINGSARBEID
v/Eva Gjøvikli (Deloitte), André Knüppel (Kolonial.no) og Gaute Knutstad (SINTEF Manufacturing)

1530

AVSLUTNING

Tirsdag 6/11 kl. 08.30–09.15: Ekstratilbud
Lean på norsk / Lean basic
I denne sesjonen får du en kort introduksjon om hva Lean er.
Viggo Johannessen, seniorrådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt
Kjell Sigve Kvalavåg, seniorrådgiver i SINTEF Manufacturing

Viggo
Johannessen

Kjell Sigve
Kvalvåg

Sven
Kværnrud

Eivind Fauskanger, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Tirsdag 6/11 kl. 09.40–11.00: Plenum
Good Thinking, Good Products
Michael Ballé og Daryl Powell

In this interactive 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!

Michael Ballé

Daryl Powell

Michael Ballé og Daryl Powell er begge prisvinnende forfattere innen Lean ledelse,
og kommer for å inspirere oss om dette temaet i konferansens første plenumssesjon.
Michael Ballé, Ph.D., er en prisvinnende forfatter og coach med over tyve års erfaring innen Lean forskning
og praksis. Han er medgrunnlegger i «Project Lean Enterprise», «French Lean Institute» og «Instituet Lean
France».Ballé er medforfatter på tre prisbelønte (Shingo Research Award) bøker om Lean: «The Gold Mine»,
«The Lean Manager» og «Lead with Respect».
Daryl Powell, Ph.D., er til daglig Lean Programme Manager i Kongsberg Maritime sin Subsea divisjon, og
førsteamanuensis II ved IØT (NTNU). Powell har de siste 10 årene vært med på å utforme og implementere
Lean-programmer i forskjellige industrier, inkludert bilindustrien, elektronikk, og olje og gass. Siden 2014 har
Powell vært aktivt involvert i utformingen av Kongsberg Maritime – Subsea sitt globale Lean-program, The
KONGSBERG Way; p
 rogrammet som blant annet førte til at Kongsberg Maritime – Subsea mottok prisen Årets
norske Leanvirksomhet i 2017. Sammen med Prof. Dr. Torbjørn Netland fra ETH Zurich mottok han i 2017
Shingo-forskningsprisen for boken «The Routledge Companion to Lean Management».

Monica
Rolfsen

Monica Rolfsen bidrar også i denne sesjonen. Hun er dekan og professor ved NTNU.
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Tirsdag 6/11 kl 11.30–16.00: Parallelle sesjoner
VALG 1: NY TEKNOLOGI OG LEAN
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 effektivise
re 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 for
bedringsarbeidet både på kundeflater og kjerneprosesser.

Sector Alarm: Kjell-Arne Hagen, økonomidirektør.
Kolonial.no: André Knüppel, COO.
Fasilitator: Piers Hawkins, Senior Manager i Deloitte.

Kjell-Arne
Hagen

André
Knüppel

Piers
Hawkins

VALG 2: DESIGN THINKING
Design Thinking eller «brukersentrert problemløsing
som fostrer innovasjon» er et populært tema og har blitt
omfavnet av selskaper i alle industrier. Designdrevet
innovasjon reduserer ventetiden for kreftdiagnose. Det tok
Oslo universitetssykehus opp til tre måneder å fortelle pa
sienten om kulen i brystet var kreft eller ikke. For pasienten
er ventetiden en stor påkjenning, og for å kunne behandle
kreft, er tidlig funn helt avgjørende. Med midler fra Design
drevet innovasjonsprogram begynte Oslo universitetssyke
hus en prosess for å redusere ventetiden
med hjelp av Designit. Målet var å redu
sere ventetiden med 75 %, med hjelp fra
brukerorientert problemløsning. Når det
kommer til kreftdiagnoser, kan tid bety
forskjellen mellom liv og død.
Marie
Hartmann

Denne økten er en interaktiv workshop som komprimerer
Deloitte og Market Gravitys kjente innovasjonsprosess, og
tar deltakerne fra post-its til prototype på 60 raske minutter.
SIKT: Marie Hartmann: CEO & Founder.
Helse Sør-Øst RHF: Andreas Moan, Dr.med. og
prosjektdirektør.
Deloitte: Andreas Bryn Edesberg, Senior Consultant.
Fasilitator: Andre Nordal Sylte, Manager i Deloitte.

Andreas
Moan

Andreas Bryn
Edesberg

Andre Nordal
Sylte

VALG 3: LEAN STARTUP
Dagens bedrifter opplever et krav til omstilling sterkere enn n
 oensinne. NAV: Kristian Munthe, Avdelingsdirektør
For å kunne holde følge med endringer som skjer i markedet, står
Ytelsesfag ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.
bedrifters innovasjonsevne sentralt. Hvordan kan man få bedrifter til å Fasilitator: Jarle Strømmen, Senior Manager i EY.
innovere basert på kundebehov og muligheter i markedet? Vi møter
Wilhelmsen Ships Service: Rune Nygaard,
NAV, som gjennomgår en større endring innen digitalisering og har de Business manager Ventures.
siste årene økt fokus på brukernære metoder for å skape raskere og
Fasilitator: Bjørn Grenman, Partner i Deloitte.
bedre tjenester for sine brukere. Et av prosjektene, DigiSyfo, har gjen
nom bruk av agile arbeidsteam og Lean Startup-metodikk skapt raske
og bedre resultater for sine brukere. I tillegg
møter vi også Wilhelmsen Ships Service,
som har identifisert d
 igitalisering som en
nøkkeldriver for fremtiden. W
 ilhelmsen
har de siste årene hatt et stort fokus på
digitalisering for kontinuerlig optimalisering
av både kundeprosesser og interne
Kristian
Jarle
Rune
Bjørn
prosesser. De har tatt i bruk Venture Path,
Munthe
Strømmen
Nygaard
Grenman
Deloittes metode for rask prototyping, og
utviklet digitale løsninger for den globale
skipsflåten.
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VALG 4: HVORDAN LYKKES MED DIGITALISERINGEN VED HJELP AV LEAN?
Elkem: Håvard Moe, Senior Vice President Research,
Technology and Projects.
Fasilitator: Jostein Moe, Partner i C2U.

Vi lever i en tid preget av digitalisering, økt tilgjengelighet av
data om kunden, egne prosesser og produkter. Hør hvordan
to av Norges største industribedrifter, Elkem og Hydro, jobber
med digitalisering og Lean i dag og få 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?
Hydro: Sven Kværnrud, leder for Hydros
sentrale forbedringsteam AMBS
og Andreas Skodvin, Vice President,
Product Area Manager.

Sven
Kværnrud

Andreas
Skodvin

Håvard
Moe

Jostein
Moe

VALG 5: FREMTIDENS LEDERROLLE
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.

Olav Bådsvik

Tale Skjølsvik

Øyvind Hasaas

Bjørnar Skas

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.
Sesjonen kan by på følgende foredragsholdere:
• Tale Skjølsvik – doktorgrad i strategi fra BI og jobber
som professor i teknologiledelse ved Handelshøyskolen
USN og ved OsloMet.
• Øyvind Hasaas – flyplassdirektør Gardermoen
• Olav Bådsvik – leder for Lean i Equinor
Sesjonen vil bestå av kortere innlegg om temaet
fremtidens lederrolle fra de 3 deltagerne, som
inkluderer refleksjon fra akademia/forskning,
halvstatlig virksomhet og industri. Deretter vil
Bjørnar Løwe Skas fra EY fasilitere en panel
debatt med deltagerne for å dykke enda
dypere ned i problemstillingen.

VALG 6: HVA SIER FORSKNING OM LEAN?
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?

v/Kjell Gjestad, Vice President – Supply Chain i
Kongsberg Maritime Subsea
v/Ann-Charlott Pedersen, Professor ved Insitutt for
industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU
v/Elsebeth Holmen, Professor ved Insitutt for industriell
økonomi og teknologiledelse ved NTNU

v/Eirin Lodgaard, forsker i SINTEF Manufacturing
Styrk verdikjeden gjennom et
Leanorientert kunde – leverandørforhold
For å fremme verdiskapingen og styrke konkurranse
evnen har mange bedrifter fokus på internt forbedrings
arbeid 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.

Kjell
Gjestad

Ann-Charlott
Pedersen

Eirin
Lodgaard
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Tirsdag kl 16.30-18.00:
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
og presentasjon av finalistene til
Årets norske Leanvirksomhet
Fasilitatorer:
Kjetil Staalesen, Spesialrådgiver i LOs Næringspolitiske avdeling
og styret i Lean Forum Norge og Viggo Johannessen, Senior
rådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt og leder i Leanpriskomiteen

Torbjørn Røe
Isaksen

Kjetil
Staalesen

Viggo
Johannessen

EQUINOR MONGSTAD
Equinor Mongstad i Nordhordland ble satt i drift i 1975 og består i dag av et oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg og en råoljeterminal. Noen
av våre konkurransefortrinn er at vi er tett integrert med Equinors øvrige virksomhet gjennom rørledninger, og vi har dypvannskaier som
egner seg for eksport av store laster til Asia og USA. Havnen er den største i Norge målt i tonnasje, og er en av de største og mest fl eksible
olje- og produkthavnene i Europa. Raffineriet har en kapasitet på 12 millioner tonn råolje per år, og produserer 50% mere enn det totale
drivstoffforbruket i N
 orge. Over halvparten av vår produksjon går til eksport, og vi konkurrerer i et verdensmarked der det er overkapasitet
på raffinering. For å lykkes i dette markedet, er det en forutsetning at vi kontinuerlig forbedrer oss for å overleve. Vi er 750 engasjerte og
stolte medarbeider som hver dag jobber for å sikre videreutvikling av industriarbeidsplassen Mongstad. Vårt fokus på standardisering,
fjerning av sløsing og forbedringsarbeid for å øke sikkerhet, forbedre pålitelighet og sikre effektiv drift, har gitt resultater. I 2017 satte an
legget produksjonsrekord, har forbedret flere sentrale sikkerhetsindikatorer og i tillegg økt effektivitet i vårt vedlikehold. Gjennom fokus på
Lean og kontinuerlig forbedring har vi lykkes med å skape engasjement og tro på Equinors visjon « Vi former fremtidens energi».

GKN AEROSPACE NORWAY
GKN Aerospace Norway har mer enn 40 års erfaring med avansert produksjon av flymotorkomponenter til både kommersielle og militære
fly. For å k onkurrere i det globale markedet må bedriften tenke nytt og arbeide mer effektivt. Dette har vært en del av bedriftens kultur i
lang tid men er i senere år forsterket av GKNs global Lean Operating Model. Lean blir brukt som strategi for å forbedre flyteffektivitet ved
hjelp av nøkkelprinsippene just-in-time og visuell styring. Det fokuseres på trening og tenkning i alle ledd av organisasjonen for å skape en
kultur hvor alle ser etter waste i alle ledd og kontinuerlig jobber med prosessene for å gjøre disse mer robuste og effektive.

GLENCORE NIKKELVERK
Glencore Nikkelverk har ca. 520 ansatte og inngår i Glencore Nickel sammen med virksomheter i Canada, New Caledonia og Australia.
Bedriften produserer nikkel, kobber, kobolt, edelmetaller og svovelsyre og er blant de 5 største nikkelraffineriene i verden. I 108 år har
medarbeiderne på Glencore Nikkelverk produsert metaller og svovelsyre i verdensklasse. I 2014 startet bedriften sitt arbeide med å
innføre sitt eget lean-baserte «Nikkelverk Business System» for å styrke sikkerhets- og kvalitetsarbeidet gjennom å legge bedre til
rette for involvering av alle medarbeidere i forbedringsarbeidet. Satsingen er bygget opp rundt 4 prinsipper som utgjør kjernen i vår nye
operasjonelle modell og som omfatter å forstå utfordringen, lage gode team, drive proaktivt prosessarbeid og utvikle synlige ledere. Etter
5 år har resultatene ikke latt vente på seg. Vi ser gode fremskritt spesielt på sikkerhets- og kvalitetsområdene og vi ser en gradvis kultur
endring i retning av forbedringskulturen vi ønsker.

HYDRO ALUMINIUM HØYANGER
Hydro Høyanger er Norges eldste og minste aluminiumsprodusent med 160 ansatte, og er ett av Hydros fem aluminiumverk i Norge.
Hydro Høyangers mål er å drifte bærekraftig og produsere høykvalitets valseblokker i aluminium og være foretrukken leverandør til
kunder i europeisk bilindustri. Grunnlaget for dette målet ligger i Hydro Høyangers forretningssystem, AMBS, som er bygget rundt
Lean-filosofien. Hydro Høyanger har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av forretningssystemet i Hydro, og forbedringssystemet er
over tid tatt i bruk og forankret i både produksjons- og stabsavdelinger. De ansattes engasjement og systematikk i forbedringsarbeidet
og stolthet i å dele forbedringer med andre, har ført til at Hydro Høyanger på tross av sin størrelse er regnet blant eliten av verdens
aluminiumsprodusenter og har status som A-leverandør til alle sine kunder.

HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL
Hydro Sunndal er Europas største og mest moderne aluminiumsprodusent med 700 ansatte. Aluminiumverket har gjennom systematisk
arbeid med sitt forretningssystem Aluminium Metal Business System etablert en kultur hos de ansatte der forbedringer er en del av deres
daglige arbeid. For å kunne ivareta sin posisjon som foretrukken leverandør jobber Hydro Sunndal kontinuerlig med å redusere variasjoner
i driften, for å levere produkter av høy kvalitet og sikre en kostnadseffektiv produksjon gjennom verdikjeden. Grunntanken er at involvering
skaper engasjement og eierskap til arbeidsplassen, noe som er avgjørende for å kunne oppnå gode produksjon- og HMS-resultater.
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Tirsdag kl 20:00: Festmiddag
– med utdeling av priser for Årets norske Leanvirksomhet
og kåring av Årets norske Leanprosjekt

Praksis innen Lean i Norge for å gi dem anerkjennelse og for
at andre virksomheter kan lære og bli inspirert av dem. Årets norske
Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene
til en fagkomité.
Prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode
eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet
på sin Leanreise. Vinneren kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferanse
deltakerne og fagjuryens vurderinger.

TIDLIGERE VINNERE AV
ÅRETS NORSKE LEANVIRKSOMHET:

TIDLIGERE VINNERE AV
ÅRETS NORSKE LEANPROSJEKT:

2011: Jæger Automotive

2013: Westcon

2012: Hydro AS Karmøy Metallverk og

2014: KLP Banken

Kongsberg Automotive AS Raufoss Couplings

2015: Oslo universitetssykehus, AMG Ullevål

2013: Alcoa Mosjøen

2016: Sykehuset Innlandet, Kirurgisk Avdeling

2014: FINN.no kundesenter

2017: KLP Banken

2015: Gilje Tre AS
2016: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
2017: Kongsberg Maritime Subsea

After dinner speaker:

Kontinuerlig kultur?
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.
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Onsdag kl 09.00–09.30: Plenum
Digital21 og fremtidens arbeidsliv
Mats Carlin og Gaute Knutstad
Digitaliseringen er allerede i ferd med å få stor betydning for både samfunnslivet og
næringslivet. Den blir gjennomgripende – 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.

Mats Carlin

Det betyr at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse
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 digitaliseringent.

Gaute
Knutstad

Mats Carlin er forskningssjef i SINTEF Digital og er opptatt av teknologiene som
endrer arbeidslivet, han har også vært sentral i arbeidet med Digital21
Gaute Knutstad er forskningssjef i SINTEF Manufacturing og er opptatt av hvordan
digitalisering kan forsterke arbeid og utvikle organisatorisk konkurransekraft, han
leder også SINTEF sin konsernsatsing på Vareproduksjon

DIGITAL21
Regjeringen tok i industrimeldingen
våren 2017 initiativ til etableringen av
Digital21. Digital21 presenterer i denne
strategien til sammen 64 tiltak som skal bidra
til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta
i bruk ny teknologi i takt med digitaliseringen. Digitalisering
gir mange muligheter for et land som Norge. Digitalisering
er gjennomgripende og berører alle sektorer og alle deler av
næringslivet. Vi kan imidlertid ikke bli best i alt. Derfor foreslår
Digital21 en styrket, målrettet og helhetlig satsing på de viktigste
områdene – innen utdanning og kompetanseheving, forskning og
virkemidler for innovasjon. Anbefalingene bygger blant annet på
arbeidet i seks ekspertgrupper, i tillegg til en bred dialog med
mange interessenter. For å sikre god involvering av hele bred
den av norsk næringsliv er det gjennomført innspillsmøter. Til
sammen 600 personer fra ulike virksomheter
har deltatt i møtene, som har vært av
holdt på elleve steder rundt i hele
DE 64 ANBEFALTE
landet. Dette har gitt viktige
TILTAKENE ER RETTET
innspill til anbefalingene
MOT FEM HOVEDOPPGAVER
som presenteres i
strategien.
1: Etablere en relevant kunnskaps- og
teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet.
2: Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
3: Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle
en næringsrettet infrastruktur
4: Sørge for cybersikkerhet – som et
nødvendig premiss
5: Utvikle et offentlig rammeverk som
stimulerer innovasjon
og digitalisering
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Onsdag kl 09.30-13.00: Parallelle bransjesesjoner


VALG 1: PRODUKTIVITETSSPRANGET
NY SATSNING FRA LEAN FORUM NORGE (LFN)

Produktivitetsspranget er en ny nasjonal Leansatsing fra LFN
støttet og fi
 nansiert 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.
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 v
 idereføring av programmet i Norge
fra høsten 2019. Programmet gjennomføres med coacher fra
ulike rådgiverselskap i Norge.

Karsten
Midthaug

Oddbjørn
Maurdalen

Birgitta
Öjmertz

Richard
Berglund

Jan Granås

Jostein Moe

Gaute
Knutstad

BAKGRUNN
OG HENSIKT
Lean Forum Norge har siden
oppstarten i 2009 analysert et stort
antall omstillings og forbedringsprosesser
i norsk næringsliv, som har hatt til hensikt å styrke
produktivitet og innovasjonsevne. De beste eksemplene
finnes i hovedsak innen den globalt konkurranseutsatte
industrien. Gjennom dette arbeidet er det blitt klarere at
den store gruppen av små og mellomstore virksomheter
(SMB), som ofte er mindre konkurranseutsatte, henger
etter i produktivitetsutviklingen. De regionale Lean
forumene har et omforent syn at det etableres et
nytt nasjonalt forbedringsprogram for SMBer som
gjør at de bedrer endringsevnen og dermed
styrker produktivitet og
innovasjonstakt.
Produktivitets
spranget har som formål
å øke produktiviteten i små og
mellomstore virksomheter basert
på samsyn i organisasjonen, sentrale
prinsipper i den norske modellen og
Lean Formålet med pilotprosjektet er
å utvikle og verifisere konseptet, og
etablere en plattform for å sikre et
langsiktig og nasjonalt forbedrings
program, i første omgang for
SMBer.

Knut
Sandbakken

Kristin
Hafskjold

Bo Ericson

Viggo
Johannessen
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VALG 2: LEVEDYKTIG NÆRINGSMIDDELINUSTRI I NORGE
Norsk næringsmiddelproduksjon står ovenfor stadig tøffere
konkurranse, også fra utenlandske aktører. Det er en rekke
fellestrekk mellom de ulike b
 edriftene 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 forbedrings
arbeid lenge med gode resultater, men behovet for ytterligere
forbedring er der. Andre deler av industrien er helt i opp
startsfasen i sin forbedringsreise, fra håndtverk til industri.
Nortura mot Industri 4.0
v/fabrikkdirektør Lars Ove Flaten
DRIV – Produksjonssystemet i TINE Produksjon
v/Øyvind Hatletveit, meierisjef
Ann Elin Hergot, operatør
Thea Valsø Klynderud, ansvarlig for utvikling og
implementering av produksjonssystemet

Øyvind
Hatletveit

Thea Valsøy
Klynderud

Lars Ove
Flaten

Ann Elin
Hergot

Jonas
Langeteig

Øystein Vie

Lerøy Seafood Group
v/Øystein Vie, Head of Operation
Jonas Langeteig, Responsible Lerøy Way Office
Fasilitatorer:
Jostein Moe, Partner i C2U
og Kjell Sigve Kvalavåg, seniorrådgiver i SINTEF Manufacturing

Kjell Sigve
Kvalvåg

Jostein
Moe

VALG 3: 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.

Hallvard
Hoaen

Monica Katrine
Lindstrøm

Max Jensen

Marit Elisabeth
Kobro

Kjetil Dahl

Anita
Vean

Anne
Lundestad

Kjersti
Norheim

Stein Evenvsen

Sammen om digitalisering
v/Hallvard Hoen, Spesialrådgiver i KS
Fra Lean til medarbeiderdrevet innovasjon
v/Max Jenssen, personalsjef og Monica Katrine Lindstrøm, utviklingsveileder
i Harstad kommune.
Når kontinuerlig forbedring ikke lengre gir store
gevinster er radikale endringer nødvendig
v/Marit Elisabeth Kobro, administrerende direktør
og Kjetil Dahl, leder i Reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.
Fra utsikt til innsikt
v/Marte Solfjeld Pettersen, fagleder,
Anita Vean, enhetsleder og Anne Lundestad, avdelingsleder
i Alstahaug kommune.

Marte Solfjeld
Pedersen

Utvikling i elektronisk ruteplanlegging
i hjemmetjenesten
v/ Stein Evensen, Kommunalsjef Helse og velferd
og Kjersti H. Norheim, Enhetsleder i Hjemmetjenesten
i Horten kommune
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VALG 4: HELSE
Oslo universitetssykehus (OUS) og EY inviterer til en inspirerende og interaktiv
sesjon med aktiv deltakelse fra de fremmøtte på sesjonen. Du har mulighet til å
lære mer om hvordan OUS på en meget god måte har klart å beholde de gode
resultatene over tid – etter at konsulentene har dratt sin vei. Prosjektene kom
mer fra Medisinsk genetikk, Brystdiagnostikk og Kjøkkenet.

Beate
Skinningsrud

Christin Thrane
Pedersen

Tone Snare
Berg

Camilla Stolp

Du får også høre om et prosjekt som sykehuset har startet og gjennomført
uten ekstern støtte, med meget gode resultater.
OUS skal ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon til
å kunne benytte Lean metoder og verktøy i kvalitetsforbedringsarbeid innen
pasientforløpsarbeid, pasientsikkerhet, logistikk og prosesser i alle deler av
sykehuset. Medisinsk klinikk fikk dette som et særskilt oppdrag. For å gjen
nomføre oppdraget, etablerte klinikkleder et sykehusovergripende nettverk for
kontinuerlig forbedring som har jobbet systematisk med kompetanseheving.
Hvordan sikre kompetanseoverføring ved bruk av konsulenter?
Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus v/seksjonsleder
Beate Skinningsrud og kvalitetskoordinator Christin Thrane Pedersen

Egil Brevik

Overføring av kunnskap fra et forbedringsarbeid til et annet
Enhet for Brystdiagnostiske senter, Oslo universitetssykehus v/seksjonsleder
Tone Snare Berge og spesialrådgiver Innovasjonsavdelingen Camilla Stolp
Fra «Highway to hell» til oversikt og kontroll
Hovedkjøkkenet ved Ullevål, Oslo universitetssykehus
v/seksjonsleder Egil Brevik
Kjetil Helle

EY bidrar med:
Finn Holm, Partner
Kjetil Helle, Associate Partner
Bård Karlsen, Executive Director

Finn Holm

Bård Karlsen

VALG 5: INDUSTRI
Norsk Industri har alltid jobbet med omstilling, og de siste 30 årene
har mange tatt utgangspunkt i erfaringene med Lean når de har møtt
nye krav til effektivitet og kvalitet.

Stig Fredrik
Mathisen

Kristian Risdal

Flere industribedrifter vil komme og dele av sine prosjekter og
systemer, og hvordan de jobber i dag og hvordan de har kommet dit.
Developing Lean Products and Processes in S
 ubsea Oil & Domain
v/Stig Fredrik Mathisen, Area Program Manager i TechnipFMC
Optimal Optimar - Optimar sin Leanreise med Flowmetoden
v/Arnt Dahle, Vice President Production i Optimar
Kjell Reidar Mydske, Gründer, Partner og daglig leder i Flowit
Bærekraftig kontinuerlig forbedring i Aker Solutions
v/Kristian Risdal, Head of quality and continuous improvement

Kjell Reidar
Mydske

Arnt Dahle
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VALG 6: TRANSPORT
Alle har et forhold til transport, enten det er fly, bane eller vei.
På transportsesjonen under årets Leankonferanse får vi tre
spennende foredrag fra hhv BaneNor, Ruter og Sporveien.
Fellesnevneren for disse er Lean og digitalisering, og
hvordan vi skal lykkes med kontinuerlig forbedring i en
hverdag som endrer seg stadig raskere, der nye digitale
hjelpemidler og verktøy er i stadig endring, og mulighetene
for kontinuerlig forbedring og læring er bedre enn noen
gang før – gitt at data anvendes riktig og endringsledelse
håndteres på riktig måte. Dette er utfordringer som ikke
er bransjespesifikke, og læringsutbyttet er minst like stort
om man ikke har kjennskap til, eller erfaring med transport
og infrastruktursektoren. Det legges opp til en blanding
av foredrag, plenumsdiskusjon og gruppeoppgaver.
Velkommen til tre spennende timer med foredrag,
diskusjoner, læring og kontinuerlig forbedring

Brynjar Gevelt

Tore Martin
Solvang

Marius
Sommerseth

Erfaringer fra en pågående endringsreise
– digitalisering i transportsektoren, hvordan møte
innbyggernes reelle behov?
v/Brynjar Gevelt, leder for avdeling Arkitektur og
Dataforvaltning i Ruter
Reisen fra analog til digital prosess ved hjelp av
innovasjon og Lean i Sporveien
v/Tore Martin Solvang, Senior Konsernutvikler
Marius Sommerseth, Leder Digitalisering og Innovasjon
Jan-Erik Grendsen, Produksjonsleder
Erfaringer fra etablering av arbeid i tråd med Lean
prinsipper i Bane NORs infrastrukturdivisjon
v/Thomas Edlund, leder, produksjonssystem
Fasilitator: Øyvind Rostrup, Senior Manager i EY.

Jan-Erik
Grendsen

Thomas
Edlund

Øyvind Rostrup

Onsdag kl 14:00-15:30: Plenum
«Pecha Kucha Spesial»: Ledelse av morgendagens forbedringsarbeid
v/ Eva Gjøvikli, André Knüppel og Gaute Knutstad

Eva Gjøvikli

André Knüppel

Gaute
Knutstad

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. 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!
Eva Gjøvikli er leder av forretningsområdet Human Capital i Deloitte. Hun har en
tverrfaglig bakgrunn innen økonomi og organisasjon og ledelse. Eva har allsidig konsulentog ledererfaring og har de siste 13 årene arbeidet med utviklingsprosesser på individgruppe og organisasjonsnivå.
André Knüppel er COO i Kolonial.no.

Jørund Vollan

Gaute Knutstad er forskningssjef i SINTEF Manufacturing og er opptatt av hvordan
digitalisering kan forsterke arbeid og utvikle organisatorisk konkurransekraft, han leder
også SINTEF sin konsernsatsing på Vareproduksjon.
Fasilitator: Jørund Vollan, Partner i Deloitte
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Konferanseområdet – Hva er hvor?
VIP

10

Idérommet
Expo 1

Expo 2

Expo 3

5
Inspirasjonsrommet
Kaffe/te

8

O4
Kaffe/te

1

01

02

03

Nedgang
til toalett

2
6
7

Utstillere/stands
C2U
Deloitte
EY
Kiwa
Lean Communications
Produktivitetsspranget
SINTEF Manufacturing

9

10

X1

X2

X3

Garderobe for
Leankonferansen

Åpent trådløst nett:
Navn: Choice-guest

Lean Forum Norge

Hotellets fasiliteter

1. Lean Forum Norge og regionene
2. Årets Leanprosjekt

5. Rast
6. Bar/Lounge
7. Hovedinngang
8. Resepsjon
9. Heis
10. Toalett
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BLI MEDLEM
I LEAN F
 ORUM
NORGE
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.
Pris for bedriftsmedlemskap er differensiert
etter størrelse på bedrift. Les mer om dette på
www.leanforumnorge.no/om-oss/bli-medlem.
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.
Kontakt gjerne Lean Forum Norge
post@leanforumnorge.no for mer
informasjon dersom du ønsker å
være med i et regionalt nettverk.

LEAN FORUM NARVIK

