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Kursplan 

Pris og påmelding 
Kr. 3.000,- pr. samling inkl. lunsj (kurset er ikke mva-pliktig), melder du deg på  

3 kurs blir prisen 8.000,- velger du hele kursrekken blir prisen kr. 11.000,- Maks 

14-18 deltakere pr. kurs (se info under hvert kurs), så her gjelder  «først-til-

mølla-prinsippet».  

 

Påmeldingsfrist for 1. samling er 20. november 2019*, og påmelding gjøres til 

registrering@7sterke.no. 
 

 

Hvorfor skal du delta? 
Kursrekken består av fire forskjellige samlinger hvor du kan velge å være med 

på en samling, flere eller alle. Forutsetning for å delta på kurs 2-4 er at du har 

vært med på kurs 1, eller har grunnleggende kompetanse om Lean.  

 

Ved å være med på en eller flere av samlingene vil du bli bedre rustet til å ta  

din egen bedrift videre inn i fremtiden. Samtidig vil du møte andre i samme  

situasjon og knytte verdifulle bekjentskaper som kan være nyttige å ha med 

seg.  

 

Vi ønsker velkommen til en lærerik og nyttig kursrekke! 

Samling nr.: Dato/tid: Tema: Sted: Arrangør: 

1 
10.12.19 

9.00-16.00 
Lean introduksjon 

Klosser  

Innovasjon AS 

KIWA TI 
 

2 
28.01.20 

9.00-16.00 
Faktabaserte beslutninger Mapei AS 

KIWA TI 
 

3 
05.03.20 

9.00-16.30 
Verdistrømsanalyse Eskoleia AS SRM 

4 
02.04.20 

9.00-16.30 

Raske omstillinger  

ved hjelp av SMED 
Schütz Nordic AS SRM 

* Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir for få deltakere.  



 

 

 

 

1. Lean introduksjon (maks 18 deltakere) 
 Introduksjon til Lean, historie. 

 Hva kan vi oppnå ved å bruke Lean? 

 Toyotas 14 prinsipper. 

 Hvorfor er endring nødvendig. 

 Utvikling av en Lean organisasjon. 

 Lean spill. 

 

 

2. Faktabaserte beslutninger (maks 20 deltakere) 
 Faktabasert problemløsningsprosess. 

 Data og fakta, - hva er forskjellen? 

 «Go to Gemba» basis for læring og utvikling. 

 Six sigma 

 Hva er den naturlige variasjonen? 

 Hva er usikkerheten i data og analyser? 

 Måleusikkerhet og stikkprøver. 

 Objektivitet i presentasjon av data. 

 Faktabasert ledelse av forbedringsarbeidet. 

 Faktabasert kommunikasjon øker trivselen på arbeidsplassen! 

Målgruppe:  

 Ledere og driftspersonell som er ansvarlig for drift og forbedringsarbeid. 

 Kurset vil bevisstgjøre deg hva «fakta» kan bidra med til bedre drift og arbeidsmiljø. 

Målgruppe:  

 Ledere og driftspersonell som er ansvarlig for drift og forbedringsarbeid. 

 Kurset vil bevisstgjøre deg hva «fakta» kan bidra med til bedre drift og arbeidsmiljø. 



 

 

 

 

3. Verdistrømsanalyse (maks 15 deltakere) 
 Innledende kort teori om ulike sløserier og viktigheten av god flyt i verdi-

kjedene, deretter en mer detaljert teori om verdistrømsanalyse, samt      

definisjon og beskrivelse av målet for analysen. 

 Utvalgt kort verdikjede fra vertsbedrift som et reelt case. 

 Innsamling av relevant informasjon/fakta for hver av delprosessene i verdi-

kjeden. Dette sys sammen i en helhetlig beskrivelse av nåsituasjonen,       

angående kundebehov, «vareflyt», informasjonsflyt, kapasiteter,                

begrensninger, sløseri, tap, lagernivåer, gjennomløpstider etc. 

 

 

4.  Raske omstillinger ved hjelp av SMED (maks 14 deltakere) 
 Kurset er delt opp i en teoretisk og en praktisk del.  

 I teoridelen forklares innledningsvis hvordan SMED-metodikken      

henger sammen med Leankonseptet, før det tas en grundig              

gjennomgang av teorien og metodikken SMED. 

 Deretter praktisk trening i metodikken, i en utvalgt prosess/maskin hos 

vertsbedriften. 

 Drøfting av suksesskriterier for innføring av SMED i egen virksomhet. 

 Relevant kursmateriell er inkludert.  

Målgruppe:  

 Ledere, støtteressurser og medarbeidere som ser behov for, samt søker, en effektiv            

metodikk for å redusere sløsing og tap knyttet til omstilling.  

Målgruppe:  

 Ledere, støtteressurser og medarbeidere som ser behov for, samt søker, en effektiv            

metodikk for å redusere sløsing og tap knyttet til omstilling.  


