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 - Vi gjør virksomheten selvgående innen Lean 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

SMED-kurs 
Lær deg hvordan din bedrift kan bli mer effektiv 

med innføringen av SMED 

 

 

  

 

 

 

 

- Reduser omstillingstiden!   
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Hensikten med kurset 
Kunders økende krav til produkter og tjenester kan gi organisasjoner utfordringer 

tilknyttet endrings- og omstillingsprosesser. SMED er en metodikk innen Lean hvor 

fokuset er rettet mot hva bedrifter kan gjøre for å redusere sløseri tilknyttet 

omstillinger. Kursdeltakere får både teoretisk og praktisk opplæring i hvordan din 

bedrifts omstillingstid kan optimaliseres.      

 

Kurset passer for 

Virksomheter som har startet arbeidet med Lean, og ser behovet for å gå dypere inn i 

standardisering av omstillinger.  

 

Gjennomføring 
Kursdeltakere lærer den teoretiske bakgrunnen for konseptet SMED og hvordan SMED 

gjennomføres i praksis. Kurset holdes hos vertsbedrift og de praktiske oppgavene 

relateres til bedriftens virksomhet.  

 

Innhold 
I kurset gjennomgås: 

 SMED-teori 

 Prosjekttavle 

 Analyse av omstillinger 

 Utarbeide og implementere 

omstillingsstandarder  
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Program 

Kurset strekker seg over to dager:  

Program dag 1 Program dag 2 

Introduksjon til kurset og 

presentasjon av deltakere 

 

Forbered omstillingen etter 

ny standard 

SMED-teori 

Hvorfor SMED, og hvordan 

systematiserer vi SMED-

arbeidet. 

Gjøre og filme omstillingen 

etter ny standard. Denne 

gangen utført med nye 

rutiner og provisoriske 

løsninger for nye tekniske 

løsninger. Omstillingen 

filmes. 

Prosjekttavle Analyse 

Ny standard for omstilling 

Filme en omstilling Presentasjon av dagens 

resultater 

Analyse av omstilling 

Lage ny foreløpig standard 

for omstilling 

Avslutning 

Presentasjon i plenum  
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Praktiske opplysninger om kurset  
Kurset holdes hos vertsbedrift. Deltakerpris og kursdato oppgis på forespørsel.   

Påmelding til kurs: 

Knut Sandbakken 

E-post: knut.sandbakken@sintef.no       

Telefon: +47 918 56 109 

eller                        

Tor Giæver 

E-post: tor.giaver@sintef.no 

Telefon: +47 908 54 715       

 

 

Spørsmål vedrørende kurs kan rettes til: 

Knut Sandbakken 

E-post: knut.sandbakken@sintef.no       

Telefon: +47 918 56 109 
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