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 - Vi gjør virksomheten selvgående innen Lean 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Standard Arbeidspraksis 
Lær deg de forskjellige verktøyene i  

Standard Arbeidspraksis. 
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Hensikten med kurset 
Å forstå viktigheten med en standard kan være vanskelig på enkelte områder, men om 

man tar i bruk de riktige verktøyene vil man enkelt kunne identifisere sløsing som ligger 

i produksjonen. Standard arbeidspraksis er et sett av verktøy som man systematisk tar 

i bruk for å identifisere dagens beste standard. Disse verktøyene er blant annet, Tids 

studie, Enpunktsleksjoner (EPL), Standard operasjons blad, kapasitets analyse, 

prosess og operatør-balansering, Spagetti-kart og Part/Quantity analyse. Disse 

verktøyene gir en oversikt for hvor man har sløsing, noe som gjør det enkelt å skape et 

kontinuerlig forbedringsgrunnlag. Verktøyene gir alle muligheten til å bli bedriftens 

detektiv på å identifisere sløsing. 

Kurset passer for 

Kurset er rettet mot alle som arbeider med Lean innen vareproduserende industri. 

Forkunnskaper innen Lean er en fordel, men ikke en nødvendighet. 

Gjennomføring 
Kurset er delt opp i en teoretisk og en praktisk del. Der man først lærer seg viktigheten 

med standard og hvordan man tar i bruk de respektive verktøyene innenfor Standard 

Arbeidspraksis. I den praktiske delen ser man på hvordan man bruker verktøyene for å 

etablere en beste standard. 

Innhold 
I kurset gjennomgås: 

 Lean-filosofi 

 Standarder 

 Standard Arbeidapraksis 

 Standardisering 

 Pull og sugbasert produksjon 
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Program 

Kurset strekker seg over to dager:  

Program dag 1 Program dag 2 

08.30-09.00 

Innledning, presentasjon, 

dagens agenda. 

08.00-09.00 

Tilbakeblikk på dag 1 

09.00-10.00 

Lean-introduksjon 

09.00-12.00 

Praktisk øvelse 

10.00-11.00 

Standarder 

12.00-13.00 

Lunsj 

11.00-12.00 

Standardisering 

13.00-14.30 

Øvelsen fortsetter 

12.00-13.00 

Lunsj 

14.30-15.00 

Oppsummering 

13.00-14.00 

Pull, sugbasert produksjon 

 

14.00-14.15 

Pause 

 

14.15-16.00 

Standard Arbeid 
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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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