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Lean Videregående 

Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der  
kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen 

 

 

"Vi gjør virksomheter selvgående innen Lean" 



 

Hensikten med kurset 
Hensikten med kurset er å gi deg som opplever utfordringer rundt Lean-

implementeringen i egen virksomhet en dypere forståelse for Lean.  Moderne 

produksjon gjennom Lean krever systematisk forbedringsledelse på alle nivåer i 

organisasjonen.  På kurset gir vi deg som deltager opplæring i hvordan skape en Lean-

kultur. Du vil også lære å styre Lean-arbeidet mot mål og lykkes med å utvikle en 

organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. 

Kurset passer for 

Alle som har erfaring med Lean-implementering eller har gjennomført vår 

Industrilederskole. Kurset er spesielt interessant for ledere og de som arbeider aktivt 

med å følge opp forbedringsprosesser. 

Gjennomføring 
Kurset går over fem dager sammenhengende, eller tre dager sammenhengende i to 

omganger. Det legges vekt på praktisk bruk av underviste verktøy, med god fordeling 

mellom teori og praksis.  Kurset gjennomføres i Norges eneste fullskala 

produksjonssimulator i Lean Lab Norge AS sine lokaler, noe som gir mulighet til å 

implementere og teste effektene av forbedringene som innføres gjennom dagene. Uken 

avsluttes med en skriftlig eksamen.  

Alternativt kan kurset gjennomføres hos en vertsbedrift med reelle oppgaver fra 

bedriften. Alle oppgavene vil foregå i faste grupper, hvor du får praktisk erfaring i 

gruppeledelse og gruppedynamikk. Gruppeoppgavene presenteres avslutningsvis i 

plenum. 

Innhold 
 Lean-filosofi og -lederskap 

 Lean-organisasjon 

 Målstyring 

 Lean og kvalitet 

 Utjevning 

 Verdistrømsanalyse 

 Kunde/leverandør  

 Flyt- og pullsystemer 

 Balansering 

 Takttid 

 Standardisert arbeid 

 

 

 



 

Praktiske opplysninger 
Kurset kan holdes hos vertsbedrift eller i Lean Lab Norge AS sine lokaler. Deltakerpris 

og kursdato oppgis ved forespørsel.. Prisen inkluderer materiell, maler og bespisning 

alle dager og faktureres ved påmelding. 

 

Påmelding til kurset: 

Harald Westgaard 

E-post: Harald.Westgaard@sintef.no        

Telefon: +47 412 01 757                        

Tor Giæver 

E-post: tor.giaver@sintef.no 

Telefon: +47 908 54 715       

Eller gå inn på vår hjemmeside: www.sintef-lean.no/kurs.html       

 

 

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til: 

Knut Sandbakken 

E-post: knut.sandbakken@sintef.no       

Telefon: +47 918 56 109 

Eller gå inn på vår hjemmeside: www.sintef-lean.no/kurs.html       
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