
Agenda Lean Svart Belte
Samling 1: 
4 dager

Dag Tema Beskrivelse

1

Hva er Lean i Norge i 
dag? 

Erfaringsdeling fra 
deltagerne

Presentasjon av 
prosjektoppgave

Felles middag på kvelden 

Norge – en sinke i forbedringsarbeidet?
Hva er Lean blitt i Norge?
Diskusjon og innlegg om bransjer, 
suksesshistorier og –kriterier. Evolusjon vs. 
revolusjon. Kontinuerlig forbedring vs. store 
omveltninger

2

Hvordan bygge et 
forbedringsprogram

Fasilitering

Benchmarking – ikke 
industriell turisme
Forberedelse til 
bedriftsbesøk

Stegene i å utvikle et komplett program for 
virksomheten som tar hensyn til visjon, 
strategi, prinsipper, retning, kompetanse og 
forbedringer.

Godt forberedt benchmarking kan gi uendelig 
inspirasjon om en vet hva en skal se etter – og 
planlegger  deretter.

3 Bedriftsbesøk 

Vi besøker en bedrift som har mange års 
erfaring med Lean. Deltagerne vil på dette 
besøket gjennomføre Benchmarking. 

4

Debrief av bedriftsbesøk

Målinger i Lean

Organisering av 
organisasjoner i henhold 
til flyt

Verdien av målinger – hvor og hvordan vi 
måler. Suksesskriterier for målinger, 
datainnsamlingsplan, definisjoner og 
praktiske målinger.

Er hierarkiet den beste måten å organisere en 
virksomhet? Konflikten flyt vs. hierarkiske 
målinger. Hindringer og analyser.

Samling 2:
4 dager

Dag Tema Beskrivelse

5

Endringsledelse og kommunikasjon

Oobeya – Big Room – War Room

Toyota Kata

Prosjektrevisjonens plass i forbedringsarbeidet.
Det viktigste suksesskriteriet for vellykket 
gjennomføring. Ledere som vil. Hvordan?
Lag eget war room og øv på gjennomføring. 
Innarbeid rutiner for å få full effekt.
Øv inn Katas og legg opp til egne for din 
virksomhet.

6

Lean innenfor IT

Lean Start-up 

Lean innovasjon

Lean Construction

Lean har tatt ulike former innenfor IT, Start-up, 
innovasjon og byggebransjen. Vi ser her på 
hvordan Lean brukes innenfor disse områdene og 
dere lærer det grunnleggende. 

7

Inspirasjonsdag

Felles middag på kvelden

Foredragsholdere fra flere bedrifter som har vært 
gjennom Lean-reiser. 

8

Digitalisering og robotisering

Digitale verktøy i Lean – hva finnes 
der ute?

Presentasjon av prosjektoppgaver

Eksamen og utdeling av diplom

Digitalisering/robotisering tvinger seg fram. 
Hvordan evne omstillingen i virksomheten for å 
omforme virksomheten i slike tider? Endring til 
annen organisering, andre typer oppgaver som 
skal gjøres, få ansatte «oppover i næringskjeden».
Roboter i databehandling – ikke bare et verktøy i 
industrien.

Krav for sertifisering: Bestått eksamen og prosjektoppgave
Mellom samlingene skal deltagerne jobbe med en prosjektoppgave
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