
 
 

 

 
Lean Strategi og Ledelse 
21. mars 2018, Oslo 
 
Kursbeskrivelse 
Endring og omstilling er blitt regelen, ikke unntaket, i norsk arbeidsliv. Mange forbedringsplaner- og 
aktiviteter mislykkes pga. motstand i organisasjonen. 
I kurset Lean strategi og ledelse tar vi tak i lederrollen knyttet til innføring av Lean. Hvilke krav stilles 
til ledelsen? Vi tar for oss kritiske suksessfaktorer for å lykkes med Lean og kontinuerlig forbedring, 
herunder motstand og motivasjon i forbedringsarbeidet.  
For å oppnå god læringseffekt vil undervisningen veksle mellom teoretisk innføring, gjennomgang av 
praktiske eksempler, gruppearbeid og fremføringer. 
Kurset holdes av erfarne kursholdere med ledererfaring og erfaring fra en rekke Lean 
forbedringsprosjekter. 
 
Program 
 
0830 Start 

o Hva er Lean 
o Hvordan komme i gang med Lean 
o Hva er Lean ledelse 

 
1200 Lunsj 
 

o Viktige metoder og verktøy 
▪ Strategiske og operative verktøy 
▪ Visuell styring 

o Hvordan skape kultur for kontinuerlig forbedring 
o Praktisk kunnskap om kritiske suksessfaktorer for å lykkes med Lean 

forbedringsarbeid 
 
1600 Avslutning 
 
Etter endt kurs vil du kunne: 

o Forstå hva du bør legge vekt på når du vil innføre en kultur for kontinuerlig 
forbedring 

o Være rustet til å tilrettelegge og benytte strategiske og operative verktøy innen Lean 
o Legge plan for å komme i gang med Lean i egen virksomhet eller forstå hvordan 

fortsette med innføring av Lean 
 
Målgruppe 
Dette er et kurs for deg med noe erfaring innen forbedringsarbeid og som skal være pådriver, enten 
som leder eller som endringsagent. 
 
Kursmateriell 
Det vil bli utdelt kompendium ved oppstart av kurset og det kan noteres direkte i dette heftet. 
  



 
 

 

 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20180046 - 21. mars 2018, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
21. februar 2018 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4400,- for NITO-medlemmer 
Kr. 5700,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. 
Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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