
Lean Forum Bergen 

Hva er Lean? 

Hva er Lean Forum Bergen? 

Medlemstilbud 



2 

Lean – en ledelsesfilosofi som setter 

kunden i fokus 

• Stammer fra Toyota og bilindustrien 

• Implementert i mange industribedrifter  

• I den senere tid blitt adoptert av 

tjenestesektoren 

 

 

 

 

 

• Hensikten er å fjerne sløsing eller aktiviteter som ikke er 
verdi-skapende for kunden.  

 

• Det er medarbeiderne som jobber i prosessene som 
har kunnskap til å forbedre dem 

 

• Organisasjonen skal forbedre seg etter kundens 
behov og ledelsens strategi 
 

 

Forbedret prosessflyt gir økt effektivitet og høyere kundeverdi 

Historie og utbredelse Hovedtrekk i perspektivet 



Lean fokuserer på 5 områder som 

sammen sikrer varig forbedringskultur: 



Vi skal produsere det samme, med mindre 

ressurser 
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 Kundetilfredshet 

 Produktivitet 

 Gevinst 

 Kundeansvar 

 Produksjonskapasitet  

 Kvalitet 

 MAT 

 Kortere leveringstid 

 Før: 

 Etter: 

Gammel prosess tid = 45 timer 

Ny prosess tid = 17 timer 

Ikke verdiskapende prosess 
steg/ tid, dvs. sløsing, 
tidstyver, kø, flaskehalser, 
etc. 

Verdiskapende prosess 
steg 

 Unødvendige prosess-steg 

 Feil 

 Prosesstid 

 Plass 

 Sløsing 

 Flaskehalser 

 Flytting/ transport 

 Uklare roller 



Hvor ligger potensialet for Lean:  

Oppdragsmottak 

Roller og ansvar 

Fra 
• Lite eller ingen 

prosessbeskrivelse 
• Stort rom for tolkning av 

hvordan oppgaver  skal utføres 
• Stor personavhengighet 
• Lite etterlevelse 
• Ikke standardisert systembruk 

Til 
• Velbeskrevne prosesser 
• Detaljerte arbeidsbeskrivelser for 

alle standardoppgaver 
• Kontroll av at prosesser og 

arbeidsbeskrivelser faktisk følges 
• God tilgjenglighet av 

dokumentasjon 
 

Fra 
• Innkomne oppgaver kommer 

”vilkårlig” til enkeltpersoner 
• Mange kanaler for innkomne 

oppdrag 
• Mangel av kvalitetskontroll 

Til 
▪ Et inngangspunkt for alle 

innkommende oppdrag 
▪ Dedikert rolle til å fordele 

oppgaver 
▪ Egne prosesser for krav av 

forskjellige størrelser 
 
 Fra 

▪ Prosjekter og oppgaver fordeles 
på personer, ikke roller 

▪ Uklar ansvarsfordeling 
▪ Mangelfulle stillingsbeskrivelser 
▪ Utfordringer mellom grensesnitt 

Til 
▪ Grundige stillings- og rolle-

beskrivelser med spesifisering av 
kompetansebehov 

▪ Tydelig ansvarsfordeling 

Standardisere prosesser  

og rutiner 



Hva er Lean Forum Bergen: 

Lean Forum Bergen er et tverrfaglig initiativ som skal bidra til:  

• Å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling gjennom 

kompetanseutvikling og gjensidig utveksling av erfaringer, for 

på denne måten styrke forbedringsarbeidet i private og 

offentlige virksomheter. 

• Å øke samarbeidet om innovasjon og virksomhetsutvikling 

mellom forskjellige typer industri, offentlig og privat 

tjenesteyting samt forskning - og utdanningsmiljøer 

• Å gjennomføre erfaringsutvekslinger gjennom bedrifts - og 

virksomhetsbesøk, felles treningsfasiliteter, konferanser, 

møteplasser og studietilbud.  

• Forumet er åpent for alle interesserte. 



Lean Forum Bergen, initiativtakerne: 
Interimsstyret: 

Hakon Torvund, Beerenberg 

Trond Wiik, Frank Mohn AS. 

Barbro Marie Meland, Helse Bergen 

Rolf Paulsen, Jæger AS 

Øystein Vie, Rolls-Royce 

Tom Ivar Omdahl, Samarbeidsutvikling AS 

Camilla Gangsøy, Tine Meierier 

Anne-Christine Fiksdal, Tryg Forsikring 

John Magnar Bøe, DNB Livsforsikring 

Erik Hovden, Veidekke 

Signe Syrrist, Høgskolen i Bergen 

 

Arbeidsutvalget: 

John Magnar Bøe, Vital Forsikring ASA, leder 

Trond Wiik, Framo 

Øystein Vie, Rolls-Royce Bergen Engines 

Tom Ivar Omdahl, Samarbeidsutvikling AS 

Anne-Christine Fiksdal, Tryg  Forsikring 

Signe Syrrist, Høgskolen i Bergen 



Historikk 

21. mai 2012 

• Mai 2011: Kick-off,  initativtakerne møttes 

• Juni 2011: Interimsstyre etablert, arbeidsutvalg etablert 

• 10. November 2011: Lean Forum Bergen stiftet: 

– John Magnar Bøe, DnB Livsforsikring, styreleder 

– Trond Wiik, Frank Mohn 

– Øystein Vie, Rolls-Royce 

– Signe Syrrist, Høgskolen i Bergen 

– Camilla Gangsøy, Tine 

– Ingvild Sunde, Helse Bergen 

– Sekretariat: Samarbeidsutvikling Norge 

• 22.03.12: Første medlemsmøte, Jæger Automobil AS, kåret til årets 
Leanbedrift av Lean Form Norge i 2011. 

 

 

 

  

 

 



Medlemstilbud: 



Medlemstilbud 

Basert på Lean Forum Bergens egen medlemsundersøkelse la styret 

opp til følgende plan for 2012: 

• Kvartalsvise medlemsarrangementer  

– Aktuelle Leantema og bedriftsbesøk kombinert med 

erfaringsutveksling og praktisk arbeide med leanverktøy 

• Informasjon og diskusjonsforum for medlemmene på egen nettside 

• ”Lean-dagen” 21. februar 2013  

– Temadag med interessante foredrag, erfaringsutveksling og 

workshops 

• Nettverksbygging 

– Medlemsoversikt med muligheter for nettverksbygging og 

erfaringsutveksling 





Medlemstilbud 



Kundeverdi 

21. mai 2012 



Her kommer heading  

• Under tittel 

– Og kanskje en undertittel til 

21. mai 2012 



Lean-dagen 2013 
Sett av 21. februar 2013 til årets ”Lean dag”  
kl. 09.00-16.00: Radisson Royal Hotel, Bryggen 
 

Noen av foredragene: 
 

 
 

Lean Forum Bergen, hvem er vi til for og hva skal vi tilby: 
Vår viktigste målgruppe for medlemskap i Lean Forum Bergen er tjenesteytende og produksjonsorientert 
virksomhet innenfor privat og offentlig sektor. Størrelse og geografisk plassering er ikke viktig, men interesse 
for, og ønske om kompetanse for Lean er avgjørende. 
Medlemsmassen har varierende modenhet innenfor Lean. Det gir oss mulighet for å legge opp kurs på 
forskjellige nivåer hvis vi ønsker det. De mest nærliggende gruppene er ”Nybegynner”, ”viderekomne” og 
”toppledelse” 

   

Helhetlig 
tilnærming til 
forbedring  
Anne Kverneland 
Bogsnes, 
Fylkesdirektør i NAV 
Hordaland 

 

Lærende 
organisasjoner 
Bjarne Berg Wig, 
Forfatter og daglig leder 
i Lean Learning Institute 

 

Årets Lean dag er først og fremst en inspirasjon til ledelse av 
Lean arbeid.  Her har alle som leder Lean arbeid mulighet å 
hente inspirasjon og læring.  Dette gjelder så vel koordinator 
som daglig leder. 

Sett av tiden i 
dag !! 

http://www.leanforumbergen.no/


Medlemskap: 

• Firmamedlem: 

– Fortrinnsrett til deltakelse på arrangementer 

– Tilgang til nyhetsbrev og nettverk 

– Rabattert deltakeravgift for maks. 5 deltakere 

– Medlemsavgift 2012: kr.3000,- 

• Privat medlem: 

– Tilbud om alle medlemsarrangementer 

– Tilgang på nyhetsbrev og relevant informasjon fra forumet 

– Nettverksbygging 

– Ingen medlemsavgift 

• Bli medlem:  

– http://leanforumnorge.no/no/regionale-forum/lean-forum-bergen/bli-

medlem-av-lean-forum-bergen 

 



Takk for 

oppmerksomheten 


