Seminarium · 25 september 2008 · Lindeskolan · Lindesberg

Lean – ett sätt att effektivisera
privat och offentlig verksamhet
Missa inte ett lika intressant som viktigt seminarium om Lean med konkreta exempel från
olika företags och organisationers förbättringsarbete! Seminariet genomförs i samarbete
mellan APeL, Lindesbergs kommun, Helix, Örebro läns landsting, Trygghetsfonden och
Produktionslyftet.
09:00 Registrering – kaffe och smörgås

12:10 Lunch

09:30 Inledning och bakgrund
Hans Reich · Dagens moderator

11:00 Bensträckarpaus

13:15 Hur införs Lean i ett sjukhus från 1768?
”För oss fanns inget annat alternativ än
att införa Lean då vi aldrig förr varit så
många anställda som producerat så lite
vård … Aldrig förr har vi heller sökt
lösningar i industrin.”
Lena Lundh · Lean-koordinator
Universitetssjukhuset · Lund

11:10 Hur fungerar Lean på kommunnivå?
”Vårt arbete med systematiska
förbättringar på arbetsplatserna ger
högre kvalitet för brukare.”
Katarina Olsson-Fernandinho
Projektledare Vara Lean ·Vara kommun

13:45 Lean i företaget och dess omgivning
”Med hjärta och hjärna arbetar vi för
såväl personalens och företagets som
samhällets bästa.”
Jan-Erik Bark · VD
Starke Arvid · Ljungskile

10:15 Vad är Lean?
”Världens bästa sätt att driva effektiva
företag.”
Hans Reich · Produktionslyftet

11:40 Hur Lean har förändrat IAC
14:15 Gott kaffe
”Lean har förändrat IAC i Färgelanda och
14:40 Varför behövs Lean?
vårt sätt att producera komponenter till
”Människor i tillväxtländer vill också ha
bilindustrin – vi har till och med inspirerat
jobb. Ofta våra jobb.”
kommunen till Lean-arbete!”
Hans Reich · Produktionslyftet
Bo Ericson · Lean-koordinator
IAC Group · Färjelanda
15:20 Summering och avslut

Anmäl dig på www.apel-fou.se!

Seminariet kostar 750:-/person inklusive moms – betala in på bankgiro 5492-4709
samtidigt med anmälan. Glöm inte att ange namn och organisation vid inbetalningen!
För mer information kontakta: agneta.halvarsson@apel-fou.se · 0581-817 29
Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd.
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall

saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser
att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp.
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

