
Fredag 11. mars kl. 09:00-13:00 inviterer vi til Smart Produksjon del 3; 

Lean, digitalisering og økt produktivitet

Sted: Thon Hotell Surnadal

Meld din interesse for deltakelse via epost innen tirsdag 8. mars hvis du er interessert i å få idéer til å effektivisere produksjonsprosessene 

ved din bedrift!

Hver enkelt bedrift kan møte med så mange deltakere som de ønsker. Egenandel på kr 750,- pr deltaker som inkluderer kaffe, litt møtemat og 

en enkel lunsj.

Påmelding til: magne@innveno.no

https://proneo.no/
mailto:magne@innveno.no


Fredag 11. mars kl. 09:00-13:00 inviterer vi til Smart Produksjon del 3; 

Lean, digitalisering og økt produktivitet

Innleder og tema:
Eivind Reke – Senior Rådgiver SINTEF Manufacturing AS: 

Lean, digitalisering og produktivitet: forretningsutvikling gjennom utvikling av mennesker
Gaute Knutstad – Prosjekter Produktivitetsspranget -SIVA: 

Produktivitetsspranget
Helge Totland og Serkan Eren – Senior Rådgivere SINTEF Manufacturing AS:

Erfaringer fra produktivitetsspranget og startprogrammet.
Roald Boge, Innveno

«Vilje og evne til endring og kontinuerlig forbedring»
Det som ikke er i utvikling, er under avvikling ---

Orientering om det planlagte videre utviklingsprogrammet

Spørsmål og svar: Hva vil vi oppnå med lean og digitalisering

Program:

https://proneo.no/


Hvorfor er Lean viktig?

Lean, eller kontinuerlig forbedring, er et tankesett og en metode for å forbedre kvalitet og resultater i en kontinuerlig prosess. Metoden 
betyr og betinger en sterkere medvirkning og engasjement fra bedriftenes ansatte, noe som vil styrke trivselen og bedre arbeidsmiljøet. 

Ordet «Lean» er engelsk og betyr slank eller det å gjøre slankere. I praksis handler kontinuerlig forbedring om å gjøre alle prosesser rimeligere, 
raskere og bedre.

Eivind Reke sitt tema denne dagen er: 

Lean og digitalisering er nøkkelen til produktivitet, lønnsomhet og dermed konkurransekraft for fremtidens norske industribedrifter. Hva må til for å lykkes og 
hvor starter vi?

Gaute Knutstad vil snakke om: 

For å lykkes med produktivitetsforbedringer må det jobbes fokusert over tid. Produktivitetsspranget er utviklet nettopp for å støtte bedrifter som ønsker å ta 
spranget mot bedre produktivitet. 

Helge Totland og Serkan Eren vil belyse:

Produktivitetsspranget finnes både som et 18 måneders fullskalaprogram og som et mindre startprogram. Vi deler erfaringer fra bedrifter som har deltatt i 
både fullskalaprogrammet og startprogrammet.


