
Kompetenceudviklingsforløb

LEAN–praktiker



Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN 
i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring 
procesoptimeringer med anvendelse af diverse LEAN-værktøjer.

Uanset om du arbejder i produktion, administration eller service.

HVORFOR SKAL DU DELTAGE? 



Der sættes, på dette kursus, fokus på kompetenceudvikling inden for LEAN. 
Under hele kurset bliver der lagt vægt på: 

• Inddragelse af deltagerne 
• Sparing og erfaringsudveksling 
• Gruppearbejde som arbejdsmetode
• At LEAN-principper SKAL være elementær viden
• At deltagerne lærer at se spild (MUDA) 
• At deltagerne får forståelse for, og kan gøre brug af basale LEAN-værktøjer 
• At deltagerne forstår facilitatorens/lederens rolle under LEAN-implementering
• At team-samarbejde og kommunikation hænger uhjælpeligt sammen med succesfuld 
  LEAN-implementering
• At arbejdsmiljø og LEAN kan gå hånd i hånd
• At du arbejder med en case, der giver øjeblikkelig værdi i dit område
• At du som LEAN-facilitator kan bidrage med din viden efterfølgende på nye cases 

FORMÅL



VORES DIFFERENTIERING

• Almennyttig tilgang
• Partner relationer
• Kunder der kan og vil udvilke sig
• Forstå kundens forretning & udfordringer
• De rigtige ting
• Mulighedernes land & oplevelser
• Indefra
• Vedholdenhed
• Visualisering 
• Hands-on
• Effektmåling



UNDERVISER 
Jeg, Erna Storgaard, har arbejdet med LEAN siden 2007, og som selvstændig 
konsulent på området siden 2010.
Oprindelig er jeg uddannet speditør, og har været i transportbranchen i over 
20 år, hvor jeg har arbejdet som disponent, men også som kvalitetschef, og 
sidst men ikke mindst med procesoptimeringer ved hjælp af 
LEAN-metoderne.

Som selvstændig kalder jeg mig ofte ikke LEAN-konsulent, men i højere grad 
LEAN-praktiker, da det er hvad jeg til enhver tid lægger vægt på, - det at 
gennemføre tingene i praksis, og se dem virke.

Arbejdet med LEAN kræver masser af tålmodighed, vedholdenhed og ikke 
mindst ejerskab for gennemførsel i den enkelte virksomhed – det går jeg 
rigtig meget op i, da det er virksomheden, lederne, medarbejderne, ja alle i 
virksomheden som skal gennemføre forandringerne, som kommer til at føle 
dem på egen krop, og som mærker effekten heraf, efterhånden som LEAN-
metoderne benyttes i virksomheden.



Deltageren følger et skræddersyet kursusforløb. Forløbet er arrangeret så deltageren, over en 11 
ugers periode, kun skal være væk fra virksomheden 5 dage. I perioderne mellem workshops arbejder 
deltageren med et projekt i egen virksomhed. 

KURSUS PROGRAM

Kursus Datoer Fokus 

Dag 2

Dag 4

22. April - 8.30 - 15.30

2. Juni - 8.30 - 15.30

Fokus på analyse

Implementering & målstyring

Dag 1 9. April  8.30 - 15.30

7. Maj - 8.30 - 15.30

25. Juni - 8.30 - 15.30

Introduktion til LEAN

Fra ide til handling

Viden- og resultatdeling

Dag 3

Dag 5



DET SKAL DU LÆRE
Dag 1

LEAN viden
Dag 3

Ide til handling
Dag 2

Analyse

• Introduktion til LEAN
• LEAN principper
• Spildtyper
• LEAN-værktøjskassen
• Mål og kommunikation (før/under/efter)
• Hvordan fi nder du din case?
• Opgaveoverblik
• Dataindsamling (business case)
• Interessentanalysen / Kotter
• SWOT-analyse

• Fokus på viden om LEAN inden man er klar til at  
 fi nde egen case
• Der vil være forskellige små øvelser og    
 gruppearbejde undervejs
• Deltagerne behøver ikke have en case med før   
 opstart

Vigtigt: Opgave til næste kursusdag - fi nd 
din egen case (en udfordring som ikke har sin 
løsning)

• Fokus på værdikæde &       
 værdistrømsanalyse
• Nuværende scenarie (current state)
• Ønsket scenarie (future state)
• Hvad får vi ud af analyse?
• Hvilke spildtyper bliver synlige? 
• Hvad er proces- og gennemløbstid?
 & hvilken betydning har det i disse tider?
• Hvilke ydligere data er vigtige for     
 analysen (takktid, forbrug osv.)?
• Hvad er værdiskabende på analysen (set med   
 kundebriller)?
• Der arbejdes med egne cases på dagen i    
 grupper

Vigtig: Opgaven til næste kursusdag - 
færdiggørelse af værdistrømsanalyse - 
nuværende situation (current state)

• Fokus på fremtidens værdikæde
• Hvilke øvrige LEAN-værktøjer kan tages i brug?  
 (s 5, SMED, opgavestyring, kanban, 
 takktid, layout, tidsstudier,
 standarder mf.)
• Problemløsningsværktøjer: fi skebensdiagram,   
 5* hvorfor mf.
• Prioritering af opgaver
• Handleplan i forhold til fremtidig situation   
 (future state)
• PDCA/SDCA
• Effektive mål på handlinger
• Best-practise (standard) i forhold til  fremtidig   
 situation (Future State)

• Der arbejdes med egne cases på dagen i    
 grupper

Vigtigt: Opgave til næste kursusdag - 
førdiggørelse af værdistrømsanalyse fremtidig 
situation (Future state) samt tilhørende 
handleplan



Dag 4
Implementering

Dag 5
Viden & resultatdeling 

• Rolle som facilitator/LEAN-leder
• Udfordringer under forandringer
• Kommunikation og diaglog (brug tavlen)
• Målstyringstavler KPI
• Målnedrulning fra top til bund 
• Hvilke mål er “bedst egnede?
• Hvordan udformes tavlen
• Succes med tavlemøder & Kaizen (løbende   
 forbedringer)
• Synlig ledelse ved brug af tavlen
• Strategi for fremtiden
• Motivation til forandring (modstand/ejerskab)
• LEAN-templet som kan bruges som “vejviser”

• Der arbejdes som udgangspunkt med egen case

• Dagen bruges meget som sparingsdag på egen  
 case - fælles problemstillinger tages op

• Sparring og fremlæggelsesdag
• Vidensdeling i grupper
• Hvilke erfaringer kan du tage med dig?
• Hvad kan din næste case gå ud på (på egen   
 hånd)? 

• Fremlæggelse af egen case iht. specifi kke krav
• Fokus på brug af LEAN-værktøjerne i egen case

DET SKAL DU LÆRE



PRAKTISK INFORMATION

Kurset afholdes ved Dansk Produktions Univers på Vejlevej 21, 8722 Hedensted

PRIS 
13.600 DKK eksl. moms pr. person – materialer & forplejning & er inkluderet 

KONTAKT 
Patricia Taulbæk, 60175324, patricia.taulbaek@danskproduktionsunivers.dk 


