Lean – motivationsseminarium i Östersund den 16 november!

Lean filosofi – fungerar den överallt?
Är Lean en möjlig väg för att skapa ständiga förbättringar inom olika branscher och
verksamhetsområden? Under seminariet kommer vi att diskutera värdeskapande kontra icke
värdeskapande arbete. Här får du tips kring hur du identifierar och skiljer mellan olika aktiviteter,
allt för att fokusera på de verkligt värdeskapande för kunden/patienten – och för att reducera
slöserierna!
Magnus Lord, tidigare strategichef på sjukhuset i Lund, är en av de drivande krafterna bakom
Lean inom sjukvården. Magnus tes är bland annat att sjukvården behöver ny kompetens; cheferna
i sjukvården måste förses med kunskaper om hur moderna, självförbättrande verksamheter byggs
med människa och patientflöde i centrum = Lean Healthcare.
Hans Reich är en av Sveriges främsta Lean-inspiratörer med ett gedigt förflutet inom svensk
industri. Idag arbetar Hans på Chalmers Professional Education och verkar även som
”chefsideolog” inom Produktionslyftet.
Lean-seminarium den 16 november
Plats: Campus Östersund · Lokal F229 · Östersund
Tid:

13:00-15:00 (fika står framdukat från 12:30)

Program:
Välkommen – introduktion med representanter
från MIUN, Produktionslyftet och Z-Group

Lean Healthcare – Magnus Lord berättar om
hur Lean kan appliceras inom sjukvården

Lean Production – Nord-Lock berättar om hur
Produktionslyftet hjälpt dem i sitt Lean-arbete

Lean utbildning – information om kommande
utbildning inom Lean vid MIUN

Anmäl dig på www.produktionslyftet.se/ostersund
Lean-seminariet är gratis men föranmälan krävs – vi vill ha din anmälan senast den 13 november!
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 inte

Finansiärer

har 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!
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