
Lean Introduktion

Lean Introduktion er en uddannelse målrettet dig, der gerne vil introduceres grundigt til 

Lean, og trænes i de grundlæggende værktøjer.
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Udbytte

Idéen med uddannelsen
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Kortlægning af værdistrømme, identificere og fjerne spild

Kendskab til anvendelse af udvalgte Lean værktøjer

Sparring med øvrige deltagere og instruktører

Udarbejde værdistrømsanalyse af udvalgt arbejdsproces

Inspiration og værktøjer til at arbejde aktivt med forbedringsarbejde

Forståelse for Lean principperne

Hvad er Lean Introduktion ?

På Lean Introduktion får du et intensivt træningsforløb på to dage, hvor vi giver dig en 

grundig introduktion til Leanprincipper og -værktøjer. Vi udbyder Lean Introduktion 

inden for to retninger, Lean Service & Administration og Lean Produktion – og hvad 

enten du vælger sporet Service & Administration eller Produktion, så garanterer vi, at 

du får den nødvendige og basale viden om Lean.

Kompetencer 

forøges

Forbedringer 

gennemføres

Fortsat ud-

vikling sikres

Kompetencer 

forøges

Teori omsættes 

til praksis

Erfarne instruk-

tører

Uddannelsen udvikler kompetencer inden for Lean, herunder teorien 
samt anvendelsen af metodikken. Uddannelsen giver forståelse for im-
plementeringen, som sikrer resultatskabelsen.

Uddannelsens teori formidles i et forståeligt sprog, med en høj grad af 
eksempler fra det virkelige liv. Teorien afprøves altid via praksisnære 
øvelser, hvor der trækkes paralleler til kursistens egen hverdag.

Undervisningen gennemføres udelukkende af instruktører, som har 
stor praktisk erfaring med metoden. Instruktørerne har således stået i 
kursistens sted, uanset branche eller organisatorisk modenhedsniveau. 
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Der er ingen forudsætninger for deltagelse i Lean Introduktion. Uddannelsen er mål-

rettet dig, der gerne vil introduceres til Lean, og dig, der skal lede eller deltage i Lean 

aktiviteter. Når du vælger imellem Lean Service & Administration og Lean Produktion, 

får du naturligvis mulighed for at vælge den retning, der passer til den organisation, du 

er en del af. Er du i tvivl om dit valg, så kontakt os.

Vi afholder ikke eksamen og planlægger ikke hjemmearbejder på denne Lean uddan-

nelse. Vi bruger i stedet tiden intensivt på de konkrete værktøjer, mens du er på kursus. 

Prisen for denne uddannelse er 6.900 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet om-

fatter morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og -kage samt værktøjssamling.

Indhold

Eksamen

Pris

Dag 1 Dag 2

• Introduktion til historien bag Lean

• De 5 Lean principper

• De 8 former for spild

• Overblik over Lean værktøjer og teknikker

• Kaizen – løbende forbedringer

• Visuel ledelse

• Lean i praksis gennem Lean spil og øvelser

• Værdistrømsanalyse

• Øvelser i Lean værktøjer

• Forbedringsforslag til værdistrømmen

• Prioritering af forbedringsforslag

• Målstyring og kundens forventninger

• Tavlemøder

• Udfordringer i forbindelse med imple-

mentering 

Hvem kan deltage?
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Undervisere

Morten har en baggrund som ingeniør inden han blev partner i Lean Akademiet. 

Han er Lean Akademiets Toyota Kata ekspert og har bl.a. været konsulent på 

Danmarks første Toyota Kata opgave og har siden været ansvarlig for Toyota Kata 

transformationer i nogle af Danmarks største virksomheder. Morten er specialist 

i implementering af Lean i produktion og arbejder primært med Toyota Kata og 

Lean Kultur skabelse.

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, 

hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean. 

Allans mange års erfaring med ledelse kombineret med et Lean Master Black-

belt sikrer en solid forståelse for de udfordringer, organisationer oplever ved at 

implementere og forankre Lean.

Morten Friis Jacobsen

Allan B. Rix

Ann har en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør 

før hun stiftede Lean Akademiet tilbage i 2006. Hun har en solid teoretisk ballast 

inden for strategi og ledelse og har siden 1999 implementeret Lean og procesef-

fektiviseringer i både offentlige og private virksomheder, såvel produktion som 

administration. Ann beskæftiger sig i dag primært med uddannelse og under-

visning og har blandt andet udviklet Lean Akademiets anerkendte Lean Manager 

uddannelse

Kurt har en bachelor i læreprocesser, er uddannet Lean Master, certificeret 

konsulent og manden bag firmaet Øst Lean. Kurt fungerer både som konsulent, 

underviser, mentor og coach. Hans erfaringer spænder vidt, da han i mere end 

20 år har arbejdet i og med forskellige virksomheder i både Danmark og udlandet 

med blandt andet Lean-implementering, TWI, ledelse, organisationsudvikling og 

teambuilding.

Ann Møller Svendsen

Kurt Hansen
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Lean Akademiet tilbyder uddannelse og konsulenthjælp til at skabe varige resultatforbedringer i 

din organisation.  

Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå din organisations potentiale 

for varige forbedringer. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lean Akademiet 

+45 7027 7909

info@leanakademiet.dk

www.leanakademiet.dk


