
 

Ett seminarium av Föreningen industriell statistik och SFK-StaM 

  

”LEAN & statistik, Six Sigma" 
 

Ett seminarium av Föreningen industriell statistik och SFK-StaM 
Tid/plats: Torsdag 21 mars 2013,  09:30 – 16:30, Ekonomikum (sal A144), Uppsala 

Anmälan: www.indstat.se knapp [Nästa seminarium] Karta: http://katalog.uu.se/map/sv_karta_2/ 
Kostnad: ingen kostnad 
 

 
09:30 – 10:00 

 
Registrering och kaffe 

10:00 – 10:30 Välkomst- och öppningsanförande 
Göran Lande, Ordförande Föreningen industriell statistik 

10:30 – 11:15 Systemorienterad verksamhetsutveckling/förbättringsarbete - tjänsteproduktion 
Mats Franzén, Sundsvalls kommun, socialtjänsten 
• Skapa resultat för helheten 

-‐ Varför något ”nytt”? 
-‐ Hur verksamheten förändras för att nå resultat 
-‐ Metod, arbetssätt, verktyg 

• Att bygga ett lärande styrsystem 
-‐ Logiska kartor och Indikatorer 
-‐ Visuell styrning 

• Nya behov av mått, mätning, lagring, metoder och användning av statistik 
-‐ ”Agile statistics”  
-‐ Verksamhetsstöd 
 

11:15 – 12:00 Principer för lean produktutveckling 
Stefan Bükk 
Presentationen vill ge insikt i filosofier och principer för lean produktutveckling samt ett urval av 
arbetssätt och metoder inom området. Lean produktutveckling tar sin utgångspunkt i ett antal 
vägledande filosofier och principer, vilka innefattas i en modell/ett system för produktutveckling.  

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:45 Införande av arbetsmetodik för ständiga förbättringar enligt LEAD- koncept 
Jan-Erik Andersson, Lantmännen Agroetanol AB 
Learn Engage Act Do hos Lantmännen Agroetanol AB i Norrköping. Möjligheter, och risker 
under implementering av utvecklingsteam för produktionsteknik, underhåll, miljö och säkerhet, 
HR och kvalitet i det dagliga linjearbetet. 
 

14:00 – 14:45 LEAN inom verksamhetsutveckling - Karolinska universitetssjukhuset 
Johan Axelsson, Karolinska universitetssjukhuset, SVU 
Presentationen kommer att handla om den flödesorientering av verksamheten som införs på 
Karolinska sjukhuset och det metodstöd som ges. Fokus kommer att ligga på det stöd som ges 
inom IT/data och de möjligheter som det ger men också några av de svårigheter som vi har stött 
på. Exempel kommer att visas på den uppföljning som vi använder, där vi följer flöden under 
längre tidsperioder, men även realtidsstöd för medarbetarna på golvet kommer att diskuteras. 

 

14:45 – 16:30 Kaffe + diskussion, 
Årsmötesförhandlingar  


