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Hvorfor implementere LEAN?
Du skal indføre LEAN i din virksomhed, hvis du ønsker at optimere virksomhedens  
processer, reducere omkostningerne, forbedre kundeservicen og leveringstiden!

Mange tror, at LEAN er forbeholdt produktion med samlebånd og lagerhaller, 
men det kan også være i administrationen. Faktum er, at LEAN anvendes i 
mange brancher, eksempelvis små produktionsvirksomheder, projektvirksom-
heder, hospitaler, landbruget og offentlige institutioner.

Grunden til, at LEAN kan anvendes så bredt er, at det er baseret på universelle 
principper med fokus på værdi for kunderne og på at minimere spild. Og LEAN 
er ikke svært – det er i bund og grund blot logisk tænkning!

Hvordan kommer jeg i gang med LEAN?
KursusCentret udbyder en række AMU-kurser inden for LEAN og opti mering 
af arbejdsprocesser. Hvis du er interesseret i at vide mere om LEAN, så 
 kontakt en af vores konsulenter.

Vi tilbyder at sammensætte et kursusforløb til din virksomhed og dine med-
arbejdere baseret på forskellige AMU-kurser. Forløbet vil starte med et 
konsulentbesøg, hvor konsulenten besøger virksomheden og sammen med 
ledelsen afklarer virksomhedens behov iht. LEAN.

Derefter vil næste step typisk være et 1-dags introkursus om LEAN for alle 
virksomhedens medarbejdere.

Det videre forløb sammensættes efter virksomhedens ønske af f.eks:

• Værdistrømsanalyse - kortlægning af processer
• 5S - system og orden
• SMED - kortere omstillingstider
• TPM - systematisk vedligehold
• Kvalitet

• Målstyring

• LEAN audit

• Løbende forbedringer

Tjekliste
• Vil du gerne reducere spildet i din virksomhed?
• Har din virksomhed problemer med at overholde 

leveringstider?
• Føler du, at arbejdsprocesserne i din virksomhed 

trænger til et servicetjek?• Ønsker du at forbedre din virksomheds  kundeservice?

Hvis du kan svare JA til flere af ovenstående spørgsmål, så læs videre herunder om, hvordan 
LEAN kan hjælpe dig og din virksomhed!
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