Kontinueret
forbedring
og læring

Mennesker og
samarbejdspartnere
Respekter og byg dem op

Kontinuert organisatorisk læring
Gå selv ud og se – der hvor det sker
Afdæk alle muligheder, træf beslutninger via konsensus,
hurtig implementering
Opbyg ledere, der lever filosofien
Respekter, udfordrer og opbyg personer, teams og
samarbejdspartnere

Skab flow og pull for blotlægning af spild
Udjævn arbejdsbelastningen
Pålidelig teknologi og visuel kontrol
Stop op, når der er kvalitetsproblemer
Standardisering som basis for
forbedringer

Process
Eliminer spild

Langsigtede beslutninger – selv
på bekostning af kortsigtet
indtjening

Lean filosofi
Langsigtet kundefokus

De 5 lean principper
Specificer hvad der
skaber værdi
Identificér værdistrømme
og fjern ikke
værdiskabende aktiviteter
Skab flow
Lad slutkunden
trække varen igennem
produktionen (pull)
Stræb imod det perfekte
igennem løbende
forbedringer

Skal
Procesplan
Kortlægning af
bindinger og ideel
rækkefølge af aktiviteter

Forhindringsplan

Kan
Periodeplan
Analyse og klargøring
af opgaver de næste
6-8 uger

Analyse af
forudsætninger
1. Materialer
2. Materiel
3. Mandskab
4. Information
5. Ydre forhold
6. Plads / logistik

Opgavebuffer
(Opgaver der KAN
udføres)

Vil

Analyse

Udeplan
Koordinering og aftaler
ml. formænd om
næste uges arbejde
Årsagsvirkningsanalyse
Hvorfor er planlagt
arbejde ikke
gennemført?
(Procent Planlagt
Udført – PPU)

Analyse af
forudsætninger
7. Forudgående arbejder
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