
 

 

 

 

 

DI’s Lean Facilitator 
- Skab forbedringer, der styrker konkurrencekraften 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lærer dig at bruge lean til  at skabe excellente processer i 
din virksomhed. 

Du får et grundigt kendskab til, hvordan den rigtige brug af 

leanværktøjskassen kan forbedre jeres processer og dermed forbedre jeres 

konkurrencekraft. 

Vi tager udgangspunkt i de læringstrin, der er udviklet i projektet 

Leanrejsen og giver dig en grundig gennemgang og træning i de vigtigste 

værktøjer. Som Facilitator skal du kunne være tovholder for 

implementering af lean i jeres virksomhed og forstå de mekanismer, 

som disse forandringer sætter i gang. Vi træner dig derfor i at se og 

navigere i de situationer, der måtte opstå i en forandringsproces og 

giver dig et indblik i, hvilken adfærd der skal udvikles blandt 

medarbejdere og ledelse. 

DI’s Lean Facilitator uddannelse er for dig, der kan blive nøglefiguren i 

at: 

Styrke virksomhedens evne til rettidig levering 

Skabe nye standarder, der minimerer spild og øger 

konkurrencekraften 

Sikre gennemførelse af forbedringstiltag overalt i virksomheden 

Undervisningen baserer sig på princippet om at kende, kunne og 

beherske og arbejder med en aktuel case fra din egen virksomhed. Du 

får en god sammenhæng mellem det, som du lærer på kurset, og den 

virkelighed, du opererer i til dagligt. Du bliver styrket i at arbejde med 

excellente processer i virksomheden og fastholde de forbedringer, I 

skaber.  

Kurset henvender sig til ledere og specialister inden for produktion, 

service og administration. 

 

UNDERVISER 
To produktivitetskonsulenter med mange 

års erfaring fra erhvervslivet i Danmark er 

tilknyttet som undervisere på DI’s Lean 

Facilitator. 

TILMELDINGSFRIST 
Sidste frist for tilmelding er den 

7. august 2019 og 15. januar 2020. 

TILMELDING 
Tilmeld dig på di.dk/kurser eller til 

kursussekretær Ellis Pedersen, elp@di.dk,  

tlf. 3377 3705. 

PRIS 
Medlemmer: kr. 31.500,- (ekskl. moms) 

KURSUSFORLØB 2019-2020 
MODUL 1: 3. – 4. september 2019 

MODUL 2: 8. – 9. oktober 2019 

MODUL 3: 12. – 13. november 2019 

MODUL 4: 10. – 11. december 2019  

 

MODUL 1: 11. – 12. marts 2020 

MODUL 2: 15. – 16. april 2020 

MODUL 3: 13. – 14. maj 2020 

MODUL 4: 10. – 11. juni 2029  

 



 

 

 

PROGRAMMETS STRUKTUR 

Vi baserer undervisningen 

på den nyeste viden og 

erfaringer fra DI’s banebrydende 

4årige udviklingsprojekt 

Leanrejsen, som afdækker, 

hvordan man succesfuldt 

implementerer lean i danske 

virksomheder.  

PROJEKT OG SPARRING 

Undervejs arbejder du med 

et relevant projekt fra din egen 

virksomhed og får sparring på 

projektet fra de øvrige deltagere 

og DI’s leankonsulenter, så du 

med det samme bruger din 

viden. 

NETVÆRK FOR LEAN FACILITATORER 

Efter gennemførelse af DI’s 

Lean Facilitator er næste trin at 

deltage i et af DI’s lean netværk. 

Her vil du møde andre, der også 

arbejder med lean, og I kan dele 

jeres erfaringer og herigennem 

få den nyeste viden samt 

værdifuld inspiration. 

 

 
Modul 1 ”Lær at se” 

Du trænes i at se, hvordan processer er sat sammen, og får et værktøj til 
at kortlægge værdistrømme. Vi bruger en aktuel case fra en virksomhed 
og gennemarbejder den, med indsamling af data og opsætning i en 
overskuelig model. Der vil opstå gode ideer til forbedringer, og vi 
arbejder med at omsætte dem til excellente processer, som vil blive 
brugt på næste modul. 

Vi tager udgangspunkt i de læringspunkter, der er opnået på projektet 
Leanrejsen, og gennemgår, hvordan leanfilosofien er opstået. 

Modul 2 Se muligheder for forbedringer 

På modulet vil vi arbejde med Fremtidens Værdistrøm og med en 
kortlægning af de forbedringspotentialer, der findes. De første skridt 
mod systematik og fastholdelse af forbedringer, træner vi i værktøjet 5S 
og Flow. Du får en viden omkring anvendelsen af trækstyring, og hvordan 
dette kan hjælpe med at reducere lagre. Vi tager også hul på 
diskussionen om den adfærd, der forventes af en leanleder og de roller, 
du kan forvente at skulle udfylde som Lean Facilitator. 

Modul 3 Forandringer og kommunikation 

Vi kobler dette modul på det foregående ved at arbejde videre med 
værktøjskassen og ledelsesadfærd. Kortlægning og systematik omkring at 
skabe forandringer, trænes i værktøjet SMED. Når forandringer indføres, 
vil organisationen reagere, og vi arbejder med de reaktioner, du kan 
forvente. Det udbygges ved at give dig en basisviden omkring den 
praktiske planlægning og strukturering af leanimplementeringen, og 
hvordan man kan kommunikere de forskellige tiltag i din virksomhed. 

Modul 4 Fasthold resultaterne 

På sidste modul sætter vi fokus på, hvordan man gennemfører en Kaizen 
Event og følger op på de opnåede resultater gennem audit. Systematisk 
problemløsning er et vigtigt redskab til at finde forbedringsområder, så vi 
gennemgår nogle gode metoder til at finde forbedringer. Det er på dette 
modul, vi samler trådene og skaber et samlet overblik over det, vi har 
været igennem og får et kig på næste fase af Leanrejsen. Modulet 
afsluttes med en fremlæggelse af deltagerens hjemmeopgave fra egen 
virksomhed. 

Til denne fremlæggelse vil deltageren få værdifuld vurdering og sparring 
fra både kursisterne og DI’s konsulenter. 

 

DI’s Lean Facilitator 
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