
Lean Tech kurs
Utvikler din kompetanse innen analytisk

problemløsning, prosess- og produktutvikling 

Lean Six Sigma er en faktabasert forbedringsmetode som skaper målbare

resultat som reduserte kostnader, forbedret kvalitet og økt produktivitet. 

Nettkurs - Bedriftskurs - Åpne kurs

"Morsomme - Tilgjengelige -  Rimelige - Praktiske - Effektive" 

>150.000 deltagere fra 220 land 

Lean Tech er forhandler av GoLeanSixSigma's

nettkurs, som har oppnådd høyeste score

 fra deltagerne.

Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er

IASSC (International association for Six

Sigma certification) akkreditert

kursholder og Black Belt sertifisert. Per

august 2019 er hun eneste norske IASSC

akkrediterte kursholder. 

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by
IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to

receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt
Bodies of Knowledge as established by IASSC."

Engelske nettkurs

Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 19

års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hun har praktisert Lean Six

Sigma siden 2002 og skapt målbare resultater. Kursene bruker praktiske,

gjenkjennelige eksempler, og formidler faget på en enkel, forståelig måte



Lean Six Sigma - klasserom

Lær av instruktør som gjennomgår teorien, gir deg praktiske øvelser,
illustrerer med eksempel, veileder og svarer på dine spørsmål. 

Læringsmål Praktisk

15-25 personer

1 d  klasserom

4.200 kr/person

 

8-15 personer

4 d klasserom

 17.000 kr/pers 

 

8-15 personer

16 d klasserom

 65.000 kr/pers 

 

8-15 personer

8 d klasserom

 35.000 kr/pers 

 

8-15 personer

2 d klasserom

 8.500 kr/pers

4-8 personer

2-5 d  klasserom

9.000 - 20.000

kr/person

 

Introduksjon til Lean Six Sigma gjennom
interaktivt spill fra GoLeanSixSigma
Prosesskartlegging (SIPOC, VSM, spagetti)
Forbedre flyt (5S, redusere sløsing, lay-out, pull,
standardisere, visualisering, rotårsaksanalyse)  
Dataanalyser & grafiske analyser

Anvende Lean Six Sigma forbedringsmetode
på en bedriftspesifikk utfordring (redusere
kost, forbedre kvalitet, øke produktivitet)
Definere mål og måling for målbare resultat
Prosesskartlegging og mulige rotårsaker
Bestemme kapabilitet og avgjøre om normal
eller spesiell variasjon gir problem
Statistisk og grafisk analyse 

Introduksjon til Lean Six Sigma
Definere mål for forbedringsarbeid  
Planlegge og utfører datainnsamling
Implementerer forbedringsteknikker og
konsepter samt sikre varige gevinster 

Være en pådriver i forbedringsarbeidet
Veilede og støtte andre i Lean Six Sigma
Kommunisere og påvirke mennesker på alle
nivå i organisasjonen for å lykkes med endring
Håndtere flere forbedringsprosjekt og sikre at
de er i tråd med bedriftens mål
Beherske statistiske verktøyene i Six Sigma

Lede forbedringsprosjekt
Definere og forstå problemet som skal løses
Forstå nåsituasjon via måling og kartlegging
Analysere og bestemme rotårsaker
Implementere og verifisere beste løsning
Oppnå varige resultat gjennom god kontroll 

Forstå forskjellen mellom verdiskapende og
ikke-verdiskapende (sløsing) aktiviteter
Kunne redusere syklustid, øke inntektene og
forbedre samarbeidet
Bygge en Lean kultur for varige forbedringer

Tilgang til nettkurs

Tilgang til nettkurs

Tilgang til nettkurs

Tilgang til nettkurs



Lean Six Sigma - nett & klasserom

Lær i ditt eget tempo på nett, og få en dypere forståelse via øvelser,
praktiske eksempel og veiledning når vi møtes

Læringsmål Praktisk
Introduksjon til Lean Six Sigma
Definere mål for forbedringsarbeid  
Planlegge og utfører datainnsamling
Implementerer forbedringsteknikker og
konsepter samt sikre varige gevinster 

Forstå forskjellen mellom verdiskapende og
ikke-verdiskapende (sløsing) aktiviteter
Kunne redusere syklustid, øke inntektene og
forbedre samarbeidet
Bygge en Lean kultur for varige forbedringer

Være en pådriver i forbedringsarbeidet
Veilede og støtte andre i Lean Six Sigma
Kommunisere og påvirke mennesker på alle
nivå i organisasjonen for å lykkes med endring
Håndtere flere forbedringsprosjekt og sikre at
de er i tråd med bedriftens mål
Beherske statistiske verktøyene i Six Sigma

6-15 personer

2 dager nett 

2 d klasserom

 12.000 kr/pers 

 

Kursene inkluderer lokale, lunsj, forfriskninger, kursbevis & dokumentasjon (maler,
templater og veiledninger). For kurs i bedriftens lokaler, ta kontakt for et tilbud.

6-15 personer

6 dager nett 

8 d klasserom

 49.500 kr/pers

Innlevering for

sertifisering

 

6-15 personer

4 dager nett 

4 d klasserom

 25.000 kr/pers 

 

6-15 personer

1 dag nett 

1 d klasserom

 6.900 kr/pers 

 

Lede forbedringsprosjekt
Definere og forstå problemet som skal løses
Forstå nåsituasjon via måling og kartlegging
Analysere og bestemme rotårsaker
Implementere og verifisere beste løsning
Oppnå varige resultat gjennom god kontroll 

GoLeanSixSigma leverer nettundervisningen som er utviklet av svært vellykkede Lean Six Sigma
konsulenter, trenere og coacher med bred internasjonal erfaring. Du har tilgang til nettkurset i 1 år. 
 
GoLeanSixSigmas læringsmetoder fokuserer på praktisk anvendelse, ikke bare "å vite om
konseptene og verktøyene". Det samme gjelder Lean Tech's klasserom undervisning: vi praktiserer
det vi har lært og bruker eksempler som er gjenkjennelige og relevante for deltagerne. 
 
ALLE BELTE KURSENE (+ LEAN) INKL. SERTIFISERING (EKSAMEN) FRA GOLEANSIXSIGMA 
(Black Belt krever innlevering av forbedringsprosjekt og re-sertifisering hvert 4 år)



Lær relevante analytiske verktøy som hjelper deg å løse problem,
utvikle prosess- og produkter effektivt.

Praktisk

Skille mellom normal og spesiell variasjon
Reagere på måleresultat ut fra type variasjon
Bestemme stabilitet & kapabilitet 
Velge riktig type statistisk prosesskontroll
diagram, og forstå kontrollgrense beregning
Kjenne til anvendelsesområder 
 
Enkel statistikk & sannsynlighet
Utforme hypotese basert på rotårsak(er)
Avgjøre om datasett har signifikant
forskjellig gjennomsnitt eller variasjon
Velge riktig metode basert på datatype
Forstå årsaksammenhenger ved hjelp av
statistikk 

Teknikker og verktøy for å måle, evaluere,
planlegge og forbedre tidsbruk
Bruk av Tankekart til å forstå hvilke aktiviter
som er verdiskapende
Oppnå tidsstyring gjennom enkle systemer
Nå målene dine ved å fokusere på
verdiskapende aktiviteter

Designe, gjennomføre og analysere
målesystemanalyse
Bestemme usikkerhet, presisjon, nøyaktiget,
følsomhet og stabilitet.  

Gode beslutninger krever pålitelige målinger!

Prosesskartlegging 
Identifisere sløsing (8 former)
Beregne takt basert på kundebehov
Balansere prosesser basert på takt
Forbedre flyt av materialer og informasjon
Oppnå raskere gjennomløpstid

6-12 personer

2 dager

9.000 kr/person

 

8-12 personer

1 dag

4.200 kr/person

 

8-12 personer

1 dag

4.200 kr/person

 

8-12 personer

1 dag

4.500 kr/person

 

6-12 personer

2 dager

9.000 kr/person 

 

8-15 personer

1 dager

4.200 kr/person 

 

Prosess- og produktutvikling

Kursene inkluderer lokale, lunsj, forfriskninger, kursbevis & dokumentasjon.
Lean Tech har avtale med Thon hotell og kan sette opp kurs i nærheten av deg.
Åpne kurs arrangeres i Svelleveien 33, hos Hotel Arena Lillestrøm eller Thon Triaden.
For kurs i bedriftens lokaler, ta kontakt for et tilbud!

Designe effektive forsøk for å redusere
utviklingstid og utviklingskostnad 
Bestemme hvilken kombinasjon av
faktorverdier som gir optimalt resultat
Forstå hvordan ulike faktorer i sitt samspill
påvirker en prosess eller produkt

Læringsmål



Kurs tilbakemeldinger 

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Skriftlige tilbakemeldinger fra kursdeltagere til kursholder Sissel P. Lundeby
(Lean Six Sigma kurs & prosess- og produktutviklingskurs)

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"
Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"
Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke
forståelse)"
Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig"
Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget"
Kursdeltager fra EWOS

Bedri�tskunder, kurs
Ta kontakt dersom du ønsker referanseperson 


