På ingång: Ny standard för innovationsledning!
• Vad innebär den nya standarden för Innovationsledning?
• Vilka likheter finns kopplat till standards för kvalitet och miljö och vad är unikt med
standarden för innovationsledning?
• Vad är nyttan för verksamheten att integrera ett ledningssystem för innovationsledning?
• Olika exempel att integrera innovationsarbetet på, vad passar bäst i din verksamhet?
Vi vill bjuda in till ett frukostseminarium för att ge insikt om
den nya standarden för systematiskt innovationsarbete. Vi
kommer gå igenom vad den innebär och vad nyttan är för
verksamheten att komplettera befintliga ledningssystem
med innovationsledning. Genom goda exempel kan vi visa
att ett systematiskt innovationsarbete bidrar både
engagemang för verksamhetens utveckling, tydligare
måluppfyllelse och även en mer hållbar verksamhet. Vi
kommer också beskriva vad den ”nya yrkesrollen” eller
funktionen innovationsledare innebär, samt olika sätt att
komma igång. Träffen kommer avslutas med en kreativ
övning för att uppleva några verktyg som är enkla att
använda för att bygga vidare på förbättringsarbetet.

Välkommen på seminariet!
FÖR VEM?
NÄR?
VAR?
KOSTNAD

Ansvariga för kvalitet/miljöledning
14 mars 2018 kl 8.00-10.00.
Kaffe från 8.30.
Gjuterigatan 1C, Linköping
990:- per person exkl moms)

Våra experter är Thomas Törnroth som har jobbat med
införande av ledningssystem sedan 1984 och Ewa
Svensson som deltagit i framtagning av den tekniska
specifikationen för Innovation Management, samt
under hösten 2017 i ett Vinnova finansierat pilotprojekt
för att personcertifiera Innovationsledarrollen. Kristina
Swenningsson är erfaren affärsutvecklare med fokus på
innovativa lösningar. Både Ewa och Kristina har stor
expertis på strukturerat idé och innovationsarbete.

Crearum
Gjuterigatan 1 C
582 73 Linköping

FAKTA
CEN/TC 389 startade i November 2008,
första publikationen 2013, CEN/TS
16555-1 Innovation management
system. Används idag tillsammans med
erfarenheter inom branschföreningen
Innovationsledarna som vägledning för
att införa ett systematiskt
innovationsledningssystem.
ISO/TC 279 startade dec 2013 och
förväntas vara klart årsskiftet
2018/2019

ANMÄLAN ELLER FRÅGOR:
Ewa Svensson , ewa@crearum.se,
0708-159238
Kristina Swenningsson, kristina@crearum.se,
0709-567005
Om Crearum
Crearum är ett avknoppningsföretag från
Linköpings universitet. Vi är experter på
kreativa processer och strukturerat
innovationsarbete och skapar engagemang i
verksamhetsutvecklingen genom att öka
innovationsförmågan i privata och offentliga
organisationer.

www.crearum.se
Från kreativa idéer till innovativa lösningar

