
fordi vedligehold er mennesker

4 webkurser

DS Håndbog 
168:2020

Hvad kan standarderne bruges til? 

Mangler du sprog, termer, definitioner eller begre-
ber for vedligehold og tilgængelighed, er det værd 
at kigge i standarden ”Vedligehold – Terminologi for 
vedligehold”. Her finder du det danske vedligeholds-
sprog.

Skal du definere medarbejderkompetencer for de 
4 typiske medarbejderroller: Vedligeholdstekniker, 
vedligeholdsspecialist, vedligeholdsleder og vedlige-
holdschef, finder du svaret i standarden ”Vedligehold 
– kvalifikation af vedligeholdspersonale” Her findes 
forslag til jobbeskrivelsen for de 4 typiske roller, der 
er beskæftiget inden for vedligehold.

Skal du beskrive din organisations processer for 
vedligehold, bør du kigge i standarden ”Vedlige-
holdsprocesser og tilhørende indikatorer”. Standar-
den beskriver de 16 generiske arbejdsprocesser for 

vedligehold med input, delproces og output. Samtidig 
giver standarden forslag til hvordan man kan måle på 
resultatet af arbejdsprocesserne.

Skal du udarbejde en kravspecifikation med krav til 
data for nyt udstyr, eller skal du beslutte dataelemen-
terne i din virksomheds IT system til vedligeholdssty-
ring? 

Så er standarden ” Vedligehold – Dokumentation for 
vedligehold” et godt sted at starte. Den indeholder 
forslag til de data og den dokumentation, som skal 
benyttes i vedligehold.

Standarden er uændret.

Skal du måle effekten af dit vedligehold med nøgletal, 
så er standarden ” Vedligehold – KPIer for vedlige-
hold” et godt udgangspunkt. Standarden indeholder 
160 indikatorer til at måle resultatet af vedligehold. 
Standarden findes i dag kun i den engelske udgave.

DDV og Dansk Standard (DS) oversatte i 2018 tre standarder fra den originale engelsksprogede tekst til 
dansk. Standarderne er nu samlet i håndbogen DS 168 ”Vedligehold – Standarder for vedligehold” .
Håndbogen DS 168 er uundværlig for alle vedligeholdsmedarbejdere, der leder, udfører, sælger, køber eller 
rådgiver om vedligehold.

NY Håndbog med standarder for vedligehold

De tre af standarderne er oversat i et samarbejde mellem DS og DDV:
DS/EN 13306:2017 Vedligehold – Terminologi for vedligehold  Revideret!
DS/EN 15628:2014 Vedligehold – Kvalifikation af vedligeholdspersonale Ny
DS/EN 17007:2017 Vedligeholdsprocesser og tilhørende indikatorer Ny

Derudover indeholder håndbogen DS 168:
DS/EN 13460:2009 Vedligehold – Dokumentation for vedligehold
DS/EN 15341:2017 Vedligehold – KPIer for vedligehold    Ny udgave på engelsk
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Kontaktoplysninger til DDV

Praktiske informationer

Mødested 
Det bestemmer du i tidsrummt 9.00-10.30.
Et par dage før webkurset afholdes sender vi dig
vores guidelines incl. link til læringsrummet.

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (ex. moms)
Alle 4 webkurser incl. håndbog:     5.000 kr.
Alle 4 webkurser uden håndbog:   3.000 kr.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter 
tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fak-
turering via EAN nr. eller mail.

Håndbogen DS 168 ”Vedligehold – Standarder for 
vedligehold” kan købes ved Dansk Standard her.

Emner i tidsrummet 09.00 - 10.30 (bemærk ændret tid 15/12)

DDV Webkurser

DDV præsenterer standarderne på 4 webkurser. Her 
vil du få en kort præsentation af standarden, nyhe-
derne fra standarderne og eksempler på hvordan 
standarden kan bruges i vedligeholdet.

DS 168 ”Vedligehold – Standarder for vedligehold” 
kan købes hos Dansk Standards boghandel.

DDV bidrag til oversættelse af standarderne

Arbejdsgruppen ”Ildsjælene” deltog fra DDVs side 
i oversættelse og genoversættelse af de 3 nye eller 
reviderede vedligeholdsstandarder. Tom Svantesson 
fra TSMC var DDVs projektleder på oversættelsen og 
er indlægsholder på de 4 webkurser.

24/11: Webkursus 1: DS/EN 13306:2017 Vedligehold – Terminologi for vedligehold

2/12:    Webkursus 2: DS/EN 15628:2014     Vedligehold – Kvalifikation af vedligeholdspersonale og 
                DS/EN 13460:2009      Vedligehold – Dokumentation for vedligehold

8/12:  Webkursus 3: DS/EN 17007:2017      Vedligeholdsprocesser og tilhørende indikatorer

15/12:  Webkursus 4: DS/EN 15341:2017       Vedligehold – KPIer for vedligehold
 tidsrum for dette kursus er 8.30-10.00


