
fordi vedligehold er mennesker

VEDLIGEHOLD
ASSET MAINTENANCE MANAGEMENT

Uddannelse og løbende ajourføring af kompe-
tencer bliver et uundgåeligt krav til fremtidens 
vedligeholdsansvarlige. Udviklingen går så hur-
tigt både teknisk og kommercielt, at gårsdagens 
metoder ikke bliver ved med at slå til.

Denne indledning er at finde i forordet i den nye 
udgave af bogen Vedligehold - det dansk stan-
dardværk på området, anvendt på både uddan-
nelser og i industrien. Udgave nr. 5 er udkom-
met, og resultatet vil vi gerne præsentere på en 
konference for DDVs medlemmer.

Optimering af vedligeholdet skal stadig bidrage 
til virksomhedens overordnede strategi. Man kan 
ikke se isoleret på vedligeholdsindsatsen – den 
skal fastholde og helst styrke konkurrenceevnen. 
Den økonomiske betydning af vedligeholdsind-
satsen kan næppe overvurderes og vil stille krav 
til valg af den rigtige vedligeholdsstrategi.

Dagen fyldes med udvalgte emner fra bogen, 
hvor forfatterne tager udgangspunkt i cases, de 
har arbejdet med. Pauserne handler om at net-
værke samt erhverve sig yderligere inspiration til 
hverdagen.

KONFERENCE
TIRSDAG 25. FEBRUAR 2020, kl. 9.30-15.00

Mød bogens forfattere
Asset Management v/Lars Jenry Petersen
Industri 4.0 v/Erik Skov Madsen
Mennesket og vedligehold v/Palle Christoffersen
Risikoledelse v/Søren Pedersen

RCM v/Peter Esbjerg Hejn
Reservedelsstyring v/Kurt Neermann
TPM og LEAN v/Michael Vaag

Praktiske oplysninger
MESSE C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

 

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (ex. moms) medlem/ikke medlem
0/800 kr. samt no-show gebyr 500 kr.
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09.30 Indregistrering og morgenmad

10.00 Velkommen v/Allan Pedersen, formand

10.10 Indlæg om Ledelse v/Palle Christoffersen, Søren Pedersen og Lars Jenry Petersen

 a. Asset Management

 b. Mennesker, organisation og strategi

 c. Risikoledelse

 d. Kvalitet

 e. TQM

11.15 Indlæg om Systemer og metoder v/Michael Vaag og Peter Esbjerg Hein

 a. Lean 

 b. TPM

 c. RCM

12.00 Frokost

12.45 Indlæg om Teknologi v/Kurt Neermann og Palle Christoffersen

 a. Teknikker 

 b. Reservedelsstyring 

 c. Digitalisering

13.45 Pause

14.00 Indlæg om Industri 4.0 v/Erik Skov Madsen, Lars Jenry Petersen og Søren Pedersen

 a. Vedligehold 4.0

 b. Fremtiden i Forskning og udvikling 

15.00 Tak for i dag
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