
Modul 1: Onsdag den 4. marts
Modul 2: Onsdag den 6. maj
Modul 3: Onsdag den 2. september
Modul 4: Onsdag den 7. oktober

NETVÆRK FOR OPTIMERING

AF DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Grundlæggende
VedligeholdGRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLD

I denne seminarrække dykker deltagerne ned i, hvad man som 
leder eller kommende leder skal overveje, når der arbejdes 
med vedlighold. Deltagerne præsenteres for relevante og nyt-
tige standarder til støtte for arbejdet.
Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppe-
arbejde samt lettere opgaver, og der bliver udleveret under-
visningsmateriale under kurset.
Rækken består af fire dagsforløb, 2 i foråret og 2 i efteråret, 
der i sammenhæng giver deltagerne et godt indblik i emnet, 
og en række værktøjer, lige til at bruge.
De enkelte mødedage afsluttes således, man ikke behøver 
deltage alle fire dage. 

MÅLGRUPPE
Målgruppen for seminarrækken er ledere eller kommende le-
dere, der ønsker at tilegne sig grundviden om emnerne, og 
som får konkrete værktøjer, der kan afprøves i virksomheden.

UNDERVISEREN
Svend Aage West, tidligere rektor på Fredericia Maskinme-
sterskole, har arbejdet med vedligehold og formidling heraf 
siden 1969. Han har skrevet den mest anvendte vedligeholds-
ledelsesbog på dansk samt håndbogen for maskinmestre, der 
stadig undervises efter på skolerne. Gennem mange år har 
Svend Aage West haft fokus på Asset Maintenance Manage-
ment med blandt andet udviklingen af vedligeholdsuddannel-
sen i Danmark samt været DDV’s repræsentant i den Euro-
pæiske organisation EFNMS (European Federation of National 
Maintenance Societies) fra 1995-2014. 
Svend Aage West har deltaget i Den Danske Vedligeholdsfor-
ening siden 1988. I perioden 2001-2007 var han tillige for-
mand for foreningen, og har i dag tillidsposten som formand 
for præsidiet i DDV. 
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Fordi vedligehold er mennesker
- og mennesker er bundlinje
Den Danske Vedligeholdsforening - DDV - 
er et landsdækkende netværk for ledere og 
tekniske specialister. Netværket er drevet af 
høj faglighed, og medlemmerne bruger net-
værket til at tilegne sig og videregive viden, 
hvor videndelingen sker gennem konferen- 
cer, seminarer, netværksmøder og virksom-
hedsbesøg.

Den globaliserede og konkurrencepræget 
verden stiller krav til vore medlemmer om ef-
fektiv drift. Det betyder fokus på optimering 
af drift gennem vedligehold, og det gælder 
for de store såvel som for de små og mellem-
store virksomheder i Danmark.

Vedligehold skal ikke betragtes som en ær-
gerlig omkostning men som et af fremtidens 
vitale konkurrenceparametre. Kun gennem 
konstant optimering af alle processer i sam-
fundet fra store produktionsvirksomheder 
til offentlige kontorer, kan vi beholde dan-
ske arbejdspladser og vores nuværende 
velfærdsniveau.

Den Danske Vedligeholdsforening
Købmagergade 86, DK-7000 Fredericia

+45 7591 4455   |  ddv@ddv.org   |  www.ddv.org
CVR 1177 0649



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Modul 1
Onsdag den 4. marts kl. 8.30 – 16.00

Modul 2
Onsdag den 6. maj kl. 8.30 – 16.00

Modul 3
Onsdag den 2. september kl. 8.30 – 16.00

Modul 4
Onsdag den 7. oktober kl. 8.30 – 16.00

Sted
CDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia 

Tilmelding
www.ddv.org, ddv@ddv.org eller telefon 75 91 44 55.

Pris (DDV medlem/Ikke DDV medlem), pris excl. moms
1. modul: kr. 3.900 / 4.800
Ved samtidig bestilling af modul 2 - 4: kr. 3.300 / 4.200 pr. modul

Hvert modul alene: kr. 3.900 / 4.800
Efterfølgende bestilling af moduler:  - 10 %

Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme 
firma, ydes der 10% rabat for de efterfølgende deltagere.
Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale,
morgenkaffe, frokost og forfriskninger.

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

Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afvikling.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere     
oplysninger, så kontakt os venligst.

MODUL 3

Grundårsagsanalyser – metoder og værktøjer

Kurset vil hovedsagelig omhandle et af de stærkeste midler til kontinu-
erlig forbedring af konkurrenceevnen, nemlig at oparbejde en kultur, 
hvor man konstant søger efter grundårsager til problemer samt varige 
løsninger af disse. Vi vil komme ind på forskellige metoder til sådan 
analyser samt gennemgang af nogle vigtige værktøjer til hjælp for dis-
se analyser.

På kurset vil vi desuden komme ind på de væsentligste værktøjer til 
tilstandskontrol med en gennemgang af anvendelighed, virkemåde, 
P-F intervaller samt fordele og ulemper 

Det sidste område, der vil blive behandlet vil være en behandling 
af fordele og ulemper ved henholdsvis outsourcing og insourcing. I 
denne forbindelse vil der også være en gennemgang af de vigtigste 
aftaleformer.

Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde 
samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale 
under kurset.

MODUL 4

Vision, politik, mål og strategi for vedligehold

Hvis en vedligeholdsleder skal fylde sin stilling ud, er det vigtigt, at 
han kan forstå og behandle områder som Mission, Vision, Værdier, 
Mål, Strategier samt Handleplaner. Dette gælder såvel den indbyrdes 
sammenhæng mellem begreberne i forhold til hinanden samt disse 
områder i forhold til såvel de overordnede virksomhedsstrategier som 
de forskellige afdelingers strategier. Disse forhold vil blive belyst og 
trænet på dette kursus. Man vil på naturlig vis komme ind på nøgletal, 
som passer til de forskellige niveauer samt områder. Herunder vil der 
også være en kort gennemgang af Balanced Scorecard samt de store 
potentialer, der ligger heri.

Man kan sige, at alt starter og ender i økonomi. Dette gælder natur-
ligvis også for vedligehold. Vi vil derfor komme ind på dette vigtige 
område i forhold til såvel interne forhold i vedligeholdsafdelingerne 
som i forhold til virksomhedens samlede økonomi. Der vil i denne for-
bindelse være en snak om de stærke økonomiske betragtninger, der 
er ved LCC og LCP.

PROGRAM (efterår 2015)PROGRAM (forår 2015)

MODUL 1

Asset Maintenance Management samt grundlæggende vedlige-
holdselementer

Kurset vil give en grundlæggende forståelse for teknisk Asset Manage-
ment med baggrund i PAS 55 samt ISO 55000. Man vil herved opnå en 
forståelse for såvel muligheder som begrænsninger ved at bruge disse 
standarder, både når det gælder internet i vedligeholdsafdelingerne 
og ikke mindst, når det gælder vedligehold i forhold til andre afdelin-
ger på alle niveauer fra direktionsgang til gulvet.

Man vil også i løbet af dagen få en god indsigt i betydningen af de 
grundlæggende vedligeholdsledelseselementer, så som: Tilgængelig-
hed, Pålidelighed, Vedligeholdssupport, Afhjælpende contra Forebyg-
gende Vedligehold, Fejlmønstre samt Fejlprocesserne af såvel teknisk 
som menneskelig karakter.

Under kurset vil man blive præsenteret for andre relevante og nyttige 
standarder til støtte for ledelsen af vedligehold.

MODUL 2

Planlægning af god vedligehold

På kurset vil man komme ind på, hvad der skal til for at lave en god 
planlægning af vedligeholdet for en virksomheds aktiver på såvel kort 
som lang sigt. Man vil få en forståelse for planlægningens betydning 
i forhold til øvrige afdelinger i en virksomhed, samt hvad der skal til, 
for at planlagte aktiviteter kommer til at fungere efter hensigten. Des-
uden vil man få en gennemgang og forståelse af en af de mest succes-
rige planlægningsmetoder, nemlig RCM.

Endelig vil man behandle området Risikoledelse/Sikkerhedsledelse 
med fokus på alle ledelseselementerne samt værktøjer som RAM 
samt Barrierer og øvrige forebyggende foranstaltninger. 

Under kurset vil man blive præsenteret for andre relevante og nyttige 
standarder til støtte for ledelsen af vedligehold.


