
Invitation

Program

Goddag & velkommen samt en tur rundt om bordet (nyt siden sidst, 
aktuelle udfordringer mm.).

Indhold for dagen. Der er ikke faste tidspunkter på:

Oplæg fra Storebælt v/René Bøge Jensen
Tema: Hvordan tænker vi RCM, brug af værktøjer mv.?

Oplæg fra Novo Nordisk A/S, Henrik Jensen
Henrik er med til at udvikle et risikobaseret tool til vurdering af vedli-
geholdet på deres produktionsudstyr. Tool’et bygger på mange af RCM/
FMEA principperne og er tilpasset pharma-miljøet i forhold til at forank-
re og dokumentere valgene undervejs.
 
Henrik er tæt på at have det nye tool færdig og vil gerne vise det til 
netværksgruppen og selvfølgelig samtidig modtage feedback inden det 
implementeres.

Netværk og sparring
Hvordan kommer vi videre fra sidste møde, hvor vi talte om:
Konsulenter i netværket: Klare retningslinjer for hvordan de kan indgå:
o Gøre det tydeligt at det ikke er et salgsmøde
o Lave en tekst i DDV’s ”adgangsbrev” omkring denne ”regel med, at 

det ikke er et salgsmøde” og ”anvendelse af reference skal ske efter 
aftale”

Kompetence-mapping af hvert medlem
o Industri, CMMS/CRM system, Arbejdsområde, Værktøjer etc. 

Der skal mere kød på møderne
o Det skal handle om RCM relateret værktøjer, Fejlkoder/typer
o Mere specifikke møder evt. kun med et emne pr. møde så der er tid 

til at gå i detaljerne. 

Bedre planlægning af møder:
o Flere møder i kalenderen så der er større mulighed for at deltage 

inkl. ”hovedemne”
o Kombiner møderne med andre netværk (hvor det giver mening) 

evt. RCM med SAP

fordi vedligehold er mennesker

Netværksmøde den 29. august

Tema til næste møde:
o Send en e-mail til deltagerne og bed dem om at 

byde ind med værktøjer (kort præsentation 2-3 
slides) 

Afrunding og aftale indhold og sted til næste møde

Kl. 14.00 Rundvisning: For interesserede. 

Praktisk info
Tid: Mandag 29. august 2016,  Kl. 10.00-14.00

Sted:  
Storebælt A/S
Storebæltsvej 70
4220 Korsør

Deltagelse
Da mødedeltagerne i gruppen har oparbejdet en 
fortrolighed, er møderne lukkede og har et begrænset 
antal deltagere.
Ønsker man at blive optaget i gruppen, skal de nuvæ-
rende medlemmer give deres accept.

Kontakt sekretariatet på ddv@ddv.org.

Betingelser
Deltagelse i netværket er gratis men kræver medlem-
skab af foreningen.

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

Vært: René Bøge Jensen

Netværksformand: Claus Heiberg

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 24. august


