En workshop om
Underhållets terminologi
Den 10 april 2019
Regus Business Center, Vretenvägen 13 B, Solna

Underhållsterminologin - Det gemensamma språket
Förbättra verksamhetens resultat genom att
identifiera och föra in förbättringsaktiviteter
inom underhåll samt effektivisera utnyttjandet
av underhållssystemet.
För att enkelt kunna kommunicera underhåll
och driftsäkerhet med andra parter man skapat
ett gemensamt underhållsspråk och förklarat
det i standarden SS-EN 13306 - Terminologi.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder
in dig till en workshop som ger dig en djupare
förståelse för detta ”gemensamma språk”.
Vid denna workshop får du ökad kunskap om
viktiga termer och begrepp samt får en djupare
förståelse för hur och när de bör användas. Du
får även lära dig mer om hur termer tillämpas
för olika underhållsprocesser.

Lär dig att kommunicera underhåll med andra!
Syftet med workshopen är att:

Målet med workshopen är att:

 Öka kompetensen kring viktiga termer och
begrepp inom underhållsområdet för att
underlätta kommunikationen med andra.

 Du har fått en ökad förståelse för viktiga
termer och begrepp inom underhåll och
kan enklare kommunicera med andra.

 Bygga en god grund för att kunna tillämpa
rätt underhållsterminologi vid rätt tillfälle
för att kunna effektivisera underhållet.

 Du kan använda rätt underhållstermer vid
rätt tillfälle. Därigenom ökar möjligheten
att effektivisera underhållsprocesserna.

 Utbyta erfarenheter med andra kollegor
inom underhåll genom nätverkande och
skapa förutsättningar för benchmarking.

 Du kan koppla underhållsterminologin till
relevanta nyckeltal inom underhållet och
därigenom verka för att de förbättras.

Om workshopledaren
Torsten Ekström har lång erfarenhet av underhållstekniska frågor
från ett stort antal företag, främst inom tillverkningsindustrin. Han
har under lång tid undervisat inom området och är själv certifierad
European Expert in Maintenance Management.
Som vd på Svenskt Underhåll AB har han till stor del arbetat med
underhållsstandarder och sitter med i SIS och Svenskt Underhålls
Standardiseringskommittéer. Detta har medfört en djupare insyn
och förståelse för olika underhållsstandarder.
Han sitter med i SIS granskningsgrupp som bl.a. har arbetat med
den svenska översättningen av terminologistandarden.
Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Tel.: 08-664 09 25
info@svuh.se, www.svuh.se

Program
09:30

Registrering och kaffe

10:00

Presentation av deltagarna

10:15

Syfte och mål med workshopen

10:30

Introduktion
Kort presentation av de olika standarderna inom SIS TK 113 – Underhåll med fokus på
SS-EN 13306 - Underhållets terminologi, SS-EN 15341 – Nyckelprestationsindikatorer
och nya standarden SS-EN 17007 – Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer.

11:00

Kaffe

11:30

Workshop del 1
Genomgång av viktiga begrepp i den nya standarden SS-EN 13306:2017 - Terminologi.
Förklaring av viktiga termer och begrepp inom underhåll och driftsäkerhet.

12:30

Lunch

13:30

Workshop del 2
Gruppdiskussioner kring viktiga begrepp som underhåll, driftsäkerhet, tillgänglighet,
förbättring kontra modifiering, krävd funktion etc.

14:30

Kaffe

15:00

Workshop del 3
Kopplingen mellan underhållsterminologin och viktiga nyckeltal (KPI) för underhållet
samt olika underhållsprocesser. Syftet är att öka tillgängligheten och sänka kostnaderna
genom att identifiera ”gap” och därigenom skapa möjligheter till ständiga förbättringar
samt en effektiv en säker verksamhet.

16:30

Utvärdering av workshopen.
Har deltagarna skapat en högre nivå av förståelse? Hur går vi vidare med arbetet?

17:00

Workshopen avslutas

Deltagaravgifter
I avgiften ingår deltagande i workshopen, fika och lunch samt tillhörande dokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll: 3 000 SEK exkl. moms
För övriga deltagare:

4 500 SEK exkl. moms

Anmälan
Du är välkommen med en anmälan före den 5 april via denna länk eller e-post, info@svuh.se.
Ange namn, företag, postadress, telefonnummer, e-post samt faktureringsadress.

Välkommen!

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Tel.: 08-664 09 25
info@svuh.se, www.svuh.se

