Inbjudan till tentamen i ledning av underhåll
Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en skriftlig tentamen
torsdagen den 22 mars 2018, kl. 09.00 – 18.45 i Stockholm.
(Lokal meddelas till de som anmäler sig till tentamen.)
Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of
National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att
bli godkänd i tentamen och erhålla ett nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i
ledning av underhåll.

Vilka kan delta?
Alla, som så önskar, har möjlighet att delta i tentamen.

Vad leder en godkänd tentamen till?
1. Vid godkänd tentamen erhålls ett intyg, att man besitter tillräckliga teoretiska kunskaper
för att kunna inneha en funktion som ledare för underhållsverksamhet (underhållschef).
De teoretiska kraven på kunskaper har sammanfattningsvis indelats i följande fyra kunskapsområden, som utgör den generella kompetens som är väsentlig för att leda och styra
underhållsverksamhet: 1. Ledning och organisation; 2. Drift- och anläggningssäkerhet; 3.
Beslutsstöd inom underhåll; 4. Underhållsmetoder.
2. Vid godkänd tentamen och uppfyllande av nedanstående krav på praktiska erfarenheter
inom underhåll, erhålls ett certifikat som ”Svensk expert inom ledning av underhåll”:
 Arbetat inom underhåll i minst 5 år, varav minst 2 år i en arbetsledande funktion.
 Minst 1 år därav skall ha infallit inom de senaste 18 månaderna.
(Om dessa villkor inte är uppfyllda när tentamen godkänts men hinner bli det inom ett år
därefter, utdelas certifikatet då, när samtliga villkor uppfyllts.)
3. De som kvalificerat sig för att erhålla ovanstående certifikat, samt vid en tentamen visat
sig ha tillräckliga kunskaper inom underhåll på det engelska språket, har rätt att erhålla ett
europeiskt certifikat som ”European Expert in Maintenance Management”.
En detaljerad beskrivning av kunskapskrav och tentamensregler kan rekvireras från Svenskt
Underhåll.

Genomförande av tentamen
Tentamen genomförs under en dag enligt följande program:
Kl. 09.00-13.00: Tentamen om: ”Ledning och organisation” samt ”Beslutsstöd”.
Kl. 14.00-17.30: Tentamen om: ”Drift- och anläggningssäkerhet” samt ”Underhållsmetoder”.
Kl. 17.45-18.45: Tentamen om: ”Engelska språket avseende fackområdet underhåll”.
Under såväl förmiddag som eftermiddag kommer det i tentamenslokalen att finnas tillgängligt
kaffe, frallor, läsk, etc. Under pausen mellan kl. 13.00-14.00 bjuds deltagarna på lunch.
Tentamensuppgifterna är så utformade att vissa kräver beräkningar, andra kan vara av typen
flervalsfrågor, vissa kräver uppräkningar av fakta, medan andra kräver en mer omfattande
beskrivning. En utvald grupp inom Svenskt Underhåll (som representeras av högskolor och
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näringsliv) har satt samman tentamensuppgifterna. En representant från ett annat europeiskt
lands riksorganisation har kontrollerat svårighetsgraden på uppgifterna.

Anmälan till tentamen
Varje deltagare skall i förväg ha inlämnat en skriftlig anmälan och mot faktura ha inbetalt
5.500:- + moms till Svenskt Underhåll via dess servicebolag Svenskt Underhåll AB. Medlem
i Svenskt Underhåll betalar 4.500:- + moms. För denna kostnad erhåller deltagaren lunch,
kaffe, etc. i anslutning till tentamen och vid godkänd tentamen ett intyg, samt om övriga villkor uppfylls även svenskt certifikat. För omtentamen (inom ett år) skall ha inbetalts 2.750:- +
moms respektive 2.250:- + moms för medlem i Svenskt Underhåll. För att erhålla ett europeiskt certifikat tillkommer en kostnad på 1.500:- + moms.

Mer information
För mer information kontakta: Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B,
171 54 Solna, tel: 08-664 09 25, e-post: kansli@svuh.se
.....................................................................................................................................................................................

Anmälan till tentamen den 22 mars 2018 i Stockholm
OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.
Undertecknad anmäler sig härmed att delta i den av Svenskt Underhåll anordnade tentamen i
ledning av underhåll:
...................................................................................................

...................................................

Textat namn

Telefon arbete

...................................................................................................

..........................................

Företagsadress

Mobiltelefon

..............................................................................

................................................................

Postnummer, Ort

E-post

…………………………………………………..
Utbildningsföretag

Faktureringsadress (om annan än ovanstående):
...................................................................................................

…………………………

Faktureringsadress

Ev märkning/ordernummer

...................................................................................................
Adress

...................................................................................................
Postnummer, Ort

............................................................... den ............ / ............... 201…
Ort

..............................................................

......................................

Underskrift

Omtentamen? Fyll i vilken del.
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