Workshop
Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser
Den 11 oktober 2018
Regus Business Center, Vretenvägen 13 B, Solna

Tillämpningen av SS-EN 15341 - Nyckeltal för Underhåll
För att utvärdera resultaten för underhåll och driftsäkerhet, såväl internt över tiden som
externt mot konkurrenter, behövs en plattform i form av definierade nyckeltal. Dessa
nyckeltal, KPI:er (Key Performance Indicators) ger ett faktabaserat underlag som skapar
mycket goda förutsättningar för att kunna ta rätt beslut.
Svenskt Underhåll bjuder exklusivt in er till denna workshop som lägger en bra grund för
att använda relevanta nyckeltal för era underhållsprocesser. Under dagen får ni bekanta
er med olika viktiga nyckeltal kopplade till underhållsprocesserna, som t.ex. driftsäkerhet,
tillgänglighet, beredning och schemaläggning samt underhållskostnader.
Vid denna workshop får ni även möjlighet att ta del av en benchmarking som baseras på
standarden SS-EN 15341 –Nyckeltal för underhåll.

Lär er att mäta och förbättra er underhållsprestanda!
Syftet med workshopen är att:

Målet med workshopen är att:

• Öka förståelsen om vikten av kvalitet på

• Ni har fått en ökad förståelse för viktiga

data och viktiga nyckeltal för mätning
av underhållsprocesserna.

• Bygga en gedigen grund för tillämpning
av olika nyckeltal.

• Utbyta erfarenheter med kollegor inom
underhåll genom ett nätverkande samt
ge förutsättningar för benchmarking.

nyckeltal inom underhåll.

• Ni kan ta fram ett relevant beslutsstöd
genom att mäta och utvärdera resultat i
era underhållsprocesser.

• Ni kan kommunicera nyckeltalen inom
företaget på ett enkelt sätt och verka för
att de förbättras.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54, Telefon: 08-664 09 25
kansli@svuh.se, www.svensktunderhall.se

Program
09:30 Registrering och kaffe.
10:00 Kort presentation av deltagarna.
10:15 Introduktion
Syfte och mål med workshopen samt presentation av standarden SS-EN 15341 KPI, Nyckeltal för underhåll och den nya standarden SS-EN 17007 - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer.
11:00 Kaffe
11:30 Workshop del 1
Standardiserade nyckeltal (KPI) – En grund för benchmarking inom underhåll.
Beräkning av nyckeltal med utgångspunkt från övningsföretaget ”Nuuk Power
and Energy Ltd”.
12:30 Lunch
13:30 Workshop del 1 – Fortsättning.
14:30 Kaffe
15:00 Workshop del 2
Nyckeltal för underhållets arbetsflöde och arbetsorderprocessen. Beräkning av
nyckeltal kopplade till underhållsprocesser med utgångspunkt från utdelat eller
medtaget underlag.
Genomgång av resultaten och en jämförelse mot ”bästa arbetssätt”. Diskussion
om de nyckeltal som har beräknats, hur kan resultaten tolkas och vilka åtgärder
kan förbättra nyckeltalet?
16:30 Utvärdering av workshopen.
Har deltagarna skapat en högre nivå av förståelse under workshopen? Hur går vi
vidare med det fortsatta arbetet?
17:00 Workshopen avslutas

Deltagaravgifter
I avgiften ingår deltagande i workshopen, kaffe och lunch samt dokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll SEK 3 500:- exkl. moms
För övriga deltagare

SEK 4 500:- exkl. moms

Anmälan
Ni är välkomna att anmäla ert deltagande via vårt anmälningsformulär.

Varmt välkomna!

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Telefon: 08-664 09 25
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