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De to områder behandles sædvanlig-
vis vidt forskelligt med hver sine spe-
cialister, organisatoriske funktioner, 
regler og krav, metoder, og teorier. 
Disse forskelle er blevet cementeret 
gennem årtiers traditioner og synes 
ofte så store, at lighederne forsvinder. 

I begge tilfælde er der dog noget fun-
damentalt som er fælles, nemlig synet 
på den menneskelige faktor. 
• I bestræbelserne på at forøge kvali-

tet anses den menneskelige faktor 
som hovedårsagen til den almindeli-
ge variation. 

• I bestræbelserne på at øge sikker-
hed opfattes den menneskelige fak-
tor som den hyppigste årsag til fejl 
og ulykker. 

Interessen for sikkerhed begyndte 
med et fokus på hvordan industrielle 

arbejdsulykker kunne forstås og be-
grænses. Dette blev senere udvidet til 
at se på ulykker i industri, transport 
og produktion generelt. 
Alvorlige ulykker er sjældne og uregel-
mæssige, men påkalder sig altid stor 
opmærksomhed fra virksomhedens 
ledelse – og ofte også fra offentlighe-
den. 

I arbejdet med ulykker er hovedformå-
let at forklare dem, dvs., at finde en 
årsag som er både praktisk og accep-
tabel. 
En årsag er praktisk, hvis den peger 
på, hvordan man konkret kan forhin-
dre, at noget lignende sker igen. 
En årsag er acceptabel, hvis den stem-
mer overens med den almindelige op-
fattelse af, hvordan verden er indret-
tet, og ikke mindst hvis den bidrager 
til at give en følelse af sikkerhed.  

Dette ledte ret hurtigt til et fokus på 
den menneskelige faktor og til myten 
om, at menneskelige fejl er årsag til  
70-90% af alle ulykker. 
 
Udgangspunktet i sikkerhedstænknin-
gen er, at et arbejde fundamentalt set 
er sikkert, og at denne sikkerhed kan 
fastholdes – eller endog forøges – hvis 
man blot kan eliminere alle farer og ri-
sici (årsager til at det er usikkert). 
Sikkerhed defineredes på denne måde 
ud fra sin modsætning, nemlig som et 
fravær af negative hændelser. 

Denne tankegang, som er basis for love 
og regulativer, kaldes for Sikkerhed-I.

Hvor sikkerhed fra starten fokuserede 
på undtagelserne, hvor noget gik galt, 
fokuserede kvalitet på det, der skete 
hyppigt eller hele tiden. 

OM DEN NØDVENDIGE 
VARIATION
Sikkerhed og kvalitet er begge fokusområder i den daglige styring af arbejdsprocesser. Alt afhængig af 
arbejdets natur lægges der vægt på sikkerhed eller på kvalitet, men sjældent på begge samtidigt. 

  OM DEN NØDVENDIGE VARIATION

Af Professor Erik Hollnagel, M.Sc., Ph.D., Professor ved Syddansk Universitet og chefkonsulent 
ved center for Kvalitetsudvikling, Region Syddanmark

HØR MERE PÅ KONFERENCEN  2. MARTS 2016

KVALITET

SIKKERHED
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   OM DEN NØDVENDIGE VARIATION

Høj kvalitet betød, at det faktiske produkt 
svarede til det tiltænkte produkt. 

Tankegangen var, at kvalitet kunne sikres 
ved at kontrollere og reducere variationen, 
hvor man skelnede mellem almindelig 
variation (common causes) og særlig varia-
tion (assignable causes). 

Almindelig variation er en naturlig del af 
enhver proces - den er tilfældig, og har 
ingen specielle årsager. Særlig variation 
skyldes eksterne påvirkninger af proces-
sen. 
Formålet med statistisk proceskontrol er 
at eliminere den særlige variation og at 
holde den almindelige variation indenfor 
økonomisk acceptable rammer. Det gøres 
ved at analysere de situationer, hvor vari-
ationen er for stor. Den særlige variation 
antages at have en årsag, som kan findes 
og elimineres. 

I modsætning hertil betragtes den almin-
delige variation som mere eller mindre 
uundgåelig, som noget man må lære at 
leve med. Den menneskelige faktor spil-
ler en rolle i begge tilfælde. 
I den særlige variation ses den menne-
skelige faktor ofte som en årsag til mang-
lende kvalitet, f.eks., ved at en person en-
ten ikke følger forskrifter og procedurer, 
er uopmærksom, eller begår fejl. 

For den almindelige variation antages 
det, selv om det ikke altid siges direkte, at 
forklaringen kan findes i menneskets 
ufuldstændige natur. Den almindelige va-
riation kan næsten per definition ikke eli-
mineres; man kan kun forsøge at holde 
den inden for acceptable (økonomiske) 
rammer, f.eks. ved at erstatte processer 
med (for) høj variation – nemlig menne-
sker – med processer med lav variation – 
nemlig maskiner. 

Sikkerhed og kvalitet anser således begge 
den menneskelige faktor som uberegne-
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lig og som udøvende en negativ på-
virkning. I begge tilfælde ser man of-
test på det, der går galt – hvad enten 
det er den særlige variation eller ulyk-
kerne – men kun sjældent på det, der 
går godt. Der er ringe motivation for at 
forstå arbejde uden ulykker eller de al-
mindelige variationer, højst for at kon-
trollere dem.

Resilience engineering har vist, at det ik-
ke er nok at analysere ulykker, men at 
man også må interessere sig for de si-
tuationer, hvor tingene fungerer. 
Rent sprogligt – og logisk – er det jo 
her sikkerheden findes. 

Når man studerer situationer, hvor in-
tet går galt, opdager man hurtigt, at 
det skyldes, at vi som individer, som 
sociale grupper, og som organisationer 
er i stand til at tilpasse arbejdet til si-
tuationen, til de foreliggende krav og 
muligheder. 
Med andre ord, ting går godt på grund 
af variationen i den måde arbejdet ud-
føres på. 

MENNESKET OG DEN MENNESKELIGE  
FAKTOR SKAL SES SOM EN STYRKE 

SNARERE END EN SVAGHED, OG 
YDERMERE SOM EN NØDVENDIG 

STYRKE.

Mennesker arbejder ikke som maski-
ner, som urværk, og dette er i langt de 
fleste tilfælde ikke alene en fordel, 
men ligefrem en nødvendighed. 

Resilience engineering definerer Sikker-
hed-II som situationer, hvor så meget 
som muligt går godt eller som forven-
tet. Det bedste udgangspunkt for at 
forstå de få tilfælde, hvor noget går 
galt, er at forstå de mange tilfælde, 
hvor noget går godt. 

Det samme synspunkt kan anlægges 
for kvalitet. 

Idealet var fra begyndelsen – i 1920erne 
– at mennesket skulle arbejde som en 
maskine, dvs., med konstant præstati-
on og minimal variation. Dette forud-
sætter, at arbejdet kan beskrives i alle 
detaljer og at arbejdssituationen (de fy-
siske og sociale omgivelser) kan holdes 
konstant. Det kunne måske lade sig gø-
re for 100 år siden, men er – med en-
kelte undtagelser – umuligt i dag. 
Kvalitet opnås ikke på trods af den al-
mindelige variation, men på grund af 
den. Tilpasninger er en nødvendig del 
af det daglige arbejde, fordi det er 
umuligt at beskrive en situation i alle 
detaljer og umuligt at sikre sig, at om-
givelserne – inklusive andre individer 
– fungerer præcist som forventet. 

Det gælder for både sikkerhed og kva-
litet, det er nødvendigt at forstå det al-
mindelige arbejde (hvor intet går galt), 
og at fokusere på situationer ud fra 
hvor hyppigt de forekommer, i stedet 
for hvor alvorlige de er. 
I et resilience engineering perspektiv er 
variation og tilpasninger et nødven-
digt gode og fundamentet for effekti-
vitet, for kvalitet, og for sikkerhed. 

Sikkerhed og kvalitet opnås ikke ved 
at eliminere variation, men ved at 
kontrollere den. 

Dette forudsætter en erkendelse af, at 
man det i praksis stort set altid nød-
vendigt at foretage en afvejning mel-
lem grundighed og effektivitet. 
Dilemmaet er, at vi i vores arbejde for-
ventes at være både grundige og effek-
tive – eller snarere at være grundige 
når det set i bakspejlet var forkert at 
være effektiv. 

VARIATION
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  DFK ÅRSBERETNING 2015

Af Ib Orlamundt, formand for Dansk Forening for Kvalitet

DE FEDESTE 
KONFERENCER ...
 Året der gik, blev på mange måder særdeles godt for DFK.

Det samlede deltagerantal på de fire 
årlige konferencer steg 66 % i forhold 
til året før, og var samtidig det højeste 
antal siden 2002. 
Kombineret med en udtalt tilfredshed 
med arrangementerne, er det dels et 
dejligt skulderklap til bestyrelsen, der 
jo planlægger og arrangerer konferen-
cerne, og dels et udtalt incitament til 
at følge succesen op med nye gode 
konferencer i fremtiden.

Antallet af medlemmer er rimelig sta-
bilt. Kombineret med en god tendens 
til vækst i antallet af nye firmamed-
lemmer, er det en udvikling, som vi vil 
lægge os i selen for et fastholde frem-
over.

2015 var samtidig året hvor DFK kun-
ne fejre at det var 55 år siden forenin-
gen blev grundlagt. 
I 2010 da vi rundede de 50 år, udgav vi 
et lille festskrift, som beskriver lidt om 
oprindelsen og forløbet frem til 2010. 
Interesserede kan se og læse skriftet 
på www.dfk.dk under ”Om DFK”.

BESTYRELSEN
I årets løb er der sket et par ændringer 
i bestyrelsen. Én var på grund af util-
strækkelig tid til bestyrelsesopgaverne 
desværre nødt til at stoppe. Heldigvis 
har vi i slutningen af året fået to nye 
bestyrelsesmedlemmer, som nu er 
klar til at tage fat på opgaverne.
På hjemmesiden er der en samlet 

oversigt over alle bestyrelsesmedlem-
merne.

KONFERENCER
Som indledningsvis nævnt har det 
været et forrygende år for DFK’s kon-
ferencer.  Der var i alt 322 deltagere til 
de fire konferencer. Et snit på mere 
end 80 pr. konference er meget til-
fredsstillende. 

I en festlig stund kunne man fristes til 
at kalde arrangementerne for De Fe-
deste Konferencer, men vigtigst er, at 
vi i DFK vil bruge succesen til at plan-
lægge og arrangere nye gode og inte-
ressante konferencer for foreningens 
medlemmer.

Årets første konference handlede om 
den nye ISO 9001, og den var ikke helt 
overraskende den mest velbesøgte. I 
alt 131 deltog i dette arrangement som 
blev afviklet på Odense Kongrescenter 
i slutningen af februar. 

Konferencen i maj blev afviklet på Ho-
tel Storebælt under titlen ”Hvorfor går 
det godt – når det går godt”. Knapt 50 
deltagere havde en spændende dag 
med gode indlæg, bl.a. beretningen 
om Challenger ulykken og beskrivel-
sen af FRAM metoden, der fokuserer 
på sikkerhedstænkning. 

Årets sidste to konferencer satte fokus 
på kvalitet fra to forskellige vinkler, 

nemlig dels fra ledelsens synspunkt, 
og dels fra medarbejdernes. 
Det samlede deltagerantal på begge 
konferencen var knapt 150, og der var 
rigtig mange der valgte at deltage i 
begge arrangementer og dermed få in-
spiration fra den ”samlede historie”.

KVALITETSNETVÆRK
De 4 netværksgrupper – 2 i det jysk/
fynske område og 2 på Sjælland, fort-
satte også i 2015 med en række gode 
møder, hvor networking og gensidig 
inspiration udgør et væsentligt ele-
ment. I alt 59 medlemmer deltager i 
DFK’s Kvalitetsnetværk.

KVALITETSDAGE
Også i 2015 tilbød vi medlemmerne at 
deltage i arrangementet Kvalitetsdage 
under temaet ”Kvalitet – en udfor-
drende ledelsesopgave”.
Sidst i april mødtes 18 deltagere til et 
par spændende og inspirerende dage i 
Middelfart.
Kvalitetsdagene er en fin mulighed for 
at blive revet lidt ud af hverdagen, og 
sammen med kollegaer og gode fore-
dragsholdere at få tilført spændende 
og nyttig inspiration til kvalitetsarbej-
det i virksomheden. 
I lyset af den store interesse for arran-
gementet og den tilfredshed der efter-
følgende kom til udtryk, har DFK valgt 
igen i 2016 at tilbyde medlemmerne at 
deltage 2 Kvalitetsdage. Se omtale på 
side 20. 

SAMARBEJDSPARTNERE
De gode relationer til DFK’s samar-
bejdspartnere fortsatte uændret i det 
forgangne år. Samarbejdet kommer til 
udtryk gennem annoncering på hjem-
mesiden, samt i Magasinet Kvalitet og i 
vores nyhedsbrev, og ikke mindst i 
form af udstillingsstandene på konfe-
rencerne. Alt sammen bidrager til at 
DFK’s medemmer får både viden og 
indsigt i hvad der tilbydes af produkter 
og services på kvalitetsområdet. Over-
sigten over leverandører i Magasinet 
Kvalitet og på hjemmesiden får stadig 
nye tilmeldinger, og flere markerer at 

de giver særlig rabat på deres ydelser 
og services til DFK’s medlemmer.

LEGATER
Også i 2015 besluttede generalforsam-
lingen at afsætte midler til kunne ud-
dele legater til studerende, der i deres 
studie beskæftiger sig med kvalitets-
styring i en væsentlig grad. Vi modtog 
i alt 39 ansøgninger og i april kunne vi 
udpege de 3 som i tilstrækkelig grad 
levede op til kravene. De kom fra hen-
holdsvis Københavns Universitet, Uni-
versity College Nordjylland og DTU. 
Én af legatmodtagerne har bidraget 

med en artikel i dette nummer af Ma-
gasinet Kvalitet (se side 26).

AFSLUTNING
Endnu et spændende og udfordrende 
kvalitets år er i gang. I bestyrelsen ar-
bejder vi fortsat ihærdigt på at leve op 
til medlemmernes forventninger. Følg 
med i vores månedlige nyhedsbreve, 
som alle kan tilmelde sig på www.dfk.
dk, og følg os på LinkedIn og Facebook.

Tak for året der gik, og godt nytår til 
alle medlemmer af Dansk Forening for 
Kvalitet.  

Yderligere information
Annette Koch Petersen

akp@force.dk
tlf. 76 96 16 06

forcetechnology.com

Lead Auditor kurset består nu af et grundmodul og et 

fagmodul. Begge på 3 dage med afsluttende skriftlig 

eksamen.

Rabat ved samtidig tilmelding.  

Scan koden for yderligere information og tilmelding

Modulopbygget 
Lead Auditor kursus
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NÅR AUDIT KRÆVER 
FORANDRINGER

Af Ejerleder Ane Storm, Storm Management A/S. 

 
 
EFFEKTEN AF KVALITET KAN SÆTTES 
PÅ EN SIMPEL FORMEL
Storms formel© baseres på mange års 
erfaringer. Det er en simpel ligning til 
at forstå effekten af organisationers og 
lederes arbejde. Særligt med fokus på 
det at skabe og forbedre kvalitet. Det 
er en formel, som kan give dig inspira-

tion til at forstå, hvorfor det er vigtigt 
at forandringslede, når audit kræver 
ændringer i medarbejderadfærd. 
Storms formel© kan give inspiration 
og hjælp til dialogen med de involve-
rede personer.  

Formlen består af fire elementer:

E = Effekt. E’et er et udtryk for den 
grad af effekt, som organisationen op-
når efter et givet initiativ. Det kan væ-
re både en større forandring og en 
mindre justering, f.eks. før eller efter 
en audit. Uanset hvad man som leder 
ønsker at opnå af effekt af et initiativ.

Q = Quality eller kvalitet. Det er løs-
ningen af initiativet. Se det som en 
bred forståelse af graden af kvalitet i 
struktur og rammer, processer, syste-
mer, produkter osv. Det handler dybest 
set om et produkt eller en service, 
hvor vi har holdninger til kvalitet.  
Det kan f.eks. være rammer og meto-
der, som er styret i standarder og gi-
vetvis understøttet af certificerings-
standarder. 

A = Accept. Både fra det enkelte indi-
vid og/eller for en berørt gruppe af 
medarbejdere, kolleger, leverandører 
osv. Hvis den enkelte person ikke for-

Løbende audits kan være en afgørende faktor, når en virksomhed arbejder med kvalitet. Det er ikke altid, 
at audits kan stå alene med at sikre det rette kvalitetsniveau. Mest af alt fordi det kan være svært at få 
implementeret de påkrævede ændringer. Hvis vi som kolleger, medarbejdere, leverandører etc. ikke 
forstår ideen bag de krævede ændringer, bliver vi træge ift. at ændre vores faktiske adfærd.

står og accepterer forandringen, bety-
der det, at den ønskede ændring be-
grænses. 

X = Eksekvering. Evne til eksekvering 
– både for ledere og personer med et 
givent ansvar – har stor indflydelse på 
effekten. Det handler om at kunne in-
spirere, gå forrest, insistere samt bru-
ge både ledelsesret og ledelsespligt. 
Kort sagt adfærd, der er med til at sik-
re retning og skabe den faktiske for-
bedring. Bemærk denne adfærd kræ-
ver, at man selv som leder har forstå-
et, hvad der egentlig skal ske – og selv 
har accepteret det. 

E = QxAxX. Det betyder, at effekten 
øges markant, når både evnen til at 
eksekvere og accepten blandt de be-
rørte ressourcer øges. Med andre ord 
betyder det, at evnen til at foran-
dringslede bliver meget tydelig og har 
stor betydning. Kort sagt er det en for-
udsætning for, at ”verdens bedste sy-
stem, proces etc.” kan give optimal ef-
fekt, at den accepteres og implemen-
teres med aktiv ledelsesopbakning. 

OMPRIORITER INDSATSEN, NÅR EN 
AUDIT KRÆVER FORANDRINGER
Brug Storms formel© med skalaer fra 
1 til 10, hvor 10 er det bedste. Så bliver 
det tydeligt, at accept og evne til at ek-
sekvere er afgørende for effekten. 

Vi ser ofte, at vægtningen af indsatsen 
er på Q’et – altså på kvaliteten af løs-
ningen, mens forandringsledelse og 
ledelsesadfærd tillægges mindre vægt.  

Lad os antage, at tallene er et udtryk 
for ressourceindsatsen. 
E = 8 x 3 x 2 = 48 

I næste eksempel omfordeler vi res-
sourceindsatsen, så vi er mindre am-
bitiøse på selve løsningen – mens ind-
satsen på forandringsledelse øges. 
Det betyder, at der eksekveres og ar-
bejdes på at skabe accept. 
E = 5 x 5 x 3 = 75

Det samme ressourceforbrug omfor-
deles – og der opnås en betydelig stør-
re effekt!

Der skal måske ageres anderledes, når 
en audit påkræver ændringer. Der skal 
bygges flere ord på – så alle kan forstå, 
at der skal ske noget andet.  

Ledere er først klar til at stå på mål, når 
de selv har ”accepteret” – og anerkendt 
behovet for forandringen. Hvis berørte 
medarbejdere ikke involveres tilstræk-
keligt, må vi forvente ”modstand”.  

Vi har som mennesker brug for at for-
stå ”hvorfor”. 

Når en audit kræver ændringer i Q, så 
sørg for at tænke meget mere på for-
andringsledelse. Lad os se på en af de 
mest succesfulde modeller inden for 
forandringsledelse.

FORANDRINGER SKAL GIVE MENING 
FOR DEN ENKELTE PERSON
Kan man overhovedet tale om mod-
stand mod en forandring, hvis den er 
påkrævet som følge af en audit? Så 
har nogle jo vurderet situationen og 
besluttet, at noget skal ændres.  
Eller er der blot en helt naturlig tøven 
over for noget nyt? 

Har vi som mennesker noget imod at 
deltage i forandringer, som vi har væ-
ret med til at drøfte og udforme?  
 
Nej – det har vi faktisk ikke. Langt de 
fleste mennesker vil gerne være med 
til at forandre, hvis de kender og for-
står bevæggrundene for den givne for-
andring. Så bliver jeg som menneske 
”deltager i” en forandring – og ikke 
”forandret af andre”. 

Så selv for en audit har jeg som leder 
og/eller medarbejder brug for at forstå 
bevæggrundene og være med til at for-
stå de konsekvenser, der følger. Og 
selv være med til forme hvordan æn-
dringerne kan implementeres.

 NÅR AUDIT KRÆVER FORANDRINGER

ÆNDRINGER I VORES FAKTISKE ADFÆRD 
KAN SES SOM FAKTISKE FORANDRINGER – 
OG DERMED BLIVER DET LIGE PLUDSELIG 

RELEVANT AT TALE OM AT UDØVE  
EGENTLIG FORANDRINGSLEDELSE. 

HØR MERE PÅ KONFERENCEN  2. MARTS 2016
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Olaf Ryes Gade 7R   ·   6000 Kolding   ·   +45 7025 0214   ·   info@ipwsystems.dk 

ipwsystems·dk

Kvalitetsstyring
- med fagspecifik viden og innovativ software

Hos IPW Systems får du professionelle, webbaserede 

software løsninger til automatisering af virksomhedens 

processer. Vi lytter til dine behov og tilbyder den  

optimale løsning, som altid er modulopbygget,  

brugervenlig og uden licenser. 

Ring og hør mere – vi glæder os til at tale med dig.

 NÅR AUDIT KRÆVER FORANDRINGER

Ændringer kræver med andre ord et tæt 
samspil mellem ledelse og medarbejde-
re. Både de ledelsesressourcer, som skal 
implementere ændringerne (måske ty-
pisk kvalitetsressourcer) og de ledere, 
som skal sikre, at ændringer bliver til 
virkelighed i deres egen organisation. 

Vi kan ikke klare os med metoder, rol-
ler og ansvarsbeskrivelser samt proce-
durer alene.  

Flotte kvalitetsmanualer kan ikke gøre 
en forskel, hvis de ikke er accepterede 
og dermed anvendes i dagligdagen. 

DET SIGES, AT 60-70 PCT. AF ALLE  
FORANDRINGSINITIATIVER I VIRKSOMHE-

DER FEJLER! DET GIVER STOF TIL  
EFTERTANKE – OG KAN MÅSKE VIRKE EN 

SMULE ANGSTPROVOKERENDE.  
 

GOOGLER MAN “70% FAILURE RATE”  
FÅR MAN CA. 117.000.000 RESULTATER!  

 
HJÆLP! KAN DET VIRKELIG VÆRE  
SÅ SVÆRT AT ÆNDRE NOGET I EN  

ORGANISATION?

 
AKDAR – EN METODE TIL AT LEDE 
FORANDRINGER, DER VINDER STADIG 
MERE OPMÆRKSOMHED
Det amerikanske konsulenthus Prosci 
har udviklet forandringsledelsesmo-
dellen ADKAR. De har gennem en år-
række studeret og analyseret foran-
dringer i flere tusinde organisationer. 
På baggrund af disse studier har de 
skabt modellen ADKAR. En model der 
bygger på, hvad der virker, og hvad der 
kendetegner succesfulde forandrings-
projekter. 

ADKAR bygger på fem faser, som vi al-
le gennemlever i forbindelse med en 
succesfuld forandring. Endvidere er 
det en model, som er enkel at arbejde 
med, og som giver rigtig gode resulta-
ter, når man mestrer modellen. 

DE FEM FASER ER: 
Awareness – hvorfor skal vi forandre
Desire – valg om at støtte og deltage i 
forandringen
Knowledge – indlæring og viden, så vi 
kan forandre

Ability – evne til at skabe forandrin-
gen gennem handling

Reinforcement – forankre forandrin-
gen, så den faktisk kommer til at bestå

Der er to ting, som er helt afgørende 
for at forstå ADKAR. 
1.    For det første tages udgangspunkt i, 

at forandringer sker hos den enkelte 
person. Uanset om det er en leder, 
medarbejder, en gruppe eller lignen-
de tager ADKAR udgangspunkt i in-
dividet. I en gruppe kan man således 
samle de enkelte personers foran-
dringsparathed for at få indblik i 
gruppens forandringsparathed. 

2.    For det andet er det en sekventiel og 
lineær model. Det betyder, at alle 
faserne skal gennemgås under en 
forandring, og faserne kommer i 
den givne rækkefølge.  
En forandringsproces stopper, hvis 
den givne fase ikke lykkes hos det 
enkelte individ. Så jo flere, der siger 
fra, jo sværere vil en forandring el-
ler et initiativ være at gennemføre – 
og dermed give mindre effekt. 

Lad os kigge lidt mere på de enkelte 
faser.

Awareness – bevidsthed om  

forandringen

Det første skridt er at erkende og for-
stå behovet for forandring. Hvis vi som 
personer ikke er bevidste om den fore-
stående forandring og behovet for den, 
vil vi overse forandringsbehovet. 

Derfor må man sikre sig, at individet 
forstår, hvad der er galt med den nu-
værende situation, og hvorfor tingene 
skal ændres. 

Hvis vi som medarbejdere (inklusiv le-
delsen) ikke forstår behovet for foran-
dringen, eller er uenige i forandringen, 
vil det opleves som modstand. Også 
selv om ”modstanden” er ubevidst i 
handling – og udelukkende bunder i en 
manglende erkendelse eller forståelse. 

Desire – lyst til at deltage i  

forandringen

Som mennesker har vi brug for at 
kunne se os selv i forandringen – og 
hvordan den positivt vil gavne. I det 
mindste må den ikke stille os dårlige-
re end udgangspunktet. For mange 
starter involveringen først, når nogen 
har udviklet en løsning. Det er alt for 
sent – på det tidspunkt giver løsnin-
gen oftest ikke mening, og der vil op-
leves modstand.

Knowledge – viden til at forandre

Vidensopbygning er kun effektiv, hvis 
man ønsker at modtage ny viden. Det 
forudsætter, at vi som modtagere ved, 
hvorfor den nye viden er vigtig og rele-
vant. 

Hvis personer mangler den nødvendi-
ge viden, så stopper forandringen her. 
Derfor må det sikres, at alle berørte 
har lyst til at modtage ny viden, har 
adgang til og bliver undervist i den 
nødvendige viden. Undervisningen 
skal times, så den passer ind der, hvor 
viden skal anvendes. Man glemmer 
den nye viden, hvis der går for lang tid 
mellem træningen og tidspunktet for 
anvendelse. 

Ability – evne til at mestre forandrin-

gen, den nye virkelighed

Ability er selve evnen til at kunne ud-
føre den ønskede handling i foran-
dringen. Tilstedeværelsen af viden er 
ofte langt fra tilstrækkelig. Det er ikke 
nok at have viden om, hvordan man 
cykler for at kunne cykle. Det kræver 
en lang periode med træning for bare 
at kunne holde balancen, stå af og på, 
bremse og orientere sig i trafikken. 
Det er først, når vi har opnået evnen/

CV:

ANE STORM RY

Ane har igennem mange år ledet 

og arbejdet med implementering af 

kvalitet – på strategisk, taktisk og 

operationelt plan. Hun er stifter af 

uddannelses- og konsulenthuset 

Storm Management – House of Six 

Sigma, der hjælper kunder med 

at opnå Operational Excellence i 

deres hverdag. 

Ane Storm er uddannet Cand.

Oecon. og har en mastergrad i 

forandringsledelse og ledelsesud-

vikling. Hun er Certificeret Quality 

Leader og Master Black Belt fra 

General Electric i forbedringsme-

toden Lean Six Sigma samt certifi-

ceret i PRINCE2 Foundation.

Ane benyttes hyppigt som inspi-

rator, foredragsholder og facilitator 

inden for kvalitets- og forandrings-

ledelse.  

færdigheden til rent faktisk at gøre 
tingene anderledes, og vanerne er æn-
dret, at forandringen bliver synlig og/
eller målbar.

Re-inforcement – forankring af den 

nye virkelighed

Den sidste fase skal sikre, at ledere 
hjælper med at styrke og fastholde os 
i forandringen – både for den enkelte 
person og/eller virksomheden. Hvis vi 
ikke anerkendes for den nye adfærd, 
vil vi hurtigt miste lysten og begynde 
at stoppe den nye adfærd. Tænk hvad 
det betyder, hvis en virksomhed har 
besluttet, at kundeoplevelsen er høje-
ste prioritet, men fortsætter med at 
måle alle sælgerne på omsætning i 
stedet for på kundernes tilfredshed.  
Så vil de hurtigt vende tilbage til den 
gamle adfærd, hvor de maksimerer 
omsætning frem for kundeoplevelsen. 

Re-inforcement handler også om ind-
retning af organisationen, så den un-
derstøtter en given adfærd. Det kan  
f.eks. være, at dokumentsystemet er til-
gængeligt der, hvor arbejdet udføres, 
dokumenterne er overskuelige og for-
ståelige for dem, der anvender dem osv. 

Forankringen kan understøttes ved at 
måle på den ønskede adfærd og ved an-
erkendelse fra ens nærmeste leder i 
form af et ”skulderklap”. Det viser os 
som mennesker, at vi gør en forskel – og 
bliver værdsat. Det har vi alle brug for.

NÅR EN AUDIT KRÆVER 
FORANDRINGER, SÅ ER DET IKKE KUN 
I SELVE KVALITETSSYSTEMET …
Heldigvis gennemføres langt de fleste 
løbende audits med megen succes. 
Der er måske kun brug for mindre ju-
steringer, som relativt let kan ske i sy-
stemer og arbejdsgange. 
Vær opmærksom på de ændringer, 
hvor der er adfærd, som skal justeres. 
Det kan være en udfordring. Som 
mennesker har vi brug for at forstå 
hvorfor, hvad og hvordan. Det kræver 
meget mere ledelse og aktivitet at op-
nå den ønskede effekt. 
Så brug måske mindre tid på selve sy-
stemet – og gå i stedet væk fra skrive-
bordet og ud i organisationen. 
Sørg for, at ledelsen kan se hvorfor. Så 
hjælper de med at eksekvere og skabe 
den accept, som ændringen kræver. 
Det er aktiv forandringsledelse – og 
dermed realisering og faktisk effekt.     
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  FRONTFORSKNING ÆNDRER AUDITORS ROLLE

29% af fraværet på danske arbejds-
pladser skyldes psykisk arbejdsmiljø , 
og 41 millioner arbejdstagere vurderes 
årligt at blive ramt af arbejdsrelateret 
stress i EU . Kan vi blive bare lidt bedre 
til at øge trivslen og styrke det psyki-
ske arbejdsmiljø, er der således både 
massive besparelser og øget livskvali-
tet forude. Aalborg Universitet, CAVI 
(Center for forskning i arbejdsmiljø-
indsatser og virkemidler) og Bureau 
Veritas har i samarbejde igangsat et 
forskningsprojekt, der netop har fokus 
på at undersøge, hvordan certificering 
mere målrettet kan adressere det psy-
kiske arbejdsmiljø. 

DET ER HELT VILDT! – OG SVÆRT
Anne Helbo Jespersen er uddannet an-
tropolog og med en professionel nys-
gerrighed, startede hun som auditor i 
certificeringsvirksomheden Bureau Ve-
ritas, hvor hun gennemgik – eller audi-
terede – virksomheder op imod globa-
le arbejdsmiljøstandarder som OHSAS 
18001. ”Mange virksomheder fandt det 
svært at håndtere psykisk arbejdsmil-
jø, og det har det også været også som 
ekstern auditor, blandt andet fordi OH-
SAS 18001 ikke har tydelige retnings-
linjer på dette område. 

”Traditionelle audits har haft fokus på 
arbejdsmiljøarbejdet som arbejds-
pladsvurdering, runderinger og kon-
troller, mens det psykiske arbejdsmiljø 
som f.eks. høje krav til medarbejderen, 
manglende støtte, meget alene-arbej-
de og for stor arbejdsbyrde har fyldt 
mindre. Jeg spurgte derfor mig selv 
”hvordan kan man auditere psykisk 
arbejdsmiljø i praksis”, og det spørgs-
mål blev udgangspunktet for forsk-
ningsprojektet”, siger Anne Helbo Jes-
persen.

Hvorfor er det så svært med det psyki-
ske arbejdsmiljø? 
Ifølge Anne Helbo Jespersen er det for-
di, at det er et ”vildt problem”.

”Psykiske arbejdsmiljøproblemer er 
socialt komplekse, usikre og tvetydige, 
og derfor skal de også håndteres på en 
anden måde end f.eks. en afskærm-
ning af en rundsav. Det er nødvendigt 
at inddrage og spørge ledere og med-
arbejderne, og auditorerne har brug 
for andre kompetencer og værktøjer 
end ved en mere traditionel, teknisk 
arbejdsmiljøgennemgang. Man skal 
kunne håndtere interviewteknikker, 
afveje forskellige opfattelser, syns-

FRONTFORSKNING
ÆNDRER AUDITORS ROLLE

Af Brand & Business Developer Jørn Jensen, Bureau Veritas Certification

punkter og værdier, og så skal man 
kunne lave et professionelt skøn, der 
baseres på faktuel viden om området”, 
siger Anne Helbo Jespersen.

AUDITORENS NYE ROLLE
For at forbedre det psykiske arbejds-
miljø er det nødvendigt med nye kom-
petencer hos auditorerne.  
”Når man i langt højere grad skal ind-
drage medarbejderne og afdække et 
”vildt problem”, der både er politisk, 
socialt, kontekstafhængigt og i nogle 
tilfælde konfidentielt, kræver det nye 
kompetencer. Auditorerne skal have 
viden om, hvilke organisatoriske og le-
delsesmæssige forhold der tilsammen 
skaber disse problemer. Desuden skal 
de udvikle redskaber til at afdække, 
hvordan virksomheden adresserer 
dem.  
Det er nødvendigt at lægge vægt på 
forskellige typer af evidens, lære kvali-
tative interviewmetoder og foretage 

refleksive vurderinger af arbejdsmiljø-
arbejdet og arbejdsmiljøet”, siger Anne 
Helbo Jespersen.

Også for virksomhedens ledere har 
forskningen implikationer. ”Der er et 
entydigt ansvar hos virksomhederne 
om at sikre et sundt og sikkert ar-
bejdsmiljø, men derudover er organi-
sering og ledelse en væsentlig risiko-
faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Der-
for er det et sensitivt område, da der 
ofte er en direkte sammenhæng mel-
lem god ledelse og godt psykisk ar-
bejdsmiljø. Virksomhedens ledelse har 
et væsentligt ansvar for at prioritere 
det psykiske arbejdsmiljø, sætte sig 
ind i det og tage det alvorligt”, siger 
Anne Helbo Jespersen. 

1. Psychosocial work environment and sickness 
absence, Speciallæge i arbejdsmedicin, Martin 
Lindhardt Nielsen

2. http://www.stressforeningen.dk/

Efter flere års intens forskning i virkemidler til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø har antropolog og 
auditor Anne Helbo Jespersen, Bureau Veritas Certification, præsenteret resultatet af sit erhvervs-ph.d.-forløb. 
”Jeg præsenterer en konceptuel ramme med en participatorisk tilgang til auditering af psykisk arbejdsmiljø”, 
siger hun med et akademisk glimt i øjet. Det handler med andre ord om aktiv inddragelse af medarbejderne 
og en bred vifte af vurderingsredskaber. Og en hel ny rolle til auditor.

Interview med antropolog og auditor Anne Helbo Jespersen, Bureau Veritas Certification

CV:

ANNE HELBO JESPERSEN

Erhvervs-PhD-studerende, antro-

polog & auditor Anne Helbo Jes-

persen har siden 2008 været ansat 

i Bureau Veritas, hvor hun har audi-

teret og undervist primært certifi-

cerede virksomheder. 

Siden 2012 har hun været 

erhvervsph.d.-studerende med fokus 

på at forske i metoder til audit af 

arbejdsmiljøledelsessystemer, der 

har fokus på psykisk arbejdsmiljø. 

Medarbejdere, der trives, tramper lidt hårdere i pedalerne og skaber bedre resultater. Et nyt forskningsprojekt giver både ny indsigt i og en forståelsesramme til at håndtere 
psykisk arbejdsmiljø på en proaktiv måde, der stiller helt nye krav til auditors kompetencer og rolle.

”Psykisk arbejdsmiljø er et ”vildt problem”, som ople-
ves forskelligt fra medarbejder til medarbejder. Der er 
ingen nem og entydig løsning, og man kan ikke bare 
opsætte en grænseværdi, som gælder i alle tilfælde 
og for alle medarbejdere. Det kan man med støj, men 
ikke stress og trivsel. Det er næsten lige som børne-
opdragelse: Vi gør noget, men resultatet viser sig først 
senere, og vi er hele tiden nødt til at rette til, fortalte 
professor Peter Hasle, Aalborg Universitet, på Bureau 
Veritas’ arbejdsmiljøkonference, hvor resultatet af 
erhvervs-ph.d.-projektet blev præsenteret.  
Peter Hasle har som vejleder spillet en aktiv rolle i 
ph.d.-forløbet.
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  KUNDERNE ØNSKER CERTIFICERING 

Det er nu godt ni måneder siden, at 
Bravida Danmark opnåede en samlet 
certificering af et nyt virksomhedssy-
stem. Systemet omfatter alle styrende 
rutiner og tilhørende skabeloner til bå-
de håndtering af kundeopgaver og 
støtte til afdelingernes drift.  Og der er 
ingen tvivl om, at certificeringen alle-
rede har givet virksomheden en række 
fordele både eksternt og internt.

Bravida Danmarks kunder stiller i sti-
gende grad krav til certificering for at 
indgå et samarbejde. Et godt eksempel 
er den britiske elektronikkoncern Cob-
ham, der blandt andet udvikler og pro-
ducerer avanceret satellitkommunikati-
ons- og radioudstyr. Kvalitetskravene til 
Cobhams produkter er høje, og samti-
dig har den internationale virksomhed 
stort fokus både på arbejdsmiljø og på 

at minimere miljøpåvirkningen. Som et 
led i dette fokus er Cobham selv certifi-
ceret efter ISO 9001 og ISO 14001.

SAMME KRAV TIL LEVERANDØRERNE 
I forbindelse med en omfattende ser-
viceaftale, som Cobham indgik med 
Bravida i efteråret, udtalte facility ma-
nager på Cobhams fabrik i Pandrup, 
Søren Nedergaard bl.a.:

KUNDERNE ØNSKER 
CERTIFICERING
Med en samlet certificering af virksomhedssystemet er Bravida Danmark blevet en mere 
attraktiv samarbejdspartner for virksomhedens kunder. Samtidig har virksomheden fået 
endnu større internt fokus på arbejdet med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Af Christa Hein, kvalitetschef, Bravida Danmark

Kombinationen af Bravidas kompetencer på serviceområdet og den samlede certificering af virksomhedssystemet gjorde det muligt for Bravida at blive servicepartner for 
Cobham på en række bygningstekniske installationer. Aftalen omfatter brandsikring, sprinkling, ABA-anlæg, ventilation, køleanlæg, sikring, panikbelysning, el-sikkerhed, ter-
mografering og adgangskontrol. 

FAKTA

Bravida Danmark er blandt 

landets største installationsvirk-

somheder med cirka 1370 med-

arbejdere i 19 byer. 

Virksomheden leverer totalløs-

ninger inden for EL, VS og Venti-

lation - og er specialister inden 

for blik, sprinkler, fjernvarme, 

elevatorer, el-transmission, 

trafiksystemer, baneteknik, tele/

data, automation, brand & sikring 

og tv-overvågning. 

Bravida Danmark er ejet af 

Bravida AB og er en del af Bravida 

koncernen - Skandinaviens 

førende leverandør af tekniske 

installations- og serviceydelser.

I forbindelse med certificeringen af 

virksomhedssystemet er der fastlagt 

en række mål og handlingsplaner for 

hvordan, de skal opfyldes.

”Vi stiller samme krav til vores 
leverandører, som vi gør til os 
selv i forhold til kvalitet, arbejds-
miljø og miljø. Derfor er det en 
stor fordel for os, at Bravida er 
certificeret efter de samme stan-
darder som vi er. 

Det gør det nemt for os at doku-
mentere, og vi skal ikke selv ud 

og indhente information om le-
verandørens arbejde med kvali-
tets-, arbejdsmiljø- og miljøledel-
se. Det sparer tid.” 

ÆNDRE HOLDNINGER  
FRA TOP TIL BUND
Internt har certificeringen været 
med til at fastholde og øge fokus 
på arbejdet med kvalitet, miljø 
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  KUNDERNE ØNSKER CERTIFICERING 

og arbejdsmiljø bl.a. takket være de 
halvårlige eksterne audits. 

Erfaringerne med implementeringen 
af systemet og arbejdet med certifice-
ringen viser samtidig , at det ikke er 
nok med systemer og certificeringer. 
Det er holdninger og tankegang hos 
både ledelsen og medarbejderne, der 
er afgørende for, at virksomheden op-
når alle ønskede fordele. 

En succesrig implementering er afhæn-
gig af enighed og forankring i hele or-
ganisationen. Alle medarbejdere skal 

opleve fordelene ved certificeringen for, 
at tankesættet er forankret, og hele or-
ganisationen trækker i den ønskede 
retning. 

Det er naturligvis vigtigt, at ledelsen 
går forrest og bakker op i denne proces. 
Det gælder ledelsen på alle niveauer. 
Det er meget tydeligt, at succesen med 
implementeringen på nuværende tids-
punkt er størst i de afdelinger, hvor le-
delsen har arbejdet meget målrettet og 
seriøst med opgaven.
Certificeringen medvirker til, at tanke-
gangen om kvalitetsstyring og kunde-
fokus ligger dybere i alle medarbejdere. 

Fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø 
har været med til at styrke de mere 
bløde værdier i organisationen. Effekti-
vitet og indtjening er naturligvis meget 
vigtige parametre i det daglige arbejde. 
Men certificeringen øger samtidig op-

mærksomheden på det gode håndværk 
og den faglige stolthed.  

Endvidere medvirker den til, at alle 
passer bedre på miljøet og ikke mindst 
sig selv og hinanden, så alle kan kom-
me sikkert hjem fra arbejde hver dag. 

CV:

CHRISTA HEIN

Akademiingeniør og kvalitetschef 

hos Bravida Danmark med ansvar for 

systemer, implementeringer i driften 

samt godkendelser og certificeringer 

inden for kvalitet og autorisationer 

med fokus på en fælles kvalitets-

profil i hele virksomheden.

SAFER, SMARTER, GREENER

STÅ STÆRKERE SOM EKSAMINERET KVALITETSLEDER

Få eksamensbevis på dine kompetencer og øg din markedsværdi 

Få et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at håndtere alle kvalitetslederens udfordringer. Uddannelsen har fokus på både metode og værktøjer og går i dybden med 

emner som ledelsessystemer, processer, implementering, audit, kommunikation, innovation og forretningsudvikling. 

Forestil dig en nær fremtid, hvor du proaktivt overvåger og dokumenterer kvaliteten i forhold til jeres ledelsessystemer og skaber de forandringer, der skal til i både adfærd 

og processer, for at bringe kvaliteten til det højeste niveau. Det er ambitionen med kvalitetslederuddannelsen.

Læs mere på www.dnvgl.dk/kvalitetsleder  

Se hele vores kursuskatalog på www.dnvgl.dk/kursus

UDSTILLERE:

EFFEKTFULD AUDIT -  
”NYE MULIGHEDER OG METODER”
Hør om nye muligheder og metoder, og gå hjem med inspiration til udvikling af effektiv og værdiskabende audit.

ONSDAG den 2. marts 2016

Hotel Storebælt, Nyborg

”AUDITOR – KVALITETSPOLITIET ELLER 

FORANDRINGSAGENTEN?”

”INSPIRATIONSOPLÆG TIL WORKSHOP”

 ”EFFEKTIV AUDITPROCES MED FOKUS PÅ 

FORBEREDELSE AF CERTIFICERING”

”WORKSHOP”

”SPOT-AUDIT OG 

OBSERVATIONSAUDIT”

”HVEM VIL VÆRE AUDITOR?”

BRAVIDA DANMARK ER BLEVET 

CERTIFICERET PÅ

Kvalitet – ISO 9001

Miljø – ISO 14001

Arbejdsmiljø – OHSAS 18001
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  TROMPETPROGRAM:
Praktiske oplysninger:

Tid:
ONSDAG den 2. marts 2016 kl. 09.00 – 16.00

Konferencen afholdes:
Hotel Storebælt

Østerøvej 121

5800 Nyborg

Tlf. 65 31 40 02

www.hotel-storebaelt.dk 

  

Konferenceafgift:
Konferenceafgiften inkluderer konferencemateriale 

og adgang til foredragsholdernes præsentationer via 

www.dfk.dk - samt frokost og forfriskninger.

Betaling:
Der fremsendes faktura som bekræftelse på din til-

melding. 

Overnatning:
Hotel Storebælt tilbyder overnatning i forbindelse 

med konferencen. 

Kr. 698 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr. 

nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet 

med reference til konferencen.

Transport:
Offentlig transport:
Kommer du med toget til Nyborg Station, kan du gå 

til Sinatur Hotel Storebælt på ca. 20 minutter. Når du 

kommer ud ad Nyborg Station, skal du gå til venstre 

ned til Statoil tanken, her skal du igen gå til venstre 

og følge vejen hen over motorvejen, 200 meter efter 

motorvejen ligger vi på højre hånd. 

OBS: Du skal ikke vælge at gå ad naturstien til konfe-

rencehoteller, da denne rute er noget længere.

Ankommer du i bil:
Motorvej E20 - drej fra ved afkørsel 45. Drej til højre 

ad Storebæltsvej hvis du kommer fra Sjælland og til 

venstre, hvis du kommer fra  

Jylland/Fyn. Efter ca. 200 meter ligger Sinatur Hotel 

Storebælt på højre side. Der er indkørsel fra Hjejlevej.

  

Konferenceansvarlig:
Food Business Development Manager Vibeke Bagger, 

DNVGL Business Assurance

- Næstformand i Dansk Forening for Kvalitet 

 

KL. 08.30 – 09.00 REGISTRERING OG KAFFE

KL. 09.00 – 09.05 VELKOMST OG INDLEDNING

v. Food Business Development Manager Vibeke Bagger, DNVGL Business Assurance A/S

Næstformand i Dansk Forening for Kvalitet

KL. 09.05 – 09.50 AUDITOR – KVALITETSPOLITIET ELLER FORANDRINGSAGENTEN?

Cand. Oecon. og Master of Management Development (CBS) Ane S. Ry,  

Storm Management A/S. www.storm-management.dk

KL. 09.50 – 10.35 EFFEKTIV AUDITPROCES MED FOKUS PÅ FORBEREDELSE AF CERTIFICERING

QA Manager, Segment Certification Yitzhak Shoshan, 

Danfoss Power Electronics A/S. www.danfoss.com   

KL. 10.35 – 11.05 PAUSE

KL. 11.05 – 11.45 SPOT-AUDIT OG OBSERVATIONSAUDIT

Akkrediteringsleder Søren Møller, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

KL. 11.45 – 12.45 FROKOST

KL. 12.45 – 13.15 INSPIRATIONSOPLÆG TIL WORKSHOPPEN

Senior Program Manager Per Østergård Nielsen, Danfoss Drives.  www.danfoss.com

QA Manager, Segment Certification Yitzhak Shoshan, Danfoss Drives. www.danfoss.com

Salgs- og marketingchef Kaare Appel Weng, DNV GL Business Assurance A/S. www.dnvgl.dk 

KL. 13.15 – 14.40 WORKSHOP

Kl. 14.40 – 15.10  ERFARINGSUDVEKSLING OG KAFFEPAUSE

KL. 15.10 – 15.55 HVEM VIL VÆRE AUDITOR?

Direktør Poul Jeritslev, Motivaco ApS. www.motivaco.dk 

KL. 15.55 – 16.00 OPSAMLING & AFRUNDING

v. Food Business Development Manager Vibeke Bagger, DNVGL Business Assurance A/S

Næstformand i Dansk Forening for Kvalitet

PRIS 
DELTAGELSE I KONFERENCEN: 
ER DU MEDLEM AF DFK KR. 2.900 + MOMS
Er du ikke medlem af DFK, koster det kr. 3.800 + moms. 
Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får ”Magasinet Kvalitet” 1-2016 og 2-2016. 

 Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris.

Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat.

Læs om konferencen på www.dfk.dk

EFFEKTFULD AUDIT - ”NYE MULIGHEDER OG METODER”
ONSDAG DEN 2. MARTS 2016
 Du kan tilmelde dig konferencen på www.dfk.dk

Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf. 70 20 32 13, email: dfk@dfk.dk

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til 
ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 16.05

Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter 
DFK’s konference: 

”EFFEKTFULD AUDIT – NYE MULIGHEDER OG 
METODER”

TILMELD DIG PÅ W
W

W.DFK.DKVIL DU SIKRE DIG EN PLADS I EN 
NETVÆRKSGRUPPE I 2016?
Vil du være med i een af vore net-
værksgrupper fra starten af 2016, bør 
du tilmelde dig hurtigt..

Der er få ledige pladser både i Jylland/
Fyn og Københavnsområdet, og når 
de er besat, opretter vi en venteliste.

DFK´s mål med netværksgrupperne 
er, at give DFK´s medlemmer et at-
traktivt tilbud om et stærkt redskab 
til videndeling, som både kan bidrage 

til den løbende efteruddannelse, og 
som samtidig er økonomisk overkom-
melig for virksomheden.

Du eller dit firma skal være medlem 
af DFK for at deltage.

HUSK at hvis du inden 6 mdr. finder 
ud af, at netværk ikke lige er dig, får 
du alle penge retur – og at du ved le-
dighed deltager gratis i netværks-
gruppen i op til 12 mdr.

Læs mere om netværksarbejdet på 
www.dfk.dk.

PRIS 2016  

KR. 5.950,-
+ MOMS.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3.  Regnskab til generalforsamlingens 

godkendelse og meddelelse af decharge.
4.  Indkomne forslag til beslutning på 

generalforsamlingen (modtaget senest 
15.12.15)

5.  Fremlæggelse og godkendelse af budget.
6.  Fastsættelse af kontingent for 2017.  
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2015 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra  
DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk .

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

INDKALDELSE TIL ÅRLIG, ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING I DFK
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  DFK KVALITETSDAGE

INSPIRATION OG LYST TIL 
AT GØRE EN FORSKEL

DFK tilbød i 2015 til et par interessante dage, 
hvor temaet var “Kvalitet – en udfordrende ledel-
sesopgave”
 
Jeg fattede straks interesse for temaet, da det al-
tid har været og fortsat er, særdeles udfordrende 
at formidle kvalitet, samt lede med kvalitet 
som “fixpunkt”.
 
Mine forudsætninger er en hverdag som afde-
lingsleder i en international virksomheds kvali-
tetsafdeling. Dagene forløber med rigtig me-
get “daily business”, det betyder, at egne målsæt-
ninger i kombination med virksomhedens mål 
ofte ikke får den opmærksomhed, som er be-
stemt og aftalt.
 

Kvalitetsdagene (2 dage med overnatning) var for 
mig en oplagt mulighed for at blive “revet ud af 
hverdagen”, og helt banalt blive inspireret af go-
de kollegaer og kompetente foredragsholdere, 
spændvidden af foredragsholdere var stor og 
særdeles inspirerende.
 Opdelingen mellem relevante indlæg og gruppe 
diskussioner virkede fornuftig, det var tydeligt at 
mærke at alle gerne ville bidrage, atmosfæren 
var tryg og fortrolig.
 
Udbyttet af de 2 dage var helt specifikt for mig, 
gode værktøjer for egne målsætninger, fremva-
sket af den forskellighed vi kom med som delta-
gere, samt inspirationen fra foredragsholderne.
 
Jeg kan anbefale alle, der arbejder med ledelse og 
kvalitet disse 2 dage, det er et kærkommet af-
bræk i en for os alle en travl hverdag, inspiratio-
nen og lysten til at gøre en forskel er stimuleret 
efter disse 2 dage 

Glimt fra 
Kvalitetsdage 

2015

DFK KVALITETSDAGE 2016 
 

DIN ROLLE SOM KVALITETSCHEF  
– INTERESSENTPLEJE, STRATEGI OG EVALUERING

Vi gentager de seneste års store succes og slår også dette forår dørene op til et par særdeles 
spændende kvalitetsdage. Denne gang sætter vi gennem foredrag, teamøvelser og gode debatter 

fokus på dit personlige indsatsområde i kvalitetsarbejdet.

MARKEDSFØRING AF KVALITETSARBEJDET – STRATEGI OG EVALUERING
Mandag den 11. april 2016, kl. 12.00 – 18.30

• Hvordan laver man en interessentanalyse? 
• Hvordan markedsfører man kvalitetsafdelingen? 
• Hvordan kommunikeres gennemførte projekter? 

Du får inspiration til, hvordan din virksomhed kan løfte kvaliteten i den interne markedsføring til nye højder.

Rikke Westergaard, tidligere Global Quality Manager for Haldor Topsøe fortæller, hvordan hun har været med til 
for alvor at sætte kvalitetsarbejdet på dagsordenen - både over for virksomhedens medarbejdere og over for virk-
somhedens kunder og interessenter. 

Dagen afsluttes med middag og hyggeligt samvær.

SÅDAN ØGES PERFORMANCE GENNEM MÅLRETTET KVALITETSARBEJDE – INTERNT OG MED LEVERANDØRER
Tirsdag den 12. april 2016, kl. 08.30 – 16.00

• Hvordan kan du bruge ISO9004 til at forbedre din organisations effektivitet og produktivitet?
•  Hvordan kan du bruge ISO9004 til at inddrage behov og forventninger fra kunder og andre interessenter i virk-

somhedens strategi?
• Hvordan kan ledelsen via ISO9004 gennemføre målrettede evalueringer, der for alvor gør en forskel?
• Hvordan kan leverandør overvågning bidrage til virksomhedens indtjening?
• Er det muligt at sætte økonomi på processen?

Du lærer, hvordan din virksomhed kan øge sin performance gennem mål-
rettet kvalitetsarbejde.

Direktør Børge Nielsen, Q-Assessment, holder et indlæg om leverandør-
assessment – herunder, hvordan en større dansk virksomhed har opnået 
store driftforbedringer og et øget ledelsesfokus via et omfattende arbejde 
med at styrke supply chain-delen. 

Kasper Mühlbach, ejer af EVALUESENSE ApS, faciliteter begge dage og hol-
der indlægget om ISO 9004 som evalueringsmodel og de markante fordele 
du kan opnå ved systematisk anvendelse af den.

 
DET PRAKTISKE
Prisen for begge dage inklusive overnatning og fortæring er 4.500 kr. + moms.

Begge dage foregår på Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 

Tilmelding skal ske senest 10. marts 2016 på www.dfk.dk – under ”Medlemsservice”.

TILBAGEMELDING FRA KVALITETSDAGE 2015:

Hans Lyster
Afdelings leder/ Chief Inspector Quality dept.
Trelleborg Sealing Solutions Helsingør
www.trelleborg.com
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  NY ISO 9001: NYE KRAV – OGSÅ TIL AUDITERING

Af Lisa Olufson, presseansvarlig i Dansk Standard.

Den nye version af ISO 9001 for kvalitetsledelse bliver et stærkere ledelsesværktøj og samtidig bliver den 
lettere at arbejde med, da den understøtter forretningsstrategien og repræsenterer øget metodefrihed. 
Det betyder til gengæld større krav til auditorer.

Interview med Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard.

”Den nye ISO 9001 er mere forret-
ningsnær og fordrer mere strategi. Det 
gør den sværere at auditere ud fra i en 
klassisk auditortankegang”, siger Niels 
Madelung, der er chefkonsulent i 
Dansk Standard og bl.a. rådgiver virk-
somheder og organisationer i ISO 
9001, f.eks. i forhold til forretnings-
mæssigt udbytte og certificering.

Med den nye ISO 9001 bliver det nem-
mere og mere fleksibelt for virksom-
hederne at dokumentere opfyldelse af 
krav for opnåelse af certificering. Der 
er nemlig øget metode- og formfrihed 
og intet krav om, at der skal laves en 
egentlig kvalitetshåndbog. Dokumen-
tation kan også ske i form af f.eks. 
sendte mails, pixibøger, huskesedler 
på opslagstavlen i kantinen, en tegne-
film på de interne fladskærme eller 
arbejdsbeskrivelser beskrevet i pro-
duktionssystemet – alt afhængigt af, 
hvad der giver mening for den enkelte 
virksomhed. 

Ligeledes er detaljegraden valgfri. Den 
enkelte virksomhed vurderer selv, om 
det er nok at dokumentere en proces 
med et enkelt flowchart, eller om der 

skal tilføjes flere siders tekst. Forudsat 
at det giver medarbejder og eksterne 
samarbejdspartnere den rette infor-
mation, så de kan udføre de aktivite-
ter, som sikrer kvaliteten i produktet 
eller servicen.

”Dokumentationsmetoden og –formen 
kan derfor i langt højere grad komme 
til at afspejle den enkelte organisati-
on. Den nye ISO 9001 spiller således 
bedre sammen med virksomhedernes 
virkelighed end den gamle. Man kan 
sige, at den nye version har mindre fo-
kus på hvad og mere på hvorfor”, for-
tæller Niels Madelung. 

Når kravene til dokumentation i den 
grad ændrer sig, stiller det også nye 
krav til auditorerne, der skal certifice-
re virksomhederne.

”Både for virksomhed og auditor kræ-
ver det i dag mere omtanke end hand-
ling. Certificeringen går fra at have fo-
kus på resultatet af processen til at 
have fokus på indholdet i processen. 
Tidligere kunne auditor mere entydigt 
fastslå ud fra skriftlig dokumentation, 
om et krav var opfyldt. I dag skal han 

vurdere processen og hvordan den er 
bærende for resultatet. Altså hvordan 
organisationen får gennemført aktivi-
teter, der er i tråd med standarden og 
strategien.”

GIVER DET MENING?
Tidligere var der en tendens til, at 
auditor udfyldte sine tjekskemaer og 
sikrede, at virksomheden levede op til 
de specifikke krav - og så vurderede 
om det gav mening.  
I dag er det omvendt. 
Auditor – og virksomhed – skal vurde-
re, hvad der giver mening – og derpå 
om det så også sker. 

”Du skal kort sagt tænke dig om. Virk-
somhederne skal have helt styr på, 
hvorfor de gør, som de gør. De opstille-
de kvalitetsmål skal give forretnings-
mæssig mening - og de skal under-
støttes af processer og kontroller”, si-
ger Niels Madelung. 

Kontrol for kontrollens skyld bliver der 
således mindre af nu. 
”Den nye ISO 9001 går groft sagt fra at 
måle kvalitet kvantitativt til at måle 
kvalitet kvalitativt.  

Det stiller store krav til auditorerne, 
der i endnu højere grad end tidligere 
skal vurdere virksomhedens kvalitets-
arbejde ud fra et forretningsmæssigt 
syn. Risikoen kan være, at nogle audi-
torer kan have svært ved at slippe de 
mere håndfaste beviser. Samtidig risi-
kerer man, at det bliver for subjektive 
vurderinger, så grundlaget kan blive 
meget forskelligt. Nogle virksomheder 
slipper måske for let igennem, mens 
andre måske må knokle mere for at 
opnå en certificering”, siger Niels 
Madelung og fortsætter: 

”Den rigtigste måde at auditere på, 
kender vi måske først om ca. tre år. 
Min bedste anbefaling vil være, at er-
faringer mellem auditorer bliver delt. 
Der er brug for benchmarking. Og så 
kan jeg i øvrigt kun opfordre auditorer 
til at deltage i kurser, der ruster dem 
bedre til at auditere efter den nye ISO 
9001.”

NEMMERE AT UDLEVE VÆRDIKÆDE-
TANKEGANGEN 
Auditering efter ISO 9001 er i dag såle-
des mindre sort-hvidt. Mindre fakta og 
mere variation. 

Det stiller nye krav til auditor og virk-
somhed, men giver samtidig også me-
get mere værdi for virksomheden.
”Min erfaring er, at hvis man italesæt-
ter årsagen til en aktivitet, og hvordan 
det hænger sammen i værdikæden i 
forhold til, hvordan det påvirker kun-
den, får man meget bedre hele virk-
somheden med.  

Det er simpelthen nemmere at forkla-
re medarbejderne, hvorfor man gør 
som man gør. Og ved at have fokus på, 
hvilke handlinger der fremmer kvali-
teten, øger det også sandsynligheden 
for, at man rammer rigtigt set med 
kundens øjne”, siger Niels Madelung. 

Den øgede metodefrihed og det øgede 
fokus på værdikæden betyder, at den 
nye ISO 9001 vil komme til at spille 
meget bedre sammen med forretnin-
gen - og ikke blot stå ved siden af med 
en række regler og administrative pro-
cedurer.  

Arbejdet med ISO 9001 bliver således 
mere forretningsrelevant og forret-
ningsnærværende - forudsat den rette 
forankring er på plads i topledelsen 

som et synligt ledelsesredskab, der 
hænger sammen med virksomhedens 
strategi. 

NY ISO 9001: NYE KRAV 
–OGSÅ TIL AUDITERING

CV:

NIELS MADELUNG:

Niels Madelung er chefkonsulent 

i Dansk Standard, hvor han siden 

2006 har arbejdet med rådgivning af 

offentlige og private virksomheder i 

bl.a. kvalitetsledelse. 

Han har en kandidatuddannelse fra 

banksektoren, er certificeret Lean 

Manager og har arbejdet 13 år i 

finanssektoren samt 25 år i konsu-

lentbranchen som såvel konsulent, 

chef og direktør.



24   M A G A S I N E T K VA L I T E T  0 1 / 16 

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 

Er du klar?

Oldenborggade 1B

DK-7000 Fredericia

Birkemosevej 7

DK-6000 Kolding

Vestkraftgade 1 

DK-6700 Esbjerg 

Er du klar til de nye versioner? Ved du, hvad ændringerne bliver? Hvordan 
bliver overgangsfasen, og hvad kommer det til at betyde for dig?

Deltag i et af Bureau Veritas' opgraderingsseminarer og få styr på ændringerne 
i de nye standarder.

Læs mere og tilmeld dig på www.bureauveritas.dk/ISO2015

 Bureau Verit as Denmark · www.bureauveritas.dk · Tlf. 7731 1000

Vesterbrogade 149

DK-1620 København V

TILMELD DIG PÅ W
W

W.DFK.DK

FRA VANETÆNKNING  
TIL NYTÆNKNING

FREMTIDENS VIRKSOMHED – TÆNK ANDERLEDES
Mød nogle af landets førende ledelsesforskere, professorer 
og erhvervsledere og få deres bud på fremtidens organisa-
toriske opgaver i forbindelse med nytænkning og det at 
tænke anderledes i organisationer. 

Bliv inspireret og få indsigt i hvordan du driver nytænknin-
gen ind i dagligdagen i din virksomhed, og hvad der skal til 
for at holde fast i sig selv i en verden, der er i rivende og 
konstant udvikling

Få inspiration og perspektiver på hvordan din organisation 
kan håndtere dilemmaer og paradokser med vaner og det 
at tænke anderledes i fremtidens organisatoriske- og ledel-
sesmæssige opgaver.

Alt for ofte ender vaner med at blive en stopklods for ud-
viklingen af nytænkning og innovation. 

•   Hvorfor er der så stor forskel på, hvordan vi som menne-
sker engagerer og lader os motivere til at tænke anderle-
des

•  Hvordan vurderer man om en organisation strategisk og 
operationelt kan levere de kvaliteter til fremtidige ydelser, 
hvor evner til innovation og nytænkning er nøgleord.

•  Hvilke overvejelser, handlinger skal der til, for at vi som 
organisation kan skabe læring, kreativitet, forbedringer og 
samarbejde? 

•  Hvad er kulturel intelligens og hvad består den af, og 
hvordan kan den udvikles, så man bliver klogere både på 
sig selv og på andre – og det til fælles bedste?  

•  Hvordan leder man sin organisation horisontalt og verti-
kalt i den retning som medarbejdere og interessenter for-
venter og kræver?

•  Hvordan er jeg sikker på at min virksomhed har de nød-
vendige lærings og innovationskompetencer?

•  Hvordan udfordrer vi vores virksomhedskultur og ny-
tænker ledelsessystemerne, så systemerne er tilpasset 
fremtidige udfordringer?

Barrierer, læring, forandringer, nytænkning m.v. handler 
grundlæggende om holdningsændringer.
Hvis ikke vi er gode til det, hvordan vil det så være muligt 
at lære at påvirke både egne og andres holdninger?

HVORFOR GØR VI IKKE ALTID BARE DET, DER SKAL GØRES?

FÅ NOGLE AF SVARENE OG BLIV INSPIRERET TIL AT TÆNKE 
ANDERLEDES.

 
SÆT X  

I KALENDEREN 

TORSDAG DEN 
26. MAJ 2016

DFK AFHOLDER 
KONFERENCE PÅ  
HOTEL COMWELL, 

MIDDELFART DFK konference 26. maj 2016 - Hotel Comwell Middelfart

”JEG KAN IKKE FORSTÅ 
HVORFOR MENNESKER 
ER BANGE FOR NYE 
IDEER,- JEG ER BANGE 
FOR DE GAMLE”

John Cage
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  JEG ØNSKER AT GØRE EN FORSKEL

LEGATMODTAGER MED SPÆNDENDE PROJEKT INDENFOR BILLEDDIAGNOSTIK OG STRÅLINGSFYSIK

” JEG ØNSKER 
AT GØRE EN 
FORSKEL”

Af Hannah Lundbak, Civilingeniørstuderende indenfor Medicin og Teknologi, DTU, Lyngby

Jeg har haft den store glæde i 2015, at 
modtage et af DFK’s årlige legater. Det 
har været til stor økonomisk hjælp 
under min studietid, hvor jeg netop 
har færdiggjort mit bachelorprojekt og 
er gået i gang med kandidaten.

Jeg læser til Civilingeniør indenfor Me-
dicin og Teknologi. Det er et tværfag-
ligt studie, hvor undervisningen både 
fokuserer på de tekniske ingeniør-
mæssige kompetencer og forståelsen 
af kroppens opbygning og sygdoms-
forløb. Denne tværfaglighed gør det 
muligt at forstå lægens arbejde, de 
problemstillinger de står i og de tek-
nologier, de benytter. 

Det åbner muligheden for at være 
med til at udvikle og forbedre kliniske 
metoder og apparater, som vil sikre en 
bedre kvalitet og større sikkerhed for 
korrekt diagnosticering og behandling 
af patienter. 

Dette kan betyde forebyggelse af syg-
domme og helbredelse af patienter.
Uddannelsen spænder over en række 

underdiscipliner, og det er derfor mu-
ligt at specialisere sig indenfor følgen-
de tre retninger: 

• Signal- og modelbaseret diagnostik
• Billeddiagnostik og strålingsfysik
• Biomekanik og biomaterialer

Jeg har valgt at specialisere mig inden-
for billeddiagnostik og strålingsfysik. 
Her lærer jeg blandt andet at forstå, 
hvordan moderne scannere som CT 
(Computed Tomography), MRI (Magne-
tic Resonance Imaging), PET (Positron 
Emisson Tomography) og ultralyd fun-
gerer, og jeg får kompetencer til at vi-
dereudvikle dem. 

Jeg har kurser indenfor fysik, signal- 
og billedbehandling, billedfortolkning, 
diagnostik og behandling af cancer, 
medicoteknisk produktudvikling mm. 
Ovennævnte scannere er vigtige in-
denfor både diagnostik og behandling, 
idet de afslører anatomiske og funkti-
onelle informationer om patienten. 

Dog er der fortsat brug for udvikling in-

denfor dette felt for at mindske forkert 
diagnosticering og fejlbehandling. 
Min studiekammerat og jeg fik mulig-
heden for at skrive vores bachelorpro-
jekt i samarbejde med Rigshospitalets 
klinik for klinisk fysiologi, nuklearme-
dicin og PET, hvor vi var med til at for-
ske indenfor korrektioner af fejl ved 
brug af nye metoder på den nyanskaf-
fede PET/MR scanner (indsæt billede af 
scanneren), som er en hybridscanner. 

Forskning med hyperpolariseret MRSI 
ved PET/MR scanninger kan vise me-
tabolismen i celler in vivo, hvilket kan 
hjælpe med identifikation af tumorer i 
patienten. PET/MR scanneren er at 
foretrække, idet patienten udsættes 
for mindre ioniserende stråling end 
ved PET/CT scanninger, som normalt 
bruges i dag. 
Desuden giver PET/MR scanningen 
bedre bløddelskontrast.

Til hyperpolariseret MRSI ved PET/MR 
scanninger er der udviklet særlige 
spoler til MR delen af scanneren, som 
bruges til at vise metabolismen i celler 

in vivo. Desværre dæmper spolen for 
signalet fra PET delen af scanneren, og 
derfor fås nogle forkerte kvantitative 
resultater. PET aktiviteten bliver unde-
restimeret.

Det lykkedes os at mindske den kvan-
titative fejl betydeligt (fra en lokal fejl 
op til 30-40% til en global fejl på 5-7%), 
og vi demonstrerede vores metode på 
et hundeforsøg, hvor en hund med tu-
mor i poten blev scannet med spolen 
over poten. 

Det viste sig, at både tumorens størrel-
se, form og PET aktivitet ændrede sig, 
når vi ikke korrigerede for dæmpnin-
gen af spolen (se figur 1) sammenlig-
net med, når vi korrigerede for spolen 
(se figur 2). 

Det har den betydning, at der muligvis 
kan ske en misfortolkning af tumo-
rens størrelse, form og PET aktivitet. 
Disse optimeringer kan have en stor 
betydning, idet det er vigtigt for pa-
tienternes sygdomsforløb, at de bliver 
diagnosticeret og behandlet korrekt. 

De nye metoder, som jeg er med til at 
udvikle, kan forbedre diagnosticerin-
gen og behandlingen, som derved kan 
helbrede patienter. 

Ved behandling af patienter bruges 
højteknologiske scannere blandt andet 
til planlægning af strålebehandling, så-
ledes at kun det syge væv bestråles. 

Hvis billedet viser forkerte resultater, 
kan det i værste tilfælde betyde, at for 
mange kritiske raske celler bliver be-
strålet ved behandling, eller ikke alle 
tumor celler behandles. Det kan have 
store konsekvenser for patienten. Der-
for er det af stor betydning, om tumo-
rens form og størrelse er afbilledet 
korrekt. 

Udover strålebehandlingen anvendes 
scanningsbilleder også til operationer, 
hvor scanninger viser, hvor kirurgen 
skal føre sin kniv for at fjerne kræft-
svulster. For at kirurgen kan udføre 
denne opgave, kræver det, at scan-
ningsbilledet har høj kvalitet og stem-
mer overens med virkeligheden.

F IGUR 1: T1-vægtet MR billede af poten fusioneret med et ukorrigeret PET billede. 
Arealet af det blå område er 1,076 cm2 og den gennemsnitlige PET aktivitet er 
4493,2 Bq/ml.

F IGUR 2: T1-vægtet MR billede af poten fusioneret med et korrigeret PET billede. 
Arealet af det blå område er 1,15 cm2 og den gennemsnitlige PET aktivitet er 4999 
Bq/ml.
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cancer (hyperPET): feasibility of a new imaging concept using a clinical PET/MRI scanner”. Am J Nucl Med Mol Imaging (5:1), 2015, pp. 38-45.’
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SoluDyne business management

MARK Strategisk ledelse
Mission, vision, strategier, strategiske og operative mål med 

kritiske succesfaktorer, nøgletal og handlingsplaner kan opdeles 

på overordnet organisatorisk niveau til forskellige enheder.

 

APOS Arbejdsprocesorienteret styring
Visualisering af arbejdsprocesser gør det enkelt at styre, 

kontrollere, forbedre og sikre overholdelse af virksomhedens 

processer, på tværs af afdelinger, organisation, og lokationer, 

hvor myndighedskrav, kundekrav og selskabskrav er integreret 

med ledelssystemet. 

CAT Kompetencestyring
Virksomheden gøres i stand til at udføre effektive tiltag med 

fokus på rigtig kompetence, mål og tiltag for den enkelte 

ansatte.

QIS Kvalitetsforbedringssystem
Kvalitetsforbedringsmodulet er designet til at håndtere 

alle typer observationer; forbedringsforslag, afvigelser, 

dispensationsansøgninger, auditafvigelser, HMS og andre typer 

hændelser.

Risikostyring
SoluDyne leveres med komplet værktøj til Risikoanalyse.

Vedligeholdelsessystem
Vedligeholdelsesmodulet anvendes til styring af systematisk 

vedligehold af produktionsudstyr, maskiner, bygninger mv. 

SoluDyne tilbyder komplette og brukervennlige, 
helhetlig integreret business management 
løsninger og konsulentbistand til implementering.

Improve

Det komplette ledelsessystem til styring af dokumenter og 

registreringer vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Improve 

indeholder bl.a. følgende moduler: Dokumentstyring, 

Afvigelsesbehandling, Reklamationsbehandling, Arbejdsskader, 

Nærved-ulykker, Kalibrering, Vedligehold, Forbedringsforslag, 

Ændringsstyring, Handlingsplaner, Human Ressource, 

Risikovurdering og Audit.

SoluDyne integreret business managment system 

Vi hjælper dig 

med at blive 

bedre til 

business 

management.

Henrik Holstberg

Totalleverandør inden for business management | www.soludyne.dk | maqis.dkTil begge ovenstående eksempler er 
den nye PET/MR scanner god, fordi MR 
har en skarp anatomisk opløselighed, 
som er bedre end den nu brugte PET/
CT scanner. 

Det har været utroligt spændende at 
skrive vores bachelorprojekt, som vi 
afsluttede i juni 2015. 

Vi har derfor valgt at fortsætte med 
vores projekt ved at oprette et special-
kursus, der omhandler ydereligere for-
bedringer af den kvantitative fejl. 

Vi håber på, at få fejlen nærmere 0% 
og derved  sikre, at patienter bliver 
diagnosticeret korrekt og at evt. stråle-
behandling bliver foretaget på hele 
området, hvor tumoren sidder – hver-
ken for lidt eller for meget skal be-
handles. For at nå vores mål kræver 
det flere forsøg, demonstrationer af 
vores metoder ved dyreforsøg og helt 
sikkert masser af arbejde. 

I januar 2016 skal vi skrive et kort ab-
stract om vores projekt som oplæg til 
evt. deltagelse på SNMMI (Society of 
Nuclear Medicine and Molecular Ima-
ging) konferencen, hvor vi håber at få 
muligheden for at fortælle om vores 
projekt. Konferencen er i San Diego i 
juni 2016. 

Derudover håber vi på, at kunne publi-
cere vores projekt i form af en viden-
skabelig artikel, forudsat at vi opnår 
de ønskede resultater i løbet af de 
kommende måneder. 

Hvad fremtiden vil bringe, ved jeg ikke 
præcist. Men min ambition er, at udvi-
de min viden og færdiggøre min kan-
didat med kvalitetsforbedring som en 
integreret del af mit fokus gennem 
studietiden. 

Jeg vil fortsætte med vores spændende 
projekt, som forhåbentligt en dag kan 
bruges til diagnosticering og behand-
ling af patienter.  

Hyperpolariseret MRSI. Når man 

’hyperpolariserer’ atomer, vil de fungere 

som stærkere magneter og giver 

dermed et kraftigere signal. 

Metabolisme er en generel beteg-

nelse på den biokemiske omsætning 

af kemiske forbindelser i den levende 

organismer og dens celler. 

Ved PET/MR (Positron Emission Tomo-

grafi/magnetisk resonans) scanneren 

kan man kombinere PET med en teknik 

kaldet 13C-hyperpolariseret MR spek-

troskopisk billeddannelse (MRSI). 

Denne nye scanningsmetode kan vise 

metabolismen i celler in vivo (in vivo 

betyder: i en levende organisme) hvilket 

kan give en bedre identifikation af 

tumorer i patienten, end før benyttede 

metoder kan. 

En PET/MR scanner er en PET scanner 

og en MR scanner fusioneret. Ved PET 

delen af scanninger får patienten inji-

ceret noget radioaktivt sporstof (ofte 

18F-FDG). Det betyder, at patienten vil 

bestråle fra kroppen og ud i omgivel-

serne med en vis aktivitet, og dette kan 

PET scanneren registrere. Hvis en spole 

så ligger hen over patienten, vil spolen 

dæmpe for de stråler, som patienter 

stråler ud fra sig, og disse stråler vil 

derfor ikke blive registreret i scanneren. 

Det betyder, at den målte aktivitet, som 

patienter udstråler bliver underesti-

meret.

Siemens Biograph 
mMR scanner.



3 0   M A G A S I N E T K VA L I T E T  0 1 / 16 0 1 / 16 MAGASINET K VA L I T E T    31

  SIDEN SIDST  SIDEN SIDST

VELKOMMEN TIL VORE NYE MEDLEMMER

 
 @

IT-VÆRKTØJER 

Leverandører af IT-værktøjer til 

håndtering af kvalitets- og 

forretningsprocesser.

- Basal Kvalitet og miljø ApS

- D4 Enterprise Solutions ApS

- European House of Quality A/S

- IPW Systems a.s.

- ISOWARE A/S

- SoluDyne ApS 
- Symfoni Danmark A/S 
- TOPmanager® 

 
KVALITETSKONSULENTER 

Konsulenter med speciale  
indenfor kvalitetsstyring

- ACS Gruppen 
- AM Gruppen

- Dansk Standard 
- European House of Quality A/S

- FORCE Technology

- Lasse Ahm Consult 
- QMS-Consult 
- Quality Thinking

- SoluDyne ApS 
- Storm Management

- Teknologisk Institut

1
 CERTIFICERENDE ORGANER

- ACS Registrars 
- Bureau Vertitas Certification A/S

- DNVGL Business Assurance A/S

- Dancert A/S

- FORCE Certification

- Dansk Institut for Certificering 

- LRQA Danmark

OVERSIGT OVER LEVERANDØRER
Find link til disse leverandører på www.dfk.dk. Bemærk, at leverandører, som er markeret med en  giver rabat til DFK medlemmer.

Listen omfatter kun medlemmer af 
DFK, og firmaer / organer, som har 
valgt at annoncere på www.dfk.dk 
DFK har ikke taget stilling til virk-
somhedernes produkter og services

Magasinet Kvalitet er et medlemsblad for

DFK, Dansk Forening for Kvalitet.

Udkommer kvartalsvis. 
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Udkommer i uge 17, 2016

Deadline for artikler er 17.03.16
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Ansvarshavende redaktør: Ib Orlamundt.
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formål at udbrede kendskabet til kvalitet i 

bred betydning, herunder aspekter ved rørende 

ledelsessystemer, hjælpemidler og metoder, 

at formidle udveksling af erfaringer og være 
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Med lem af

JOBS VIA WWW.DFK.DK

Søger du nye  
udfordringer?
Medlemmer af DFK, som søger nye udfordringer, kan 

ganske gratis lægge sin jobprofil på www.dfk.dk. 

Det betyder samtidig, at du, som søger en ny kvalitets-

person til dit firma, nemt kan finde potentielle kandi-

dater der.

Vil du benytte dig af tilbuddet, sender du din jobprofil 

som .pdf fil til dfk@dfk.dk sammen med den korte tekst, 

du ønsker skal fremgå stå på hjemmesiden.  

(2-3 linier) – Vi linker til den fremsendte jobprofil.

Jobprofilen vil blive taget af efter 3 mdr., 

eller når den ikke længere er aktuel.

Jobprofilen kan genopslås.

GRATIS medlems-
gode

NYE FIRMA MEDLEMMER:

MINKPAPIR A/S, Holstebro

MEGGITT SENSING SYSTEMS, Kvistgaard

IB ANDRESEN INDUSTRI A/S, Langeskov

SAFEEXIT A/S, Glostrup

NYE PERSONLIGE MEDLEMMER:

Jeppe Vilstrup Hansgaard, Lyngby

Joan Rohde Pedersen, Barrit

Knud Flensted-Jensen, Stenløse

Bergliot Jensen, Hvidovre

Rikke Topp, Hellerup

Ida Farsøe, Ringsted

Hanne P. Buch, Rødovre

Per Hedemand Nissen, Hedehusene

Klaus Bertelsen, Næstved

Stine Møller, Roskilde

Lars Bentsen, Kerteminde

PRØVEMEDLEMMER

Maiken L. Jakobsen, Rødovre

TILMELD DIG PÅ W
W

W.DFK.DKHjælp os med at blive endnu stærkere... og få en 

KONFERENCE TIL HALV PRIS
Vi ønsker, at så mange som muligt får glæde af DFK’s store 
viden og erfaring. Og det kan du hjælpe os med. Fortæl an-
dre om vores aktiviteter - og glæd dig til en konference til 
halv pris, hvis et firma på din opfordring melder sig ind 
som nyt medlem. 

Se mere på www.dfk.dk, hvor også nye medlemmer kan 
tilmelde sig. 
Husk at ”dit” nye medlem skal notere, at du har anbefalet 
medlemsskabet. Så registrerer vi, at du har en konference 
til gode til halv pris. 

Et medlemskabet af DFK koster ikke alverden, og vores konferencer er blandt markedets billigste – netop for at prisen ikke skal afholde nogen fra at være med. 

Quality Manager  til  
V. Guldmann A/S
Guldmann søger en engageret, dynamisk og udviklingsorien-

teret Quality Manager, som skaber resultater igennem kom-

munikation og ledelse.

Arbejdsområdet dækker hele organisationen, inklusiv datter-

selskaber i udlandet.

Du tænker strategisk, forretningsorienteret og holistisk, og 

du er i stand til at motivere, samarbejde og kommunikere 

både med ledelsen, medarbejdere på tværs af de forskellige 

afdelinger, samt med eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere på www.dfk.dk under ”Medlemsservice”
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Hvis du har nogle af disse udfordringer, så deltag i DFK’s konference  

den 2. marts 2016, og hør om nye muligheder og metoder, og gå hjem 

med inspiration til udvikling af effektiv og værdiskabende audit. 

AUDIT AF LEDELSEN - SÅ DET SKABER VÆRDI FOR 
TOPLEDELSEN 
Med afsæt i stakeholder krav, ledelsens engagement og strategi skal 

audit metoden løbende tilpasses. Dette stiller ekstra krav til auditor, hvis 

ledelsen skal føle at auditeringen giver værdi.

På konferencen gives eksempler på, hvordan du kan sikrer auditors kom-

petence, så ledelsen kan auditeres på en måde der er relevant, og sam-

tidig sikrer at ledelsessystemet understøtter forretningsstrategien. 

EFFEKTIVE AUDIT SKABER VÆRDI.  
Hvordan måles effekten på bedre sikkerhed i levering, kvaliteten af pro-

duktet og direkte i kroner på bundlinjen? Erfaringer fra succesfulde 

interne audit vil blive gennemgået - f.eks. hvordan intern audit under-

støtter indførelse af nye krav i en organisation. 

SPOT-AUDIT OG OBSERVATIONSAUDIT HAR SKABT 
VÆSENTLIGE RESULTATER 
I hospitalssektoren har nye audit metoder, spot-audit, tirsdags-audit og 

observationsaudit skabt væsentlige resultater. Traditionel overensstem-

melses audit er såvel planlægnings- og udførelsesmæssigt forholdsvis 

ressourcebelastende. Her er der tænkt ud af boksen med hensyn til audit. 

Med de nye auditmetoder kommer man nu både langt bredere og samtidig 

dybere ud i organisationen. 

Hør hvordan spot-audit har skabt værdi for ledelsen og medarbejderne, 

samt de eksterne godkendelses organer.

HVORFOR ER NOGLE AUDITORER DYGTIGE og hvorfor fungerer nogle inter-

views godt? Vi har bedt en psykolog fortælle om kommunikation, krops-

sprog og andre muligheder.

AUDITORER ER OGSÅ MENNESKER derfor er processen med udvælgelse, 

træning og vedligeholdelse af auditkompetencer en udfordring. 

På konferencen vil vi belyse dette ud fra et HR perspektiv

WORKSHOP
Workshoppen giver mulighed for at erfaringsudveksle og hente inspiration 

til, hvordan værdien af intern audit synliggøres, hvordan audit afvigelser 

håndteres, hvordan effektiv årsagsanalyse sikres, og hvilke krav vi skal 

stille til elektroniske rapporteringsværktøjer? 

Wokshoppen indledes med korte inspirationsoplæg til 3 emner: 

1. Hvilke krav skal vi stille til elektroniske auditrapporteringsværktøjer?

2. Hvordan opnås en effektiv årsagsanalyse ved lukning af afvigelser?

3. Hvordan synliggøres værdien af intern audit ?

Inspirationsoplæggene følges op med workshop med erfaringsudveksling i 

mindre grupper inden for de 3 områder. 

- TILMELD DIG ALLEREDE I DAG PÅ  
WWW.DFK.DK

DEN 2. MARTS 2016
HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

EFFEKTFULD AUDIT  
– NYE MULIGHEDER OG METODER 

 
GIVER AUDIT VÆRDI? · EFTERSPØRGER DIN ORGANISATION EFFEKTFULDE AUDITS? · GØR DIN LEDELSE?

DFK AFHOLDER OGSÅ KONFERENCE TORSDAG DEN 26. MAJ 2016

TEMA:  ”FRA VANETÆNKNING TIL NYTÆNKNING”

LÆS MERE PÅ SIDE 24 OG SÆT ALLEREDE NU ET STORT X I KALENDEREN.


