
V1 INTRODUKTION TIL VEDLIGEHOLD  
– Vedligehold for nye vedligeholdere

HVAD FÅR JEG UD AF AT DELTAGE?
På onlinekurset får du udvidet din nuværende viden, eller får en 
helt ny viden om, hvad vedligehold og tilgængelighed indeholder.

Den større viden om vedligehold vil sætte dig i stand til, at kommu-
nikere mere præcist med din organisation, dine medarbejdere og 
dine kollegaer, samtidig med at du får en forståelse for en af de 
processer, som vedligehold indeholder.

Formål:
Kursets formål er at give deltagerne en overordnet introduktion til vedligehold og 
vedligeholdsbegreber og give deltagerne nogle værktøjer til at starte på at organi-
sere en vedligeholdsorganisation.

Målgruppe: 
Introduktion til vedligehold retter sig mod medarbejdere og ledere, der for første 
gang stifter bekendtskab med vedligehold. Online kurset gennemføres i en kombi-
nation af forelæsning og workshop, hvor deltagerne først får gennemgået stoffet. 
Derefter får de mulighed for at prøve deres færdigheder med stoffet i en række af 
cases og opgaver. Opgaveløsning finder sted mellem de enkelte kursussessioner. 

Introduktion til vedligehold er også velegnet for alle medarbejdere fra en vedlige-
holdsafdeling.

Efter online kurset vil deltagerne have et fælles sprog og den samme forståelse for 
vedligehold.

Indhold:   
Efter online kurset, har du en større viden om:  
• Vedligeholdsterminologi og vedligeholdsbegreber 
• Begrundelse for at virksomheden skal udføre vedligehold
• Metoder til kritikalitetssortering af anlæg og udstyr
• Planlægning og skemalægning af vedligehold
• Fordeling af tidsforbrug til vedligeholdsaktiviteter
• Introduktion til vedligeholdsplanlægning
• Arbejdsprocesser for arbejdsordreflow 
• Kompetencer for vedligeholdsmedarbejdere

Underviser
Erfarne vedligeholdsledere og undervisere fra TSMC.
Undervisningen vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning.

Varighed: Online kursets varighed er 4 websessioner a 1,5 timer.
Forudsætning: Godt humør og et åbent sind!
Take away:  TSMCs boxquiz spil for terminologi samt opgavebogen ”Opgaver 

indenfor vedligehold og tilgængelighed” er en del af kursusmaterialet.

Tilmelding
Kontakt TSMC via ts@tsmc.dk eller pr. telefon 2483 9817.
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version

Virksomhedskurser – tilpasses og gennemføres
naturligvis efter kundens behov og ønske.
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V1 INDHOLD WEBINAR WORKSHOPS  
– Introduktion til vedligehold

Indhold

Webinar 1
1,5 time

MTBF værdier
Termer og begreber – workshop med termer
Opgave 100
Case 1.1
Case 1.2
Case 1.5 Tilgængelighed
Case 1.11 Pålidelighed

Webinar 2
1,5 time 

Kritikalitetssortering af anlæg: Planlægning og skemalægning

Webinar 3
1,5 time

Forebyggende vedligeholdsplaner: Film og eksempler, kritikalitetsmatrix

Webinar 4
1,5 time 

Kompetencer og fejldiagnoser: Cases med kritikalitetssortering

online  
version


