En workshop om
Effektiva underhållsprocesser
Den 12 februari 2019
Regus Business Center, Vretenvägen 13 B, Solna

Ett nytt sätt att effekivisera underhållsprocessen
När du vill utveckla era underhållsprocesser så
är det viktigt att hitta sätt för att bära kunskap
över både tid och rum. Ofta är processerna för
komplexa för att enbart använda ord.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder
in dig till workshop som lägger grunden för hur
du ska kunna skapa underhållsprocesser som
är både lätta att förklara och enkla att förstå.

Genom att visualisera relationer och samband
kan du skapa underhållsprocesser som skapar
goda förutsättningar för att ta rätt beslut. Detta
ger i sin tur effektivare processer som leder till
ökad tillgänglighet och lägre kostnader.

Under workshopen får du lära dig olika sätt för
att enkelt kunna visualisera viktiga delar inom
underhållsprocesserna för enklare överföring
av kunskap. Du får även med dig verktyg för att
utveckla arbetssättet på egen hand.

Få nya smarta verktyg för enklare kommunikation
Syftet med workshopen är att:
 Få en ökad förståelse för visualiseringen av
underhållsprocesser och sätt för att kunna
bära kunskap över både tid och rum
 Bygga en gedigen grund för beskrivning av
underhållsprocessen och dess delar.
 Öka erfarenhetsutbytet med kollegor inom
underhåll genom nätverkande samt skapa
förutsättningar för kunskapsöverföring.

Målet med workshopen är att:
 Du har fått ökad förståelse för viktiga delar
inom underhållsprocessen.
 Du kan ta fram ett relevant beslutsstöd via
mätning och utvärdering av resultaten från
er underhållsprocess.

 Du kan kommunicera underhållsprocessen
inom företaget på ett enkelt sätt och verka
för att den förbättras.

Om workshopledaren
Johan Lundell är från början musiker, men har lång erfarenhet av
visualisering och förmedling av kunskap eller information utan ord.
Johan anlitas för att skapa nya formspråk, visualisera information
och göra den mer överskådlig, effektivisera inlärningsförmågan,
minska informationsförluster vid kommunikation och skapa ökad
tillgänglighet och delaktighet för personer med lässvårigheter.
Johan är en mycket omtyckt föreläsare och ger ofta föreläsningar
om visuellt underhåll både i Sverige och utomlands. Dessutom ger
han stöd till företag som vill komma igång med visualisering inom
underhållsområdet.
Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54, Telefon: 08-664 09 25
kansli@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
Visualisering har ändrat historiens gång. Utan ritningar hade vi inte fått se den tekniska
revolutionen. Den starkaste orsaken till notationers omvälvande roll är att de förmår att
bära information och kunskap kondenserat och med användarens behov i fokus.

11:00

Kaffe

11:30

Workshop del 1
Här får du i smågrupper öva på att visualisera processer och rutiner. Du får lära dig hur
man visualiserar processer på vägg och hur du kan använda mallar och symboler för att
bära budskap mer effektivt.

12:30

Lunch

13:30

Workshop del 2
Arbetet med att skapa visuella underhållsprocesser förenklas med olika grundläggande
verktyg. Genom kortare övningar kommer du att se hur delar av underhållsprocessen
successivt kan byggs upp till en övergripande helhet.

14:30

Kaffe

15:00

Workshop del 3
Genom att koppla samman de inhämtade kunskaperna om visualiseringsverktygen med
standarden SS-EN 17007 – ”Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer” får du en
komplett bild av underhållsprocessen. Du får även ta del av erfarenheter från företag
som genomfört visualisering av olika delar inom underhållsprocessen.

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 2 februari via denna länk eller mail, 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

