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Moderne vedlikehold 

Ledelse i moderne vedlikehold 

"Vi gjør virksomheter selvgående innen Lean" 



 

 

Hensikten med kurset 
Å utvikle vedlikeholdsorganisasjonen er en avgjørende faktor i forbindelse med 

bedriftens innføring av Lean. Likevel er det mange bedrifter som overser dette i iveren 

etter å begynne det systematiske forbedringsarbeidet. Faktum er at kunnskap, erfaring 

og nesten all informasjon knyttet til maskiner og utstyr finnes samlet i 

vedlikeholdsorganisasjonen. 

Likeledes er det her ansatte som skal lære opp operatørene i eksempelvis 

operatørvedlikehold befinner seg. Det er derfor logisk å forsikre seg om at 

vedlikeholdsorganisasjonen fungerer optimalt i forbindelse med bedriftens innføring av 

Lean. 

Kurset passer for 

Kurset er rettet mot alle i ledende stillinger som arbeider med, eller er i befatning med 

vedlikehold. Deltagerne gis en teoretisk gjennomgang av Moderne Vedlikehold, i 

kombinasjon med praktiske gruppeoppgaver. 

Gjennomføring 
Dette kurset er et grunnkurs der vi gjennomgår de 8 trinnene i konseptet Moderne 

Vedlikehold og strekker seg over to dager. Hovedfokus er lagt på de 4 første trinnene. 

Det vil gis en teoretisk opplæring i disse trinnene, i kombinasjon med at det er satt av 

tid til gruppearbeid. I gruppearbeidet benytter deltagerne teorien til å starte arbeidet 

med utvikling av sin egen vedlikeholdsorganisasjon. Dette under veiledning fra 

kurslederne. 

Innhold 
 Generelt om Moderne 

vedlikehold (Trinn 0-7) 

 Trinn 0: Forberedelser til 
Moderne vedlikehold 

 Trinn 1: Kritikalitet, 

kartlegging og 

dokumentasjon 

 Trinn 2: Tilbakeføre maskin til 

grunntilstand, utbedre 

designsvakhet 

 Trinn 3: Utarbeide basis 

vedlikeholdsstandarder 

 Lean-filosofi 

 

 

 

 



 

 

Praktiske opplysninger 
Kurset holdes hos vertsbedrift. Deltakerpris og kursdato oppgis på forespørsel.   

 

Påmelding til kurset: 

Knut Sandbakken 

E-post: knut.sandbakken@sintef.no       

Telefon: +47 918 56 109                       

Tor Giæver 

E-post: tor.giaver@sintef.no 

Telefon: +47 908 54 715       

Eller gå inn på vår hjemmeside: www.sintef-lean.no/kurs.html 

 

 

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til: 

Knut Sandbakken 

E-post: knut.sandbakken@sintef.no       

Telefon: +47 918 56 109 

Eller gå inn på vår hjemmeside: www.sintef-lean.no/kurs.html 
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