
Er vedligehold bare en tidskrævende omkostning hos 
jer? Og har I svært ved at se, hvordan I kan optimere, så 
det skaber værdi, også på bundlinjen?

Så få en DIS-analyse, der giver overblik og viser, 
hvordan I kan optimere processerne, så I både opnår 
bedre oppetid, højere kvalitet, større sikkerhed og 
lavere driftsomkostninger. 

Med rapporten i hånden har I et effektivt værktøj til at 
gå i gang med at implementere værdiskabende vedlige-
holdsprocesser.

HVORDAN KAN VEDLIGEHOLD TRANS
FORMERES FRA EN DIREKTE OMKOSTNING 
TIL EN VÆRDISKABENDE BIDRAGSYDER? 

Systematisk vedligehold er værdiskabende i form af 
betydeligt forbedret oppetid, kvalitet og sikkerhed 
med samtidigt reducerede driftsomkostninger. Mange 
vedligeholdsorganisationer bliver ramt af krav om 
vilkårlige besparelser uden at have analyseret effekten 
på organisationens ydeevne og dermed bundlinjen. Er 
din organisation i stand til at måle på vedligeholdets 
ydeevne og derigennem træffe de rette beslutninger? 
 
For at kunne forstå din organisations nuværende 
situation har vi udarbejdet en screeningpakke, som 
hjælper til at give et øjebliksbillede af ydeevne i jeres 
nuværende vedligeholdsorganisation. På den baggrund 
identificeres optimeringsmuligheder og potentiel 
opnåelig økonomisk gevinst.

Via større indsigt i din vedligeholdsorganisation er der 
mulighed for at iværksætte værdiskabende vedlige-
holdsaktiviteter som forbedrer bl.a. virksomhedens 
konkurrenceevne. Disse aktiviteter vil være individuelle 
og tilpasset konkrete behov og muligheder. 

VÆRDISKABENDE VEDLIGEHOLD:

• Højere tilgængelighed på anlæg og udstyr

• Reducerede drifts- og vedligeholdsomkostninger

• Forbedret sikkerhed for personale og udstyr

• Øget økonomisk indsigt og forbedret  
beslutningsproces

SCREENINGPAKKE:

Trin 1: Spørgeskema fremsendes til kunden. 

Trin 2: En halv dag on-site med en DIS-vedlige-
holdsspecialist med gennemgang af virksomhe-
dens vedligeholdsaktiviteter og interview med 
nøglemedarbejdere.

Trin 3: Udarbejdelse og præsentation af 
rapport med anbefalinger til eventuelle optime-
ringspotentialer.  
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TIDSLINJE:

TEAMET:

Senior Operation & Maintenance Engineer/Asset 
Manager. Teknisk profil med solid erfaring i og  
kompetencer inden for både udførelse og ledelse af 
vedligehold i internationale organisationer. 

OMFANG:

½ til 1 dag hos kunden og efterfølgende rapportering 
og overlevering.

INPUT:

• Vedligeholdschef/produktionschef
• Vedligeholdsnøgletal
• Produktionsnøgletal
• Adgang til vedligeholdssystemer  

(logs, historik, planer m.m.) 
• Indblik i strategi, ledelse, proces  

og kvalitetssikring
• Evt. interviews med udvalgte medarbejdere  

(produktion & vedligehold) 

PROJEKTLEVERANCER:

• Dialog/workshop hos kunden med en DIS Senior 
O&M Engineer.

• Rapport, der beskriver den nuværende situation i 
kundens vedligeholdsorganisation på baggrund af 
spørgeskema og workshop/interviews.

• Konkrete anbefalinger for optimeringspotentialer i 
vedligeholdsorganisationen samt værdifastsættelse 
af potentialer via business case. 

VIL DU VIDE MERE? 

Så kontakt Lars Søvndahl  
Senior O&M Engineer hos DIS/CREADIS.  
 
lars.sovndahl@d-i-s.dk
 
23 89 76 12

START SLUT

I modtager spørge-
skema til udfyldelse og 
returnering til DIS.

Opfølgende telefon/
Teams-snak for 
planlægning af møde 
hos jer. (30 min.)

Workshop hos jer med 
en DIS Senior O&M 
Engineer. (1/2-1 dag)

Udarbejdelse af 
rapport med 
overordnet status 
og anbefalinger for 
videre arbejde. 

Præsentation/
overlevering til jer. 
(1 time, Teams)
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