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11.17 1

Velkommen 
Gruppe SJ-2

Lasse Ahm Consult

Torsdag den 15. marts 2018

11.17 2

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag

11.17 3

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag
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11.17 4

Grupperne SJ-1 og Sj-2

11.17 5

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag

11.17 6

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag
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11.17 7

Forbedringer - Kaizen

- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi 
en struktur for det?

- Gode eksempler?

- Forretningsgang

Workshop

- Særlige spots, energi, områder, funktioner etc.
- Konkurrencer
- Præmier / anerkendelse
- Deling af besvarelsen det første år

11.17 8

11.17 9
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11.17 10

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag

11.17 11

Frokost

Kl. 12.00 – 13.00

11.17 12

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag
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11.17 13

Vi får hvad vi måler på…. dilemmaet i målinger…

Man får det, man måler. Om det er godt eller skidt, om det er 
vigtigt eller mindre vigtigt, om det er relevant eller mindre 
relevant – det er ikke det afgørende, eller i hvert fald ikke det 
eneste afgørende. 

Det vigtige er: Hvad bliver målt? 

Tænk på det, næste gang du møder en rangliste. Det kunne f.eks være fine 
og alvorlige opgørelser over, hvilke universiteter i verden, der er de bedste –
eller hvad det nu kaldes. Det er tankevækkende og minder om den gamle og 
kyndige statistiker, der engang sagde: ”Stol ikke på en statistik, som du ikke 
selv har været med til at forvanske”. 

Det er skræmmende, og jeg har fortsat den opfattelse, som jeg gav udtryk 
for over for Berlingske Tidende: Jeg tager ikke den slags målinger særlig 
alvorligt.

11.17 14

11.17 15
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11.17 16

11.17 17

11.17 18
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11.17 19

11.17 20

• Forsikringssager – via Holstebrokontoret

• Prostatakræft / Det Danske Sygehusvæsen

• PISA undersøgelser

• Vidtrækkende konklusioner på baggrund af 
tvivlsom statistik

11.17 21

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

(i plenum…)

1. Hvad er vigtigt at måle i organisationen?

2. Hvad er vigtigt at måle i kvalitetsafdelingen?
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11.17 22

Hvad er vigtigt at måle i organisationen?
• Forventninger, som kunden har
• Leveringstid
• Kvalitet (specifikation, FTR, FAT/SAT-test
• Antal reklamationer på underleverandører
• Svarstider på kundeservice
• Kundetilfredshed
• Lageromsætning
• Cost
• Responstid /svartid
• Attraktiv samarbejdspartner
• Overholdelse af projektplan
• Fakturering / tidsplan
• Medarbejdertilfredshed
• Projekttid
• Effektivitet
• Produktivitet
• Stoptider
• Komplette projekter

11.17 23

Hvad er vigtigt at måle i kvalitetsafdelingen?
• Behandlingstid på reklamationer
• Afvigelser som er gentagelser
• Mængden af reklamationer (pga. styringen af korrigerende handlinger)
• Omfang af audits / antal / plan / antal personer
• Behandlingstid på alle afvigelser
• Antal positive historier
• Antallet af forbedringer
• Formidling af informationer fra kvalitetsafdelingen
• Procentdel af afvigelser, der afsluttes med korrigerende handlinger

11.17 24

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i september 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag



IADK	SJ-2 15.	marts	2018

www.lasseahm.dk								COPYRIGHT 9

11.17 25

Næste møder i SJ-2…
Mulige emner (øvrige punkter…)

CSR

Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs

SPC, FMEA, PPAP

Implementering af en kvalitetskultur

Uddannelse og træning af interne auditorer

Værdiskabende audits
Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen

Værktøjer til og planlægning af interne audits 

Nye afrapporteringssystemer

Afrapportering fra certificeringsselskaberne

Opbygning af kvalitetsfunktionen

Hvordan får vi alle med?

Samspil mellem flere standarder og auditorerne
Ledelsens evaluering

11.17 26

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Forbedringer / Kaizen
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan arbejdes med forbedringer – har vi en struktur for det?
- Mulighedsanalyse – hvordan gør vi det?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 KPI i kvalitetsfunktionen (medbring egne målepunkter)
Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvorfor KPI’er i kvalitetsfunktionen? – Og hvis ikke vi arbejder med KPI, hvordan 
måler vi så kvalitetsfunktionens succes
- Hvorfor er disse mål valgt og hvordan overvåges målene ?
- Hvad virker godt ?
- Hvordan fejrer I jeres succeser?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emne til mødet i marts 2018

Kl. 14.30 Tak for i dag

11.17 27

Næste møder i SJ-2…
Kommende møder

Torsdag, den 20. september 2018
- Kl. 10.00 - 14.30 

Torsdag, den 6. december 2018
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)



IADK	SJ-2 15.	marts	2018

www.lasseahm.dk								COPYRIGHT 10

11.17 28

Næste møde i SJ-2…
Torsdag, den 20. september 2018

Tema for dette møde er:

Implementering af en kvalitetskultur
- Hvordan får vi alle med?

Opbygning af kvalitetsfunktionen

11.17 29

Tak for i dag
Gruppe SJ-2

Lasse Ahm Consult

Torsdag den 15. marts 2018


