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Indhold 
 
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe. 
 
09:30 – 09:45 Velkomst 

      Jørgen Meinertz, FAST bestyrelsen. 
 

09:45 – 10:30 Erfaring med brugen af SPC i en produktionsvirksomhed  
     Anne Silkjær, Danfoss Power Solution 

 
10:30 – 11:00 Kaffe pause. 

 
11:00 – 12:30 Hvorfor bruge SPC i produktionen  
  ISO datasæt til kontrol af korrekthed ved beregninger 

Præsentation af et antal leverandører af software til brug for 
processtyring og beregning af kapabilitet. 
Vi præsenterer blandt andet:  
qs-STAT, SAS JMP  Infinity…..   

       Jørgen Meinertz, FAST bestyrelsen samt leverandører. 
 

12:30 – 13.30 Frokost 
 
13:30 – 14:15 Hvorfor bruge SPC i produktionen 

   Jørgen Iwersen, Novo Nordisk 
 

14.15– 15.00 Styring af processer med statistiske metoder 
  Thomas Zelikman, NNE 

 
15:00 – 15.30 Kaffepause 
 
15:30 – 16:15 Nøgletal for proces- og produktionsdata  

             Thyregod bygningsindustri 
 
16:15 – 16:30 Afrunding på dagen. 

    Jørgen Meinertz, FAST bestyrelsen 
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Baggrund 
Forkortelsen SPC står for ”Statistisk Proces Control” og defineres i ISO standarderne 
som aktiviteter fokuseret på brug af statistiske teknikker til at reducere variationen, øge 
viden om processen og styre processen på den ønskede måde  
Heraf titlen på denne FAST temadag. 
 
Grundlæggende ønsker alle virksomheder jo at reducere variationerne i processerne og 
styre dem således, at der ikke forekommer fejl: Det har mere eller mindre altid været 
sådan. FORD Motor Company formulerede for 20 år siden, at målet for deres processer 
var 0 variation. 
  
Hvorfor:  Et effektivt produktionsstyringssystem ved hjælp af SPC forudsætter et 
detaljeret kendskab til de anvendte maskiner og værktøjers præstationsmuligheder og 
forudsætter dermed automatisk, at der udarbejdes kapabilitetsanalyser af processerne 
(proceskvalifikationsanalyser) specielt, hvis processerne ikke er kendte og 
dokumenterede forud. Det detaljerede kendskab til de enkelte processer udbygges 
herefter løbende via processtyringen med det formål at opbygge en “sikker” eller “robust” 
proces. Vigtigt er det naturligvis også, at medarbejderne kan opdage pludselige 
ændringer i processerne. 
 
Fordele: Den mest væsentlige fordel ved processtyring er, at det gennem brugen af SPC 
sikres, at ingen eller kun et fåtal af produkterne afviger fra de specificerede krav, idet 
afvigelserne hurtigt opdages og fejlårsagerne korrigeres. Som yderligere fordele fås en 
mere stabil produktion og mindre kassationsprocenter samtidig med, at den enkelte 
operatør kan følge med i sit eget produktionsresultat. 
 
Hvordan: Et kort oprettes for hver enkelt egenskab, der skal overvåges. Princippet i 
metoden går ud på at skabe et visuelt billede af procesvariationen for hver enkelt 
parameter. Der udtages et antal stikprøver, hvor et ofte valgt antal er 5, med bestemte 
fastlagte tidsintervaller. Tidsintervallerne kan justeres i afhængighed af udviklingen i 
processen, idet der begyndes med relativt korte intervaller, hvorefter disse sættes op i 
takt med procesudviklingen. De til metoden anvendte diagrammer består af to dele, et 
diagram for processens middelværdi og et diagram for processens spredning.  
 
Temadagen: Vi har inviteret et antal leverandører at SPC software til at komme og vise 
samt fortælle om deres software. Der vil være mulighed for at se de enkelte software i 
brug og eventuelt også benytte et par af ISO datasættene til at illustrere funktionaliteten. 
Det drejer sig om software fra Q-DAS, Infinity, mfl.   
 
Indlæg på dagen. 
FAST er en forening, som har til formål at udbrede kendskabet til anvendt statistik, og et 
middel hertil er afholdelsen af forskellige temadage som den her annoncerede.  
Denne temadag vil belyse en række af de erfaringer og metoder, som bliver benyttet 
gennem indlæg fra talere, der til daglig anvender SPC og andre statistiske metoder i 
deres arbejdsrelaterede hverdag. Indlæggene vil blive holdt på et niveau, som de fleste 
kan være med på uden dybere kendskab til statistiske metoder. 
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Tilmelding til ”Statistisk Processtyring SPC”  
 
Konferenceafgift (incl. frokost, kaffe og kompendium): 
 
Ikke medlemmer     2050 kr. 
Medlemmer 
 deltager nr. 1    1900 kr. 
 deltager nr. 2, 3 og flere   1750 kr.  pr. person 
Studerende og pensionister   1000 kr 
 
Konferenceafgift   i alt kr:______________ 
 
Faktura fremsendes efter tilmelding. Fakturaen bedes venligst indbetalt 
inden temadagen. 
FAST, Foreningen for Anvendt Statistik, Hovedgaden 55 C, 2970 Hørsholm. 
 
Medlemsnummer: _______________________________________  
 
Deltager 1: _____________________________________________  
 
Deltager 2: _____________________________________________  
 
Deltager 3: _____________________________________________  
 
Firma: ________________________________________________  
 
Adresse: _______________________________________________  
 
Postnr/By: _____________________________________________  
 
E-mail: ________________________________________________  
 
 
Bogen ”Vejledning i anvendelse af Kapabilitet og Performance” 
skrevet af Jørgen Meinertz vil blive udleveret på temadagen. 
 
 
Tilmeldingen sendes til foreningens sekretariat på Hovedgaden 55C  
2970 Hørsholm, via e-mail: industriel@maaleteknik.dk inden den 22. 
oktober 2018. 


