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Tilmelding til Risk Management 
 
Konferenceafgift (incl. Frokost, kaffe og kompendium): 
 

Ikke medlemmer     2050  Kr. 
Medlemmer 
 deltager nr. 1     1650  Kr. 
 deltager nr. 2, 3 og flere   1550  Kr.  pr. person 
Studerende og pensionister       800  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: _______________________________________________________  
 
Tlf./Fax/e-mail: ___________________________________________________  
 
 
Tilmeldingen sendes til foreningens sekretariat på Hovedgaden 55C 2970 
Hørsholm, via fax nr:  45 57 04 35, eller på e-mail: industriel@maaleteknik.dk inden 
den 25. Februar 2012. 
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Tema 

 
Risikovurdering 

I et statistisk perspektiv 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Onsdag 29. februar 2012, kl 9.30 
Hotel Comwell, 

Vestre Kirkevej 12 
4000 Roskilde 
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09.00 – 09.30     Registrering og kaffe 
 
09.30 – 10.20     Hvorfor og hvordan skaffes et faktuelt beslutningsgrundlag mht. 

risiko? 
 Bent Møller, Force Technology  
 
10.20 – 11.00  Risk baseret approach ved design af ny proceslinie 
 Case 

Hanna Kviat Antonsen, Novo Nordisk A/S 
 
11.00 – 11.20  Kaffepause 
 
11.20 – 12.00 Fokuspunkter for risikostyring  
  Case story. 
  Asger Dahlgaard, AL Engineering ApS 
 
12.00 – 13.00  Frokost 
 
13.00 – 13.40 Fejleffekt analyser (FMEA) 

Sonny Gajhede, Integrate 
 

13.40 – 14.20 Pas på faldgruberne i det internationale standardiseringsarbejde 
mht. ”risk management”! 
Lars Brogaard, Dansk Standard 
 

14.20 – 14.40 Kaffepause  
 
14.40 – 15.20  Risikoteori - en dansk opfindelse! 

Murat Kulahci, IMM DTU  
 
15.40 – 16.00 Risikobaseret procesvalidering 
  Hedda Roashan, Coloplast 
  
16.00 – 16.20 Overblik over standarder med relation til ”risk management” 
  Hans Jørn Reuss, Metrologic ApS 

 
16.20     Afslutning 
 
16.30 Generalforsamling i FAST  

 
Begrebet risiko forbindes i virksomhedssammenhæng oftest med økonomiske overvejel-
ser, og det er da også rigtigt, at når alt kommer til alt, så skal alting jo gøres op i penge på 
et eller andet tidspunkt. 
Men der er mange mellemled inden man når dertil, og det er her, at risikovurdering  eller 
risk management kommer mere og mere ind i billedet. 
 
Vurdering af muligheder og risici bliver en stadig vigtigere faktor i virksomheders strate-
giske overvejelser, ikke mindst i forbindelse med kvalitetsledelse. Det samme er tilfældet 
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når vi ser på produktion og kvaliteten af produkterne. I alle sammenhænge gælder, at der 
er en stor fare for at træffe beslutninger på grundlag af løse formodninger. Altså skal der 
indhentes facts, dvs. indsamles data, som skal analyseres og efterbehandles for at nå 
frem til et faktuelt beslutningsgrundlag. 
 
Så er det, at vi må have værktøjerne klar, og de statistiske metoder kommer på banen!  
Men hvilke værktøjer og hvordan vurderer vi risikoen statistisk? 
 
En anden ting vi bør være opmærksomme på, er at begrebet risiko er på vej ind i en 
række ledelsessystemstandarder, ikke mindst ISO 9001. Så der er krav om, at vi skal lave 
en vurdering af risikoen for os selv som producenter (m.h.t. økonomi) og for vores kunder / 
evt. patienter (m.h.t. sikkerhed i brugen, fx for medicinsk udstyr). 
Hvad vi især skal notere os, er, at begrebet risiko ændrer sig i standarderne og anvendes 
forskelligt på de forskellige fagområder.  Der kommer til at ske meget på området, så kom 
til temadagen og hør hvordan man takler problemet i praksis og teorien bag, så du bliver 
forberedt på udviklingen. 
 

Hvorfor og hvordan skaffes et faktuelt beslutningsgrundlag mht. risiko 
Det er derfor en god ide at holde fast i de ledelsesmæssige principper, især ”beslutninger 
skal træffes på et faktuelt grundlag”, i risikovurderingen. 
Hvordan kan man så skaffe sig dette grundlag, og hvilke værktøjer har man? 
 
Risk basede approach ved design af ny proceslinie. 
Hvordan anvendelsen af risk assessment tidligt i designfasen kan påvirke det endelige 
udstyr/anlæg. Et eksempel på anvendelse af Quality Risk Management (QRM) fra patient 
sikkerhed til produktionsudstyr i Novo Nordisk. (Case gennemgang, QA/HACCP/FMECA) 
 
Fokuspunkter for risikostyring 
Gennemgang af 3 fokuspunkter for risikostyring: 

• Hvorfor er Strategisk Risikostyring vigtig set i forhold til dansk erhvervsliv. 

• Hvordan kan man bruge risikostyring i en reguleret verden. Praktisk eksempel på 
hierarki af risikostyring og værktøjer, brugen af risiko vurdering og vedligehold af 
dokumentationen. 

• Hvad opnår vi når vi nu har sat hele denne dokumentations mølle i gang - Fordele 
og ulemper. 

 
Risikoteori  - en dansk opfindelse 
Beskrivelse af de grundlæggende begreber, fare (hazard) og risiko (risk), hvor teorien har 
bevæget sig hen og hvordan den håndteres statistisk. 
 
Pas på faldgruberne i det internationale standardiseringsarbejde mht. ”risk 
management”! 
I det international standardiseringsarbejde betragtes både ”risk” og ”risk management” på 
forskellig vis, men harmonisering er på vej. Det er planen, at begrebet ”risiko” forstås og 
håndteres ud fra samme grundlæggende tankegang uanset typen af risiko, således at 
risikoledelse kan gennemføres sammenhængende og ikke som små isolerede øer i 
virksomheden 
 


