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Indhold 
 
09.00 – 09.30     Registrering og kaffe 
 
09.30 – 09.40     Introduktion til ”Short run SPC” ved Jørgen Meinertz, 

Formand for FAST 
 
09.40 – 10.30  Målekapabilitet og usikkerhed. Forudsætning for brug af 

data. Nye initiativer fra ISO og VDA omkring beregning af 
måleusikkerhed. 

 Jørgen Meinertz, Metrologic 
 
10.30 – 10.50  Kaffepause 
 
10.50 – 11.30 SPC short run 

Hvordan kan man indføre SPC i forbindelse med små 
seriestørrelser? 
Jørgen Iwersen, Novo Nordisk 

 
11.30  -12.15 Kapabilitetsanalyser af små produktionsserier. 
  Jørgen Granfeldt, Århus Universitet. 
 
12.15 – 13.15  Frokost 
 
13.15 – 13.45 Eksempler fra praksis med småserie produktion 
 Niels Frich, FAST  
  
13.45 – 14.30 Hvad er Six Sigma niveau? 

Lars Ladefoged Holm, Vestas Wind System A/S  
 
14.45 – 15.15 Kaffepause 
 
15.15 – 16.00  Eksempel fra praksis med små serier  
 Vestas Wind System A/S 
 
16.00 – 16.30 Afslutning 
 
16.30 – ?   FAST årlige generalforsamling 
 
FAST Temadag sætter denne gang fokus på problemerne omkring brugen af 
statistiske metoder i produktionen.  
 Små seriestørrelser og de deraf følgende små stikprøvestørrelser harmonerer 
meget dårligt med et ”sundt statistisk grundlag”, som jo er kravet, når de statistiske 
metoder benyttes til analyse af processer og produkter. 
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FAST har valgt at sætte fokus på denne tilsyneladende umulige problematik på 
denne temadag. 
  
Nye standarder og guidelines 
Som altid, når man skal benytte måleresultater fra en given måleproces, skal/bør 
de ledsages af en kvantitativ angivelse af måleresultatets ”kvalitet”. Dette er helt 
nødvendigt for dem, som efterfølgende skal anvende disse resultater. Det er derfor 
et krav til alle, som udfører målinger, at der benyttes en alment accepteret 
procedure til at karakterisere kvaliteten af et måleresultat i form af en vurdering og 
beregning af den aktuelt forekommende usikkerhed. I et forsøg på at tilfredsstille 
dette krav, er der nye ISO standarder på vej samt en ny guideline fra VDA i 
Tyskland med betegnelsen VDA 5. Temadagen redegør for disse initiativer.   
 
Short production run SPC 
SPC har altid hørt til de værktøjer, som kræver større produktionsserier. Da 
gevinsten ved brug af SPC påviselig er stor, har det givet anledning til også at 
forsøge disse metoder brugt selv ved endog meget små produktionsserier. Dette 
foredrag præsenterer de forskellige SPC teknikker, der har vist sig at fungere i 
forbindelse med små seriestørrelser. Først og fremmest drejer det sig om at benytte 
de nominelle værdier i stedet for absolutte værdier i forbindelse med såkaldte 
DNOM control chart. 
 
Short run kapabilitet 
Kapabilitet er defineret som resultatet af en proces, som er dokumenteret i 
”statistisk kontrol”. Beviset herfor er vanskeligt at opnå, når det drejer sig om korte 
serier og små seriestørrelser. Det giver næsten sig selv, at der er en konflikt mellem 
produktionsserier ned til under 100 emner og kravet om en dokumenteret stabil 
proces. Temadagen beskriver først gennem et generelt foredrag de forskellige 
konsekvenser for beregningen af kapabilitet (duelighed) og deraf følgende metoder, 
som kan benyttes i sådanne tilfælde og derefter gives et par eksempler fra praksis.  
 
Six Sigma 
I pressen og til kvartal regnskabs aflæggelser slynges der om sig med Six Sigma 
niveauer. "NN skal fra 2011 være et 5 sigma firma".. "Vi producerer til 4 sig-
ma."..osv. Desværre er disse udtalelser i bedste fald kun fulgt af en forklaring, der 
omsætter sigma niveau til fejlrater i mere eller mindre pædagogiske tabeller. Der 
gives ikke mange dybere forklaringer på, hvad der er konsekvenserne af disse 
sigmaer, ligesom der blandt både firmaer og underleverandører er en udbredt 
mangel på forståelse af omfanget af den stramning og den procesforståelse, der 
ligger bag Six Sigma niveau konceptet. Dette foredrag vil give flere eksempler på 
særdeles let forståelige og let formidlbare forklaringer af Six Sigma niveau 
begreberne, samt komme ind på, hvad følgerne bliver for både kunder og 
leverandører, når man skal være et "4-5-6 Sigma firma".    
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Tilmelding 
 
Konferenceafgift (incl. Frokost, kaffe og kompendium): 
 
Ikke medlemmer     1950  Kr. 
Medlemmer 
 deltager nr. 1     1550  Kr. 
 deltager nr. 2, 3 og flere   1450  Kr.  pr. person 
Studerende og pensionister       600  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 19 februar 2010. 


