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Licence to Operate 

Hvordan tilegner din virksomhed sig måletekniske kompetencer? 
 

Hvordan tilegner virksomheder sig måletekniske kompetencer i dag? Hvilke relevante 
uddannelser tilbydes danske produktionsvirksomheders nuværende og fremtidige 
medarbejdere? Hvilke krav stilles der til uddannelse i måleteknik i de forskellige ISO 
standarder, og hvordan er forholdene omkring medarbejderuddannelse i måleteknik uden 
for Danmark? 
 
Selv om der kan være forskel på faciliteter og omfang af måletekniske aktiviteter i 
virksomheder afhængig af virksomhedens størrelse og produktionsprocesser samt, hvor i 
leverandørkæden den er placeret, så har de alle brug for måleteknik og måletekniske 
kompetencer. Der findes i dag ikke en dedikeret måleteknisk uddannelse på de tekniske 
skoler eller tilsvarende, og mange virksomheder står selv med opgaven at tilegne sig 
måletekniske kompetencer. For nogle virksomheder er det relevant at have et 
struktureret forløb, hvor medarbejdere fortløbende bliver opkvalificeret og gennemgår 
træning og efteruddannelse inden for måleteknik, hos andre virksomheder kan det 
bedste alternativ være at bruge konsulenter til specifikke, måletekniske opgaver og 
aktiviteter. En anden udfordring hos virksomheder, som har deres eget måletekniske 
laboratorium, er vedligeholdelse af udstyr og sikring af måleteknisk kompetence hos de 
medarbejdere, der betjener udstyret.  
 
På FVM’s temadag den 28. september vil ConvaTec og Lund Maskinfabrik fortælle om 
deres erfaringer med at bruge måleteknik, og hvilke løsninger de har valgt for at 
fastholde høj kvalitet i produktionen. Det vil også være muligt at hente inspiration fra det 
store udland, hvor en foredragsholder fra Tyskland kommer og fortæller om det tyske 
træningssystem for CMM (Koordinat Måle Maskine) kaldet AUKOM og andre tilsvarende 
uddannelser.  
Derudover vil DFM (Dansk Fundamental Metrologi) fortælle om et nyt projekt inden for 
opkvalificering af lærere på de mellemlange, tekniske uddannelser, og Kåre Weng, DNV 
GL Business Assurance Denmark A/S, vil give sit bud på, hvad der kræves af 
medarbejderne i en virksomhed inden for måleteknik i forhold til ISO standarder. 
 
 
 

Onsdag den 28. september 2016 
Hotel Munkebjerg  

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 
 
Send venligst din tilmelding til industriel@maaleteknik.dk eller via vores 
hjemmeside www.maaleteknik.dk senest fredag den 23. september 2016. 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet af den næste FVM 
temadag. 
 

Behovet for måleteknisk viden og kompetence hos 
danske produktionsvirksomheder er ikke blevet 
mindre de sidste mange år. Vi ser en voksende 
efterspørgsel efter medarbejdere med måleteknisk 
kompetence fra mange virksomheders side.  
Der er mere fokus på måleteknikken i dag end 
nogen sinde før. 
 

Desværre må vi konstatere, at der bliver længere 
mellem ledige måleteknikere og personer med 
måleteknisk viden. Dette er først og fremmest 
forårsaget af, at udbuddet af måleteknisk 
uddannelse og efteruddannelse samt måleteknisk 
træning er blevet mindre og mindre gennem de 
senere år. 
Det største problem her er helt sikkert 
nedlæggelsen af kvalitets- og måletekniker-
uddannelsen.  
 
Til FVM’s temadag ’Licence to Operate’ har vi 
inviteret nogle virksomheder til at fortælle om, 
hvordan man som virksomhed kan håndtere den 
udfordring, der er i at etablere og fastholde 
måletekniske kompetencer. Vi vil også belyse, 
hvilke krav der er til virksomheder, deres faciliteter 
og deres medarbejdere i forhold til forskellige ISO 
management standarder som f.eks. ISO 9001 samt 
pege på vigtigheden af, at man sikrer, at 
medarbejderne er godt klædt på til at betjene det 
nye, måletekniske udstyr, man investerer i. På 
temadagen vil der også være mulighed for at få 
inspiration fra udlandet samt give input til nogle af 
de aktører, som fremadrettet vil udbyde træning 
inden for metrologi og måleteknik.  
 
Måleteknisk uddannelse 
DFM har sammen med FORCE og Delta (de har for 
nyligt fusioneret) fået midler fra Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen til at udvikle et uddannelses-
forløb til opkvalificering af undervisere på tekniske 
skoler og tilsvarende uddannelsesinstitutioner 
inden for metrologi. Projektet er ikke direkte rettet 
mod virksomhederne, og der vil ikke umiddelbart 
blive udviklet kurser til videreuddannelse af 
medarbejdere. Det er et projekt, som vil skabe 
mulighed for, at de studerende, der bliver 
uddannet inden for de produktionstekniske 
områder på de tekniske skoler og 
ingeniøruddannelserne, også får en grund- 
læggende viden inden for metrologi.  
 
Under udvikling af dette nye materiale til brug ved 
de forskellige uddannelsesforløb vil deltagerne i 
projektet gerne i dialog med danske virksomheder 
for at få input til, hvilke kompetencer inden for 
metrologi man mener, at fremtidens medarbejdere 
har brug for.  
På temadagen kommer der en medarbejder fra 

projektholdet hos DFM og fortæller om projektet. 
Denne vil gerne diskutere jeres behov og ønsker 
inden for området. 
 
Betjening versus træning 
Ved investering i nyt måleudstyr er det vigtigt også 
at tage højde for nødvendigheden af at investere i 
træning og opkvalificering af medarbejdere.  
Måleudstyr bliver gerne solgt med den 
bemærkning, at det er så enkelt at betjene, at 
’hvem som helst’ kan gøre det. Der er dog mange 
eksempler på, at det fulde potentiale i brug af både 
det nye og det eksisterende måleudstyr ikke bliver 
udnyttet i virksomhederne. Mange gange vil 
korrekt brug af måleudstyr og opkvalificeret 
personale resultere i måleresultater af højere 
kvalitet og mere effektiv brug af det (dyrt) 
indkøbte udstyr. 
Hver gang en virksomhed investerer i måleudstyr, 
bør vedligehold og træning af medarbejdere tages i 
betragtning. Kun hvis de, der betjener 
måleudstyret, har de nødvendige, måletekniske 
kompetencer, får virksomheden det optimale ud af 
sin investering.  
 
ConvaTec 
Når en virksomhed som ConvaTec har et projekt 
som underleverandør af et nyt produkt, er mange 
mennesker og funktioner involveret, og der er som 
oftest en stram tidsplan. Det er vigtigt, både i 
forhold til indtjening og planlægning, at design-
optimering skal igennem så få loops som muligt. 
Hvert loop med korrektion af design og opdatering 
af tegninger koster nemlig tid og dermed penge.  
Hos ConvaTec har man oplevet, at en tættere 
dialog mellem måletekniker og konstruktører gør 
udviklingsarbejdet af nye produkter hurtigere og 
enklere. 
På FVM’s temadag vil udviklingsingeniør og 
måletekniker Pernille Larsen fortælle om deres 
samarbejde i forbindelse med udvikling og 
optimering af nye produkter. Med udgangspunkt i 
etableringen af et konstruktivt samarbejde vil 
foredragsholderne give deres bud på, hvilke 
informationer en konstruktør har brug for at kende 
til om måleteknik, og hvad det er, en måletekniker 
har brug for at vide om design. 
  
Krav til medarbejdernes kompetence 
Den nye DS/ISO 9001 2015 og på samme måde de 
forskellige andre ledelsesstandarder samt f.eks. 
DS/ISO 14001 og laboratoriestandarden DS/ISO 
17025 stiller en række krav til medarbejdernes 
kompetence i forhold til deres forskellige 
arbejdsopgaver. Det gælder ikke mindst de 
medarbejdere, som er beskæftiget med 
måletekniske opgaver.  
DS/ISO 9001 kræver blandt andet i afsnit 7.1.6, at 
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organisationen skal fastlægge omfanget af den 
nødvendige viden for drift af (de måletekniske) 
processer. I afsnit 7.2 kræves der, at 
organisationen skal fastlægge de nødvendige 
kompetencer for personer, som påvirker kvaliteten 
og sikre, at de har den fornødne uddannelse (hvor 
denne uddannelse så kan gennemføres, når det 
gælder de måletekniske kompetencer). 
Kåre Weng fra DNV GL Business Assurance 
Denmark A/S vil berette om, hvordan en 
certificeringsvirksomhed og denne virksomheds 
auditor tolker de generelle krav til medarbejdernes 
kompetencer inklusive de ovenfor nævnte krav. 
 
Ny teknologi hos Lund Maskinfabrik 
Lund Maskinfabrik er en mindre, typisk dansk 
virksomhed, der netop har fejret sit 125 års 
jubilæum som underleverandør med speciale i 
drejede komponenter. For at kunne leve op til 
tidens krav har Lund Maskinfabrik løbende 
investeret i ny teknologi. 
En del af disse investeringer har været køb af en 
CMM (trekoordinatmålemaskine) samt imple-
mentering af SPC-software til dataopsamling og 
den tilhørende processtyring under produktionen af 
kundeemner. 
Det har betydet, at virksomheden har fået nye 
kunder og på denne måde står styrket i et marked 
med hård konkurrence fra både danske og 
udenlandske virksomheder. 
Per Nielsen vil på temadagen fortælle om, hvordan 
virksomheden har løst de udfordringer, den 
nyindførte teknologi har medført i relation til 
kravene omkring medarbejdernes tekniske og ikke 
mindst måletekniske kompetencer. 
Lund Maskinfabrik har altid sat en ære i at levere 
det rigtige produkt og sikre en passende god 
styring af kvaliteten. Virksomheden har naturligvis 
et synligt bevis på dette, da de er blevet 
certificeret efter DS/ISO 9001. Som nævnt i det 
foregående kræver dette tilstedeværelsen af de 
fornødne kompetencer hos medarbejderne. Hør 
om, hvordan Lunds Maskinfabrik har tacklet dette 
krav. 
 
Udland 
Hvad gør de i det store udland – f.eks. i Tyskland 
og andre lande?  
Hvilke erfaringer kan vi i givet fald drage heraf? 
Vi har inviteret en foredragsholder fra Tyskland til 
at fortælle om, hvordan tyske og andre europæiske 
virksomheder griber uddannelsen af deres 
medarbejdere an.  
Foredraget vil dreje sig om AUKOM, som er en 
global uddannelsesstandard for produktions- 
måleteknik, der har til formål at sikre 
sammenlignelige måleresultater worldwide.  
 
Det er værd at bemærke, at mere end 15.000 
medarbejdere (heraf 85 % tyske) med funktioner 
inden for de måletekniske discipliner har 
gennemgået denne uddannelse og modtaget det 

tilhørende certifikat. 
Den seneste udvikling i AUKOM er oprettelsen af 
specielle kurser for undervisere på skoler og andre 
uddannelsesinstitutioner, hvilket medvirker til at 
understøtte den succes, som denne uddannelse har 
fået. 
 
Hvem udbyder disse kurser? 
Udbyderne er de fleste producenter af 
målemaskiner i Tyskland. I den forbindelse lægges 
der vægt på, at uddannelsen er uafhængig af disse 
producenter.  
Det er ligeledes en del af uddannelsen, at det ikke 
alene er uddannelse i koordinatmåleteknik, der 
fokuseres på, men en generel måleteknisk 
uddannelse. 
 
Uddannelseskonceptet AUKOM, der står for 
koordinatmåleteknik, er oprindelig udviklet som en 
del af et treårigt forskningsprojekt (1998-2001) i 
FQS (Forschungsgemeinschaft Qualität e.V DGQ) 
gennemført på universitetet i Erlangen og Nürnberg 
og med et projektrelevant industriudvalg som 
følgegruppe. 
Det blev finansieret af det Tyske 
Forbundsministerium for Økonomi og Arbejde, og 
deltagerne i forskningsprojektet og de andre 
interesserede parter gik i slutningen af 
projektperioden i 2001 sammen om at danne en 
forening med navnet "Uddannelse i 
koordinatmetrologi" (AUKOM). Deltagerne er blandt 
andre PTB, VW, Mercedes Benz, Leitz, Zeiss og 
Mahr. 
 
Uddannelseskonceptet er løbende blevet 
videreudviklet, så det i dag består af en ugelang 
basisuddannelse efterfulgt at et trin 2, der 
benævnes produktionsmåletekniker, som 
indeholder en del undervisning i Geometriske 
Produkt Specifikationer (GPS) samt diverse 
målestrategier til brug ved antastning med 
forskellige sensorer i koordinat-målemaskiner. 
Desuden et supplerende 5 dages kursus i form af 
måleteknik samt et yderligere kursus i måling med 
CT udstyr. 
Dertil kommer et specielt 3 dages kursus i GPS. 
 
Konklusion 
Spørgsmålet er, om der er noget i denne 
uddannelse, som vi kan lære af i Danmark og i 
dansk industri? 
Temadagen afsluttes derfor med en debat om den 
fremtidige uddannelse i måleteknik i Danmark. 

• Hvad har virksomhederne brug for? 
• Hvilke måletekniske kompetencer er der 

brug for? 
• Hvordan og hvem kan udvikle 

undervisningsmaterialet hertil? 
• Hvor vil uddannelserne blive udbudt? 
• Samt mange flere spørgsmål fra deltagerne 
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FVM temadag den 28. september 2016 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering og morgenmad. 
 
09.30 Indledning og velkomst. 
  
09.40 Hvordan organiserer virksomheden sin 

måleteknik?  
 Maria Svendsmark Hansen, TI. 
 
10.00 Kaffepause. 
 
10.30 Hvilke medarbejderkompetencer er der 

brug for?  
 Pernille Larsen, ConvaTec. 
 
11.15 Krav i standarderne til uddannelse af 

virksomhedens medarbejdere. 
 Kåre Weng, DNV GL Business Assurance 

DK A/S. 
 

 
 
 
 
12.00    Frokost. 
 
13.15 Nyt projekt til udvikling af undervisnings-

materiale i måleteknik. 
 David Balslev-Harder, DFM. 

   
14.00 Krav til kompetencer i en typisk 

virksomhed. 
 Per Nielsen, Lund Maskinfabrik. 
 
14.45  Kaffepause 
 
15.15  AUKOM, uddannelse af måleteknikere i 

Tyskland. 
  
  
16.00 Opsamling og status. 
 FVM’s bestyrelse.  
 
16.30  Afslutning på temadagen. 
 

  
Tilmelding sendes senest 23.09.2016 enten via vores hjemmeside www.maaleteknik.dk eller på mail til 
industriel@maaleteknik.dk  
 
’Licence to Operate’. 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2050 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift i alt kr.: ___________                                   Medlemsnummer:____________ 
 
Emailadresse til bogholderiet: _____________________________________________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen.  
  Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  
 
1. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
2. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
3. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
Firma: ___________________________       Adresse:_____________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
P.nr/By: ____________________________________________ 
 
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg vil gerne købe            eksemplarer af GPS-Lommebogen i den nye 2 udgave  –  
GPS á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Jeg vil gerne købe            eksemplarer af Bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
performance, á kr. 395,- plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


