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FVM TEMADAG 
Onsdag den 24. januar 2018              

 
Outsourcing af måling / kalibrering 

Hvad vinder du / hvad taber du? 
 
De fleste virksomheder har brug for leverandører af måleteknik, enten i form af almindelige 
opmålingsopgaver, kalibrering af udstyr, levering af udstyr eller generel rådgivning ved måletekniske 
problemstillinger. Som ansvarlig for den måletekniske funktion i en virksomhed bør man med 
passende mellemrum spørge sig selv, om man nu får anvendt de til rådighed værende ressourcer 
godt nok. 
 
Det vil naturligvis være en individuel vurdering fra virksomhed til virksomhed, om man vælger at 
håndtere sine måletekniske problemstillinger internt i virksomheden, eller om man vælger en ekstern 
samarbejdspartner. Beslutningen tager oftest udgangspunkt i en vurdering af ressourcer, 
kompetencer og økonomi, men uanset hvilken løsning man vælger, vil man altid stå tilbage med 
spørgsmålet – Hvad vinder jeg og hvad taber jeg på den valgte løsning. 
 
Et andet spørgsmål er, om vi bruger de dyrt købte kalibreringsinformationer og -resultater på den 
bedst mulige og økonomisk optimale måde. Skal jeg lade en leverandør af kalibreringer stå for det 
hele, eller skal jeg selv registrere og følge op på resultaterne for de gennemførte kalibreringer? 
 
På FVM’s temadag den 24. januar vil vi sætte fokus på nogle af de problemstillinger, man som 
virksomhed og beslutningstager bliver nødt til at forholde sig til, hvis man vil sikre, at man får valgt 
den optimale løsning for sin virksomhed. Hvilke krav skal jeg som ansvarlig for kalibreringerne stille 
til dokumentationen, og hvad skal denne dokumentation indeholde? 
  
Temadagen belyser problemstillinger set fra virksomhedens side med indlæg fra Novo Nordisk, XX 
og Micro Matic, men også de muligheder som eksterne leverandører tilbyder, med indlæg fra Exova 
Metech og Kyocera Unimerco.  
 
Kom til temadagen og udnyt muligheden for at netværke og dele viden med andre, som måske 
allerede har løsningen på netop din udfordring. 
 
 

Onsdag den 24. januar 2018 
Hotel Nyborg Strand  

Østerøvej 2 
 5800 Nyborg 

 
Send venligst din tilmelding til  
industriel@maaleteknik.dk senest mandag den 22. januar 2018. 
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Outsourcing af måling / kalibrering 
 
Tilbage i 90erne, hvor blandt andet ISO9001 
gjorde sit store indtog, blev der i mange danske 
virksomheder opbygget måle- og 
kalibreringslaboratorier, hvis vigtigste opgave 
var at sikre virksomhedens måletekniske 
kompetencer samt at sikre vedligehold og 
kalibrering af det udstyr, man havde til rådighed. 
 
FVM udviklede et sæt instruktioner til brug for 
kalibreringerne. Disse instruktioner blev solgt til 
mere end 300 danske virksomheder, der selv 
foretog kalibreringerne. 
 
I de seneste år har denne måletekniske funktion 
i virksomhederne været under voldsom 
forandring på trods af kravene i standarderne til 
denne vigtige funktion.  
Fremkomsten af den seneste udgave af DS/ISO 
9001 har yderligere givet anledning fra 
virksomhedernes side til at sætte 
spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at måle 
produkterne og kalibrere udstyret. Årsagen hertil 
er sandsynligvis, at man i den seneste udgave af 
standarden har ændret på måden at beskrive 
kravene til den måleteknikske funktion i 
virksomheden og gjort dem mere geeriske. Det 
er så blevet tolket, som om der ikke mere stilles 
de samme krav til måling og kalibrering.    
 
Konceptdiagram for måleprocesser i ISO 9000 

 
 
 
Fokus på ”Core business” har medført at man i 
mange virksomheder kritisk ser på, hvilken værdi 
der bliver tilført virksomheden i forhold til de 
omkostninger, det medfører. Det har selvsagt 
også ramt den måletekniske funktion, hvor det 
ofte kan være svært at værdisætte viden og 
kompetencer. 
 

Dette sammenholdt med den hastige udvikling af 
nye målesystemer og metoder gør, at mange 
virksomheder vælger at se på muligheden for 
outsourcing af måling og kalibrering. Det store 
spørgsmål er så, hvad vinder jeg og hvad taber 
jeg, og hvilken dokumentation har jeg brug for? 
 
Kalibrere selv eller outsource? 
 
I en moderne og omkostningsbevidst virksomhed 
er der som nævnt fokus på både kvalitet, 
sikkerhed, miljø og leveringsperformance – og 
naturligvis pris. Derfor skal både den 
virksomhed, som vælger at outsource 
kalibreringsprocessen, samt leverandøren af  
kalibreringsydelserne tage stilling til disse 
forskellige parametre i forbindelse med valg og 
beslutning om intern eller ekstern kalibrering.  
 
Der er et lidt overset krav i standarden (ISO 
9001:2015) om, at man skal sikre styring af 
sådanne processer, samt at denne styring skal 
beskrives i kvalitetsstyringssystemet. Det er 
samtidig et krav, at den påtænkte leverandør er i 
besiddelse af og kan dokumentere tilstrækkelig 
teknisk kompetence til at udføre jobbet som fx. 
beskrevet i DS/ISO 17025. Det stiller en række 
krav til virksomhedens eget system, samt krav 
om egne kompetencer i forbindelse med 
overvågning af det pågældende laboratorium. 
Hvis det valgte laboratorium er akkrediteret, er 
der en vis garanti for lødigheden af det udførte 
arbejde, men er det tilstrækkeligt?    
 
Fra Novo Nordisk kommer Finn Christensen & 
Heidi Foldal og fortæller om deres erfaringer med 
henholdsvis intern kalibrering og outsourcing af 
denne. Hvilke fordele har Novo Nordisk opnået 
og hvordan er processen forløbet? 
Hvilke krav indeholder det interne 
kvalitetsstyrings-system?     
 
 
Krav til leverandører af måleteknik 
 
Fra XX kommer YY og fortæller om, hvilke krav 
de stiller til deres leverandører af måletekniske 
ydelser. Der er ikke et krav i standarderne om, at 
det skal være en akkrediteret ydelse, hvorfor 
virksomheden også kan benytte ikke 
akkrediterede leverandører.  Det er som regel 
aktuelt i forbindelse med kalibrering af større 
måleudstyr som for eksempel målemaskiner. 
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Erfaringer fra kalibrering af disse typer udstyr 
giver et meget blandet billede af de leverede 
ydelser fra den næsten perfekte kalibrering til 
noget, der må betegnes som mangelfuldt.   
 
Kalibreringslaboratorier – hvorfor bruge os? 

Fra Exova Metech kommer Claus Clemensen og 
fortæller om de muligheder, som en typisk 
leverandør af kalibreringer kan tilbyde kunderne. 
Som akkrediteret leverandør af kalibreringer er 
virksomheden underlagt DANAK’s krav til 
laboratorierne formelt defineret i DS/ISO 17025. 
Denne standard er under revision på baggrund 
af fremkomsten af ISO 9001-2015, hvor der 
specielt er krav om gennemførelse af 
risikoanalyser. De hidtidige krav til 
laboratoriernes kompetencer er derimod   
nærmest uændrede i den nye standard. 
Hvad betyder det for kunderne, at DANAK tildeler 
et laboratorium akkreditering? 
Hvorfor er det en god ide at benytte et 
akkrediteret laboratorium, og hvad er det for 
kalibreringsopgaver, som laboratorierne kan/skal 
løse?  
 
 
Målelaboratorier – hvorfor bruge os? 

Fra Kyocera Unimerco kommer Jan Møgelmose 
og fortæller om de muligheder, som Kyocera kan 
tilbyde kunderne i forbindelse med opmåling af 
emner.  
Det bliver mere og mere almindeligt at benytte 
CAD modeller og CAD tegninger til specifikation 
af kravene til emnerne.  
Disse filer indeholder i mange tilfælde kun de 
nominelle værdier uden oplysninger om 
tilladelige tolerancer og anden form for 
specifikationer. 
Spørgsmålet er, hvordan vi som leverandør 
sikrer, at det er de nødvendige, tilstrækkelige og 
korrekte oplysninger, der ligger til grund for 
outsourcede måleopgave.     
 
Aktiv anvendelse af data og punktskyer 
 
Henrik Rasmussen fra Micro Matic fortæller om 
et setup, hvor virksomheden igennem flere år har 
benyttet sig af både interne, måletekniske 
ressourcer samt eksterne leverandører. Specielt 
omkring opmåling af komplekse komponenter 
gøres der brug af eksterne opmålinger. 
Hør, hvordan virksomheden får defineret 
kravene. og hvordan man i praksis får håndteret 

de ofte store mængder data. 
 
Krav til den eksterne målerapport 
 
Fra XX kommer YY og fortæller om kravene til 
den eksterne målerapport fra det benyttede 
laboratorium. 

Der er en række formelle krav til en måle- eller 
prøvningsrapport i DS/ISO 17025. Har vi som 
virksomhed brug for disse oplysninger? 

Hvordan aftaler vi med leverandøren af 
måleresultater, hvad vi har brug for f.eks. i 
forbindelse med information til vores kunder? 
Stiller vores kunder krav til dokumentation af de 
leverede produkter i form af egentlige 
målerapporter (for eksempel i forbindelse med 
PPAP)?  

Hvad med kapabilitetsindekser?  

Som bekendt bliver det mere og mere 
almindeligt, at der stilles krav om at informere 
kunden om de opnåede Cpk indeksværdier. Er 
det en del af de krav, som vi kan give videre til 
vores leverandør af måleteknik?  

Afrunding 

En måle- og kalibreringsafdeling er traditionel et 
meget vigtigt videncenter i virksomheden både 
med hensyn til rådgivning i måletekniske 
spørgsmål og som ekspertgruppe i forbindelse 
med måle- og kalibreringsopgaver. For at kunne 
løse disse opgaver skal man sikre, at de 
fornødne ressourcer og kvalifikationer er tilstede 
i virksomheden. Vi skal beslutte, hvilket 
måleteknisk niveau vi ønsker både med hensyn 
til udstyret og systemet. Derfor er det så vigtigt, 
at vi styrer og planlægger vores ressourcer på en 
optimal måde, så både ledelse og vores kunder 
får opfyldt de forventninger og krav, de har til de 
samlede måletekniske opgaver.  

 
FVM’s ordinære generalforsamling 
 
Umiddelbart efter temadagen afholdes FVM’s 
ordinære generalforsamling (se udsendte 
indbydelse). FVM opfordrer medlemmerne til at 
deltage i generalforsamlingen og få indflydelse 
på kommende foreningsaktiviteter. 
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FVM Temadag  
Den 24. januar 2018 
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til Temadagen samt 

nyt fra FVM 
  
09.40    Kalibrere selv eller outsource? 

Finn Christensen & Heidi Foldal, Novo 
Nordisk A/S 

 
10.20 Kaffepause  
 
10.50 Krav til leverandører af måleteknik 
 XX, YY 
 
11.30 Kalibreringslaboratorier – hvorfor bruge os? 
 Claus Clemensen, Exova Metech A/S 
 

 
 
  
 
12.10 Frokost 
 
13.20 Målelaboratorier – hvorfor bruge os? 
 Jan Møgelmose, Kyocera Unimerco A/S 
 
14.00 Aktiv anvendelse af data og punktskyer 
 Henrik Rasmussen, Micro Matic A/S  
 
14.30 Kaffepause 
 
15.00 Krav til den eksterne målerapport 
 XX, YY   
 
15.40  Afrunding på temadagen 
 
16.00    FVM’s ordinære generalforsamling  

  
 
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden den 22. januar 2018).  
Outsourcing af måling / kalibrering – hvad vinder du / hvad taber du 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1850 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1750 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1200 + moms   
  
Konferenceafgift i alt kr.___________ Medlemsnummer_____ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura. 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM Temadag:  
 
1. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
2. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
3. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________       Adresse:_____________________________ 
 
Postnr / By: ____________________________________________ 
 
Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe        eksemplarer af Kalibreringshåndbogen á kr. 295,- plus moms og forsendelse. 
Jeg ønsker at købe        eksemplarer af GPS-lommebogen á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at 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. 


