Pressemeddelelse, april 2017

Opgavesamling – Vedligehold og tilgængelighed

Hos TSMC har vi undervist i vedligehold og tilgængelighed i mange år både lokalt i Danmark og
internationalt. Nu har vi samlet nogle af vores opgaver fra undervisningen i en opgavesamling.
Denne opgavesamling udgiver Tom Svantesson, TSMC nu som ebog.
Opgaverne kan benyttes af alle, der ønsker at udvikle sig indenfor ledelse, planlægning og organisering af vedligehold. Opgaverne er bygget op omkring de kvalifikationskrav, der findes i standarden ”Qualification of Maintenance Personel” og de krav, der findes til certificering under EFNMS.
Opgavesamlingen kan derfor benyttes til uddannelse og efteruddannelse af alle medarbejdergrupper.
Vi håber at bogen kan være katalysator for de samme diskussioner, som vi har haft på TSMCs kurser, og ad den vej være med til at øge forståelsen for vedligehold og tilgængelighed.
Opgavesamlingen er krydret med det farverige register af virksomheder og medarbejdere der pakker opgaverne ind. Der er eksempelvis: Ranslirpa Varmluftfabrik A/S, ”Hellebæk Pharmaceutiske
Etablisement” vedligeholdslederen Boye Aksel og planlæggeren Eska Phism.
Opgavesamlingen indeholder forslag til løsning af de enkelte opgaver. Det gælder for de opgaver,
hvor der generelt kun er et svar, samt for de åbne organisatorisk og ledelsesmæssige opgaver,
hvor der kan være mange svar.
Ved siden af opgavesamlingen bliver der oprettet en gruppe på et af de sociale medier, hvor køberne af opgavesamlingen kan komme i kontakt med forfatteren og andre læsere og diskutere de
alternative svar til de enkelte opgaver.
Opgavesamlingen kan købes som e bog via polyteknisk boghandel http://polyteknisk.dk. Bogen
koster 211,00 DKK
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Det skrev Peter Strini Netværksdirektør og mødeleder for bl.a. vedligeholdsnetværk i Netværk
Danmark A/S:
”Tom Svantesson har forfattet en meget relevant og brugbar opgavesamling, som kun kan give
værdi i undervisningen indenfor teknisk vedligehold på alle niveauer spændende fra håndværker- til
ekspertniveau. Opgavesamlingen er unik i sin opbygning og indhold og giver den studerende en
praktisk tilgang til vedligeholdsteorien, som ikke er set tidligere i denne form.
Opgavesamlingen henvender sig ligeledes til vedligeholdslederen, som gerne vil opdatere sig på
teorien. De praktiske eksempler giver en god baggrund for refleksion over et givent tema og vil
være med til at højne niveauet på det taktiske og strategiske plan for den enkelte leder.
Jeg vil gerne give bogen de bedste anbefalinger”
Det skrev Erik Helms Nielsen, direktør Reliasset A/S
”Tom Svantesson nyder fuldt fortjent stor international respekt, for sin viden om vedligehold og sit
arbejde med samme. Samtidigt har han en erfaring med at undervise i dette emne, som ikke mange i Danmark kan matche.
Med opgavesamlingen lykkes det til fulde, at omforme den teoretiske viden til praktiske eksempler,
som alle kan forstå og forholde sig til. Opgaverne er tilsat et strejf af humor, som gør det vanskeligt ikke at smile mens man lærer.
Denne opgavesamling er nyskabende og fortjener at finde anvendelse af alle, som ønsker at lære
mere om vedligehold og tilgængelighed.”
Om Tom Svantesson og TSMC.
TSMC er en konsulentvirksomhed indenfor vedligehold og produktion. TSMCs forretning er konsulentydelser, uddannelser og Solomon Associates forretningsanalyser for vedligehold samt for
driftsomkostninger i kraftværkssektoren.
Tom Svantesson leder virksomheden TSMC
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