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UDSTILLERE:

EFFEKTIV RISIKOSTYRING 
I EN KOMPLEKS VERDEN

-  Et nødvendigt vilkår, som styrker bundlinjen

Torsdag den 29. november 2018
Hotel Storebælt, Nyborg

• HJÆLP TIL RISIKOLEDELSE/-STYRING I ISO STANDARDER

• RISIKOSTYRING OG INNOVATION – GÅR HÅND I HÅND

• RISIKOSTYRING I KVALITETSSTRATEGIEN

• ANVENDT RISIKOSTYRING – ET EKSEMPEL

• RISICI OG POTENTIALER I DET TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE

• BEING EFFECTIVE WHEN IT IS A MATTER OF LIFE OR DEATH

• STRUKTUR, OVERBLIK OG RISIKOSTYRING



Praktiske oplysninger:

Tid:
Torsdag den 29. november 2018 
kl. 09.00–16.00 

Konferencen afholdes:
Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 40 02
www.hotel-storebaelt.dk  

Konferenceafgift:
Konferenceafgiften inkluderer 
konferencemateriale og adgang 
til foredragsholdernes 
præsentationer via www.dfk.dk 
- samt frokost og forfrisk-
ninger.

Betaling:
Der fremsendes faktura som 
bekræftelse på din tilmelding. 

Overnatning:
Hotel Storebælt tilbyder 
overnatning i forbindelse med 
konferencen. Kr. 749,- for et 
enkeltværelse inkl. morgenbuf-
fet pr. nat. Skal bestilles og 
afregnes direkte med hotellet 
med reference til konferencen.

Transport:
Offentlig transport:
Kommer du med toget til 
Nyborg Station, kan du gå til 
Sinatur Hotel Storebælt på ca. 
20 minutter. Når du kommer ud 
ad Nyborg Station, skal du gå til 
venstre ned til Statoil tanken, 
her skal du igen gå til venstre 
og følge vejen hen over 
motorvejen, 200 meter efter 
motorvejen ligger vi på højre 
hånd. 
OBS: Du skal ikke vælge at gå 
ad naturstien til konferenceho-
teller, da denne rute er noget 
længere.

Ankommer du i bil:
Motorvej E20 - drej fra ved 
afkørsel 45. Drej til højre ad 
Storebæltsvej, hvis du kommer 
fra Sjælland og til venstre, hvis 
du kommer fra Jylland/Fyn. 
Efter ca. 200 meter ligger 
Sinatur Hotel Storebælt på højre 
side. Der er indkørsel fra 
Hjejlevej.

Konferenceansvarlig:
v. Tomas Placatka, Quality 
Consultant, 
MedCom, Assurance A/S
- Bestyrelsesmedlem i Dansk 
Forening for Kvalitet 

DFK KONFERENCE ”EFFEKTIV RISIKOSTYRING I EN KOMPLEKS VERDEN” – TORSDAG DEN 29. NOVEMBER 2018

KL. 08.30 – 09.00 REGISTRERING OG KAFFE

KL. 09.00 – 09.05 VELKOMST OG INDLEDNING
v. Tomas Placatka, Quality Consultant, MedCom, Assurance A/S

KL. 09.05 – 09.40 HJÆLP TIL RISIKOLEDELSE/-STYRING I ISO STANDARDER 35 min

ISO har netop publiceret 2. udgave af standarden ISO 31000 for ”Risk Management”. Standarden giver kun 
vejledning, og der kan således ikke udstedes ISO 31000 certifikater for opfyldelse af Risk Management 
standarden. ISO 31000 bygger på helt nye principper for Risk Management, som mange ISO-komiteer ikke 
er enige i, hvilket har ført til, at afsnittet for ”Risk and Opportunities” i fx ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 
ikke er i overensstemmelse med ISO 31000’s principper og definition af ”Risk”. De nye principper for Risk 
Management har ført til forskelle i opfattelsen af ”Risk and Opportunities” i ISO-familien, hvilket vil blive 
belyst. ISO har iværksat aktiviteter for at finde fælles løsninger, som først vil være klar i 2021. Der vil derfor 
blive givet et bud på hvad certificerede organisationer kan gøre for at opfylde kravene i afsnittet for ”Risk 
and Opportunities” indtil da, fx ved at anvende vejledningen i ISO 31000.
Lars Brogaard, Seniorkonsulent, Dansk Standard, www.ds.dk  

KL. 09.40 – 10.15 RISIKOSTYRING OG INNOVATION – GÅR HÅND I HÅND 35 min

ISO 9001 har bl.a. fokus på at fremme procesorienteringen og risikobaseret tankegang, og rigtigt mange 
virksomheder har fået lavet et brugervenligt procesorienteret ledelsessystem, men halter lidt med at få den 
risikobaserede tankegang godt nok med.

Der er tale om flere forskellige modenhedsniveauer for en effektiv risikostyring – lige fra ”Jeg synes det her 
er en risiko” til ”Struktureret og målstyret risikostyring”.

Uanset hvilket modenhedsniveau man er på, så skal der fokus på den strategiske udvikling og den innova-
tionskraft der skal masseres ind i alle de nødvendige processer.
Jeg vil prøve at kaste lys over hvordan den proces kunne struktureres og inddrage eksempler.
Anders Kofod, Head of QEHS and Product Safety, KOFOD INNOVATION

KL. 10.15 – 10.45 KAFFEPAUSE

KL. 10.45 – 11.20 RISIKOSTYRING I KVALITETSSTRATEGIEN 35 min

I BoConcepts strategi, står produktkvalitet og kundeoplevelsen allerøverst…
Kvalitetsfunktionen skal opfylde og understøtte strategien ved at levere den bedste produktkvalitet og kun-
deoplevelse i branchen samtidig med, at vi vil være 100% ’customer centric’.

I dette indlæg vil jeg dele, hvordan BoConcept har arbejdet med risikostyring i forhold til strategien og kva-
litetsarbejdet, som er en afgørende faktor for at støtte op omkring virksomhedens overordnede strategi og 
målsætninger.

Risikostyring i hele forsyningskæden fra produktudvikling, leverandørstyring, reklamationsbehandling, ser-
vice, alt sammen med kunden i fokus.
Torben Blindbæk, Quality Manager, BoConcept, www.boconcept.dk

KL. 11.20 – 11.55   ANVENDT RISIKOSTYRING – ET EKSEMPEL 35 min

Der ses oftere og oftere krav til dokumenteret risikostyring fra myndigheder, kunder og som en integreret 
del af kvalitetsstandarder. 

I industrien arbejdes konstant med risikovurderinger som beslutningsgrundlag på alle planer og i fødevarein-
dustrien er begreberne HACCP, TACCP og VACCP nu hverdagskost. I mit indlæg giver jeg et eksempel på hvordan 
vores analyselaboratorie anvender dokumenteret risikovurdering i beslutningsprocesser samt et eksempel på, 
hvordan risikostyring anvendes aktivt i dagligdagen til kontrol af kritiske punkter i produktionen.
Sonia Skotner, Senior Manager QA, Novozymes, www.novozymes.com

KL. 11.55 – 12.55  FROKOST



DFK KONFERENCE ”EFFEKTIV RISIKOSTYRING I EN KOMPLEKS VERDEN” – TORSDAG DEN 29. NOVEMBER 2018

KL. 12:55 – 13:45 RISICI OG POTENTIALER I DET TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE 50 min
Når du skal sikre kvalitet i projekter og løbende samarbejde på tværs af kulturer, sprog- og landegrænser, 
kræver det nogle særlige indsatser. At operere i diversitet øger risiciene for fejlfortolkninger, fælles forstå-
else af opgaverne og manglende compliance. Forskningen har de senere år vist, at mangfoldige teams kan 
skabe ekstraordinære resultater. Denne viden kan inspirere os til at sikre udnyttelse af potentialet i det 
tværkulturelle samarbejde, og samtidig minimere risiciene. Indlægget tager udgangspunkt i det vilkår, at 
du som leder på distancen gennem IT-medier og virtuelle møder må sikre jeres kvalitet og som en del af 
risikostyringen sikre compliance i teamets samarbejdsformer. 
På indlægget kan du bl.a. få nogle bud på, hvordan du:
- kan skabe værdi som distanceleder ved at balancere tilstedeværelse og tilgængelighed
- kan minimere risici og udnytte potentialet i et tværgående samarbejde
- kan udvikle teamkulturer baseret på diversitet og videndeling
Lars Pedersen, Ledelseskonsulent, Pitstop Management, www.pitstopmanagement.com

KL. 13:45 – 14:30 BEING EFFECTIVE WHEN IT IS A MATTER OF LIFE OR DEATH 45 min
In the recent world, pharmaceuticals as well as most other products, have a highly complex logistics and 
come from various sources. Active ingredients, excipients, packaging… all of that needs to come together in 
one place, at one time, to create medicinal products with perfect safety, efficiency and quality.

In every step of the manufacturing, control or logistics you need to do a risk assessment. Furthermore, you 
are challenged during every customer audit and regulatory inspection whether your risk assessment system 
is sufficient.

With all these requirements you really need to make sure that you have a smooth and effective system in place.
Jakub Cierny, Senior Quality Compliance Manager, Sotio a.s (Czech Republic), 

KL. 14:30 – 15.00 ERFARINGSUDVEKSLING OG KAFFEPAUSE

KL. 15:00 – 15:55 STRUKTUR, OVERBLIK OG RISIKOSTYRING 55 min
I en verden hvor kompleksiteten stiger og forandringer sker oftere og hurtigere, bliver risikostyring hele tiden 
sværere. Viden og ny viden bliver en ressource som er in demand. Men hvordan tilegner du dig hurtig viden, 
hvordan får du det struktureret og husket, så du kan bruge det til at vurdere risici mere akkurat og sikkert? 
På konferencen gennemgår vi konkrete eksempler og metoder til at optimere din læring og vidensbearbejd-
ning, så din risikostyring skifter et gear op. Med udgangspunkt i hvordan hjernen bearbejder informationer 
og informationer over tid, lærer du hvordan du kan hjælpe din hjerne med at skabe feedbacks.
Oplægget krydres med små opgaver til hjernen og der bliver tid til at svare på spørgsmål.
Mads Brøbech, konsulent, underviser og specialist i accelereret læring, Apprehendo, www.apprehendo.dk

KL. 15.55 – 16.00   OPSAMLING & AFRUNDING
v. Tomas Placatka, Quality Consultant, MedCom, Assurance A/S

Dansk Forening for Kvalitet – Spørgsmål – Tlf. 70 20 32 13 – E-mail: dfk@dfk.dk

PRIS FOR DELTAGELSE I KONFERENCEN
Er du medlem af DFK kr. 2.950 + moms
Er du ikke medlem af DFK, koster det kr. 3.900 + moms. 
Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket inkluderer, at du får ”Magasinet Kvalitet” 4-2018 og 1-2019. 

Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris.
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat.

Tilmelding på www.dfk.dk/konferencer/tilmelding/

  EFFEKTIV RISIKOSTYRING I EN KOMPLEKS VERDEN 
  - et nødvendigt vilkår, som styrker bundlinjen

Torsdag den 29. november 2018
Tilmeldingsfrist 21. november 2018

WWW.DFK.DK



EFFEKTIV RISIKOSTYRING I EN KOMPLEKS VERDEN
- et nødvendigt vilkår, som styrker bundlinjen

TORSDAG den 29. november 2018, 
Hotel Storebælt, Nyborg

I en verden hvor kompleksiteten stiger og forandringer sker oftere og hurtigere, 
bliver effektiv risikostyring et centralt ledelsesværktøj og et element til at opti-
mere ’risikoen’ for vækst og fremgang. På konferencen får du konkrete eksempler 
og metoder til at arbejde effektivt med risikoanalyse, så hele ledelsens risikosty-
ring skifter til et højere gear.

• Har du brug for at blive inspireret til gennemførsel af en effektiv 
 risikostyringsproces? 
• Ønsker du at blive klogere på ISO 9001:2015 tilgangen til risici og   
 muligheder? 
• Har din virksomhed (også) en ambition om at være på forkant med   
 udviklingen?
• Vil du høre, hvordan andre virksomheder er lykkedes med at anvende   
 risikostyring som et værdiskabende ledelsesredskab? 
• Ja, for at sige det kort: Vil du vide, hvordan effektiv risikostyring også   
 kan skabe værdi i din virksomhed? 

Så kom til DFK konferencen den 29. november 2018 og udvid din horisont.

Du får inspiration til at træffe de rette strategiske og operationelle beslutninger, 
så din virksomhed kan indfri kundernes ønsker og krav, og du får brugbare red-
skaber til at udnytte markedets, teknologiens og organisationens muligheder.

På denne DFK konference vil der være en vis ’risiko’ for, at du får ny jordnær viden 
om risikostyring og risikotænkning. Der vil være en betydelig ’risiko’ for, at du 
får en masse inspiration med tilbage til dit daglige arbejde, og endelig kan det 
bestemt ikke udelukkes, at der åbner sig muligheder for dig og din virksomhed, 
når du netværker i pauserne. 

Systematisk risikostyring giver tryghed, indblik, kvalificeret handlekraft og mu-
ligheder
En risikobaseret tilgang er det centrale element i ethvert ledelsessystem. Risiko-
styring er at forholde sig aktivt til alle risici og tage stilling til hvilke risici, der skal 
løbes for at skabe muligheder for vækst og gevinst. Hvis du ikke kender de risici, 
din virksomhed står overfor, så kan succes eller fiasko komme ud af det blå – 
som en uforudset overraskelse. 

Du kommer til at møde en række spændende oplægsholdere, som gør dig klogere på:

Muligheder som en del af risikostyringen
ISO 9001:2015 nævner som noget nyt begrebet ´muligheder´. Hvordan skal den 
nye ISO-opdatering forstås? Hvordan hænger den sammen med de risici, som 
mange virksomheder kortlægger i deres risikolog? Hvorfor og hvordan giver det 
værdi først at se på muligheder og derefter på risici?  

Risikostyring i små og store virksomheder
Hvordan arbejdes der rent praktisk med risikostyring i små og store danske 
virksomheder? Vi har inviteret en række nøglepersoner, som deler ud af deres 
erfaringer og kommer med både praktiske eksempler og anbefalinger.  

Globale udfordringer på tværs af landegrænser
Når teams og projekter skal samarbejde på tværs af kulturer, sprog- og lande-
grænser, så påvirkes risikoanalysen. Hvordan øger det risiciene? Vi belyser nogle 
af de mange faldgruber, der kan true globale virksomheder og organisationer.    

Når det gælder liv eller død - oplæg af risikospecialist fra Tjekkiet
Risikostyring i medicinalbranchen, hvor patientens liv kan være på spil, er et 
af de ultimative områder, hvor alle risici virkelig skal afdækkes og styres med 
hård hånd. Det er lykkedes DFK at få en international risikostyringsekspert på 
programmet, som kender til problemstillingerne. Han fortæller om sit arbejde, 
internationale erfaringer og observationer.

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG PÅ WWW.DFK.DK
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