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KL. 08.30–09.00 REGISTRERING – MORGENMAD OG MULIGHED FOR AT NETVÆRKE

KL. 09.00–09.10 VELKOMST OG KORT INTRODUKTION TIL DAGENS TEMA

v/Lars Erik Donau, Director DD Denmark Quality & EHS, Danfoss Drives og medlem af bestyrelsen for DFK

KL. 09.10–10.10 INTEGRATION FORBEDRER VÆRDIEN 60 min
Kristian Glæsel vil på konferencen gennemgå hvorledes man med stor effektivitet kan udarbejde, 
implementere og ikke mindst integrere et arbejdsmiljøledelsessystem med andre standarder. Der vil blive 
lagt vægt på at sikre udbyttet for den enkelte organisation i forhold til den investering der er nødvendig for 
systemets opbygning. Baggrunden for den nye High Level Structure og væsentlige nye ISO- standarder og 
deres formål vil blive forklaret. Der vil blive god mulighed for spørgsmål.
Kristian Glæsel der er leder af Glaesel Management, har gennem de sidste 15 år arbejdet med udarbejdelse 
af flere standarder herunder ISO 45001:2018, ISO 19011 og OHSAS 18001. 
Kristian Glæsel, , Glaesel HSEQ Management Aps, www.glaesel-hseq.dk

KL. 10.10–10.40 PAUSE MED MULIGHED FOR AT NETVÆRKE OG BESØGE UDSTILLERNE

KL. 10.40-11.15 INFORMATIONSSIKKERHED (ISO 27001) OG GDPR GÅR HÅND I HÅND 35 min
GDPR er et af de nye buzzwords, og er blevet en udfordring for flere virksomheder. Enversion A/S er en 
mindre IT-virksomhed, der arbejder med store mængder data, hvilket har medført, at GDPR ofte bliver nævnt 
hen over skrivebordene. For at sikre generel viden omkring GDPR for alle medarbejderne i virksomheden 
og signalere over for omverdenen, at vi overholder kravene, valgte vi i forbindelse med opbygningen af et 
kvalitetsledelsessystem, med fokus på informationssikkerhed (ISO 27001), at implementere og inkorporere 
GDPR-kravene som en del af dette system. Hvordan hænger informationssikkerhed og GDPR sammen? Hvad 
er en GDPR-certificering? Hvordan får man et kvalitetsledelsessystem implementeret i en mindre virksomhed 
over seks måneder? Dette er nogle af de spørgsmål/fokuspunkter, dette indlæg fokuserer på. 
Sophia Nygaard Christensen, Information engineer, Enversion A/S, www.enversion.com

KL. 11.15-11.45 CERTIFICERING GAV SYNLIGHED OG VÆKST 30 min
JEWA Montage ApS er en 20-årig virksomhed med faste kunder gennem årene, hvor Brian Faust er 
ejer/leder af virksomheden. Krav om ISO9001 ændrede opfattelsen af virksomheden samt synliggjorde 
problemer men også muligheder. Igennem ledelses evaluering og kompetence matrix ændrede Brian 
Faust sin arbejdstid og fordelte opgaverne ud medarbejderne. Ledelses evaluering er hans vigtigste 
redskab som har fremmet vækst gennem etablering af ny virksomhed og opkøb af en anden virksomhed. 
Ledelseskvalitet er ikke kun lederen med også medarbejderne og ved at gå i øjenhøjde finder man værdier, 
man ikke anede fandtes. At turde slippe og give ansvar, at turde stole på andre kan løfte opgaven, dette 
gøre ledelse til et effektivt redskab og ikke bare en chef. Hvad er lederens formål? Med indlægget håber jeg 
I finder svaret..
Brian Faust, CEO, JEWA Montage ApS, www.jewamontage.dk · www.nomotec.dk

KL. 11.45-12.45 FROKOST MED MULIGHED FOR AT NETVÆRKE OG BESØGE UDSTILLERNE

KL. 12.45-14.10 PANELDEBAT 1:25 min
Hvorfor er det så svært at gøre ledelsessystemet til ledelsens system?
Paneldebatten faciliteres af IRCA-certified Lead Auditor Kasper Mühlbach, EVALUESENSE ApS
PANELDELTAGERE:  Helge Larsen, Erhvervspsykolog, FRANQ 

Kristian Glæsel, Rådgiver, Glaesel HSEQ Management 
Peter Nygaard, Rådgiver, Innovationskompagniet 
Brian Mundt, Head of Quality Northern Europe, JELD-WEN Europe A/S 
Brian Faust, CEO, JEWA Montage

Praktiske oplysninger:

Tid:
Torsdag den 28. november 
2019 kl. 09.00–16.00 

Konferencen afholdes:
Nature Energy Park (Odense 
Stadion), 
Højstrupvej 7B, 
5200 Odense V 
Tlf. 6316 8179
www.ose.dk  

Konferenceafgift:
Konferenceafgiften inkluderer 
konference-materiale og 
adgang til foredragsholdernes 
præsentationer via www.dfk.
dk - samt frokost og 
forfriskninger.

Betaling:
Der fremsendes faktura som 
bekræftelse på din tilmelding. 

Overnatning:
Odense Congress Center 
(OCC) tilbyder overnatning i 
forbindelse med konferencen. 
Kr. 775 for et enkeltværelse 
inkl. morgenbuffet pr. nat. 
Oplys om deltagelse på 
konference i Nature Energy 
Park. Skal bestilles og 
afregnes direkte med  
hotellet med reference til 
konferencen.

Transport:
Nature Energy Park ligger ca. 
3km fra Odense Banegård. 
Der kører jævnligt busser og 
det tager ca. 20 min I bus.
Tjek rejseplanen da der I 
øjeblikket kan være 
omlægninger i forbindelse 
med anlægning af letbanen.

Ankommer du i bil:
Ca. 5 min fra motorvejen. 
Motorvej E20 fra øst -  
drej fra ved afkørsel 52 - 
Odense SV.
Motorvej E20 fra vest -  
drej fra ved afkørsel 53 - 
Odense SV.
  
Konferenceansvarlig:
Lars Erik Donau, Director DD 
Denmark Quality & EHS, 
Danfoss Drives
Bestyrelsesmedlem i Dansk 
Forening for Kvalitet 

DFK KONFERENCE – INTEGRATION, VEJEN TIL AT SIKRE KVALITETEN? - TORSDAG DEN 5. MARTS 2020 DFK KONFERENCE – INTEGRATION, VEJEN TIL AT SIKRE KVALITETEN? - TORSDAG DEN 5. MARTS 2020
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KL. 14.10–14.40 PAUSE MED MULIGHED FOR AT NETVÆRKE OG BESØGE UDSTILLERNE

KL. 14.40-15.10  REDUKTION AF KOMPLEKSITET 30 min
Fra 7 management systemer til 1
Fra 3 notifying bodies til 1
Fra 182 processer til 83
Hos Diagnostics Instruments er vi gået fra en organisation med 7 ret selvstændige organisationer til en 
netværksorganisation, der arbejder meget tæt sammen på tværs af lokationer og mærker.
Med udgangspunkt i ønsket om at opnå en større synergieffekt, samt det faktum at myndigheds- og 
certificeringskravene til os er stejlt stigende, besluttede vi, at det var tid til en radikal ændring i vores ledelsessystem.
Vi satte os for at lave et fælles og fleksibelt ledelsessystem, der kunne danne rammen om alle de eksisterende 
organisationer. Det skulle samtidig kunne ”optage” nye organisationer, når/hvis vi opkøber nye firmaer, og det skulle 
være muligt relativt enkelt at inkludere en ny standard i systemet, når/hvis vi ønsker dette.
Senest har vi fået vores produktion certificeret efter ISO 14001, med relativ små tilføjelser til systemet og er i gang med 
at implementere det nye EU Medical Device regulativ.
Dan Østergaard, Director Global Quality, Diagnostic Instruments  A/S (Demant), www.demant.com

KL. 15.10-15.55 HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? 45 min
Når vi ændrer eller indfører kvalitetsstandarder i en organisation, er det fordi vi vil have mennesker til – vedblivende – at 
gøre noget andet end de plejer. Vi vil altså have mennesker til at ændre vaner, og selvom det lyder enkelt, er det typisk 
mere svært og tidskrævende end vi forventer – også når vi vil have mennesker til at gøre noget indlysende rigtigt eller 
værdiskabende.
Få et indblik i vanens psykologi og hvad det kræver at ændre vaner hos sig selv og hos andre.
Helge Larsen er organisationspsykolog og indehaver i FRANQ ApS som hjælper enkeltpersoner, teams og organisationer 
med at træffe de bedst mulige beslutninger.
Helge Larsen, Erhvervspsykolog, FRANQ, www.franq.dk

KL. 15.55–16.00 OPSAMLING & AFRUNDING

v/Lars Erik Donau, Director DD Denmark Quality & EHS, Danfoss Drives og medlem af bestyrelsen for DFK

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

PRIS FOR DELTAGELSE I KONFERENCEN
 kr. 2.950 + moms som medlem af DFK

HVIS DU IKKE ER MEDLEM, KAN VI TILBYDE KONFERENCE OG MEDLEMSKAB:
 kr. 3.380 + moms for konferencedeltagelse og personligt medlemskab.
 kr. 4.390 + moms for konferencedeltagelse og firmamedlemskab ved under 250 medarbejdere.
 kr. 6.200 + moms for konferencedeltagelse og firmamedlemskab ved over 250 medarbejdere.

Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firmamedlemskab opnås 10% rabat.

PRØVEMEDLEMSKAB
  kr. 3.900 + moms for konferencedeltagelse og prøvemedlemskab. Prøvemedlemskab varer et 

halvt år, hvilket inkluderer, at du får tilsendt ”Magasinet Kvalitet” 2- og 3-2020.

Tilmelding på www.dfk.dk/konferencetilmelding/

Tilmelding & priser

WWW.DFK.DK

SCAN OG  TILMELD DIG!



Med den nye gennemtænkte high level struktur i ISO-standarderne er det blevet langt 
nemmere at skabe ét samlet ledelsessystem for virksomheden og dens ledelse. Og 
med den samme gennemgående struktur i standarderne er integration oplagt.

Det er en kendsgerning, at mange virksomheder får alt for lidt ud af deres 
ledelsessystemer. Det der burde være en naturlig og integreret del af den måde, man 
arbejder på, bliver desværre alt for ofte ved de gode intentioner. Og gode intentioner 
gør det som bekendt ikke alene, når den travle hverdag sætter ind. Faktisk burde 
ledelsessystemet blot være en naturlig og integreret del af den måde, man arbejder på 
og ideelt være fuldt integreret i hele organisationen. Kvalitetsansvarlige giver udtryk 
for, at det er vanskeligt at forene de forskellige ledelsessystemer på en måde der 
skaber mening og struktur for ledelse og medarbejdere. Men der er faktisk stor hjælp at 
hente i den nye High Level Structure i ISO-standarderne. 

På den næste DFK-konference sætter vi fokus på gevinsterne ved at integrere 
ledelsesprocesserne med ledelsessystemerne. Det kan måles eftertrykkeligt på 
bundlinjen og skaber netop den transparens, som hele organisationen tørster 
efter. Ofte er der kun delvis sammenfald med ledelsens aktiviteter og aktiviteterne i 
ledelsessystemet, fx mål, handleplaner og performanceevaluering. På konferencen 
kan du høre, hvordan man har formået at gøre ISO 9001-standarden til en aktiv del af 
virksomhedsledelsen. Med ét samlet system får ledelsen et stærkt styringsredskab til 
at sætte handling bag målsætningerne (”Walk the talk”). Samtidig bliver det nemmere 
at integrere fremtidige standarder i systemet og gøre dem til praksis fra start.

Du får indblik i, hvad der sker på standardiseringsområdet netop nu. Hvad er ”hot” 
inden for standardisering? Og hvordan kan den nye ISO27001-standard hjælpe jer med 
at efterleve GDPR-kravene? Du kan også glæde dig til en paneldebat, hvor en række 
eksperter, under skarp styring af Kasper Hillgaard Mühlbach, diskuterer fordele og 
udfordringer ved at gøre ledelsessystemet til ledelsens system. 

Målet med konferencen er ganske enkelt at inspirere dig til at skabe et velintegreret, 
samlet ledelsessystem i din virksomhed. Ledelsessystemet skal ikke være noget 
der blot hænger som et certifikat på en væg. Det er noget, I omsætter til daglige 
forbedringer til glæde for medarbejdere, ledelse og interessenter.

Vi glæder os meget til at se dig!

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG PÅ WWW.DFK.DK
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