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Hjorth Kvalitetsudvikling 
Firmakurser 2019 

 
 
 
 
 
 

 Denne oversigt indeholder eksempler på firmakurser, der udbydes af 
Hjorth Kvalitetsudvikling i 2019. 
 
Alle kurserne har været afholdt adskillige gange i danske virksomheder.  

Kurserne udbydes som interne firmakurser, hvor kunden selv forestår 
kursusadministration, bookning af lokaler og faciliteter samt trykning og 
distribution af materialer, der leveres klargjorte i pdf-format.  

I de fleste kurser indgår løsning af opgaver/cases, og kunderne opfordres 
til at stille egne data til rådighed herfor. 

Flere af kurserne har været afholdt som åbne kurser i regi af professio-
nelle kursusudbydere såsom f.eks. Pharmakon, Mannaz (tidligere. DIEU) 
eller Force Technology. 

Oversigten er ikke udtømmende, og vi udvikler/tilpasser gerne kurser ef-
ter specifikke ønsker og behov.  
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Modul 1 
Mini-introduktion til SPC 

  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

• Variationer 

• 5-M’er 

• Systematisk og tilfældig variation 

• Attributive egenskaber og skalamå-
linger 

• Parti- og procesinspektion 

• Tolerancer og styregrænser 

• Paratoanalyse 

• Histogram 

• Normalfordeling 

• Kapabilitet 

• Kontrolkort 

• Effekt af SPC. 
 

Introkursus for alle. 
Helt uden formler! 
Ingen forudsætnin-
ger. 

Ca. 3 timer. Der kan 
evt. køres 2 hold pr. 
dag 

Generel orientering 
for alle. 
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Modul 2 
Basiskursus i statistik og SPC 

 
  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

 

• Sandsynlighedsregning og statistik 

• Attributiv og variabel måling 

• Stikprøveusikkerhed 

• Fordelinger og forudsigelighed 

• Middelværdi og spredning 

• Normalfordelingen 

• FirstPassYield 

• Binomial- og poissonfordelinger 

• Paretoanalyser 

• Kapabilitet, Cp og Cpk, Pp og Ppk 

• U- og t- fordelingen 

• Gennemsnittets fordeling 

• Opstilling og drift af kontrolkort 

• I/MR kort, XBar-R kort, MA/MR kort 

• p- og u-kort for attributive målinger 

• Statistisk kontrol 

• Opfølgning på kontrolkort 

• Minitab eller SAS JMP funktioner 

• Generelle og virksomhedsspeci-
fikke cases. 

 

Basisniveau. Ingen 
særlige forudsæt-
ninger ud over 4 
regningsarter. 

2 dage 

Alle der skal bi-
drage til statistisk 
behandling i forbin-
delse med valide-
ring og produktion 
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Modul 3 
Basiskursus i stikprøveplaner og partiinspektion 

  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

• Parti og stikprøve 

• Stikprøveusikkerhed 

• Sandsynlighedsregning 

• Sandsynlighedsfordelinger 

• Binomialfordelingen 

• OC-kurver 

• leverandørs og købers risikopunk-
ter 

• ISO 2859 serien 

• Enkeltstående og fortløbende par-
tier 

• AQL og LQ, AOQ og AOQL 

• ISO2859-1 

• Kodebogstaver 

• Enkelt, dobbelt, multipel og se-
kventiel prøvning 

• Ækvivalente stikprøveplaner 

• Relative stikprøvestørrelser 

• Skifteregler 

• Inspektionsstrengheder 

• Orientering om ISO 3951 

• Opfølgning ved p- og u-kort 

• Eksempler og cases. 

Basisniveau. Ingen 
særlige forudsæt-
ninger ud over de 4 
regningsarter. 
 
 

1 dag 

Medarbejdere der 
skal planlægge og 
udføre stikprøve-
kontrol på basis af 
attributter. 
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Modul 4 
Videregående SPC og kapabilitet 

  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

Identifikation af variationskilder 

• Minitab eller SAS JMP værktøjer 
 
Valg af kontrolkort 

• Detektering af processkift, følsom-
hed 

• OC-kurve og ARL 
 

Håndtering af specielle situationer 
I-MR-R/S (Between-Within) kontrolkort 
Fixed Tooling & Tool Wear modeller 
Modificerede styregrænser 
 
Håndtering af ikke-normale fordelinger 
ISO 21747 og fordelingsmodeller 
Datatransformationer 
 
Avancerede kontrolkort 
EWMA og CUSUM kort 
 
Multivariate kontrolkort 
T2 kontrolkort 
Multivariate EWMA kort 
 

Forudsætter basis-
kursus i SPC og ka-
pabilitet. 
 
Statistiske tests og 
analyser med Mini-
tab eller SAS JMP - 
er ikke krævet men 
vil være en fordel. 

1-2 dage 

PTA- og kvalitets-
medarbejdere med 
ansvar for opstilling 
og vedligehold af 
kontrolkort  
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Modul 5 
Statistiske tests og analyser med Minitab eller SAS JMP (el. lign.) 

 
 

  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

Introduktion til Minitab eller SAS JMP 
Opstart, Minitab eller SAS JMP Worksheet, 
Navigation i Minitab eller SAS JMP, Work-
sheet Folder, Sessionsvindue, Graph Fol-
der, Project Manager, Report Pad, Menuer 
og genveje, Normaliserede og ikke-normali-
serede data, datatyper, Infoknap, dataind-
tastning, import og link til ODBC data, be-
regnede variable, Manipulation af Work-
sheets, Subset, Split eller Merge, Stack & 
Unstack worksheets, sortering af data, Auto-
matisering med Exec filer. 
 
Grundlæggende statistisk beskrivelse 
(deskriptiv statistik) 
Normaliserede og ikke-normaliserede data, 
grafiske metoder, deskriptiv statistik, statisti-
ske fordelinger, normalfordelingen, popula-
tion og stikprøve, stikprøveusikkerhed, stik-
prøvestørrelse, gennemsnittets fordeling, 
konfidensinterval for middelværdi, varians 
og andele, øvelser og cases. 

 
Sammenligning af populationer/datasæt 
Konfidensintervaller for middelværdier, stati-

stiske test, hypoteser, og ß, test for an-
dele, u-test, t-test, F-test, varianshomogeni-
tet, parvise målinger, variansanalyser, di-
mensionering af forsøg, ikke-parametriske 
metoder, øvelser og cases. 

 
Regressionsanalyse 
Kvalitative og kvantitative faktorer, varians- 
og regressionsanalyser, lineære og ikke-li-
neære modeller, konfidens, forklaringsgrad 
og Lack-of-Fit, Logistisk regressionsana-
lyse. 
 
 

Forudsætter basis-
kursus i statistik el-
ler lignende. 
 

2 dage 

Udviklere, PTA-med-
arbejdere, kvalitets-
medarbejdere og an-
dre, der er ansvarlige 
for beslutninger base-
ret på statistiske ana-
lyser. 
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Modul 6 
Analyse af målesystemer, MSA 

  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

 
MSA teori 

• Måleprocesser og variation 

• Systematisk og tilfældig variation 

• Bias og linearitet 

• Repeterbarhed og reproducer-
barhed, R&R 

• Konsistens og stabilitet 

• Diskriminerende evne 

• Variationer inden for emnet/prø-
ven 

• Gage Performance Curve 

• Attributive målinger 

• Opstilling af krav til målesyste-
mer 
 

Minitab eller SAS JMP funktioner 

• Type 1 Gage Study 

• Gage Run Chart 

• Gage Linearity and Bias Study 

• Gage R&R Study Crossed, 
Nested & Expanded 

• Attribute Gage Study 

• Praktiske øvelser og cases 

Forudsætter basis-
kursus i statistik el-
ler lignende.  

2 dage 
Kalibreringsansvarlige, 
kvalitetsingeniører, 
PTA-medarbejdere. 
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Modul 7 
Statistisk forsøgsplanlægning (DoE)  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

• Terminologi 

• Forsøgsstrategier, en faktor ad 
gangen, fuldstændige faktorforsøg 

• Blokning 

• 2k faktorforsøg 

• Partielle forsøg 

• Aliasrelationer 

• Sekventielle faktorforsøg (foldede 
designs) 

• Centerpunkter 

• Taguchi forsøg 

• Kvantitative faktorer 

• 3 k faktorforsøg  

• Response Surface metoder  

• Mixture Designs 

• Grafisk og numerisk behandling 

• Minitab eller SAS JMP funktioner 

• Øvelser og cases 

Forudsætter kursus 
i statistiske test og 
analyser. 
 

2 dage 
Produkt- og proces-
udviklere, kvalitets-
ingeniører 
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Modul 8 
Pålidelighed   

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

• Definition af pålidelighed 

• Tid til svigt 

• Fejlhyppighed 

• Badekarskurven 

• Systemer med og uden reparation 

• MTTF og MTBF 

• Censur (tids- og fejlafsluttede test) 

• Ikke-parametrisk behandling af 
data, 

• Pålidelighedsfordelinger, tætheds-
funktion, fordelingsfunktion, over-
levelsesfunktion, fejlrate (hazard 
rate) 

• Distribution fitting, pålideligheds-
estimater, konfidensintervaller, 

•  Parametrisk behandling af øvel-
sesdata, 

• Planlægning af test og forsøg, re-
liability growth models 

•  Douane plots 

• Brug af markedsdata 

•  Accelerationsmodeller 

• Øvelser og cases 
 

Forudsætter som 
minimum basiskur-
sus i statistik el. 
lign. 

2 dage 
Produktudviklere, 
serviceansvarlige, 
kvalitetsingeniører 
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Modul 9 
Introduktion til Advanced Quality Planning, APQP 

 
 
 

  

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

Kurset giver en introduktion til kravene til 
produktudviklingsprocessen for virksomhe-
der, der leverer til bilindustrien i henhold til 
krav i ISO/TS16949.  
 
De særlige forhold omkring kvalitetsledelse 
i bilindustrien belyses, og der tages ud-
gangspunkt i 2. udgave af AIAG’s manual 
for Advanced Product Quality Planning. Den 
generelle udviklingsmodel (timeline) gen-
nemgås og input og output for de enkelte 
projektfaser opsummeres. 
 
Gennemgående i APQP kravene er anven-
delse af de såkaldte Core Tools: 
 

• Voice of the Customer 

• Design og proces FMEA 

• Process Flow Chart og Character-
istics Matrix 

• Control Plans 

• SPC og MSA 

 De enkelte værktøjer introduceres med 
særlig vægt på det samspil mellem værktø-
jer, der er en af de vigtigste faktorer for rea-
lisering af den planlagte produktkvalitet. 
 
Afslutningsvis gennemgås elementerne i 
PPAP processen (Production Part Approval 
Process), der resulterer i den formelle god-
kendelse til opstart af serieproduktionen og 
løbende leverancer herfra. 
 
 
Da terminologien er engelsk, er hovedpar-
ten af de anvendte materialer på engelsk. 
Der kan undervises på dansk eller engelsk 
efter ønske. 
 

Ingen forudsætnin-
ger 

1 dag 

Kurset er egnet for 
alle, der er involve-
ret i produkt- og 
procesdesign eller 
er ansvarlige for lø-
bende opfølgning i 
serieproduktionen. 
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Modul 10 
Introduktion til Quality Risk Management iht. EU GMP vol. IV Part III 

 
 

Indhold Forudsætninger Varighed Målgruppe 

Metoder til risikoledelse får i disse år stadig 
større udbredelse i lægemiddelindustrien, 
og myndighederne fokuserer i stigende om-
fang på risikostyring som en grundlæg-
gende forudsætning for styring af lægemid-
lers sikkerhed og kvalitet.  
 
Med udgangspunkt i Part III introducerer 
kurset begreberne ”Harm”, ”Risk”, ”Risk 
Management”, ”Risk Assessment”, ”Risk 
Control”, ”Risk Communication” samt ”Risk 
Review” og resumerer de seneste års ud-
vikling af begrebet i sammenhæng med læ-
gemidler.  
 
Centrale værktøjer til risikoanalyse gen-
nemgås med særligt fokus på: 
 

• Preliminary Risk Assessment 
(PHA) 
 

• Failure Modes Effects and Critical-
ity Analysis (FMECA) 
 

• Fault Tree Analysis (FTA). 
 
Metodernes samspil med validering og an-
dre værktøjer til forebyggelse og forbedring 
diskuteres, ligesom den systemmæssige 
integration af risikoledelse i GMP systemet 
illustreres. 
 
Der vil blive præsenteret en række cases, 
og deltagerne vil få lejlighed til i grupper at 
afprøve værktøjerne på relevante farma-
ceutiske problemstillinger. 
 
Da terminologien er engelsk, er hovedpar-
ten af de anvendte materialer på engelsk. 
Der kan undervises på dansk eller engelsk 
efter ønske. 
 

Ingen forudsætnin-
ger 

1 dag 

Farmaceuter, far-
makonomer og an-
dre, der er beskæf-
tiget med udvik-
lings, validerings- 
og inspektionsakti-
viteter samt medar-
bejdere inden for 
Regulatory Affairs. 
. 
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