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Root cause analyse
Undgå gentagne fejl med systematisk root causeanalyse

Kursusfakta

Ved at finde den rigtige root cause sikrer du, at fejlen ikke sker igen. Det er vigtigt at gå
systematisk frem, når du skal dokumentere dine undersøgelser. Vi giver dig værktøjer til en
systematisk fremgangsmåde, så du kommer hele vejen rundt om problemstillingen.

FORMAT
1 dag

Alle fejl dækker over en eller anden form for kvalitetsbrist i kvalitetssystemet, der resulterer i
afvigelser, reklamationer eller eventuelle påtaler fra kunder og myndigheder. Vi skal rette
disse fejl og undgå, at de sker igen.

NIVEAU
Grundlæggende

VURDERING
4,71 ud af 5
PRIS I ÅR
4.950 kr. ekskl. moms

Inden en root cause analyse foretages skal du have overblik over problemet for at kunne gå
videre med en målrettet analyse, så du derefter kan finde de rigtige korrigerende og
forebyggende handlinger (CAPA’er).

På kurset får du en hurtig gennemgang af myndighedernes forventninger til root causeanalyse, så du kender kravene. Du får tips til, hvordan du hurtigt skaber et overblik over
situationen, så der er en god problemforståelse, inden du går i gang med selve root cause
analysen. Vi præsenterer dig for nogle af de værktøjer, som giver dig en struktureret tilgang
til at finde mulige årsager.

På workshopdelen af kurset får du mulighed for at prøve forskellige værktøjer af og vurdere,
hvordan og hvornår du kan bruge dem.

Vi diskuterer, hvordan en root cause analyse kan dokumenteres. Det skal klart fremgå,
hvordan I har lavet analysen, og hvordan I er kommet frem til mulige årsager, og samtidig skal
det holdes op imod problemstillingen.

Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og workshop.
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Har du spørgsmål til kurset?
Kontakt
Kursuskoordinator
Elizabeth Ruelykke Kristensen
+45 48 20 62 64

erk@pharmakon.dk

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der arbejder systematisk med root cause analyse.

Hvis du er ny indenfor root cause analyse, er kurset lige noget for dig.

Hvis du allerede har erfaring indenfor området, bliver du præsenteret for forskellige
værktøjer til root cause analyse og bliver skarp på myndighedernes krav hertil.

Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

du har et teoretisk fundament til at vælge den rigtige root
cause-analyse
du bruger forskellige analyser e ektivt ved forskellige
kvalitetsproblemer
du implementerer en strategi for root cause analyse i din
hverdag.

din medarbejder har værktøjer til e ektiv root cause
analyse
din medarbejder er skarp til at undgå gentage fejl ved
anvendelse af root cause analyse
din medarbejder forstår vigtigheden af at dokumentere
årsagsanalysen og udfører dette systematisk.

Kursusagenda
Kurset er et et-dagskursus
09:00 – 16:00
Formål og myndighedskrav
Overblik over problemet
Root Cause Analyse
Dokumentation af Root Cause Analyse

På denne dag får du fokus på trinene i en struktureret og e ektiv root cause analyse. Du ved, hvorfor root causeanalysen skal laves, og du får mulighed for at afprøve forskellige værktøjer til root cause- analyse. Vi diskuterer
desuden hvordan og hvornår, de forskellige værktøjer bedst kan bruges.
Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og workshop.
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English abstract
Root cause-analyse
With a systematic approach to problem solving, you can eliminate repeated errors.
During this course you will learn about the requirements for a good root cause analysis. You will be able to test various tools and
choose the right one depending on the problem.
Throughout the course we will discuss how you find the root cause and how the process should be documented.
The course language is Danish.

Tilmelding kan ske online på
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