Selvdisciplin

Sorter

System i tingene

Standardiser

Skrubbe
og skure

Værktøjet der sikrer god vedligehol
delse ved hjælp af smøremidler
Sorter – giver plads og overblik

Standardiser – og sikre rutiner

Frasorter:

Standardiser ved at:

n produkter, der ikke længere anvendes
n produkter i eksisterende sortiment, hvis

n beskrive og oprette tjeklister. Det sikrer

funktion er ens eller nye produktnavne/
erstatninger

n emballager eller produkter, som er beskadiget eller af andre årsager ikke opfylder
kravene.

System i tingene – ”plads til alt
og alt på plads”
Systematiser ved at:

n holde et dedikeret og opdateret lager af
smøremidler

kontinuitet, f.eks. i forbindelse med olieskift,
analyser, maskinpleje og rengøring

n indføre kontrolrutiner, så arbejdet med

mærkning, rengøring, systematisering og
strukturering sikres

n saml opgaverne i oversigter/standarder, i jeres

vedligeholdelsessystem eller, ex. i et Excel-ark,
så de nemt kan findes, følges op, evalueres
og opdateres.

Selvdisciplin – følg op, og optimer
Selvdisciplin sikres ved at:

n mærke udstyr og produkter, så alle ved,

n udarbejde tjeklister for alt 5S-arbejde, så

n bruge én bestemt sprøjte til hver fedttype

n gennemfør rutinemæssige revisioner/runde-

n have tætsluttende propper og låg til fedter

n beskriv og evaluer resultatet af runderingen

Skrubbe og skure – rent og pænt

n motiver personale, der arbejder med 5S, og

hvad der er hvad

og én bestemt kande til hver olie

og olier. Støv og snavs skal holdes ude!

Standardiser ved at:

n forebygge konsekvens af spild med ex.
absorptions-måtter og olieopsamlere

n gøre rent ved smørestedet og på olielageret
n ryd op og tør’ det værste snavs væk dagligt

orden sikres og optimeres trinvis

ringer, som dokumenteres i tekst og billeder
så konkret som muligt og drøft status og
videre tiltag med alle, der arbejder med
vedligeholdelse ved hjælp af smøremidler

understreg, at alles dedikerede deltagelse
er vigtige for et godt resultat

n fremhæv fordelene- og gevinsterne af systematisk vedligeholdelsesarbejde. Øget effektivitet, renere og sikrer arbejdsplads og et
bedre arbejdsmiljø.

og udfør en mere grundig oprydning og
rengøring ugentligt

n beskriv en standard og sørg for, at den

Yderligere oplysninger om 5S og forebyggende vedligeholdelse
ved hjælp af smøremidler fås ved henvendelse til
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kommer med på tjeklisten.

