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Tipsene som sikrer smørevedlikeholdet
Sorter ut ... 
n produkter som ikke lenger er i bruk

n produkter i det eksisterende sortimentet som 
gjør omtrent det samme

n smøreutstyr som er skadet eller ikke holder 
mål av andre årsaker.

Systematiser ved å ...
n ha et eget smøremiddellager 

n merk utstyr og produkter slik at alle vet hva 
som er hva 

n la hver type fett ha en egen sprøyte og hver 
olje en egen kanne 

n ha lukkede påfyllingskar for oljer slik at støv 
og smuss holdes borte.

Få alt til å skinne ved å ...
n forebygg oljesøl ved hjelp av absorpsjonsma-

teriale og oljeoppsamlere 

n rengjør på smøresteder og oljelager

n rengjør litt hver dag og gjennomfør større 
renhold hver uke

n sett en standard og sørg for at den alltid er 
med på sjekklisten. 

Standardiser ved å ... 
n sett opp tiltakslister for støtte og kontinuitet 

– f.eks. for oljeskift, analyser, maskinpleie og 
renhold

n ha kontrollrutiner slik at arbeidet med mer-
king, renhold, orden og system sikres

n saml tiltakene i lister/standarder i VH-syste-
mer eller via Excel, slik at de er enkle å finne, 
følge og oppdatere.

Sikre ved å ... 
n utarbeid sjekklister for hele 5S-arbeidet slik 

at det lett kan holdes orden og at den enkelt 
kan forbedres trinn for trinn

n gjennomfør jevnlige revisjoner/gjennom-
ganger som dokumenteres i tekst og bilder 

n sørg for at oppfølgingsresultatene er kon-
krete og diskuteres med alle som jobber med 
smørevedlikehold

n motiver de som jobber med 5S og understrek 
at hver enkelt punkt er viktig for at sluttresul-
tatet skal bli bra 

n fremhev fordelene og legg vekt på at syste-
matisk vedlikeholdsarbeid gir renere, mer 
effektive og ikke minst sikrere arbeidsplasser


