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Velkommen 
Gruppe SJ-2

Hotel Frederiksminde

Tirsdag, den 16. april 2013

21:11 2

Program

Kl. 10.00 Velkomst 
ved stifteren af IADK®, Lasse Michael Ahm

Kl. 10.00 – 10.30 Introduktion til netværket IADK 
– idéerne bag, erfaringsudveksling, elektronisk forumsgruppe etc.

Kl. 10.30 – 11.30 Bordet rundt 
- præsentation af hver enkelt deltager ved mødet.

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost & networking

Kl. 12.30 – 13.30 Hvilke personlige barrierer er der typisk i spil under 
implementering af forandringer og hvad kan jeg som auditør gøre ved det. 
Oplæg af v/organisationskonsulent og coach Karsten Schiøtz, Coach2Manage. 

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan anvender vi bedst disse informationer i vores 

audits – drøftelse i mindre grupper.

Kl. 14.00 – 14.25 Formidling af auditresultater ved Lasse Michael Ahm.

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Program

Kl. 10.00 Velkomst 
ved stifteren af IADK®, Lasse Michael Ahm

Kl. 10.00 – 10.30 Introduktion til netværket IADK 
– idéerne bag, erfaringsudveksling, elektronisk forumsgruppe etc.

Kl. 10.30 – 11.30 Bordet rundt 
- præsentation af hver enkelt deltager ved mødet.

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost & networking

Kl. 12.30 – 13.30 Hvilke personlige barrierer er der typisk i spil under 
implementering af forandringer og hvad kan jeg som auditør gøre ved det. 
Oplæg af v/organisationskonsulent og coach Karsten Schiøtz, Coach2Manage. 

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan anvender vi bedst disse informationer i vores 

audits – drøftelse i mindre grupper.

Kl. 14.00 – 14.25 Formidling af auditresultater ved Lasse Michael Ahm.

Kl. 14.30 Tak for i dag

21:11 4

Tankerne bag…

• At skabe relationer mellem auditorer

• At skabe øget værdi når vi auditorer

• Erfaringsudvekling på tværs af virksomheder

• Modtage og give inspiration til hvad der virker 

og hvad der ikke virker

• Sætte værdiskabende auditering på 

dagsordenen
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Medlemsguiden…

www.iadk.dk

21:11 6

Medlemsguiden…
Formål:
Formålet med Netværket Interne Auditorer i Danmark –
IADK® er 

at fremme og motivere interessen, lysten og erfaringen med at 
auditere inden for ledelsessystemer for kvalitetsledelse, 
miljøledelse, hygiejnestyring samt styring af arbejdsmiljø.

Netværket Interne Auditorer i Danmark - IADK® 

skal bidrage til personlig og forretningsmæssig udvikling gennem 
erfaringsudveksling, konferencer, seminarer, foredrag, workshops 
og virksomhedsbesøg.

Formålet er også at skabe et socialt velfungerende netværk, hvor 
alle udfordringer inden for auditering kan debatteres. Netværket 
Interne Auditorer i Danmark - IADK® skal medvirke til at 
udbrede kendskabet til det enkelte medlems funktion som intern 
auditor, medlemmets kompetencer og styrker samt til medlemmets 
organisation.
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Medlemsguiden…
IADK® netværk og netværksmøder
Alle medlemmer tilbydes medlemskab af en netværksgruppe. Hver 
netværksgruppe består af 17-22 medlemmer som over tid kommer 
til at kende hinanden godt. Hver netværksgruppe mødes 2 gange 
årligt. Møderne indeholder faglige indlæg, erfaringsudveksling og 
networking. Adgang til netværksmøderne i deres gruppe er gratis 
for medlemmet.

IADK® arrangementer
IADK® er et fagligt netværk for aktive interne auditorer i Danmark 
inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
IADK® faciliteres og støttes økonomisk af Lasse Ahm Consult.
Alle medlemmer inviteres til Netværket Interne Auditorer i 
Danmark – IADK® arrangementer. Et arrangement er at betragte 
som en seminar- og erfaringsdag fra formiddag til eftermiddag 
med minimum 2 faglige indlæg, frokost, erfaringsudveksling og 
networking. Netværksarrangementerne er gratis for medlemmer. 
Medlemmer har mulighed for at invitere gæster med til udvalgte 
arrangementer mod betaling. 

21:11 8

Medlemsguiden…
Fortrolighed omkring aktiviteter i Netværket Intern 
Auditorer i Danmark - IADK®

Der er fortrolighed mellem deltagerne på netværksmøderne. 
Interne virksomhedsforhold og problemstillinger som 
medlemmerne måtte få kendskab til gennem arrangementer og 
virksomhedsbesøg er fortrolige. Fortroligheden har til formål, at 
sikre en åben og udbytterig dialog i mellem medlemmerne.

Præsentationer, oplæg og andet materiale fra konferencer og 
workshops kan stilles til rådighed såfremt dette godkendes af 
oplægsholderen. Materialet må ikke distribueres i medlemmets 
organisation eller til 3. mand med mindre der er truffet aftale 
herom med oplægsholderen.

Der er ikke fortrolighed om, hvilke medlemmer der er optaget i 
netværket idet et af formålene med Netværket Interne 
Auditorer i Danmark – IADK® netop er, at udbrede kendskabet 
til det enkelte medlems funktion som intern auditor, kompetencer 
og styrker.
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Medlemsguiden…
Optagelse af medlemmer i Netværket Interne Auditorer i 
Danmark – IADK®

Netværket kan optage personer som aktivt udfører eller inden for 
de seneste 2 år aktivt har udført audits. 

Særlige konkurrencemæssige hensyn - eller hensyn til et flertal i en 
netværksgruppe – kan medføre at et potentielt medlem ikke 
umiddelbart kan optages i en netværksgruppe og denne skal derfor 
tilbydes plads i en anden netværksgruppe eller tilbydes at stå på 
venteliste indtil en plads i en netværksgruppe er mulig.

21:11 10

Medlemsguiden…
Aktiviteter
Aktiviteterne i Netværket Interne Auditorer i Danmark -
IADK® består af individuelle netværksmøder samt fælles 
arrangementer, hvor flere netværksgrupper mødes til viden- og 
erfaringsudvekling.

Planlægning af møder
På årets førstkommende møde præsenteres datoerne for 
netværksmøder og arrangementer i indeværende år.

Deltagelse ved møderne
Det forventes at medlemmerne i videst mulige omfang deltager i 
netværkets møder og arrangementer. Kontinuerligt fremmøde 
udgør styrken i netværket idet stort fremmøde øger interaktionen 
og kendskabet mellem medlemmerne. 
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Medlemsguiden…
Tilmelding / Afmelding 
Tilmelding eller afmelding til netværksmøder og arrangementer 
skal meddeles sekretariatet via e-mail senest 14 dage før 
netværksmødet/arrangementet. Omhyggelighed ved til- eller 
afmelding er vigtig af hensyn til planlægning og forplejning.

Kontingent
Deltagelse i Netværket Interne Auditorer i Danmark - IADK®

koster kr. 2.395,00 (excl. moms) om året. Medlemsskabet er 
personligt og følger medarbejderen ved et eventuelt jobskifte. 
Faktura fremsendes via e-mail. Adgang til netværkets møder og 
arrangementer er betinget af rettidig indbetaling af kontingentet. 
Kontingentperioden følger kalenderåret.

21:11 12

Medlemsguiden…
Formand og sekretariat
Formand for Netværket Interne Auditorer i Danmark- IADK® er 
Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult. Lasse Ahm Consult varetager 
sekretariatsfunktionen for netværket. 
Formandens opgaver er, at sikre at netværket er aktivt samt at 
netværksmøder og arrangementer forbliver succesfulde. Formanden er 
ansvarlig for at styre kontinuiteten i valget af oplægsholdere ligesom 
formanden varetager eventuelle henvendelser fra presse, 
interesseorganisationer samt øvrige opgaver i forbindelse med 
netværket. Formanden har beføjelser til at uddelegere praktiske 
opgaver til netværkets øvrige medlemmer efter nærmere aftale.

Udmeldelse af Netværket Interne Auditorer i Danmark-
IADK®

Udmeldelse kan ske til hver en tid og kræver ingen begrundelse. 
Udmeldelse sker ved at sende en mail til formanden. Udmeldelse midt i 
et kalenderår medfører ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent. 
Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse 
af netværket.
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Vidensdeling via LinkedIn…

INVITATION 
Sendes i kommende uge

21:11 14

Medlemmer fremgår af IADK-siten…
Medlemmets navn, virksomhed  

Medlem Virksomhed

Lene Stryg Contech Automatic ApS

Jesper Bruun Johansen DISA Industries A/S

Mikkel Lundstrøm Holbæk Forsyning A/S

Helle Otto Bacher dnp denmark as

Lilian Stenberg dnp denmark as

Anders Pedersen Asicomo A/S

Martin Wulff Klitgaard Faxe Forsyning A/S

Lone Fischer EvoBus Danmark A/S
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Spørgsmål…

21:11 16

Program

Kl. 10.00 Velkomst 
ved stifteren af IADK®, Lasse Michael Ahm

Kl. 10.00 – 10.30 Introduktion til netværket IADK 
– idéerne bag, erfaringsudveksling, elektronisk forumsgruppe etc.

Kl. 10.30 – 11.30 Bordet rundt 
- præsentation af hver enkelt deltager ved mødet.

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost & networking

Kl. 12.30 – 13.30 Hvilke personlige barrierer er der typisk i spil under 
implementering af forandringer og hvad kan jeg som auditør gøre ved det. 
Oplæg af v/organisationskonsulent og coach Karsten Schiøtz, Coach2Manage. 

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan anvender vi bedst disse informationer i vores 

audits – drøftelse i mindre grupper.

Kl. 14.00 – 14.25 Formidling af auditresultater ved Lasse Michael Ahm.

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Bordet rundt…

1. Kort præsentation af dig selv              
din auditorfaring etc. 

2. Den virksomhed du kommer fra 
Placering, antal medarbejdere etc.

3. Hvad du gerne vil have ud af at være 
en del af netværket ?

4. Hvad du kan bidrage med til 
gruppen?

6-7 minutter til hver…

21:11 18

Frokost
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Program

Kl. 10.00 Velkomst 
ved stifteren af IADK®, Lasse Michael Ahm

Kl. 10.00 – 10.30 Introduktion til netværket IADK 
– idéerne bag, erfaringsudveksling, elektronisk forumsgruppe etc.

Kl. 10.30 – 11.30 Bordet rundt 
- præsentation af hver enkelt deltager ved mødet.

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost & networking

Kl. 12.30 – 13.30 Hvilke personlige barrierer er der typisk i spil under 
implementering af forandringer og hvad kan jeg som auditør gøre ved det. 
Oplæg af v/organisationskonsulent og coach Karsten Schiøtz, Coach2Manage. 

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan anvender vi bedst disse informationer i vores 

audits – drøftelse i mindre grupper.

Kl. 14.00 – 14.25 Formidling af auditresultater ved Lasse Michael Ahm.

Kl. 14.30 Tak for i dag

21:11 20
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Program

Kl. 10.00 Velkomst 
ved stifteren af IADK®, Lasse Michael Ahm

Kl. 10.00 – 10.30 Introduktion til netværket IADK 
– idéerne bag, erfaringsudveksling, elektronisk forumsgruppe etc.

Kl. 10.30 – 11.30 Bordet rundt 
- præsentation af hver enkelt deltager ved mødet.

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost & networking

Kl. 12.30 – 13.30 Hvilke personlige barrierer er der typisk i spil under 
implementering af forandringer og hvad kan jeg som auditør gøre ved det. 
Oplæg af v/organisationskonsulent og coach Karsten Schiøtz, Coach2Manage. 

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan anvender vi bedst disse informationer i vores 

audits – drøftelse i mindre grupper.

Kl. 14.00 – 14.25 Formidling af auditresultater ved Lasse Michael Ahm.

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Program

Kl. 10.00 Velkomst 
ved stifteren af IADK®, Lasse Michael Ahm

Kl. 10.00 – 10.30 Introduktion til netværket IADK 
– idéerne bag, erfaringsudveksling, elektronisk forumsgruppe etc.

Kl. 10.30 – 11.30 Bordet rundt 
- præsentation af hver enkelt deltager ved mødet.

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost & networking

Kl. 12.30 – 13.30 Hvilke personlige barrierer er der typisk i spil under 
implementering af forandringer og hvad kan jeg som auditør gøre ved det. 
Oplæg af v/organisationskonsulent og coach Karsten Schiøtz, Coach2Manage. 

Kl. 13.30 – 14.00 Hvordan anvender vi bedst disse informationer i vores 

audits – drøftelse i mindre grupper.

Kl. 14.00 – 14.25 Formidling af auditresultater ved Lasse Michael Ahm.

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Formidling af auditresultater…

Hvad er god formidling ?

Hvordan skaber vi god formidling?

Hvad skal være til stede?

21:11 24

Formidling af auditresultater…

Hvad er god formidling ?
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Formidling af auditresultater…

Hvad er en god formidling ?

Når budskabet giver
MENING

21:11 26

Formidling af auditresultater…

Hvad er god formidling ?

Når vi bliver 
følelsesmæssigt berørt
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Følelser Fornuft

21:11 28

Hvad er en audit ?

Definition:

Systematisk, uafhængig og 
dokumenteret proces for at 
fremskaffe auditvidnesbyrd og 
evaluere disse objektivt for at 
bestemme i hvilket omfang 
auditkriterierne er opfyldt.
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Synliggørelse af…

Værdien af det fokus du har haft –
hvilken forskel det har gjort at du lavede 
en audit i netop disse områder?

Dokumentation af audit har fundet 
sted - Jeg har gennemført auditeringen 
og brugt 4 timer og 30 minutter på det 
og set på indkøb, produktion, lager og 
forsendelse

21:11 30

Reflekter over dine auditrapporter:

Taler de alene til fornuften ?

Er de enkle, overskuelige og letforståelige?

Husker du at berette om alt det positive du så under auditeringen?

Har du tilstrækkeligt med objektivt vidnesbyrd for at underbygge dine 

observationer (positive og negative).

GIVER RAPPORTEN MENING for læserne – synliggør rapporten værdien 

af den tid du har brugt på auditeringen?
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Formidling af auditresultater…

Hvad er det vigtigste i vores auditrapporter?

21:11 32

Næste møder i SJ-2…

Kommende møder

Tirsdag, den 24. september 2013
Kl. 10.00 – 14.30

Torsdag, den 5. december 2013
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde med SJ-1)
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Næste møder i SJ-2…

Mulige emner

Appreciative Inquiry

Ajourføring af myndighedskrav

Typer af audits – nyt udgangspunkt

Leverandøraudits

…..

21:11 34

Tak for i dag
Gruppe SJ-2

Hotel Frederiksminde

Tirsdag, den 16. april 2013
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