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Velkommen 
Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 9. marts 2016

17.38 2

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens 
emner ”Auditrapporter” eller dit arbejde med ”de nye ISO standarder”

Kl. 11.15 – 12.00 Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – ”Vær opmærksom på…”
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.45 Auditrapporter og rapportens interessenter
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19 011

Kl. 13.45 – 14.15 Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Hvordan skabes de bedste auditrapporter

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde

Kl. 14.30 Tak for i dag



IADK	SJ-1 9.	marts	2016

www.lasseahm.dk	 							COPYRIGHT 2

17.38 3

Program
Programmet ser således ud:
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Kl. 14.30 Tak for i dag
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ISO 9001:2015  ....Hvornår ?
• Implementering – 23. september 2015

• Periode til implementering af de nye krav : 36 måneder (18 mdr. normalt)

• ISO 9001:2015 erstatter helt ISO 9001:2008 pr. 23. september 2018

Miljøledelse
• ISO 14 001:2015 erstatter helt ISO 14 001:2004 pr. 6. september2018

17.38 8

4
Virksomhedens 
rammer og 

vilkår

Forståelse af 
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forventninger
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kvalitetsledelses
-systemets 
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beføjelser i 
organisationen

6
Planlægning

Handlinger til 
adressering af 
risici og 
muligheder

Kvalitetsmål og 
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ISO 9001:2015
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Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015   (1/4)

• Overensstemmelse med øvrige standarder, afsnit og terminologi
• Nye afsnit. Fra 5 hovedgrupper til 7 hovedgrupper af krav
• Risikotænkning er skrevet ind i standarden
• Fastlægge organisationens rammer – interne og eksterne forhold. 

Kan med fordel opdeles i retslige, teknologiske, konkurrencemæssige, markedsmæssige, 
kulturelle, samfundsmæssige og økonomiske miljøer (såvel internationale som nationale 
forhold).

• Forståelse af interessenters behov og forventninger (disse skal overvåges og 
gennemgås). (Omtales som krav)

• Fastlægge nødvendige input til og forventet output fra nødvendige processer i 
kvalitetsledelsessystemet. 

• Støtteaktiviteter (afsnit 7) 
• Evaluering (afsnit 9)

17.38 10

Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015   (2/4)
• Topledelsen skal udvise lederskab, engagere, lede og støtte personer samt 

støtte andre til at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet
• Topledelsen skal fremme forbedring.    
• Overensstemmelse med organisationens strategiske planer
• Planlægge handlinger til adressering af risici og muligheder
• Kvalitetsmål skal overvåges, kommunikeres og opdateres efter behov.
• Udarbejdelse af plan for at nå kvalitetsmålene. Herunder hvad skal gøres, 

ressourcer, ansvarlig, hvornår det skal afsluttes og metode for evaluering.
• Planlægning af ændringer, inklusiv vurdering af de potentielle konsekvenser, 

tildeling eller omfordeling af ansvar og beføjelser.
• Styring af ressourcer. Særskilte afsnit om ”mennesker”, ”infrastruktur” og ”miljø 

for drift af processer”.
• Krav om fastlæggelse af nødvendig viden for drift. Ved skiftende behov og 

udviklingstendenser skal der tages hensyn til aktuel viden og fastlægge hvordan 
organisationen anskaffer den yderligere nødvendige viden. 
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Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015   (3/4)

• Krav om kendskab til kvalitetspolitikken og relevante kvalitetsmål hos personer, 
som er underlagt organisationens ledelse (eks. leverandører, håndværkere, etc. 
– herunder hvad der sker hvis ledelsessystemets krav ikke opfyldes).

• Præcise krav til kommunikation – herunder: hvad, hvornår, med hvem, hvordan 
og af hvem der skal kommunikeres.

• Kundens krav skal bekræftes, hvis kunden ikke leverer en specificeret 
dokumentation af sine krav.

• Ændrede krav vedr. udvikling og konstruktion. Der er nye inputs, som skal tages 
i betragtning vedr. behov for styring af grænseflader, behov for involvering af 
kunder og brugere, forventninger til styringsniveau. 

• Fastlæggelse af den nødvendige styring for produkter og processer, som er 
leveret udefra. 

• Styring og overvågning af eksterne leverandørers præstation

17.38 12

• Styring af ejendom tilhørende kunder eller eksterne leverandører.
• Bevare dokumenteret dokumentation, der beskriver resultaterne af 

gennemgangen af ændringer i produktionen – herunder hvilken eller hvilke 
personer, der har givet tilladelse til ændringerne. 

• Afvigende produkter (afvigende output) er blevet en del af afsnit 8 Drift og 
skal håndteres på  én af følgende måder: afhjælpning, adskillelse/afbrydelse, 
information til kunden, opnåelse af tilladelse/accept (dispensation).

• Særskilt afsnit Præstationsevaluering – herunder kundetilfredshed, analyse og 
evaluering, intern audit og ledelsens evaluering (afsnit 9).

• Ved intern audit er der som note henvist til vejledningen ISO 19011.
• Afsnittet Afvigelser og Korrigerende handlinger (10.2) indeholder også hvad vi 

tidligere kaldte afsnittet Forebyggende handlinger. Der står: Sikre at afvigelsen 
ikke opstår samme sted eller et andet sted.

Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015   (4/4)
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Spørgsmål til 9001:2015

17.38 14

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens 
emner ”Auditrapporter” eller dit arbejde med ”de nye ISO standarder”

Kl. 11.15 – 12.00 Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – ”Vær opmærksom på…”
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.45 Auditrapporter og rapportens interessenter
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19 011

Kl. 13.45 – 14.15 Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Hvordan skabes de bedste auditrapporter

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Frokost

Kl. 12.00 – 13.00

17.38 16

Program
Programmet ser således ud:
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Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19 011
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Kl. 14.30 Tak for i dag
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Hvad er kravene i standarderne?
9 Præstationsevaluering
9.2 Intern audit
9.2.1 Organisationen skal udføre interne audit med planlagte intervaller for at 
frembringe information om, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet
• opfylder

1) organisationens egne krav til kvalitetsledelsessystemet 
2) kravene i denne internationale standard

• er effektivt implementeret og vedligeholdt.

9.2.2 Organisationen skal
• planlægge, etablere, implementere og vedligeholde et eller flere auditprogrammer, 

omfattende hyppighed, metoder, ansvar, planlægningskrav og rapportering, som 
skal tage højde for betydningen af de pågældende processer, ændringer, der 
påvirker organisationen og resultaterne fra tidligere audits

• definere auditkriterierne for og omfanget af hver audit
• vælge auditorer og gennemføre audit for at sikre, at auditprocessen gennemføres 

objektivt og uvildigt

17.38 18

9 Præstationsevaluering

9.2 Intern audit (fortsat)

• sikre at auditresultaterne rapporteres til den relevante ledelse
• iværksætte relevant afhjælpning og korrigerende handlinger uden unødig 

forsinkelse
• bevare dokumenteret information som vidnesbyrd om 

auditprogrammets implementering og om auditresultaterne.

Note - Se vejledningen i ISO 19011 .
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Integritet
Grundlaget for professionalisme. Det vil sige at du skal udføre arbejdet ærligt, udvise 
omhu og ansvarlighed, udvise kompetence, upartisk, udvise retfærdighed og være 
fordomsfri. Være opmærksom på enhver indflydelse, der kan udøves på din eller dine 
auditorers dømmekraft under auditeringen.

Ærlig fremstilling
Der påhviler auditorerne en forpligtigelse til at rapportere sandfærdigt og nøjagtigt. 
Auditresultater, konklusioner og rapporter bør afspejle auditaktiviteterne sandfærdigt. 
Væsentlige hindringer og ikke-afklarede divergerende meninger bør rapporteres - særligt 
til den som leder auditeringen. Kommunikationen bør være sandfærdig, nøjagtig, objektiv, 
rettidig, tydelig og fuldstændig.

Rettidig omhu
Auditorer skal udvise grundighed og dømmekraft ved udførelsen af audit. Ligesom der 
skal udvises begrundet dømmekraft.

DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning  
6 væsentlige begreber du skal holde dig for øje som auditor...
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/E
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19
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1
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Fortrolighed
Auditorerne skal sikre informationssikkerhed. Auditorer bør udvise diskretion i anvendelsen 
og beskyttelse af den information de får kendskab til under auditeringen ligesom de skal 
sikre korrekt håndtering af denne information.

Uafhængighed
Auditorerne skal være uafhængige og sikre at grundlaget for upartiskhed er til stede 
således at de kan træffe objektive auditkonklusioner. Auditorer bør - hvor det er praktisk 
muligt - være uafhængig af den aktivitet der auditeres, således at de kan handle på en 
måde der er fri for fordomme og interessekonflikter. Interne auditorer bør være 
uafhængige af driftslederne for den funktion der auditeres.

Metode baseret på vidnesbyrd
Auditorer skal sikre at der anvendes en rationel metode til i en systematisk auditproces at 
nå frem til pålidelige og reproducerbare auditkonklusioner. Med reproducerbar menes at 
vidnesbyrdet skal være så stærkt at der ikke efterfølgende kan slås tvivl om auditorernes 
observationer. Vidnesbyrd bør være klare og tydelige og skal altså kunne "genskabes". 
Auditbeviserne baseres på stikprøver. Den udvalgte stikprøven bør være 
hensigtsmæssig.

DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning  
6 væsentlige begreber du skal holde dig for øje som auditor...

DS
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Bilag 
E 21 

Auditrapport 
 
 

Virksomhedens navn og postadresse (Evt. firmastempel)  

 
 

Dok.: E 21 Rev.: 00 

Q-kontrol ApS (Auditrapport) 

 

 
AUDITRAPPORT Auditnummer: Udarbejdet af: 

Den: Side: 
Af: 

Auditerede aktiviteter: 

Observerede afvigelser                                                                             Tidsfrist  Fejl- og korrekti-onsrapport nr. 

Konklusion og anbefalinger:  
 
 
 
 
Auditor/dato: 

  

Dato 
 Underskrift –   

17.38 22
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Spørgsmål…

17.38 24

Program
Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne 

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens 
emner ”Auditrapporter” eller dit arbejde med ”de nye ISO standarder”

Kl. 11.15 – 12.00 Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – ”Vær opmærksom på…”
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.45 Auditrapporter og rapportens interessenter
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19 011

Kl. 13.45 – 14.15 Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Hvordan skabes de bedste auditrapporter

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Hvem er de forskellige modtagere/ 
interessenter af rapporterne?

17.38 26

Hvad ønsker de forskelige 
modtagere at se/læse i rapporten?
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Den gode auditrapport...

a) Hvem er modtagerne af rapporten?
b) Hvem skal bruge rapporten på kort og lang sigt?

c) Hvad skal rapporten indeholde?
d) Hvad er det mest væsentlige i rapporten?

e) Hvordan kan vi med fordel strukturere rapporten, 
hvis den skal være spændende at læse for 
modtagerne?

17.38 28

Hvad kendetegner den gode auditrapport?

1....
2....
3....
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Resultat af workshoppen…

Områder

Auditor

Auditerede/ 
deltagere

Dato:

Kl. Start og sluttidspunkt

Auditkriterier

Konklusion Generel beskrivelse

Styrker

Afvigelser Kritis ke   2 s tk

XX1 Beskrive lse

XX2 Beskrive lse

Mellem  2 s tk.

XX3 Beskrive lse

XX4 Beskrive lse

Mindre  1 s tk.

XX5 Beskrive lse

Forbedringsforslag Anta l Beskrive lse

Område 1
Beskrivelse (detaljeret)

Område 2
Beskrivelse (detaljeret)

Område 3
Beskrivelse (detaljeret)

Auditrapport Principskitse
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Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt 
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens 
emner ”Auditrapporter” eller dit arbejde med ”de nye ISO standarder”

Kl. 11.15 – 12.00 Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – ”Vær opmærksom på…”
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.45 Auditrapporter og rapportens interessenter
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19 011

Kl. 13.45 – 14.15 Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Hvordan skabes de bedste auditrapporter

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Næste møder i SJ-1…
Kommende møder

Tirsdag, den 20. september 2016 
Kl. 10.00 - 14.30 (Emner på dette møde er)
1) Ledelsens evaluering
• Form
• Input
• Output (mål(KPI’er)
• Deltagere
• Udbytte

2) Erfaringer med arbejdet med den nye standard

Torsdag, den 8. december 2016 
- Kl. 10.00 - 14.30 (fællesmøde)

17.38 32

Næste møder i SJ-1…
Mulige emner (til første møde i 2016)

CSR

Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs

PPAP

Uddannelse og træning af interne auditorer

Værdiskabende auditer

Auditrapporter

Evaluering af leverandører

Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen

Værktøjer til og planlægning af interne audits 

KPI'er - egne målepunkter og virksomhedsmål

Nye afrapporteringssystemer

Afrapportering fra certificeringsselskaberne

Opbygning af kvalitetsfunktionen

Styring og auditering af lov- og myndighedskrav
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Tak for i dag
Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 9. marts 2016


