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Velkommen  
Gruppe SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Torsdag, den 13. marts 2014 

21:18 2 

Program 
Programmet ser således ud: 
  
Kl. 10.00   Velkomst ved Lasse Michael Ahm 

  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 
  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt  

  - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig  
  vægt på interne audits eller et af dagens emner: Risikoanalyser og  
  værdiskabende audits 

  
Kl. 11.00 – 12.00  ISO 9001:2015 – den nye standard 

  v/Lasse Michael Ahm. 
  - væsentlige ændringer i den kommende version af standarden som i  
  øjeblikket ligger i et mere eller mindre færdigt udkast. 

  
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Risk Management  & værdiskabende audits 

  Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm 
  - Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditering 

  
Kl. 14.15  Emner til 2. møde i 2014  
  
Kl. 14.30  Tak for i dag 
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Vi går fra 8 afsnit til i alt 10 afsnit 
 
 

Afsnit 4 :  Kvalitetsledelsessystemet 

Afsnit 5:   Ledelsens ansvar 

Afsnit 6:   Ressourcer 

Afsnit 7:   Produktion / drift 

Afsnit 8:   Forbedringer 
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Vi går fra 8 afsnit til i alt 10 afsnit 
 
 

Afsnit 4 :  Forståelse for virksomheden og dens rammer 

Afsnit 5:   Ledelse 

Afsnit 6:   Planlægning 

Afsnit 7:   Understøttelse 

Afsnit 8:   Drift 

Afsnit 9:   Evaluering af resultater 

Afsnit 10:  Forbedringer 
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Afsnit 4-10  
Summery 
 
•  Ny struktur – 7 punkter med krav frem for 5 

•  Et helt nyt afsnit – afsnit 4 vedr. forståelse for virksomheden og dens 
rammer 

•  Mange væsentlige ændringer – særligt i afsnit 7 – Drift 

•  Fokus på risikovurderinger 

•  Ledelsen skal stå ”til regnskab” 
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Infoblad 
ISO 9001:2015 Draft 

Dagskursus  
den 14. maj 2014 
vedr. de nye krav 
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Frokost 

Kl. 12.00 – 13.00 
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Risk Management 
•  Projekter 
•  Processer 

•  Risikoanalyse  è Risiko evaluering  è Risiko minimering 
  

Kendes inden for HACCP 
 
ISO 31000:2009, Risikostyring - Principper og retningslinjer 
 
Standarden giver principper, rammer og en proces for risikostyring.  
Standarden kan anvendes af enhver organisation, uanset dens størrelse, 
aktivitet eller sektor. 
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Risk Management 
 
Hoved pointerne – Risk Management: 
  
Risk Management resulterer i et overblik og en række handlingsmuligheder for at 
imødegå kendte og ukendte risici samt reducere virkningen af disse 
  
Risk Management resulterer i en række positive muligheder, der kan reducere tid og 
omkostninger og forøge kvaliteten i projektets leverancer 
  
Risk Management benyttes for at tydeliggøre mulige omkostninger og risikoprofil  
  
Risk Management imødegår ukendte risici med et beredskab og en eskaleringsplan 
  
Risk Management giver grundlaget for tidsplaner: Forudsætninger, Risici, Positive 
Muligheder, Estimeringer af opgaverne sammen med de tilgængelige Ressourcer 
  
Risk Management forøger virksomhedens indtjening og konkurrenceevne og afspejler 
en attraktiv professionel tilgang til projektarbejdet 
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Risk Management 
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Værdiskabende audits 
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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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Værdiskabende audits 
 
•  Afklaring af HVAD skaber værdi – og for HVEM? 

•  OVERENSSTEMMELSE contra FORBEDRINGER 

Ved værdiskabende audit drejer det sig om at finde forbedringsmuligheder 
og ikke at finde fejl.  Man ser fremad og ikke tilbage på, hvordan det skulle 
været. Man leder ikke efter årsager og syndebukke.   
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Værdiskabende audits  
  
Modsætningen til værdiskabende audit er overensstemmelsesaudit, hvor 
det drejer sig om at afdække om procedurer, krav og retningslinier er blevet 
overholdt. Hvis de ikke er blevet overholdt betragtes det som en afvigelse. 
  
Auditering gennem coaching – krav til auditorerne 
Gennemførelsen af værdiskabende audit kræver større faglig kompetence som 
auditor, idet auditor udover sine auditor kompetencer også skal kunne coache.  
 
Auditor skal have et solidt kendskab til virksomhedens processer, værdier, 
strategier og målsætninger. Han/hun skal kunne kommunikere på alle 
niveauer. 
  

21:18 24 

Værdiskabende audits  
  
Vurdering af Værdiskabende audits... 
 
HVILKEN AUDITOR ARBEJDER IKKE MED VÆRDISKABENDE AUDITS? 
 
Vægtning mellem overensstemmelse og fokus på forbedringsmuligheder 
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Workshop 
Risk Management & værdiskabende audits 
 
Redskaber til Risk Management (RM) 
og værdiskabende audits? 
 
•  Gode erfaringer med RM 
•  Hvilke redskaber er de bedste? 
•  Hvordan gribes RM an? 
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Næste møder i SJ-2… 
Kommende møder 
 
Onsdag den 24. september 2014 
Kl. 10.00 – 14.30  
 
Tirsdag, den 2. december 2014 
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde med SJ-1) 
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Næste møder i SJ-2… 

Mulige emner 

 
"   CSR 

"   Nye afrapporteringssystemer 

"   Leverandøraudits 

"   Opbygningen af kvalitetsfunktionen 

"   …. 
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Næste møder i SJ-2… 

Valgte emner til næste møde 

 

"  Anerkendende ledelse / 

Appreciative Inquiry 

"  Afvigelseshåndtering 
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Tak for i dag 
Gruppe SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Torsdag, den 13. marts 2014 


