Arbetsmiljörevision
- SAM och OHSAS 18001
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Kursens syfte
Kursen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet för att nå
verkliga arbetsmiljöförbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom kraven i OHSAS
18001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Kursen går igenom revisionsmetodiken
enligt ISO 19011. Praktiska övningar och exempel ingår för att engagera deltagarna och stimulera
lärandet. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat
diplomeras för sina färdigheter.

Kursen vänder sig till
Arbetsmiljörevisorer, kvalitetsrevisorer, miljörevisorer, revisionskoordinatorer och ledningssystemssamordnare.

Föreläsare
Martin Freed, managementutbildare Effort Consulting AB med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö/ledarskap,
ledarskap, verksamhetssystem och revisioner.
Kursort och –datum: Scandic Mölndal, Göteborg den 12-14 november 2014
Pris: 13 200 kr inklusive dokumentation och skriftligt prov.
Måltider, ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer. Kursen kan också genomföras företagsinternt, kontakta oss.

PROGRAM
Dag 1
09.30 Samling med kaffe
10.00 Introduktion
• Förväntningar och upplägg
Definitioner/utgångsläge
• Arbetsmiljörevision
• Revisor
• Avvikelser
• Korrigerande åtgärder
• Etiska regler
• Olika typer av revisioner
Övningar:
Varför arbetsmiljörevisioner?
12.00 Lunch
13.00 OHSAS 18001 och SAM – ur
revisorns synvinkel
• Skallkravens tolkning
• Diskussion och slutsatser
17.00 Avslutning dag 1
17.30 Gemensam middag
– utbyte av erfarenheter

Dag 2
08.30 Summering dag 1
08.30 Arbetsmiljörevision
- enligt ISO 19011
• Planera – genomföra
• Dokumentera – följa upp
Steg 1 – Planera revisioner
• Gör en årsplanering
• Så förbereder du varje revision
12.00 Lunch
13.00 Steg 2- Genomföra revisioner
• Öppningsmöte
• Intervjuer
• Rundvandring
• Avslutningsmöte
Fördjupning: Intervjuteknik
• Att lyssna och locka fram fakta
• Frågetyper
• Övning: intervjuteknik
17.00 Avslutning dag 2

Dag 3
08.30 Summering dag 2
08.45 Steg 3 – Dokumentera revisioner
• Analysera informationen
• Skriv avvikelser
• Sammanställ i en rapport
• Rapportera resultatet
12.00 Lunch
13.00 Steg 4 – följa upp revisioner
• Vad händer med rapporten?
• Sker förändringar?
• Uppföljande aktiviteter
14.00 Sammanfattning av kursen
• Tips och råd inför det
fortsatta arbete
Frivilligt skriftligt kunskapsprov
15.30 Kursen avslutas

