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20.56 1

Velkommen 
Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag den 4. marts 2020

20.56 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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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14 medlemmer

20.56 5

14 medlemmer
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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 fokus på
kvalitet og risikovurderinger
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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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop

Spørgsmål…

- Kræver det et særligt fokus af os?

- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?

- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

4.1 + 4.2 Faktorer og interessenter
5.1 Topledelsens ansvar, effektivitet, støtte andre ledelsesroller, afvigelser, indsigt i systemet
5.2 Politik (strategisk retning)
5.3 Roller og ansvar, organisering / risici ved reorganisering, ændringer
6.2 kvalitetsmål (strategiske retning)
7.2 kompetencer
9.1.2 Kundetilfredshed
9.3 Ledelsens evaluering – igangsatte aktiviteter
10.2 Afvigelser og korrigerende handlinger
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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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Frokost

Kl. 12.00 – 13.00

20.56 11

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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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ISO 9001:2015 (uddrag)
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ISO 9001:2015 (uddrag)

20.56 14

ISO 9001:2015 (uddrag)

20.56 15

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
Workshop

Spørgsmål…

- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?

- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med 
muligheder

- - Hvordan auditerer vi disse emner?
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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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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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 fokus på Lean, 
kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet 
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult  - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag
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Næste møder i SJ-1…
Mulige emner (øvrige punkter…)

Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
SPC, FMEA, PPAP
Uddannelse og træning af interne auditorer

Værdiskabende audits
Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen

Værktøjer til og planlægning af interne audits 
Nye afrapporteringssystemer

Afrapportering fra certificeringsselskaberne
Opbygning af kvalitetsfunktionen
Hvordan får vi alle med?

Samspil mellem flere standarder og auditorerne
Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer

Audits – gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditorer
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Næste møder i SJ-1, september 2020
Valgte emner
• At lede opad
• Risikobaseret tankegang

20.56 20

Næste møder i SJ-1…
Kommende møder

2020
Tirsdag, den 15. september 2020
- Kl. 10.00 - 14.30 

Torsdag, den 3. december 2020
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)

20.56 21

Tak for i dag
Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 3. marts 2020


