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Velkommen til 
præsentation & workshop

Virksomhedens indsatser indenfor 
Kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljøledelse
samt virksomhedens sociale ansvar

19. april 2022

Lasse Ahm Consult  - Vordingborg
Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på 
Sydsjælland.

Jeg er 58 år, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsledelse, Miljøledelse, 
Fødevaresikkerhed, IT- og informationssikkerhed, emballageteknolog 
samt Lean Administrations Specialist.

• Reklamebureau
• Ordrekoordinator Danisco A/S
• Emballagekonstruktør
• Kvalitets- og miljøchef Panther Plast A/S
• Produktionschef
• Hygiejnechef, HACCP-teamchef
• Personalechef
• Subcontractor for Bureau Veritas Certification
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Kvalitetsledelse ISO 9001
Miljøledelse ISO 14 001
Fødevaresikkerhed ISO 22000
Arbejdsmiljø ISO 45001
LEAN – optimering
Lederudvikling
Kurser & workshops
Auditering
TOPmanager® & TOPrecord®

Lasse Ahm
Bettina Bornkessel
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www.LasseAhm.dk

09.15 – 09.30 Introduktion til dokumenterede systemer

09.30 – 11.00 Omdrejningspunkter i vores beskrivelser
• Kvalitetsledelse 
• Miljøledelse
• Arbejdsmiljøledelse
• CSR – Social ansvarlighed

11.00 – 11.30 Case gennemgang

11.30 – 12.30 Workshop / Eget arbejde med beskrivelser / Spørgsmål
• Væsentlige elementer
• Dokumentation

Program for indlægget
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Aktiv deltagelse giver dig 
det bedste udbytte af

dagen...

…SPØRG! - der findes IKKE 
dumme spørgsmål – så spørg, 

hvis du er i tvivl?

☐
☐

☐

☐

☐

☐

Gør hvad du har 
beskrevet

Beskriv hvad der 
skal gøres

Dokumenter at du 
har gjort hvad du 

har beskrevet








Kravene til et godt ledelsessystem...
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Hvorfor er dette princip vigtigt? 
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Hvorfor er denne information vigtigt for de 
virksomheder, som vil samarbejde med jer?

Dårlige historier – Medieomtale / Tab af image
Politisk fokus, ekstra arbejde, meromkostninger, personlige omkostninger, tillidsbrud, tilbageholdelse af betalinger 
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Certificeringer kan være vejen frem…

• Sikrer at minimumskrav (standardernes krav) er overholdt

• Sikrer fokus på overholdelse / viden om gældende lovgivning

• Skaber et fælles sprog / afstemmer forventninger

• Sikrer overvågning fra certificeringsorganet

• Skaber tillid til at en valgt leverandør er i struktur

• Kunden kan mindske sin egen overvågning af leverandøren

Du kan også beskrive hvad du gør…
• Du skal skabe tillid

• Du skal skabe transparens / gennemsigtighed

• Du skal have styr på din opgave / kundens specificerede krav

• Du skal forstå vigtigheden af dit arbejde i det samlede projekt

• Du skal have styr på din dokumentation

• Du skal kende lovgivningen på dit arbejdsfelt

• Dine medarbejdere skal have de rette kompetencer
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Strukturen i standarderne ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

ISO 9001 Ledelsessystem til styring af kvalitet, 
afklaring af krav, frigivelse af produkter og ydelser. Hvad skal der ske, hvordan skal opgaven udføres 
og hvordan kan du dokumentere, at de fastlagte krav er udført som aftalt og opfylder lovgivningen.

ISO 14001 Ledelsessystem til styring af miljøforhold,
mål for minimering af forurening, bevidstgørelse. Overvågning af miljøbelastningen. 
Dokumentation for overholdelse af lovgivningen.

ISO 45001 Ledelsessystem til styring af arbejdsmiljøforhold, 
inddragelse af medarbejdere, forebyggelse af sygdom og skader. Konkrete anvisninger – fokus på 
sundhed og sikkerhed.

CSR Virksomhedens sociale ansvar, 
udenfor virksomheden og indenfor virksomheden. Hvordan bidrager virksomheden til det 
omkringliggende samfund. Sponsorstøtte, FN Global Compact, FN’s Verdensmål for bæredygtighed
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Business LF - CSR, Kvalitet, Miljø, 
Arbejdsmiljø

19. april 2022

www.lasseahm.dk   9

4
Virksomhedens 

rammer og 
vilkår

4
Virksomhedens 

rammer og 
vilkår

Forståelse af 
virksomheden 
og dens rammer 
og vilkår

Forståelse af 
virksomheden 
og dens rammer 
og vilkår

Forståelse af 
interessenters 
behov og 
forventninger

Forståelse af 
interessenters 
behov og 
forventninger

Fastlæggelse af 
kvalitetsledelses
-systemets 
omfang

Fastlæggelse af 
kvalitetsledelses
-systemets 
omfang

Kvalitetsledelses
systemet og 
dets processer

Kvalitetsledelses
systemet og 
dets processer

5
Lederskab

5
Lederskab

Lederskab og 
forpligtelse
Lederskab og 
forpligtelse

PolitikPolitik

Roller, ansvar og 
beføjelser i 
organisationen

Roller, ansvar og 
beføjelser i 
organisationen

6
Planlægning

6
Planlægning

Handlinger til 
adressering af 
risici og 
muligheder

Handlinger til 
adressering af 
risici og 
muligheder

Kvalitetsmål og 
planlægning for 
at opnå dem

Kvalitetsmål og 
planlægning for 
at opnå dem

Planlægning af 
ændringer
Planlægning af 
ændringer

7
Støtteaktiviteter 
og -funktioner

7
Støtteaktiviteter 
og -funktioner

RessourcerRessourcer

KompetencerKompetencer

BevidsthedBevidsthed

KommunikationKommunikation

8
Drift

Driftsplanlægning 
og -styring

Krav til produkter 
og ydelser

Udvikling af 
produkter og 
ydelser

Styring af 
produkter og 
ydelser leveret 
udefra (outsourcing)

9
Præstations-
evaluering

Overvågning, 
måling, analyse 
og evaluering

Intern audit

Ledelsens 
evaluering

10
Forbedring

Generelt

Afvigelse og 
korrigerende 
handling

Løbende 
forbedring

Produktion samt 
tilvejebringelse af 
ydelser

Frigivelse af 
produkter og 
ydelser

Styring af 
afvigende output

Dokumenteret 
information
Dokumenteret 
information

Plan Do Check Act

Illustration baseret på
ISO 9001:2015

Strukturen i standarderne ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

Sørg for at have dokumentationen i orden! 

Skriv ikke noget om jer selv, som I ikke kan dokumentere

Det kan nemt virke utroværdigt og skaber derfor mistillid

Det vigtigste for valg af leverandører er:

1) Tillid til jer som leverandører
2) At I kan I løfte opgaven 

• Har i det nødvendige knowhow?
• Kan I levere i  henhold til specifikationer?
• Kan I overholde leveringstider?
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Dette billede kan ikke v ises i øjeblikket.

ISO standarderne er generiske…

ISO standarderne holder fokus på …

• ISO-standardens krav

• Lov- og myndighedskrav 

• Kundekrav 
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CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Introduktion til CSR

CSR Politik / CSR Værdier

CSR internt i virksomheden

CSR eksternt / udenfor virksomheden

CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Introduktion til CSR

CSR Politik / CSR Værdier

CSR internt i virksomheden

CSR eksternt / udenfor virksomheden

Beskriv overordnet hvordan I arbejder med CSR –
Social ansvarlighed
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CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Introduktion til CSR

CSR Politik / CSR Værdier

CSR internt i virksomheden

CSR eksternt / udenfor virksomheden

Beskriv jeres CSR-politik / CSR-værdier. 

Har I ikke en nedfældet CSR-politik bør 
virksomheden fastlægge en politik og/eller CSR-
værdier, som er egnet for virksomheden og som 
virksomheden gerne vil være kendt for.

Beskriv jeres konkrete CSR-mål – såfremt I har 
sådanne konkrete mål.

Beskriv, om I opfylder FN’s 10 
menneskerettighedsprincipper.

CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Introduktion til CSR

CSR Politik / CSR Værdier

CSR internt i virksomheden

CSR eksternt / udenfor virksomheden

Beskriv, hvordan ledelsen i virksomheden holder 
fokus på ligeværdighed. Eksempelvis 
ligeværdighed mellem kønnene, hvordan I 
modarbejder mobning, seksuel diskriminering, 
sexisme, hvordan I opretholder et etisk kodeks
for sproget i virksomheden og omgangen mellem 
kønnene etc.

Beskriv, hvordan medarbejderne involveres i 
jeres CSR-arbejde. Eksempelvis opretholdelse af 
en uformel omgangstone, som uhindret muliggør 
italesættelse af problemstillinger.

Side 1 af 2
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CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Introduktion til CSR

CSR Politik / CSR Værdier

CSR internt i virksomheden

CSR eksternt / udenfor virksomheden

Beskriv, såfremt virksomheden har et særligt 
fokus på at støtte og/eller ansætte personer med 
nedsat funktionsdygtighed, psykiske handicap 
etc. 

Beskriv, såfremt virksomheden har et særligt 
fokus på at ansætte og/eller indgå 
uddannelsesaftaler omkring elever og lærlinge. 

Beskriv, hvordan underleverandører udvælges 
såfremt CSR (miljø og arbejdsmiljø) indgår som 
væsentlige parametre ved udvælgelsen.

Side 2 af 2

CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Introduktion til CSR

CSR Politik / CSR Værdier

CSR internt i virksomheden

CSR eksternt / udenfor virksomheden

Beskriv, hvordan I støtter samfundsudviklingen i 
lokalsamfundet og/eller på landsplan. Eksempelvis 
gennem støtte til projekter og sponsorater, kultur-
og/eller sportsevents og -arrangementer.

Beskriv hvordan I støtter undervisning gennem 
eksempelvis kontakt til fagskoler og/eller 
prioriterer virksomhedsbesøg fra 
undervisningsinstitutioner/skoler.

Beskriv jeres nationale og lokale engagement ved 
eksempelvis medlemskab af landsdækkende 
organisationer som DI, lokale erhvervsforeninger 
som Business LF etc. 
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CSR aktiviteter – Internt og eksternt

Spørgsmål

Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger
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Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv overordnet, hvordan virksomhedens 
kvalitetsledelse og -styring finder sted.

Beskriv, hvordan I har beskrevet jeres procedurer 
/arbejdsmetoder, der sikrer at organisationen 
leverer i henhold til aftalte specifikationer og 
deadlines hver gang virksomheden leverer sine 
produkter og ydelser.

Beskriv, hvem i organisationen, der har ansvaret og 
fører tilsyn med, at jeres produkter og ydelser 
leveres i overensstemmelse med de fastlagte krav.

Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv jeres kvalitetspolitik her. 
Har virksomheden ikke en nedfældet 
kvalitetspolitik bør I fastlægge en politik, som er 
egnet for virksomheden og de produkter eller 
ydelser I leverer. 

List de kvalitetsmål, som er væsentlige for 
virksomheden og som I løbende overvåger –
eksempelvis virksomhedens evne til at levere 
rettidigt eller virksomhedens evne til at reagere på 
forespørgsler og ordrer. 
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Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv hvordan ansvar og beføjelser er fastlagt og 
dokumenteret. 
Eksempelvis gennem funktionsbeskrivelser, 
ansvarsmatrix etc. 

Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv kort, hvordan virksomheden ansætter nyt 
personale og hvad der lægges vægt på ved 
ansættelsen.

Beskriv, hvordan I sikrer, at medarbejderne er 
kompetente, at de er uddannet og trænet inden de 
går i gang med arbejdsopgaverne og hvordan 
denne uddannelse og træning efterfølgende kan 
dokumenteres – eksempelvis via 
introduktionsprogrammer.

Beskriv, hvordan virksomheden overvåger de 
samlede kompetencer – eksempelvis gennem 
kompetencematrixer etc. 
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Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv kort, hvordan arbejdsopgaverne prioriteres, 
styres og gennemføres. 

Beskriv, hvordan der løbende sker kvalitetssikring 
af processerne og hvordan produkterne eller 
ydelserne frigives når der er vished for at 
kvalitetskrav og kvalitetsparametre er opfyldt.

Beskriv, hvilken dokumentation virksomheden er i 
besiddelse af for efter opgaveløsningen at 
dokumentere, at de fastlagte krav/specifikationer 
er opfyldt. 

Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv kort, hvordan I gennemfører interne audits 
(selvvalgte inspektioner) og sikrer, at jeres egne 
fastlagte procedurer og arbejdsinstruktioner følges. 

Beskriv gerne, hvordan disse er planlagt og 
hvordan inspektionerne dokumenteres –
eksempelvis gennem auditrapporter. 
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Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv, hvad I betragter som afvigelser i jeres 
produkter og ydelser – eksempelvis 
leveringsforsinkelser, varer uden for fastlagte 
specifikationer, transportskader, defekte varer, 
misforståelser etc.

Beskriv, hvordan afvigelser registreres i 
virksomheden (eksempelvis elektronisk registrering 
i et afvigelsessystem) og hvordan der i praksis 
arbejdes med afvigelserne for at håndtere 
konsekvenserne.

Oplys hvem (funktionen) der er hovedansvarlig for 
registreringen og håndteringen af afvigelser i 
virksomheden. 

Side 1 af 2

Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Introduktion til kvalitetsledelse 

Kvalitetspolitikker og kvalitetsmål

Ansvar og beføjelser

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og drift

Intern audit og kontrol
Afvigelser – styring af korrektioner, 
korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger

Beskriv, hvordan i arbejder med årsagerne til at fejl 
og afvigelser er opstået – herunder om I anvender 
konkrete årsagsanalyseværktøjer som ”5xWhy”, 
”Fiskebensdiagrammer”, ”FMEA-værktøjer” etc. 

Beskriv, hvordan I implementerer korrigerende 
handlinger (effektiv hindring af, at afvigelser opstår 
igen) og hvordan I følger op på effekten af de 
iværksatte handlinger.

Beskriv, hvordan I arbejder med forebyggende 
handlinger – altså hindring af, at tilsvarende fejl 
sker igen eller i en anden variation/sag/kunde/ 
opgaveløsning samt, hvordan I følger op på 
effekten af disse handlinger. 

Side 2 af 2



Business LF - CSR, Kvalitet, Miljø, 
Arbejdsmiljø

19. april 2022

www.lasseahm.dk   19

Spørgsmål

Kvalitetsledelse – Struktur og system 

Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)
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Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)

Beskriv overordnet, hvordan jeres miljøledelse 
finder sted.

Beskriv, hvordan I sikrer, at I overholder alle 
gældende lov- og myndighedskrav. Herunder 
hvordan I sikrer, at I er vidende om nuværende 
gældende lov- og myndighedskrav samt hvordan I 
holder jer opdateret omkring kommende lov- og 
myndighedskrav.

Beskriv, hvem i organisationen, der har ansvaret og 
fører tilsyn med, at lov- og myndighedskrav 
opdateres, overholdes og hvordan I dokumenterer, 
at kravene er overholdt. 

Side 1 af 2

Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)

Beskriv. såfremt I auditerer miljøledelsessystemet –
herunder metoden, hyppigheden og hvordan I 
dokumenterer jeres miljøaudits.

Side 2 af 2
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Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)

Beskriv virksomhedens miljøpolitik her. Har 
virksomheden ikke en nedfældet miljøpolitik, bør I 
fastlægge en politik, som er egnet til virksomheden 
og som udtrykker det, I gerne vil være kendt for.

Beskriv de miljømål, som er væsentlige for 
virksomheden og som I løbende overvåger –
eksempelvis virksomhedens evne til at 
affaldssortere korrekt, minimere virksomhedens 
miljøbelastning gennem reduktion af forbruget af 
brændstof, el, vand, varme etc.  List gerne de 
handlingsplaner op som sikrer, at jeres fastlagte 
miljømål indfries – herunder hvornår miljømålene 
skal være indfriet og hvordan I løbende evaluerer 
status i fremdriften for at nå målene.

Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)

Beskriv kort, hvordan arbejdet tilrettelægges i 
virksomheden, således at lov- og myndighedskrav 
overholdes og hvordan det sikres, at der i videst 
muligt omfang tages hensyn til det eksterne miljø. 

Beskriv, hvordan medarbejderne instrueres og 
oplæres i at overholde gældende lov- og 
myndighedskrav – herunder opdeling af affald i 
affaldsfraktioner, korrekt sortering, korrekt 
mærkning og generel forebyggelse af miljøuheld. 

Beskriv hvordan virksomheden i praksis arbejder 
med risikovurderinger forud for, at arbejdet 
igangsættes – såfremt dette gøres.
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Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)

Beskriv, hvordan eventuelle miljøuheld og -
afvigelser registreres i virksomheden (eksempelvis 
elektronisk registrering i et afvigelsessystem) og 
hvordan ledelsen/medarbejderne  i praksis 
arbejder med miljøafvigelserne for at håndtere 
konsekvenserne.

Oplys, hvem (funktionen) der er hovedansvarlig for 
registreringen og håndteringen af miljøstyringen og 
miljøafvigelser i virksomheden. 

Oplys, hvem (funktionen) som er kontaktperson til 
myndighederne, såfremt myndigheder skal 
informeres / involveres i forbindelse med 
miljøuheld, risici for forurening etc.

Side 1 af 2

Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Introduktion til miljøledelse 

Miljøpolitik og miljømål

Planlægning af arbejdsopgaverne og 

den generelle drift

Styring af miljøuheld og øvrige 
miljøhændelser (afvigelser)

Beskriv, hvordan I implementerer korrigerende 
handlinger (effektiv hindring af at miljøafvigelser 
opstår igen) og hvordan I følger op på effekten af 
de iværksatte handlinger.

Beskriv, såfremt I på nogen måde understøtter ét 
eller flere af FN’s 17 verdensmål for 
bæredygtighed.

Side 2 af 2
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Spørgsmål

Miljøledelse – Lovgivning, fokus og indsatser

Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden
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Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden

Beskriv overordnet, hvordan I arbejder med 
arbejdsmiljø – sikkerhed, sundhed og trivsel

Beskriv, hvordan I sikrer, at I overholder alle 
gældende arbejdsmiljølov- og myndighedskrav. 
Herunder hvordan I sikrer, at I er vidende om 
nuværende og gældende lov- og myndighedskrav 
samt hvordan I holder jer opdateret omkring 
kommende lov- og myndighedskrav.

Beskriv hvem i organisationen, som har ansvaret og 
fører tilsyn med at alle arbejdsmiljølov- og 
myndighedskrav opdateres, overholdes og hvordan 
I dokumenterer, at kravene er overholdt. 

Side 1 af 2

Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden

Beskriv, såfremt I auditerer arbejdsmiljøledelses-
systemet – herunder metoden, hyppigheden og 
hvordan I dokumenterer jeres arbejdsmiljøaudits.

Side 2 af 2
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Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden

Beskriv jeres arbejdsmiljøpolitik her. Har 
virksomheden ikke en nedfældet 
arbejdsmiljøpolitik bør virksomheden fastlægge en 
politik, som er egnet for virksomheden og som 
udtrykker det arbejdsmiljø, som jeres virksomhed 
gerne vil være kendt for.

Beskriv, hvordan I arbejder med at fjerne farer og 
minimere arbejdsmiljøbelastningen.

Beskriv de arbejdsmiljømål, som er væsentlige for 
virksomheden og som virksomheden løbende 
overvåger – eksempelvis virksomhedens 
minimering af arbejdsskader, registrering af nær-
ved-hændelser (lige-ved-og-næsten hændelser), 
kendskab i organisationen til ergonomi og 
arbejdsstillinger etc. 

Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden

Beskriv, hvordan I sikrer, at medarbejderne er 
kompetente og opmærksomme på 
arbejdsmiljørisici i opgaveløsningen, at de er 
uddannet og trænet inden de går i gang med 
arbejdsopgaverne og hvordan denne uddannelse 
og træning efterfølgende kan dokumenteres –
eksempelvis via introduktionsprogrammer.

Beskriv, hvordan det sikres, at medarbejderne er 
bevidste om håndteringen af kemikalier, som 
anvendes ved opgaveløsningen. 
Beskriv, hvordan og hvor ofte I gennemfører 
gentaget træning af arbejdsmiljøtræningen 
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Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden

Beskriv, hvordan I arbejder med forebyggelse af 
risici og uheld – eksempelvis gennem 
(dokumenterede) risikoanalyser omkring jeres 
infrastruktur, udstyr, materialer, stoffer og fysiske 
forhold på arbejdspladsen, menneskelige faktorer 
og arbejdsmetoder. 

Beskriv, hvilke principper I anvender for reduktion 
af arbejdsmiljørisici. Eksempelvis  ved hjælp af 
forebyggelseshierakiet: 
1) Fjerne faren 
2) Erstatte med minde farlige processer, handlinger, 

materialer eller udstyr 
3) Anvende tekniske kontrolforanstaltninger og 

omorganisering af arbejdet 
4) Anvende administrative kontrolforanstaltninger, 

herunder træning 
5) Anvende relevante personlige værnemidler.

Side 1 af 2

Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Introduktion til arbejdsmiljøledelse 

Arbejdsmiljøpolitik og mål for arbejdsmiljøet 
– sundhed, sikkerhed og trivsel

Introduktion, træning og kompetence

Planlægning og praktisk arbejde med arbejdsmiljøet
i virksomheden

Beskriv, hvor ofte I gennemfører den obligatoriske 
Arbejdsmiljødrøftelse (og hvornår den senest har 
fundet sted). 

Beskriv, hvordan jeres arbejdsmiljøorganisation er 
organiseret og hvem (funktionen) der er formand 
for arbejdsmiljøorganisationen.

Beskriv, hvordan øvrige medarbejdere inddrages i 
og konsulteres omkring arbejdet med arbejdsmiljø 

Beskriv, hvilke indsatser I eksempelvis har valgt at 
arbejde med i 2021/2022.

Side 2 af 2
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Spørgsmål

Arbejdsmiljøledelse – Sikkerhed, sundhed og trivsel

Skab tillid – med en god beskrivelse
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Spørgsmål…

Workshop…

Sæt stikord på dit arbejde…

(så du kan detaljere din beskrivelse når du kommer hjem)
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Evaluering og feed back…

Er der områder, I kunne have ønsket jer at høre mere om?

Hvad har været specielt godt ved jeres fokus på CSR, kvalitets-, miljø- og 
arbejdsmiljøledelse?

Hvad har været godt denne formiddag?

Tak for denne gang…



Business LF - CSR, Kvalitet, Miljø, 
Arbejdsmiljø

19. april 2022

www.lasseahm.dk   30

Lasse Ahm Consult  - Vordingborg
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