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Utbildning och utveckling kommer alltid att behövas och utgör en viktig hörnsten i alla 
organisationer och företag som vill vara framgångsrika. Utbildning behövs för att kunna 
växa, samt möta krav från kunder, myndigheter och andra intressenter.

Rätt kompetens – i form av en eller fl era av våra utbildningar – 
kan hjälpa dig att snabbare och mer kostnadseffektivt nå ut till 
marknaden med dina produkter eller med dina tjänster.

Bläddra och låt dig inspireras. Det är min förhoppning att 
du hittar den utbildning som kan tillföra kunskap och höja 
kompetensen för just er organisation.

Camilla Torebrandt,
Product Manager, Intertek Academy

Välkommen till Intertek Academy



Har du frågor?
Ring oss på 08-750 00 00 

eller mejla till
utbildning@intertek.com

För anmälan:
www.intertekacademy.se

Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

Skanna QR-koden
och läs mer om

Intertek Academy

Vi genomför regelbundet specialanpassade utbildningar 

och seminarier ute hos våra kunder. Alltifrån en halv dags 

inspiration till fl era dagars intensiv kompetenshöjning. 

Kontakta oss på 08-750 00 00 för mer information.

Varför Intertek som 
utbildningsleverantör?

Intertek är ett internationellt företag med ett brett spektrum av tjänster inom 
områdena säkerhet, prestanda, kvalitet och marknadstillträde.

Globaliseringen och det faktum att allt mer av produktsäkerhetsarbetet styrs 
av offi ciella regelverk och standarder gör att Intertek alltmer betraktas som ett 
kunskapsföretag.

Vi erbjuder:

• Kunniga experter som medverkar i internationella kommittéer för 
standardisering.

• Aktuell information och kunskap om regelverk och 
standarder.

Våra utbildningar ger er:

• Verktyg för att styra processer och aktiviteter.

• Insikt i både dagens och morgondagens 
produktsäkerhetskrav.

• Förutsättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert 
varumärke och bli mer konkurrenskraftiga.

Med rätt kompetens ökar möjligheten att göra systematiska och mätbara 
förbättringar i verksamheten så att ni kan korta ledtider och minska kostnader 
utan att göra avkall på regler och krav.
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intertek.seEl och elektronik, energilagring samt 

miljö- och kemikalielagstiftning

Vår kompetens spänner över de fl esta branscher och genom vårt 

globala nätverk kan vi hantera frågor som rör merparten av krav 

på världens marknader. Vi har konsulter, tekniska specialister, 

provningsingenjörer och certifi eringsexperter som utbildar inom våra 

kompetensområden. Våra utbildningar täcker in merparten av de 

europeiska produktdirektiven, energilagring och livsmedelkrav. Vidare 

håller vi utbildningar inom kemikalie- och miljöområdet såsom RoHS, 

WEEE och REACH.
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Alla företag som säljer produkter på den europeiska 
marknaden måste kunna påvisa att produkterna 
uppfyller tillämpliga EU-krav, bl.a. enligt 
Lågspänningsdirektivet, LVD. CE-märkningen är 
tillverkarens försäkran till myndigheter att produkten 
uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån 
relevanta direktiv.

Konsekvensen av att inte ha full kontroll på sin CE-märkning 
kan bli kostsam om det sker ett tillbud med produkten eller om 
produkten inte klarar en marknadskontroll av ansvarig myndighet. 

Välkommen till vår grundläggande utbildning för dig som 
behöver en bättre övergripande kunskap om grunderna för CE-
märkning. Utbildningen ger en ökad kunskap om produktansvar 
och produktsäkerhet, vad som krävs för att CE-märka och vem 
som bär ansvaret för produkten. Den här kunskapen är central 
för många, men specifi kt för inköpare, produktchefer och 
ledningsgrupper.

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för varför CE-
märkningskravet fi nns och vad det innebär i form av praktisk 
handläggning. Efter kursen skall deltagarna ha fått förståelsen för 
att, kunna styra rutiner/processer så att risken för att hamna i ett 
produktansvarsmål minimeras.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver en introduktion av 
CE-märkning. Alla som är (eller borde vara) en länk i ansvarskedjan 
för ett fungerande produktansvararbete och hantering av krav för 
CE-märkning. Detta innefattar ledande funktioner och chefer som 
till exempel Inköp, VD, Försäljning och Marknad, Produktledning, 
Kvalitet, Konstruktion och Produktion.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

För dig som behöver djupare kunskaper i CE-märkningskrav 
utifrån specifi ka standarder rekommenderar vi våra längre, mer 
djupgående och specialiserade utbildningar inom olika standarder 
och direktiv.

CE-märkning – med inriktning på 
elektriska produkter

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms. Lunch, fi ka 
och kursdokumentation ingår.

Ur programmet

• CE-märkets bakgrund

• Produktsäkerhet vs produkt-
ansvar

• New Approach Direktiven

• GPSD – General Product Safety 
Directive

• Vad innebär det att LVD, låg-
spänningsdirektivet, är ett krav 
för CE-märkning

• Processen för CE-märkning

• Rutinkontroll

• Tillverkardeklaration; vem skall 
signera den och vad innebär 
det?

• Teknisk fi l; dokumentations-
krav, testrapporter och andra 
underlag för CE-märkningen

• Rundvandring i EMC-labb samt 
besök i EMC och radiohallar
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Lär dig förstå hur de grundläggande kraven 
fungerar och dess innebörd. Kunskapen om 
kunstruktionskraven minskar risken för dyra 
utvecklingsprojekt och och du kan snabbare nå ut 
med dina produkter på marknaden.

Välkommen till utbildningen IEC/EN 60598-1, ed 8. På grund av 
ny teknik idag har man gjort förändringar i standarden  IEC/EN 
60598-1, ed 8. Här går vi igenom de krav som ställs i standarden, 
vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten 
uppfyller kraven.Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning 
och varvas med konkreta exempel på hur man ska tolka och 
använda standarden IEC/EN  60598-1, ed 8. Vi går igenom 
nyheter inom IEC/EN 60598-1 och ändringar i utgåva 8.

Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i 
standarden IEC/EN 60598-1, ed 8.

Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du ha läst 
igenom standarden och ha viss erfarenhet av konstruktions- och 
säkerhetskrav.

Vem vänder sig utbildningen till?
Konstruktörer, utvecklingschefer, produktansvarig, kvalitetschefer, 
inköpare och andra som vill få grundläggande kunskap om 
standarden.

IEC/EN 60598-1, ed 8

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Övergripande om standarden

• Tolkning och förklaring av änd-
ringar och nyheter i utgåva 8

• CE-märkning med inriktning på 
belysning

El och elektronik
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

R&TTE och RED
– Trådlös kommunikation

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 200 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• R&TTE-direktivets krav

• Kommande revidering av 
R&TTE-direktivet

• Viktiga tekniska val av trådlös 
kommunikation som påver-
kar möjligheten att nå fl era 
marknader

• Test av produkter för R&TTE-
direktivet (EU)

• Test och certifi ering av trådlös 
kommunikation för Nordame-
rika

• Kort om ett urval andra viktiga 
exportländers krav
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Idag monteras trådlös kommunikation in i allt 
fl er produkter. Hemlarm, kodlås, dörrklockor, 
leksaker, strömbrytare, styrsystem, portöppnare, 
billarm, tvättmaskiner och mer traditionella 
kommunikationsradior är bara några exempel på 
produktkategorier som ofta innehåller någon slags 
radiosändare. När trådlös kommunikation integreras 
i en befi ntlig produkt förändras de krav som 
slutprodukten måste uppfylla!

Kraven för olika typer av trådlös kommunikation/radiosändare 
varierar också från land till land. I EU styr Radio & Teleterminal 
direktivet 1999/5/EC (R&TTE). R&TTE-direktivet omfattar all 
radiokommunikationsutrustning och teleterminalutrustning 
som skall placeras på den europeiska marknaden, med ett par 
undantag. För att man skall få CE-märka sin produkt enligt 
detta direktiv, dvs för att få sälja sin produkt inom EU, så måste 
produkten uppfylla de väsentliga krav som fi nns listade i artikel 
3 i 1999/5/EC. Direktivet revideras just nu och det kommer 
ett antal större och mindre förändringar som påverkar hur 
du som tillverkare eller importör av produkter som innehåller 
radiokomponenter ska få ut dina produkter på den europeiska 
marknaden. Se till att du redan nu känner till hur detta påverkar 
dig och dina produkter.

Andra vanliga och viktiga marknader, såsom bland annat USA 
och Kanada har sina egna standarder och krav på trådlös 
kommunikation/radiosändare och dessa krav motsvarar inte 
alltid de som gäller inom EU. Många tillverkare vill även nå dessa 
marknader med sin produkt och behöver då vara medvetna om 
de skillnader och likheter i kravbilden för den implementerade 
radioteknologin.

För övriga världen blir det än mer komplicerat. För produkter 
som innehåller en radiosändare räcker det ofta inte med att 
bara uppfylla R&TTE. Det krävs ofta även en särskild nationell 
certifi ering. Under dagen får du en översikt över ett antal viktiga 
exportländer.

Utbildningen ger er en översiktlig bild av hur kraven som ställs 
på dig som tillverkare eller importör av produkter som innehåller 
trådlös kommunikation ser ut. Vi visar på viktiga tekniska val 
som du bör ta ställning till när du konstruerar en produkt som 
är tänkt att säljas på fl era marknader och som innehåller trådlös 
kommunikation. Kursen är dock i huvudsak inriktad på europeiska 
och nordamerikanska krav.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med produkter som 
innehåller trådlös kommunikation/radiosändare. Den passar också 
dig som idag funderar på att utveckla/uppgradera er befi ntliga 
produkt med någon form av trådlös kommunikation och vill 
veta hur kravbilden för CE-märkning samt utomeuropeisk export 
förändras. Du kan vara konstruktör, produktchef, kvalitetsansvarig, 
importör eller liknande.
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Här får du övergripande kunskap om grunderna i 
EMC. Utbildningen ger bland annat en ökad insikt i 
vad EMC är och vad som krävs för att uppfylla EMC-
direktivet. Utbildningen vänder sig till bland annat 
inköpare, säljare och produktchefer.

EMC omfattas av CE-märkningen
Electro Magnetic Compatibility, EMC, är ett (önskat) tillstånd 
där olika elektriska produkter kan fungera tillsammans utan 
att påverka varandra negativt, dvs störa varandra. EMC är 
ett kvalitetsbegrepp, precis som driftsäkerhet, prestanda eller 
andra krav som man normalt ställer på en produkt. Men 
elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är också ett krav reglerat 
med lag, förordning och föreskrift.

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för vad EMC är, vad 
som krävs för att uppfylla EMC-direktivet och hur EMC är kopplat 
till CE-märkningen.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver få en kortfattad 
översiktlig genomgång av vad EMC är. Du kan vara till exempel 
inköpare, säljare, produktchef eller ansvarig inom inköp, 
försäljning och marknad, produktledning, kvalitet, konstruktion 
och produktion.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

För dig som behöver fördjupade och mer specialiserade kunskaper 
i EMC rekommenderar vi våra längre och mer djupgående EMC-
utbildningar.

Grundkurs i EMC

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1/2 dag

Pris: 2 900 kr+ moms. Fika och 
kursdokumentation ingår.

Ur programmet

• EMC, vad är det?

• Dålig EMC, vad är det?

• Lär dig mer om emission, 
immunitet och elektronisk 
smog

• Vad innebär det att EMC är ett 
krav för CE-märkning?

• Varför provning av EMC?

• Vad innebär provningen?

• Vad krävs för att uppfylla EMC-
direktivet – du får konkreta 
exempel på vad som behövs

• Declaration of conformity – och 
EMC-kraven

El och elektronik
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Hur försäkrar du dig som är tillverkare och importör 
om att produkten uppfyller förordningarna 
1194/2012 och 244/2009?

Detta är en utbildning som belyser och diskuterar de uppsatta 
kraven i förordningarna. Under utbildningen åskådliggör vi vilka 
tester som skall utföras och hur direktivet skall tolkas. Kunskap om 
direktivet, standarder och Interteks erfarenheter från arbete med 
närliggande ämnen vävs samman. Kursen innehåller både teori 
och praktiska demonstrationer.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till tillverkare och importörer 
av belysningsutrustning, ljuskällor och lampor. El- och 
elektronikkonstruktörer, utvecklingschefer, kvalitetschefer, 
inköpare och andra som vill skaffa sig en förståelse och 
grundläggande kunskap om förordningarna.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Ecodesign – Energi- och 
prestandakrav på LED

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 4 900 kr + moms. Lunch, fi ka 
och kursdokumentation ingår.

Ur programmet

• Vad innebär Eco-design-
kraven?

• CE-märkning och Eco-design

• Vem berörs av dessa krav?

• Vilka parametrar skall testas?

• Hur skall resultaten beräknas?

• Hur tolkar vi kraven?

• Rutiner – vilka processer bör 
man ha för att säkerställa krav-
uppfyllelse?

• Utvärdering av informationen 
från leverantörer och tillver-
kare- vad är redan testat?
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Lär dig förstå de grundläggande kraven i standarden 
och innebörden av kraven som ställs på dina 
produkter. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper 
dig att minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och 
att snabbare få ut dina produkter på marknaden.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden 
måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-
direktiv. Du som importör eller tillverkare som har produkter 
som faller under IEC 62368-1 måste kunna påvisa att produkten 
uppfyller kraven.

Välkommen till utbildningen i IEC 62368-1. Här går vi igenom 
de krav som är applicerbara på produkter som faller under 
standarden. Du lär dig att förstå de grundläggande kraven 
i standarden och innebörden av kraven som ställs på dina 
produkter. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper dig att 
minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få 
ut dina produkter på marknaden. På denna kurs kommer vi att ta 
upp förändringarna i och med den nya standarden och hur det 
kommer att påverka ditt arbete. Vår kursledare sitter med som 
medlem på internationella stadardiseringsmöten och har därmed 
den senaste informationen om denna nya standard.

Om utbildningen
Utbildningen behandlar inledningsvis övergripande regelverket 
kring produktansvar och CE-märkning. Vi går på djupet i 
standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav 
för Europa, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att 
produkten uppfyller kraven.

Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i 
standarden IEC 62368-1.

Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om 
du har haft möjlighet att läsa igenom standarden alternativt har 
viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

IEC 62368-1

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 700 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation ingår.

El och elektronik
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På utbildningen ”IEC/EN 60335-1” lär du dig 
förstå de grundläggande kraven i standarden, och 
innebörden av kraven som ställs på era produkter.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden 
måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga 
EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare av hem- och 
hushållsprodukter samt kommersiella produkter måste kunna 
påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i; LVD, (Low voltage 
directive), EMC (Electromagnetic Compatibility) och ErP (Ecodesign 
Directive). Hem- och hushållsprodukter som uppfyller standard EN 
60335-1 eller applicerbar produktstandard (del 2) förutses uppfylla 
kraven i direktiven.

Ytterst få av de elektriska hushållsapparater som provas mot 
60335-standarden klarar sig utan anmärkning. På ett eller annat 
sätt möter produkten inte de lagstiftade kraven. Att upptäcka 
detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli kostsamt. För 
tillverkaren innebär det att produkten måste modifi eras och 
konsekvensen kan bli försenat marknadstillträde, utebliven 
försäljning och kostnad för omkonstruktion av produkten.

Om utbildningen
Utbildningen behandlar inledningsvis kortfattat regelverket 
kring produktansvar och CE-märkning. Vi går därefter igenom 
standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav 
för Europa, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att 
produkten uppfyller kraven. Vi kommer bland annat att behandla 
skydd mot elchock, IP-klassning, komponentutvärdering och 
konstruktionskrav. Förutom själva standarden avhandlar vi även 
EMC, ErP och förbjudna substanser (REACH, RoHS2). Då alltfl er 
produkter numera innehåller någon form av batteri kommer vi 
också kort att gå igenom relevanta batterikrav.

Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning och varvas med 
konkreta exempel på hur man ska tolka och använda IEC/EN 
60335-1.

Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i 
standarden för hem- och hushållsprodukter samt kommersiella 
produkter, IEC/EN 60335-1. Kunskapen om konstruktionskrav 
hjälper dig att minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att 
snabbare få ut din produkt på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
El- och elektronikkonstruktörer, utvecklingschefer, kvalitetschefer, 
inköpare och andra som vill skaffa sig en förståelse och 
grundläggande kunskap om standarden.

Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra 
om du har läst igenom standarden och har viss erfarenhet av 
konstruktions- och säkerhetskrav.

IEC/EN 60335-1

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 400 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Övergripande om direktiv, stan-
darder och CE-märkning

• Tolkning och förklaring av 
delkraven i EN 60335-1

• IP-klassning

• EMC

• ErP

• Reach och RoHS2
(lagstiftning angående för-
bjudna substanser)

• Batterikrav
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Produktsäkerhet är en utbildning som behandlar hur 
säkerheten integreras i affärsprocessen. Du får insikt 
i hur man upptäcker säkerhetsrisker och utvecklar 
kostnadseffektiva lösningar som minimerar potentiella 
säkerhetsfaror.

Denna två-dagars utbildning tillhandahåller analys och förståelse 
för avgörande säkerhetsfrågor för konsumentprodukter som 
formgivare och tillverkare möter varje dag. Som deltagare 
lär du dig teorin bakom Interteks ”Design Hazard Analysis 
Methodology”, DHA. Utbildningen varvas med föreläsning 
och praktiska övningar som gör det möjligt som deltagare 
att utföra en DHA på provprodukter med instruktioner av en 
säkerhetsingenjör. På så vis har du redan praktisk erfarenhet direkt 
efter genomförd utbildning.

Innehållet i kursen introducerar viktiga säkerhetsprinciper 
och beskriver de komponenter som krävs för företag och 
yrkesverksamma att genomföra en process som möjliggör att sätta 
säkra produkter på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i produktionen av 
konsumentprodukter. T ex ingenjörer, designers, produktchefer 
och inköpare. 

Produktsäkerhet

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 8 850 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation på engelska 
ingår.

Ur programmet

• Introduktion − Förklaring av 
risk och värdet av säkerhet

• Olycksrisken

• Förutsägbar användning 
genom åldersgrupperna

• Fysisk interaktion mellan använ-
dare och produkt

• Produktsäkerhet − lagstiftning

• Fabrikationsfel − Analys av data 
och rapportering samt proces-
ser och planering inklusive 
prover och mätningar

El och elektronik
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Alla företag som säljer produkter på den europeiska 
marknaden måste kunna påvisa att produkterna 
uppfyller tillämpliga EU-krav. Standarden IEC/EN 
61010-1 har utarbetats för att precicera kraven 
för mät-, styr-, och laboratorieutrustning. I denna 
utbildning går vi igenom kraven.

Nära 100 procent av alla mät-, styr- och laboratorieutrustningar 
som idag kommer in för provning, uppfyller inte kraven vid första 
försöket! Lika många får nedslag på riskanalyskravet. Att upptäcka 
detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli mycket kostsamt. 
För tillverkaren innebär det att produkten måste designas om och 
att riskhanteringsanalysen måste kompletteras. Konsekvensen är 
försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och kostnad för 
omkonstruktion och omprovning av produkten. Vår utbildning i 
IEC/EN 61010-1 utgåva 3 hjälper dig att förstå de krav som ställs 
på din produkt vid provning.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden 
måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-krav. 
Du som tillverkare av mät-, styr- och laboratorieutrustning måste 
kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i bland annat 
lågspänningsdirektivet (LVD), medicintekniska direktivet (MDD), 
i vissa fall in vitro diagnostik direktivet (IVDD) och i många fall 
också Maskindirektivet (MD). Genom att uppfylla kraven i den 
harmoniserade standarden IEC/EN 61010-1, som utarbetats för 
att precisera kraven för mät-, styr-, och laboratorieutrustning, 
förutsätts produkten uppfylla aktuella direktiv. Om du dessutom 
vill sälja produkten i Nordamerika fi nns ett antal tilläggskrav som 
produkten måste uppfylla. 

Kursens mål
Efter kursen ska du ha god kunskap om vilka krav era produkter 
måste uppfylla. Kunskapen hjälper dig att minimera riskerna för 
dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut din produkt på 
marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till el-, elektronik- och 
mekanikkonstruktörer, kvalitetsansvariga och ansvariga för 
regulatory affairs på företag som tillverkar mät-, styr- och 
laboratorieutrustning.

Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om 
du innan utbildningen har läst igenom standarden och har viss 
erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för 
mätning, styrning och laboratorieändamål

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Övergripande om direktiv, stan-
darder och CE-märkning

• Kort om standardiseringspro-
cessen

• Standardstruktur och standard-
familj

• Konstruktionskrav

• Nyheter i utgåva tre av IEC/EN 
61010-1

- Elektrisk isolation 

- Mekanisk hållfasthet

- Klämrisker

- Krav på Riskanalys

• Tilläggskrav i standarden för 
den nordamerikanska mark-
naden
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Litiumjonbatterier blir allt mer populära tack vare att 
de har bra effektegenskaper och låg vikt. De ersätter 
idag andra batterityper i allt fl er produkter, såväl i 
industriella som i konsumentprodukter.

Ordet ”litiumjonbatterier” är ett samlingsnamn för 
batteriteknologier där litiumjoner medverkar i de primära 
elektrokemiska urladdnings- och laddningsgsreaktionerna. 
Litiumjonbatterier har varierande egenskaper och prestanda. 
Intertek erbjuder nu en utbildning som ger dig grundläggande 
kunskap om just litiumjonbatterier.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till företag som tillverkar eller säljer 
produkter med litiumjonbatterier i. Du kan till exempel vara 
produktutvecklare, produktchef eller konstruktör. Den passar även 
dig som har ett övergripande ansvar för era produkter, till exempel 
utifrån ett kvalitets- eller R&D-perspektiv.

Förkunskaper
Ingen tidigare erfarenhet krävs. 

Litiumjonbatterier

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Övergripande batterikunskap

• Vilka olika typer av litiumjon-
batterier fi nns det?

• Vilka karakteristiska egenskaper 
har ett litiumjonbatteri – hur 
klarar de till exempel kyla res-
pektive värme? 

• Hur uppnår man längsta möj-
liga livslängd med ett litiumjon-
batteri?

• Trender inom forskning och 
utveckling

• Säkerhetsaspekter; vad kan 
hända?

• Att konstruera en produkt som 
innehåller litiumjonbatteri – det 
här bör du tänka på

• Provningsmetodik

• Transportkrav

• Rundvandring på laboratoriet

Energilagring
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Batterier förekommer idag i ett stort antal produkter. 
Att köpa in rätt batteri till en produkt kan upplevas 
som svårt då alternativen är många. Samtidigt är 
valet viktigt eftersom ett felval både kan bli kostsamt 
och orsaka returer, skada varumärket samt ge intryck 
av låg kvalitet. Med bättre grundläggande kunskap 
om batterier ökar din chans att göra ett bra val. 
Välkommen till en utbildning som ger grundläggande 
kunskap om batterier och kravställning vid batterival.

Målgrupp
Inköpare, produktchefer, produktutvecklare som behöver 
kunskap om batterier för att kunna ställa rätt krav på produkten. 
Utbildningen vänder sig till er som säljer batterier under eget 
varumärke, har produkter med inbyggda batterier eller som säljer 
batteridrivna produkter och skickar med batterier. Utbildningen 
ger en grundläggande batterikunskap gällande funktion och 
kravställning, vilket ger en ökad förståelse för hur man väljer och 
specifi cerar batterier för olika produkter.

Förkunskaper
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Batterikunskap

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Hur fungerar ett batteri?

• Batteriets uppbyggnad

• Olika batterikemier, batterityper 
och dess användningsområden

• Så defi nierar du ditt batteribe-
hov utifrån användningsom-
råde, kvalitet och varumärke/
profi l – gör en relevant 
kravprofi l!

• Kravställning – vad du bör 
tänka på i kontakten i din bat-
terileverantör?

• Batteriprovning – när är det 
relevant att prova och hur gör 
du?

• Transportkrav – viktigt att
tänka på

• Vilka regulatoriska krav och 
standarder fi nns gällande 
batterisäkerhet och batteri-
prestanda

Under utbildningen gör vi också 
en rundvandring på laboratoriet 
där vi visar hur provning av bat-
terier går till.
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Idag börjar bränsleceller nå ut på allt fl er 
nischmarknader, till exempel som reservkraft till 
radiobasstationer och laddare till mobiltelefoner. 
Flera biltillverkare har dessutom satt ett datum för 
lansering av sina bränslecellsbilar. Men hur mogen är 
teknologin och marknaden egentligen?

Kursen svarar på frågor som – Hur funkar bränslecellen, i vilka 
applikationer kan den användas och hur ser marknaden ut 
idag. Utöver Interteks experter på området kommer Anders 
Ocklind, VD på Cellkraft att berätta om sitt perspektiv på 
bränslecellsutveckling.

Vem vänder sig utbildningen till?
Till dig som är nyfi ken på bränslecellstekniken och vill veta mer om 
teknologin, dess användningsområde samt hur mogen tekniken 
är idag. Kanske funderar ni just nu på hur bränsleceller kan passa 
in i er verksamhet. Du kan vara produktutvecklare, säljare eller 
slutanvändare.

Förkunskaper
Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Bränsleceller

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 900 kr + moms. Lunchfi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Bränslecellens principer

• Olika typer av bränsleceller

• Bränslen och bränslelager

• Tillämpningar & utvecklingsläge

• Aktuella användningsområden 
– vart fungerar bränslecellstek-
niken idag – vilka områden står 
på tur?

• Standarder & krav

• Anders Ocklind, VD på Cellkraft 
ger sin bild av bränslecellstek-
nologin utifrån sitt perspektiv 
som svensk bränslecellstillver-
kare

Energilagring



017

Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Intertek Academy är en ledande aktör när det gäller 
att hålla utbildningar inom området RoHS. Som 
utbildningsanordnare är vi äldst inom området RoHS. 
Genom åren har vi utbildat hundratals kursdeltagare. 

Nu är både omarbetade RoHS och WEEE här! De stora nyheterna 
och förändringarna är att de omfattar i princip all elektrisk och 
elektronisk utrustning, och att RoHS har blivit ett CE-märkande 
direktiv, vilket innebär att för att få CE-märka din produkt måste 
du ha din RoHS-dokumentation i ordning. Från och med årsskiftet 
2012/2013 måste produkter som omfattas av RoHS anpassas till 
de nya kraven, vilket bland annat kräver upprättande av teknisk fi l 
och EG-deklaration om överensstämmelse.

Utbildningen ger en bra bild av kraven i de båda lagstiftningarna 
och presenterar också hur du praktiskt arbetar för att uppfylla 
dem. Efter avslutad kurs har du både teoretisk och praktisk 
kunskap som hjälper dig i ditt fortsatta RoHS och WEEE-arbete.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som har ett ansvar i att säkerställa 
att produkter uppfyller legala krav, vilket kan vara funktioner 
som miljö, kvalitet, inköp, produktägare, ledning, F&U, 
produktutveckling och produktvård.

RoHS och WEEE

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 400 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation på engel-
ska ingår. Kursen hålls på svenska.

Ur programmet:

Dag 1. Om RoHS och WEEE 
– de nya kraven – bakgrund, 
överblick och basfakta

• Grunderna i RoHS – vilka är de 
viktigaste skillnaderna i det nya 
direktivet?

• Bakgrund och innehåll i nya 
RoHS!

• Presentation av de viktigaste 
punkterna ur den EU-gemen-
samma vägledning till RoHS.

• Hur går tillsynen av RoHS till?

• WEEE – bakgrund och innehåll 
i nya WEEE samt hur man kan 
arbeta för att uppfylla kraven.

• Test av material – ta med en 
produkt och få den testad med 
vårt XRF-instrument!

Dag 2. Så arbetar du med 
de nya kraven och den nya 
standarden – fördjupning och 
praktiska övningar

• Skyldigheter för de olika rol-
lerna Tillverkare, Importör och 
Distributör – vad är nytt och 
viktigast att ta itu med?

• Standarden EN 50581 – inne-
håll och innebörd

• Detta krävs för att din produkt 
ska uppfylla de nya kra-
ven! – Vad bör den tekniska 
dokumentationen innehålla, 
hur arbetar du internt med 
processer och rutiner för att 
säkerställa regelefterlevnad i 
alla led?

• Så CE-märker du enligt RoHS

• Riskbedömning av material och 
leverantörer – sätt fokus i RoHS 
arbetet
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

REACH är en omfattande och komplicerad 
lagstiftning som påverkar arbetssättet för många 
företag. REACH-kraven berör allt ifrån brödrostar 
och leksaker till medicinteknisk apparatur och 
industrirobotar. Välkommen till en utbildning som 
reder ut begreppen, tydliggör kraven och ger 
handfasta råd för ditt fortsatta REACH-arbete.

Kursen är anpassad för dig som är tillverkare, importör eller 
leverantör av varor. Vi fokuserar på vad ni måste göra för att 
uppfylla kraven och ger konkreta förslag för hur ni arbetar 
effektivt med REACH-förordningen.

REACH – överblick och ansvar

• Allmän överblick om REACH, syfte och effekter i industrin
– summering av fem år med REACH

• Vilket ansvar har tillverkare, importör eller återförsäljare
av varor?

• Vilka krav gäller och vad kan man göra för att uppfylla dem?

Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High 
Concern (SVHC)

• SVHC och kandidatlistan – vi reder ut begreppen för det som 
särskilt påverkar dig som tillverkar, importerar eller säljer varor 
och vi beskriver de skyldigheter du har

• I vilka produkter och material fi nns nuvarande ämnen på 
kandidatlistan?

Nyheter inom REACH 

• Kandidatlistan

- vilka ämnen hamnar här och processen för det?
- föreslagna nya ämnen och exempel på produkter som berörs

• Begränsningar av ämnen – vilka ämnen hamnar i Annex XVII 
och processen för det?

• Tillståndsprövning, vad innebär det och hur måste du agera?

Hur vet jag om mina produkter innehåller 
ämnen med restriktioner och hur kan jag arbeta 
med det? 

• Förslag på arbetssätt och metoder för att effektivt möta krav 
från myndigheter och intressenter

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som kommer att arbeta med 
praktisk implementering av REACH i företaget. Du kan till exempel 
vara kvalitetsansvarig, miljöansvarig, inköpare/inköpsansvarig, 
produktchef, produktutvecklare eller arbeta med forskning och 
utveckling (R&D).

REACH i praktiken

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Lagstiftningen REACH

• Farliga ämnen – Kandidatlistan

• Hur möter man kraven?

M
iljö- och kem
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

– Hur man som tillverkare ser till att den tekniska fi len 
uppfyller de nya kraven enligt omarbetade RoHS.

Denna fortsättningsutbildning ger en djupare inblick i vad som 
krävs för att upprätta den tekniska dokumentationen enligt RoHS. 
Under utbildningen åskådliggör vi vad denna dokumentation 
kan vara, hur den kan länkas med annan information i företaget 
och ger praktiska råd för att uppfylla kraven. Kunskap om 
direktivet, standarden och Interteks erfarenheter från arbete med 
begränsade ämnen vävs samman till att ge er verktygen att arbeta 
effektivt med RoHS i ert företag efter kursen. Kursen innehåller 
både teori, övningar samt inblicka i hur andra företag arbetar med 
RoHS.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som har ett ansvar i att säkerställa 
att produkter uppfyller legala krav, vilket kan vara inom 
funktioner som miljö, kvalitet, inköp, produktägare, ledning, F&U, 
produktutveckling och produktvård.

Förkunskaper
Kunskaper om omarbetade RoHS-direktivet och standarden EN 
50581, från vår kurs ”RoHS och WEEE” eller motsvarande.

RoHS – Den tekniska fi len enligt 50581 

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation på 
engelska ingår. Kursen hålls på 
svenska.

Ur programmet

• Tekniska fi len – vilka föränd-
ringar innebär RoHS?

• Vad innebär skall-kraven i stan-
darden EN 50581 i praktiken?

• Hur kan informationsinsam-
lingen från leverantörer gå till?

• Materialdeklarationer, för- och 
nackdelar med olika format.

• Verktyg för utvärdering av 
leverantörer och material med 
avseende på RoHS

• Rutiner – vilka processer bör 
man ha för att säkerställa krav-
uppfyllelse?

• Hantering av compliance infor-
mation i ett större företag.

• Utvärdering av informationen 
från leverantörer och omvärld – 
vad är viktigast?
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar material 
och produkter som är avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel berörs av en mängd olika lagar och 
regler. Reglerna fi nns för att materialen i dessa 
produkter ska vara säkra och inte orsaka oönskade 
förändringar i livsmedlens sammansättning eller smak. 
Detta är vår grundkurs i ämnet.

Inom EU fi nns ramförordningen 1935/2004 som ställer krav 
på samtliga material och produkter som kommer i kontakt 
med livsmedel. Förordningen innehåller bl a krav avseende 
spårbarheten hos material som kommer i kontakt med livsmedel, 
från produktion till marknadstillträde, samt att god tillverkningssed 
tillämpas. Utöver ramförordningen fi nns det särskilda regler för ett 
antal produkter och ämnen (t ex plast och keramik).

Exempel på produkter som berörs är livsmedelsförpackningar, 
köksredskap, till exempel stavmixrar, kaffebryggare och 
storköksutrustning.

Kursens mål
Kursen ger dig en bra överblick över aktuella krav och regler 
inom EU. Du får svar på hur du säkerställer att dina varor de 
facto uppfyller kraven. ”Vilka krav måste du ställa på dina 
underleverantörer” och ”Vems är ansvaret och hur kontrolleras 
regelefterlevnaden” är andra frågor som tas upp under dagen.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med material och 
produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 
Du kan till exempel vara produktchef, arbeta med inköp, miljö 
eller kvalitet, på ett tillverkande företag eller hos en importör/
återförsäljare/varuhuskedja. Kursen är en grundkurs och lämpar 
sig främst till dig som kanske är ny inom området och behöver 
en bra introduktion, eller till dig som behöver fräscha upp dina 
kunskaper.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Food Contact 1 − Regelverket för 
material och produkter som är avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel 

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms

Ur programmet

• Vad säger ramförordningen?
– Vad gäller generellt för mate-
rial och produkter avsedda att 
komma i kontakt med mat? 

• Vad gäller för vissa specifi ka 
material och ämnen t ex plast 
och keramik? 

• En del EU-länder har strängare 
krav, vi tar upp de viktigaste 
avvikande kraven.

• Kemisk analys på material och 
produkter som är avsedda att 
komma i kontakt med livs-
medel. Så går det till!

M
iljö- och kem

ikalielagstiftning



021

Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Regelverket för material och produkter som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel – 
fortsättningskurs. Du som tillverkar eller distribuerar 
material och produkter som är avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel, berörs av en mängd olika 
lagar och regler.

Det fi nns idag ett omfattande ramverk som ställer krav på 
material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel. 
Kraven innebär att de företag som berörs av lagstiftningen ska 
ha tillräcklig kunskap om kemisk sammansättning på de material/
produkter som köps in och säljs för att säkerställa att materialet 
under avsedda användningsförhållanden inte får överföra ämnen 
till livsmedlet i sådana mängder att det:

• utgör en fara för människors hälsa

• medför en oacceptabel förändring i livsmedlets 
sammansättning

• medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper

Denna kurs ämnar reda ut hur man praktiskt ska arbeta för att 
leva upp till kraven. Kursen kommer att fokusera på vanliga 
material/ämnesområden som kommer i kontakt med livsmedel 
– framförallt plaster men även tryckfärg, lim, papper och 
metaller. Vi diskuterar hur man lägger upp en teststrategi för 
t ex komplexa produkter som består av fl era lika material som 
kombinationer av plast, papper och metall. Vidare går vi igenom 
vilka skyldigheter som företag har beroende på vilken roll man har 
i leverantörskedjan.

Utbildningens mål
Kursen ger dig fördjupande kunskaper rörande efterlevnad av 
kraven som berör material i kontakt med livsmedel och hur man 
arbetar praktiskt med detta.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med material och 
produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Du 
kan till exempel vara produktutvecklare, arbeta med inköp, miljö 
eller kvalitet. Det kan vara både på ett tillverkande företag eller 
hos en importör, återförsäljare eller varuhuskedja. Utbildningen är 
en fortsättningskurs till grundkursen Food Contact 1.

Förkunskaper
Intertek Academy erbjuder en grundkurs Food Contact 1 som vi 
rekommenderar att du går före denna fortsättningskurs.

Food Contact Materials 2
− Fortsättningskurs

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms, inkl. kaffe, 
lunch och kursdokumentation.

Ur programmet

• Kort introduktion där vi ger en 
övergripande bild av kraven 
inom EU

• Djupdykning i plastförord-
ningen och dess bilagor samt 
de riktlinjer som tagits fram av 
EU kommissionen

• Genomgång av roller och skyl-
digheter i leverantörskedjan

• Hur mycket information om den 
kemiska sammansättningen bör 
man som företag ha?

• Hur ska Försäkran om Över-
enstämmelse (Declaration of 
Compliance) fyllas i beroende 
på roll i leverantörskedjan?

• Kemisk analys på material och 
produkter som är avsedda 
att komma i kontakt med 
livsmedel – vad ska man tänka 
på och hur arbetar man med 
sammasatta material?

• Genomgång av testrapport

• Case study med fokus att lära 
sig att hitta olika riktlinjer och 
lagstiftningar t ex Warenwet 
(Nederländerna) och tryckfär 
(Schweiz). Denna övning kräver 
att du tar med egen dator! 
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Denna högaktuella utbildning omfattar varför och hur 
svenska företag omfattas av den nya lagstiftningen – 
Dodd-Frank act section 1502. Hur lever man upp till 
kraven? Vi ger verktygen för att starta upp arbetet på 
ert företag.

Mineraler som används i elektronik och legeringar som fi nns 
i många produkter, kan stödja konfl ikter i Demokratiska 
Republiken Kongo och fl era andra länder i regionen. I USA trädde 
år 2012 därför den s.k Dodd-Frank-act i kraft. Den innebär 
att rapporteringsskyldiga företag måste kartlägga varifrån 
använda mineraler kommer, samt rapportera oegentligheter till 
allmänheten. Europeiska företag som levererar till dessa företag 
påverkas av kraven samtidigt som motsvarande lagstiftning 
planeras inom EU.

Hur påverkas företag av de nya kraven, innehållet i Dodd-Frank 
act section 1502, status i EU-lagstiftningen och hur kan man 
arbeta för att leva upp till kraven? Föreläsningar varvas med 
diskussioner och råd för hur företag kan komma igång. Målet med 
utbildningen är att ge alla deltagare bakgrund och förståelse för 
de nya kraven samt inspiration och verktyg för att starta arbetet 
på sina företag.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till alla funktioner inom inköp, ledning, 
miljö och kvalitet samt för dig som arbetar som produktägare, 
inom produktutveckling och F&U.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Konfl iktmineraler − ny lagstiftning

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Kaffe och 
dokumentation ingår.

Ur programmet

• Från övergrepp i Afrika till min 
mobil – vilka är problemen?

• Amerikanska Dodd-Frank act 
section 1502 – introduktion 
och vad den innebär

• Vad gör EU och status i arbetet 
för en EU- lagstiftning

• 3TG – var fi nns materialen som 
skall kartläggas?

• Due diligence genom leve-
rantörskedjan – hur kan man 
arbeta för att uppfylla kraven

• Exempel från hur företag på 
den svenska marknaden arbe-
tar i praktiken

• Råd på vägen för att starta upp 
arbetet på ett företag

M
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intertek.se

Det är nu dags att klassifi ciera och märka blandningar 
enligt CLP-förordningen om klassifi ciering, 
märkning och förpackningar av kemiska ämnen och 
blandningar!

Från den 1 juni 2015 skall alla kemikalier (både ämnen och 
blandningar) vara märkta och klassifi cerade enligt CLP-
förordningen. CLP innebär bland annat att helt nya symboler och 
faro- och skyddsangivelser ska anges på förpackningarna - man 
måste därför starta i god tid för att ha den nya märkningen på 
plats till detta datum. 

Kursens mål
Utbildningen ger dig en bra överblick över kraven som ställs och 
de praktiska verktygen för en effektiv anpassning av etiketter och 
säkerhetsdatablad enligt CLP.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som har ett ansvar för att krav på 
säkerhetsdatablad, klassifi cering och märkning för kemikalier 
uppfylls, hos exempelvis tillverkare, importörer, formulerare och 
distributörer av kemiska ämnen och blandningar.

Förkunskaper
Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper inom området, t ex 
klassifi cering enligt KIFS 2005:7.

CLP-förordningen och 
säkerhetsdatablad (SDS)

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation på 
engelska ingår. Kursen hålls på 
svenska.

Ur programmet:

Dag 1. Säkerhetsdatablad 
(SDS) och CLP – överblick och 
basfakta

Vi börjar med en överblick av 
kraven på utformningen av 
säkerhetsdatablad, inklusive 
vilken anpassning som behövs 
till REACH och CLP, sedan går vi 
närmare in på vad CLP innebär.

• Kraven på säkerhetsdatablad 
enligt REACH

• Introduktion till CLP-förord-
ningen (klassifi cering, märkning 
och förpackning)

• Kopplingar och paralleller mel-
lan KIFS 2005:7 och CLP

• Praktiska övningar

• Introduktion till e-SDS

Dag 2. CLP – fördjupning och 
praktiska övningar

Här fördjupar vi oss i klassifi ce-
ringskriterier enligt CLP och tittar 
på praktiska exempel för både 
ämnen och blandningar.

• Översikt av klassifi ceringskrite-
rier för ämnen

• Praktiska övningar på klassifi ce-
ring av ämnen

• Genomgång av klassifi cerings-
kriterier för blandningar

• Praktiska övningar på klassifi ce-
ring av blandningar
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Ledningssystem

Intertek är ett av världens ledande företag inom certifi ering av både 

produkter och ledningssystem för en mängd olika branscher.

Organisationens ledningssystem är mycket mer än en handbok eller ett 

certifi kat. Det är ett värdefullt verktyg som hjälper er att styra processer 

och aktiviteter för att uppfylla era mål, samt att göra systematiska och 

mätbara förbättringar i verksamheten.

Intertek certifi erar ert ledningssystem enligt en mängd olika 

standarder. Standarder som passar alla oavsett bransch är ISO 

9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 27001 

för informationssäkerhet, AFS 2001:1 och OHSAS 18001 för 

arbetsmiljöledning. Vi kan även certifi era ledningssystem enligt ett antal 

branschinriktade standarder, t.ex. FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet, 

ISO TS 16949 för fordonsindustrin och ISO 13485 för medicinteknisk 

industri. Ett annat växande område är verifi eringstjänster inom miljö, 

t.ex. verifi ering av utsläppsrätter för koldioxid och CSR.
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intertek.se

Hur använder man ledningssystem för att hantera 
krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi 
igenom ISO 22000/FSSC 22000 i praktiken.

FSSC 22000 består av ISO 22000 + PAS 220/ISO TS 22002-1, där 
utbildningen går igenom delkraven i de olika standarderna. Vi går 
också igenom hur de kan implementeras i olika verksamheter. 

Kursen innebär en unik sammanfattning och praktisk 
implementeringsträning! Den ger dig kunskap och verktyg för att 
enkelt kunna implementera standarderna inom er verksamhet, 
antingen som tillägg till andra ISO standarder, som övergår till BRC 
eller som helt nytt ledningssystem.

Vad ger kursen?

• En god förståelse och tillämpning för ISO 22000 och FSSC 
22000 och HACCP

• Ett antal konkreta förslag på praktisk implementering av FSSC 
22000 och HACCP

• Erfarenhetsutbyte med utbildare med lång revisionserfarenhet 
från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från 
små till stora och multinationella företag

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande 
och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet 
och certifi ering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för 
konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor gällande 
livsmedelsäkerhet.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för kraven 
i standarderna samt kunna implementera FSSC 22000 (ISO 
22000+PAS 220/ISO TS 22002-1) och HACCP på ditt företag 
på ett professionellt sätt och bidra till att förbättra den egna 
verksamheten.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och 
implementering av ledningssystem.

ISO 22000/FSSC 22000
– Livsmedelssäkerhet

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 9 900 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Historik

• FSSC 22000 = ISO 22000:2005 
+ ISO TS 22002-1

• Delkrav i respektive standarder, 
tolkning och tillämpning

• Praktisk implementering med 
tyngdpunkt på grundförutsätt-
ningar

• Certifi ering; initial eller transfer 
från t ex BRC

• HACCP
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intertek.se

Miljön är idag hetare än någonsin! Med ständigt nya 
och ökande miljöproblem växer kraven från kunder, 
brukare och även från myndighetshåll, att företag 
och organisationer ska kunna visa på att de tar sitt 
miljöansvar.

I många branscher blir man inte ens tilltänkt som leverantör om 
man inte är certifi erad mot ISO 14001. Inom till exempel den 
offentliga sektorn får fl er och fl er verksamheter direkta krav på 
sig att de måste implementera ISO 14001. Många branscher 
och organisationer har samtidigt upptäckt att man med ett väl 
fungerade miljöledningssystem både kan spara och tjäna pengar.
Är miljöfrågorna viktiga för din organisation eller kanske till 
och med ett krav från branschen eller kunderna? Vill ni vara en 
konkurrenskraftig leverantör, tjäna och spara pengar samtidigt 
som ni arbetar aktivt för en minskad miljöbelastning är införandet 
av ett enkelt och effektivt miljöledningssystem en bra start.

Vår utbildning ger dig en god insikt i hur ett miljöledningssystem 
fungerar och vilka fördelar som ett väl fungerande ledningssystem 
kan ge. Du får en god insikt i begreppet hållbar utveckling och 
vilka fördelar ett miljöledningssystem kan ge din organisation.

Dagarna varvas med föreläsning och diskussioner samt 
verklighetsnära övningar. 

Kursens mål:

• Kunskap kring hur du bygger ett väl fungerande 
miljöledningssystem och hur det kan integreras i verksamheten 
och med övriga ledningssystem 

• Inspiration för utveckling och förenkling av ert befi ntliga 
ledningssystem 

• Insikt i standardens krav och vad detta betyder för er 
verksamhet 

• Verktyg för att skapa, utveckla, förenkla och tydliggöra 
fördelarna med ett enkelt och väl fungerande 
miljöledningssystem i er verksamhet

Vem vänder sig utbildningen till?
För dig som saknar erfarenhet av ledningssystem och behöver en 
introduktion till ledningssystem generellt och miljöledningssystem 
specifi kt. Kanske står din organisation i begrepp att införa ISO 
14001 eller så behöver ni utveckla, förenkla eller integrera redan 
befi ntliga processer och rutiner kring detta.

ISO 14001 i praktiken
– Miljöledningssystem

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 400 kr +moms.
Lunch, fi ka och dokumentation 
ingår.

Ur programmet

• Miljöstyrning – vad är ett mil-
jöledningssystem och vilka är 
fördelarna med ett systematiskt 
arbetssätt?

• Så lyckas du med implemen-
teringen – viktiga framgångs-
faktorer

• Genomgång och tolkning av de 
viktigaste kraven i ISO 14001

• När det fi nns fl era lednings-
system att ta hänsyn till – så 
integrerar du dem på bästa 
möjliga sätt

• Nyheter i standarden 2015 –
hur påverkar det dig?

Ledningssystem
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Öka kundtillfredsställelsen och minska kostnaderna 
genom att göra rätt från början, med ett väl 
fungerande kvalitetsledningssystem!

Att systematiskt arbeta med att förbättring och effektivisering 
av verksamhetens processer borde vara en självklarhet för alla 
organisationer. Här fi nns en stor effektiviseringspotential och 
mycket tid och pengar att spara!

Alla företag och organisationer har någon form av ledningssystem, 
mer eller mindre formaliserat. Men alla ledningssystem uppfyller 
inte kraven i ISO 9001, vilket blir ett allt vanligare krav på 
verksamheter idag. Att ha ett ledningssystem för kvalitet som 
uppfyller kraven i ISO 9001 är många gånger ett krav för att 
få leverera sina produkter eller tjänster. Inom den offentliga 
sektorn fi nns idag till och med direkta krav på att man måste 
implementera ett kvalitetsledningssystem verksamheten. 

Vår utbildning ger dig goda insikter i nyttan av ett väl fungerande 
ledningssystem. Utbildningen bygger på genomgång, analys och 
tolkning av ISO 9001. Du får goda insikter i tekniken att bygga ett 
effektivt ledningssystem men också tips på hur du förbättrar ett 
befi ntligt.

Vad är egentligen kvalitet? Kursen förklarar och diskuterar 
kvalitetsbegreppet och hur organisationer kan arbeta med 
kvalitetsutveckling. Vi går igenom grunderna för kvalitetsstyrning 
och de åtta ledningsprinciperna som ger möjligheten att uppfylla 
standardens krav. Med hjälp av exempel från verkligheten belyser 
vi nyttan av ett systematiskt kvalitetsarbete. Du får grundläggande 
kunskaper om standardens kravelement, lagar och förordningar, 
verktyg för styrning och uppföljning samt bakgrunden till 
samband som ständigt påverkar verksamheten och omvärlden.

Kursens mål

• Ge förståelse och ge inspiration för hur en organisation kan 
arbeta med processer för att nå sina mål och visionen

• Ge kunskap om hur man bygger ett väl fungerande 
ledningssystem och hur det implementeras i verksamheten

• Låta dig inspireras – för utveckling och förbättring av ert 
befi ntliga ledningssystem

• Skapa insikt i standardens krav och vad dessa betyder för er 
verksamhet

• Tydliggöra fördelarna med ett väl fungerande ledningssystem

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen passar dig som saknar erfarenhet av ISO 9001, 
processinriktning och ledningssystem eller behöver en introduktion 
till ledningssystem generellt och kvalitetsledningssystem specifi kt. 
Kanske står din organisation i begrepp att införa ett ledningssystem 
enligt ISO 9001. Eller så har ni det redan men behöver utveckla och 
förbättra era processer och rutiner kring detta.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

ISO 9001 i praktiken 
– Ledningssystem för kvalitet

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Du lär dig vad ett kvalitetsled-
ningssystem är – och hur du 
arbetar med systemet för bästa 
möjliga resultat

• Vilka är de 8 kvalitetslednings-
principerna?

• Processinriktning och process-
utveckling

• Kravelement i standarden ISO 
9001

• Projektmodeller för uppbygg-
nad av ledningssystem

• Ta del av fördelarna med ett 
fungerande ledningssystem
– vi visar några goda exempel

• Så arbetar du aktivt med stän-
diga förbättringar!

• Genomgång och tolkning av de 
viktigaste kraven i standarden

• Viktiga framgångsfaktorer för 
en lyckad implementering

• Hur kan du integrera dina led-
ningssystem – i praktiken

• Nyheter i standarden 2015 – 
hur påverkar det dig?
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Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller 
miljöledningssystem 14001. Du väljer själv vilket 
ledningssystem du vill fokusera på!

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är 
en överlevnadsfråga för de fl esta företag. Interna revisioner är 
ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa 
verksamheten, i syfte att utveckla den. För dig som internrevisor 
är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, 
för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god 
förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Interteks 
tredagarskurs i internrevision ger dig den grundläggande kunskap 
du behöver inom dessa områden för att kunna genomföra 
revisioner som bidrar till företagets utveckling.

Om utbildningen
Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik och 
ger dig de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en 
professionell revision. Vi går också igenom tolkningar av de olika 
delkraven i kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO 9001:2008 
alternativt miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2004. Vid 
genomgång av standarderna delas gruppen i två mindre grupper 
där den ena fokuserar på kvalitet och den andra på miljö. Du 
väljer grupp efter eget behov. 

Den praktiska delen genomförs som ett rollspel där deltagarna får 
träffa olika personlighetstyper som man kan förväntas möta i den 
operativa verksamheten. Utbildningarnas praktiska del innehåller 
också förberedelser inför en revision, avvikelseformulering samt 
presentation av revisionsresultatet. 

Utbildningarna avslutas med ett skriftligt prov för att säkerställa 
att deltagarna har förstått innebörden av det interna 
revisionsarbetet. Alla deltagare får ett diplom/intyg på genomförd 
utbildning.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på 
ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra 
den egna verksamheten. 

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som ska utföra 
interna revisioner inom kvalitet och/eller miljö eller dig som 
ansvarar för interna revisioner på företaget. 

Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kurserna är det bra 
om du före utbildningen läser igenom standarden och orienterar 
dig i innehållet.

Internrevision & revisionsteknik

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 3 dagar

Pris: 12 900 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation ingår

Ur programmet

• Genomgång av aktuella stan-
darder för ledningssystem

• Tekniker och angreppssätt

• Olika revisionstyper

• Upplägg av internrevisioner

• Revisionsprogram

• Utformning av avvikelserapport

• Utformning av revisionsrapport

• Rapportering och uppföljning

Ledningssystem
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ISO 17025 är en standard för kvalitetsstyrning av 
provnings- och kalibreringslaboratorier. Standarden är 
uppdelad i två delar, en för krav på ledningssystem
(i grunden ISO 9001) och en för tekniska krav som 
t.ex teknisk kompetens, lokaler, miljöförhållanden 
med mera.

Kanske arbetar ni redan mot kraven i ISO 17025 och behöver en 
övergripande repetition av kraven samt tips och inspiration för att 
utveckla det vidare, eller så står ni i begrepp att införa ISO 17025 
och behöver en grundligare genomgång av kraven, för att få svar 
på hur era rutiner och processer skall byggas för att möta kraven 
och en eventuell ackreditering.

Målet med utbildningen
Målet är att ge deltagarna en grundläggande alternativt fördjupad 
förståelse för kraven, för att efter avslutad kurs själva kunna 
arbeta vidare med att utveckla och vidmakthålla era rutiner och 
processer (kvalitetsledningssystemet).

ISO 17025

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 600 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation ingår.

Innehåll

• Grundläggande kunskap och 
förståelse om och kring ISO 
17025:2005

• Vi går igenom standardens 
innehåll – vad står det och hur 
tolkar du det/anpassar det till 
din verksamhet

• Hur fungerar och korrelerar ISO 
17025 med andra kvalitetssys-
tem, som till exempel ISO 9001 
och vad är ackreditering kontra 
certifi ering?

• Övningar i korrigerande och 
förebyggande åtgärder

• Vi varvar föreläsning med 
mycket dialog, diskussioner och 
övningsexempel
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Planerar ni att sätta en medicinteknisk produkt på 
marknaden? Har ni egentillverkning av medicinsk 
teknik? Tillhandahåller ni tjänster som berör 
medicinteknik? Ställer era kunder krav på ert 
kvalitetsledningssystem?

Den harmoniserade standarden EN ISO 13485:2012 används för 
att uppfylla de regelverk och författningskrav som krävs för att 
kunna tillhandahålla medicintekniska produkter och tillhörande 
tjänster i Europa. Genom att införa ett kvalitetsledningssystem 
i enlighet med standarden uppfyller man tillämpliga delar av 
Läkemedelverkets författning LVFS 2003:11 (som motsvarar det 
medicintekniska direktivet, MDD).

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i EN ISO 13485:2012. 
Under utbildningen går vi igenom kraven i standarden samt 
beskriver tolkning och tillämpning. Den ger en grundläggande 
förståelse för kraven och hur man bygger, inför och förvaltar ett 
fungerande kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 13485 är i många fall en förutsättning för att kunna 
CE-märka.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kvalitetschefer, internrevisorer och processägare på företag som 
tillverkar medicintekniska produkter.

Förkunskaper
Kombinera gärna med vår utbildning Riskhantering för 
medicinteknik – enligt ISO 14971.

EN ISO 13485:2012 – Kvalitetssystem 
för medicinteknik

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 700 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation på
engelska ingår.

Ur programmet

• ISO 13485 – Historik, syfte, 
omfattning och framtid

• Förändringar i revisions-
processen

• Relation till ISO 9001 / LVFS / 
MDD / ISO 14971

• Kvalitetsledningsprinciperna

• Genomgång av kraven i ISO 
13485

• Ledningssystem för kvalitet

• Ledningens ansvar

• Hantering av resurser

• Produktframtagning

• Mätning, analys och förbättring

• Vägen fram till certifi kat

• Förvaltning av ett lednings-
system

• Praktiska övningar

Ledningssystem
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intertek.se

Risker är en del av sjukvårdens och medicinteknikens 
vardag. Ett stort ansvar för att reducera risker så 
långt som det är praktiskt möjligt, och därmed öka 
patientsäkerheten, ligger på de medicintekniska 
tillverkarna.

Det är tillverkarens ansvar att säkerställa att produktens 
egenskaper och prestanda inte påverkas i en sådan utsträckning 
att patienternas kliniska tillstånd och säkerhet äventyras under den 
av tillverkaren avsedda livslängden för produkten.

Att reducera risker är ett kontinuerligt arbete, och att förebygga 
uppkomsten av risker bör göras så tidigt som möjligt under 
idé och konstruktionsfas, för att sedan följas upp under hela 
produktens livslängd.

Under denna utbildning tar vi bland annat upp:

• Vilka risker kan uppstå med den medicintekniska utrustningen?

• Hos vem ligger ansvaret om något går fel?

• Hur förebygger man risker under konstruktionsfasen?

• Vad är skillnaden mellan Riskhantering och Riskanalys?

• På vilket sätt kan man aktivt arbeta med riskhantering under 
produktens livslängd? 

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dg som idag 
arbetar med eller kommer att arbeta med Riskhantering av 
medicintekniska produkter i enlighet med ISO 14971 eller för 
dig som på annat sätt medverkar i produktframtagningen på 
företaget. 

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra riskhanteringen på 
ditt företags produkter på ett professionellt sätt som bidrar till 
ökad produktsäkerhet. 

Förkunskaper 
Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap i 
regelverket MDD. 

Riskhantering för medicinteknik
– enligt ISO14971 

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Riskhantering och riskanalys
– vi reder ut begreppen

• Säkerhet och risk

• Ledning och processorientering

• Riskanalys och riskvärdering

• Riskhanteringsplan

• Riskstyrning och riskacceptans

• Riskhanteringsprocessen
– kort repetition

• Faroidentifi ering och farofylld 
situation

• Identifi era orsaker, egenskaper 
och avsedd användning

• Rishanteringsmetoder
– Felträdsanalys & FMEA

• Riskacceptans
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Det fi nns många frågor kring information och 
informationssäkerhet. Denna utbildning är 
en introduktion till hur du med hjälp av ett 
ledningssystem för informationssäkerhet arbetar med 
din organisations informationssäkerhet och förbättrar 
den.

Information är en värdefull tillgång för organisationer och företag. 
Att skydda och övervaka dessa tillgångar kan vara en komplex 
uppgift. Samtidigt som information skall skyddas är det också 
kritiskt att den är tillgänglig för de som behöver den. I vissa 
sammanhang är det en förutsättning för att kunna utföra sitt 
arbete.

• Hur skall man hantera sin information?

• Vilken information är viktig och måste skyddas?

• Vem behöver vilken information i sitt arbete?

• Är informationen vi har korrekt?

Dagarna varvas med föreläsning och diskussioner samt övningar.

Vem vänder sig utbildningen till?
För dig som saknar erfarenhet av informationssäkerhet 
och behöver en introduktion till ledningssystem för 
informationssäkerhet. Kanske står din organisation i begrepp 
att införa ISO 27001 eller så behöver ni utveckla, förenkla eller 
integrera redan befi ntliga processer och rutiner kring detta.

ISO 27001 i praktiken

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 600 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Vad är ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS)

• Grundläggande principer i ISO 
27001:2013

• Vad måste ett ledningssys-
tem för informationssäkerhet 
innehålla

• Riskanalys – metod och princi-
per för effektiv riskhantering 

• Beredskapsplanering – vad 
händer när strömmen går?

• Genomgång och tolkning av de 
viktigaste kraven i ISO 27001

• Kunskap kring hur du bygger 
ett väl fungerande ledningssys-
tem för informationssäkerhet 
och hur det kan integreras i 
verksamheten och med övriga 
ledningssystem

• Inspiration för utveckling och 
förenkling av ert befi ntliga 
ledningssystem

• Insikt i standarens krav och vad 
detta betyder för er verksamhet

• Verktyg för att skapa, utveckla, 
förenkla och tydliggöra förde-
larna med ett enkelt och väl 
fungerande ledningssystem 
för informationssäkerhet i er 
verksamhet

Ledningssystem
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intertek.se

Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

Medicinteknik

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar för den medicintekniska 

branschen. Alltifrån grundläggande kurser till kvalitetssystem och CE-

märkning.

Kompetensutveckling och utbildning är av speciell vikt för företag 

inom den medicintekniska branschen. Regelverk och standarder, 

såsom MDD och IEC 60601, är i ständig förändring. Det är viktigt 

att företag håller sig à jour med standardförändringar, förändringar 

i medicinteknikbranschen och dess regelverk. Standarder förändras 

snabbt och det ställer krav på din organisation. Utbildning hjälper till 

att säkerställa att produkter uppfyller det som gäller idag. Risken är att 

inte uppfylla kraven för CE-märkning och då får produkterna inte säljas 

inom EU. Inte minst av den anledningen bör man inse vikten av att hålla 

sina kunskaper uppdaterade.
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Risker är en del av sjukvårdens och medicinteknikens 
vardag. Ett stort ansvar för att reducera risker så 
långt som det är praktiskt möjligt, och därmed öka 
patientsäkerheten, ligger på de medicintekniska 
tillverkarna.

Det är tillverkarens ansvar att säkerställa att produktens 
egenskaper och prestanda inte påverkas i en sådan utsträckning 
att patienternas kliniska tillstånd och säkerhet äventyras under den 
av tillverkaren avsedda livslängden för produkten.

Att reducera risker är ett kontinuerligt arbete, och att förebygga 
uppkomsten av risker bör göras så tidigt som möjligt under 
idé och konstruktionsfas, för att sedan följas upp under hela 
produktens livslängd.

Under denna utbildning tar vi bland annat upp:

• Vilka risker kan uppstå med den medicintekniska utrustningen?

• Hos vem ligger ansvaret om något går fel?

• Hur förebygger man risker under konstruktionsfasen?

• Vad är skillnaden mellan Riskhantering och Riskanalys?

• På vilket sätt kan man aktivt arbeta med riskhantering under 
produktens livslängd? 

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dg som idag 
arbetar med eller kommer att arbeta med Riskhantering av 
medicintekniska produkter i enlighet med ISO 14971 eller för 
dig som på annat sätt medverkar i produktframtagningen på 
företaget. 

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra riskhanteringen på 
ditt företags produkter på ett professionellt sätt som bidrar till 
ökad produktsäkerhet. 

Förkunskaper 
Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap i 
regelverket MDD. 

Riskhantering för medicinteknik
– enligt ISO14971

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Riskhantering och riskanalys
– vi reder ut begreppen

• Säkerhet och risk

• Ledning och processorientering

• Riskanalys och riskvärdering

• Riskhanteringsplan

• Riskstyrning och riskacceptans

• Riskhanteringsprocessen
– kort repetition

• Faroidentifi ering och farofylld 
situation

• Identifi era orsaker, egenskaper 
och avsedd användning

• Rishanteringsmetoder
– Felträdsanalys & FMEA

• Riskacceptans

M
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Sedan de medicintekniska direktiven introducerats 
och implementerats har antalet olyckstillbud orsakade 
av direkta fel på den medicintekniska utrustningen 
kunnat minskas. Men fortfarande sker många 
allvarliga tillbud med medicintekniska produkter - nu 
ofta orsakade av felanvändning av produkterna.

Det är därför viktigt för alla företag som utvecklar medicintekniska 
produkter att aktivt arbeta med produkternas användbarhet; 
”usability”.

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att förstå och tolka 
den harmoniserade standarden SS-EN 62366 ”Medicintekniska 
produkter – Tillämpning av metoder för att säkerställa 
medicintekniska produkters användarvänlighet”.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka till att 
användbarheten av ditt företags produkter belyses och beaktas på 
ett professionellt sätt, som bidrar till ökad produktsäkerhet.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som idag arbetar 
med eller kommer att arbeta med utveckling av medicintekniska 
produkter eller för dig som på annat sätt medverkar i 
produktframtagningen på företaget.

Förkunskaper
För att få ut maximalt av ubildningen rekommenderar vi att 
du har grundläggande kunskap i kvalitetsledningssystemet för 
medicintekniska verksamheter, ISO 13485 och riskhantering enligt 
ISO 14971. Den kunskapen kan du till exempel tillägna dig genom 
våra två-dagarskurser som fi nns i ämnet.

IEC 62366 – Medical Device Usability 

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Defi nition av begreppet 
användbarhet (usability)

• Standardens omfattning och 
uppbyggnad

• Interaktionen mellan Usability 
processen och:

- Design Control

- Risk Management 

- Post Market Surveillance

• Exempel på tillbud orsakade av 
bristande användbarhet

• Exempel på implementering av 
Usability processen

• Kommande uppdateringar av 
standarden
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Nära 100 procent av de medicintekniska produkter 
som idag provas mot IEC 60601-1, 3:e utgåvan, 
uppfyller inte kraven vid första provningen, lika 
många får nedslag på riskhanteringen. Att upptäcka 
detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli mycket 
kostsamt.

För tillverkaren innebär detta att produkten måste designas 
om och att Riskhanteringsfi len (RMF:en) måste arbetas om. 
Konsekvensen är försenat marknadstillträde, utebliven försäljning 
och kostnad för omkonstruktion av produkten. Med bättre 
kunskap om kraven kan detta undvikas!

Ur innehållet: 
Enligt kraven i den nya tredje utgåvan måste 
riskhanteringsprocessen vara på plats innan produktutvecklingen 
börjar. Oavsett om du vill sälja nyframtagna eller redan existerande 
produkter inom EU måste därför ISO 14971 implementeras. 
Detsamma gäller för nya produkter i Kanada och för nya 
produkter i USA. Allt riskhanteringsarbete ska dokumenteras 
och sammanställas i en så kallad Risk Management File som ska 
presenteras för testhus, anmälda organ och myndigheter då dessa 
ska verifi era överenstämmelse med IEC 60601-1. Dagen behandlar 
riskhantering enligt den arbetsmodell som föreskrivs i ISO 14971 
och som är ett av de mest grundläggande arbetsverktygen för att 
säkerställa att medicintekniska produkter är säkra ur alla aspekter.

Kursens mål: 
Efter kursen ska du ha god kunskap om vilka krav du som 
tillverkare och dina produkter måste uppfylla. Kunskapen hjälper 
dig att minimera riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att 
snabbare få ut din produkt på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till? 
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med 
utveckling av medicintekniska produkter. Utbildningen kan även 
vara intressant för dig som arbetar som kvalitetsansvarig eller med 
regulatory affairs.

Förkunskaper: 
För att få ut maximalt av utbildningen är det en fördel (men 
inget måste) om du läst igenom standarden och att du har viss 
erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav. 

IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive 
nya Amendment 1 samt riskhantering

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 400 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation ingår.

Ur programmet:

Dag 1 – Tekniska krav och 
säkerhetsfi losofi er

• Standardiseringsprocessen och 
standardens utvecklingshistoria

• Standardfamiljens uppbyggnad 
och övergångstider

• Säkerhetskraven – med extra 
fokus på skillnader mellan 
andra och tredje utgåvan

• Viktigaste nyheterna i Amend-
ment 1

• Tolkningar

• Provmetoder

Dag 2 – Riskhantering för 
medicinsk elektrisk utrustning 
med koppling till IEC 60601-1, 
3:e utg

• Riskhanteringsprocessen

• Dokumentation och checklistor

• Kopplingen mellan ISO 14971 
och IEC 60601-1

M
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Som tillverkare, importör eller återförsäljare av 
medicintekniska produkter inom EU omfattas du av 
en mängd lagar och regler. CE-märkning innebär 
många krav både på produkten, dokumentationen 
och arbetssättet.

Det grundläggande syftet med reglerna är att skydda patient 
och användare. Konsekvenserna av att inte efterfölja regelverket 
kan bli mycket kostsamma, exempelvis i form av marknadsförud, 
produktåterkallande och rena skadeståndskrav. Den här 
grundläggande utbildningen fokuserar på vägen till CE-märket 
genom MDD direktivets krav (93/42/EEC). Vi förklarar, diskuterar 
och övar på viktiga begrepp och går bland annat igenom hur 
teknisk dokumentation s.k. ”Teknisk Fil” för en produkt bör se ut 
samt myndigheters och de Anmälda Organens roll.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen passar alla som vill få en helhetsbild av alla de EU-
krav som ställs både på medicintekniska produkter och företag, 
men har en viss tyngdpunkt på medicintekniska produkter med 
krav på övervakning av Anmält Organ för MDD. Utbildningen är 
lämplig för personer i företagets ledningsgrupp samt personer 
med ledande uppgifter inom utveckling, regulatory affairs, 
kvalitet, produktion och marknad, men även för personer från 
medicintekniska och inköpande funktioner inom vården.

CE-märkning av medicintekniska 
produkter

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Bakgrund – varför CE-märk-
ning?

• EU-direktiv, nationella myndig-
heter och lagar

• Produktsäkerhet och ansvar

• MDD, AIMD och IVD

• Viktiga defi nitioner och 
begrepp till exempel:

- ”Avsedd användning”

- ”Väsentliga Krav”

- ”Riskklass”

- ”Declaration of Conformity”

- ”Harmoniserade standarder”

• Vägen till CE-märket genom 
MDD

• Översikt – teknisk 
dokumentation/”Teknisk 
Fil” samt fördjupning i delen 
”Utvärdering av Klinisk Data”

• Andra applicerbara direktiv

• Märkning och instruktioner

• Introduktion till riskhantering 
enligt ISO 14971, kvalitets-
system enligt ISO 13485, 
Post Market Surveillance och 
Vigilans
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Planerar ni att sätta en medicinteknisk produkt på 
marknaden? Har ni egentillverkning av medicinsk 
teknik? Tillhandahåller ni tjänster som berör 
medicinteknik? Ställer era kunder krav på ert 
kvalitetsledningssystem?

Den harmoniserade standarden EN ISO 13485:2012 används för 
att uppfylla de regelverk och författningskrav som krävs för att 
kunna tillhandahålla medicintekniska produkter och tillhörande 
tjänster i Europa. Genom att införa ett kvalitetsledningssystem 
i enlighet med standarden uppfyller man tillämpliga delar av 
Läkemedelverkets författning LVFS 2003:11 (som motsvarar det 
medicintekniska direktivet, MDD).

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i EN ISO 13485:2012. 
Under utbildningen går vi igenom kraven i standarden samt 
beskriver tolkning och tillämpning. Den ger en grundläggande 
förståelse för kraven och hur man bygger, inför och förvaltar ett 
fungerande kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 13485 är i många fall en förutsättning för att kunna 
CE-märka.

Vem vänder sig utbildningen till?
Kvalitetschefer, internrevisorer och processägare på företag som 
tillverkar medicintekniska produkter.

Förkunskaper
Kombinera gärna med vår utbildning Riskhantering för 
medicinteknik – enligt ISO 14971.

EN ISO 13485:2012 – Kvalitetssystem 
för medicinteknik

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 700 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation på engel-
ska ingår.

Ur programmet

• ISO 13485 – Historik, syfte, 
omfattning och framtid

• Förändringar i revisions-pro-
cessen

• Relation till ISO 9001 / LVFS /
MDD / ISO 14971

• Kvalitetsledningsprinciperna

• Genomgång av kraven i ISO 
13485

• Ledningssystem för kvalitet

• Ledningens ansvar

• Hantering av resurser

• Produktframtagning

• Mätning, analys och förbättring

• Vägen fram till certifi kat

• Förvaltning av ett lednings-
system

• Praktiska övningar

M
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildningBoka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Utbildningen för dig som vill lära dig grundläggande 
revisionsteknik för internrevision – med fokus på 
medicintekniska verksamheter!

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är 
en överlevnadsfråga för de fl esta företag. Interna revisioner är 
ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa 
verksamheten, i syfte att utveckla den. För dig som internrevisor 
är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, 
för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god 
förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Här får du 
grundläggande kunskap som hjälper dig att framgångsrikt kunna 
genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling.

Om utbildningen
Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik enligt 
ISO 19011 och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna 
genomföra en professionell revision. Vi hämtar även övningar och 
exempel från ISO 13485.

Utbildningens praktiska del innehåller bland annat förberedelser 
inför en revision, avvikelseformulering samt presentation av 
revisionsresultatet utifrån en exemplifi erad medicinteknisk 
verksamhet.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på 
ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra 
den egna verksamheten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra 
interna revisioner i enlighet med ISO 13485 eller dig som ansvarar 
för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper
Vi rekommenderar att du är insatt i kvalitetsledningssystemet för 
medicintekniska verksamheter.

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485
– för medicintekniska verksamheter

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 10 800 kr + moms. Kaffe, 
lunch och kursdokumentation på 
engelska ingår.

Ur programmet

• Tekniker och angreppssätt

• Olika revisionstyper

• Upplägg av internrevisioner

• Revisionsprogram

• Utformning av avvikelserapport 

• Utformning av revisionsrapport 

• Rapportering och uppföljning
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Boka din utbildning på intertek.se/utbildning

intertek.se

Du som medicinteknisk tillverkare av elektriska och 
elektroniska produkter omfattas av RoHS-direktivet. 
Den 22 juli 2014 måste produkterna ha uppfyllt 
kraven enligt omarbetade RoHS.

Det nya RoHS-direktivet och den nya standarden EN 50581, 
som visar vad den tekniska dokumentationen ska innehålla, 
ställer långtgående krav på kunskap om de ingående materialen 
i din produkt. Det är inte tillräckligt att enbart förlita sig på 
leverantörsdeklarationer i RoHS-arbetet för att säkerställa att de 
begränsade ämnena inte ingår. I denna utbildning går vi igenom 
kraven i RoHS-direktivet och standarden EN 50581 och hur du 
som tillverkare av elektriska medicintekniska produkter kan arbeta 
för att uppfylla kraven. Vi tar upp vilka typer av dokument man 
kan arbeta med samt rutiner. Vi diskuterar också hur man kan 
säkerställa kravuppfyllelse eftersom det inte ligger i det anmälda 
organets roll att utvärdera om företaget uppfyller kraven i RoHS.

Anpassningen till att överensstämma med RoHS kan innebära 
att material måste bytas ut, vilket kan påverka hela produktens 
prestanda. Om komponenter måste bytas ut kan det krävas att 
produkten genomgår tester för tillförlitlighet, verifi ering och 
validering. Det är därför viktigt att komma igång med RoHS-
arbetet i tid.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som har ett ansvar i att säkerställa 
att produkter uppfyller legala krav, vilket kan vara inom funktioner 
som Regulatory Affairs, miljö, kvalitet, inköp, produktägare, 
ledning, F&U, produktutveckling och produktvård.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs men vi rekommenderar en 
grundläggande förståelse för RoHS.

RoHS-direktivet för medicintekniska 
produkter

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, 
kaffe och dokumentation på 
engelska ingår. Kursen hålls på 
svenska.

Ur programmet

• Grunderna i RoHS – innehåll 
och de nya kraven

• Konsekvenser för medicin-
tekniska branschen när RoHS 
införs

• Undantag – vilka fi nns och hur 
kan man ansöka

• Standarden EN 50581 – inne-
håll och innebörd

• Vad bör den tekniska doku-
mentationen innehålla?

• Erfarenheter från hur andra  
medicintekniska företag arbetar 
med RoHS:

- Philips Digital Mammography 
berättar om hur de arbetar 
med RoHS och vilka utma-
ningar de haft

• Riskbedömning av material och 
leverantörer

• Utvärdering och uppdatering  
som krävs – tips om arbetssätt

• Råd för processer man bör ha 
för att säkerställa kravuppfyl-
lelse

M
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Alla företag som säljer produkter på den europeiska 
marknaden måste kunna påvisa att produkterna 
uppfyller tillämpliga EU-krav. Standarden IEC/EN 
61010-1 har utarbetats för att precicera kraven 
för mät-, styr-, och laboratorieutrustning. I denna 
utbildning går vi igenom kraven.

Nära 100 procent av alla mät-, styr- och laboratorieutrustningar 
som idag kommer in för provning, uppfyller inte kraven vid första 
försöket! Lika många får nedslag på riskanalyskravet. Att upptäcka 
detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli mycket kostsamt. 
För tillverkaren innebär det att produkten måste designas om och 
att riskhanteringsanalysen måste kompletteras. Konsekvensen är 
försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och kostnad för 
omkonstruktion och omprovning av produkten. Vår utbildning i 
IEC/EN 61010-1 utgåva 3 hjälper dig att förstå de krav som ställs 
på din produkt vid provning.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden 
måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-krav. 
Du som tillverkare av mät-, styr- och laboratorieutrustning måste 
kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i bland annat 
lågspänningsdirektivet (LVD), medicintekniska direktivet (MDD), 
i vissa fall in vitro diagnostik direktivet (IVDD) och i många fall 
också Maskindirektivet (MD). Genom att uppfylla kraven i den 
harmoniserade standarden IEC/EN 61010-1, som utarbetats för 
att precisera kraven för mät-, styr-, och laboratorieutrustning, 
förutsätts produkten uppfylla aktuella direktiv. Om du dessutom 
vill sälja produkten i Nordamerika fi nns ett antal tilläggskrav som 
produkten måste uppfylla. 

Kursens mål
Efter kursen ska du ha god kunskap om vilka krav era produkter 
måste uppfylla. Kunskapen hjälper dig att minimera riskerna för 
dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut din produkt på 
marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till el-, elektronik- och 
mekanikkonstruktörer, kvalitetsansvariga och ansvariga för 
regulatory affairs på företag som tillverkar mät-, styr- och 
laboratorieutrustning.

Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om 
du innan utbildningen har läst igenom standarden och har viss 
erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för 
mätning, styrning och laboratorieändamål

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, fi ka 
och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Övergripande om direktiv, stan-
darder och CE-märkning

• Kort om standardiseringspro-
cessen

• Standardstruktur och standard-
familj

• Konstruktionskrav

• Nyheter i utgåva tre av IEC/EN 
61010-1

- Elektrisk isolation 

- Mekanisk hållfasthet

- Klämrisker

- Krav på Riskanalys

• Tilläggskrav i standarden för 
den nordamerikanska mark-
naden
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På senare tid har mjukvara börjat utgöra en mer 
central del av många medicintekniska produkter. 
I vissa fall så till den grad att mjukvaran i sig själv 
räknas som en medicinprodukt. För att säkerhetsställa 
att mjukvaran har tagits fram med intentionen att 
minska eventuella fel med den fi nns det nu en IEC-
standard som ställer krav på utvecklingsprocessen.

Denna standard tillhandahåller ett ramverk över hur mjukvarans 
livscykelprocess bör se ut med aktiviteter som är nödvändiga för 
att få en säker konstruktion och underhållning av mjukvaran.

Syftet med denna utbildning är att hjälpa dig att förstå och tolka 
kraven i IEC 62304 – Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – 
Livscykelprocesser för programvara.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka till att få fram 
en så säker mjukvara som möjligt. Att risker som kan uppkomma 
på grund av mjukvarufel belyses och beaktas på ett professionellt 
sätt, som bidrar till ökad produktsäkerhet.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som idag arbetar 
med eller kommer att arbeta med utveckling av mjukvara för 
medicintekniska produkter.

Förkunskaper 
För att få ut maximalt av utbildningen rekommenderar vi att 
du har grundläggande kunskap i kvalitetsledningssystem för 
medicintekniska verksamheter, ISO 13485 och riskhantering enligt 
ISO 14971. Den kunskapen kan du till exempel tillägna dig genom 
våra utbildningar som fi nns i ämnet.

IEC 62304 – Medical device software
– Software life-cycle process

Plats: Kista, Stockholm

Längd: 1 dag

Pris: 5 400 kr + moms. Lunch, 
fi ka och dokumentation ingår.

Ur programmet

• Defi nition av begreppet PEMS

• Standardens omfattning och 
uppbyggnad

• Processen för framtagandet av 
mjukvaran

• Interaktionen mellan Mjukva-
ruprocessen och Riskmanage-
ment

M
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September

Food Contact 1 − Regelverket för material och produkter som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel

30 september Stockholm

Oktober

CE-märkning − med inriktning på elektriska produkter 1 oktober Stockholm

Produktsäkerhet 6−7 oktober Stockholm

IEC 62368-1 7−8 oktober Stockholm

Konfliktmineraler − ny lagstiftning 13 oktober Stockholm

ISO 9001 i praktiken − ledningssystem för kvalitet 14−15 oktober Stockholm

EN ISO 13485:2012 − Kvalitetssystem för medicinteknik 20−21 oktober Stockholm

REACH i praktiken 21 oktober Stockholm

IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt 
riskhantering

 
21−22 oktober

 
Stockholm

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 − för medicintekniska 
verksamheter

 
22−23 oktober

 
Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 27−28 oktober Stockholm

IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och 
laboratorieändamål

 
28 oktober

 
Stockholm

November

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 3 november Stockholm

IEC 62304 Medical device software − Software life-cycle processes 4 november Stockholm

ISO 17025 4−5 november Stockholm

Riskhantering för medicinteknik − enligt ISO14971 11 november Stockholm

ISO 22000 FSSC 22000 − Livsmedelssäkerhet 10−11 november Stockholm

Food Contact 1 − Regelverket för material och produkter som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel

 
12 november

 
Stockholm

RoHS och WEEE 17−18 november Stockholm

REACH i praktiken 19 november Stockholm

IEC/EN 60598-1, ed 8 24 november Stockholm

Batterikunskap 25 november Stockholm

ISO 27001 i praktiken 25 november Stockholm

Litiumjonbatterier 26 november Stockholm

December

Internrevision & revisionsteknik 1−3 december Stockholm

IEC 62366 − Medical Device Usability 2 december Stockholm

Food Contact Materials 2 − Fortsättningskurs 3 december Stockholm

CE-märkning − med inriktning på elektriska produkter 8 december Stockholm

Ecodesign − Energi- och prestandakrav på LED 8 december Stockholm

IEC/EN 60335-1 9−10 december Stockholm

ISO 14001 i praktiken − Miljöledningssystem 9−10 december Stockholm

Kalendariet fylls på hela tiden. Ett aktuellt kalendarium ser du på intertek.se/utbildning.

Kalendarium hösten 2015



Intertek är marknadsledande inom provning av elektriska och elektroniska 
produkter. Varje år provar vi säkerheten hos produkter från ledande varumärken 
som dagligen används av miljontals människor runt om i världen.
Vi erbjuder effektiva lösningar anpassade efter era behov – från utbildning, 
rådgivning och granskning av konstruktion till slutgiltigt godkännande av 
produkten samt hantering av krav på leverantörer. Vi är experter på regler och 
direktiv och vet vad som krävs för att du snabbt och effektivt ska nå ut med dina 
produkter på olika marknader världen över.
Som ett av Sveriges ledande företag inom certifi ering av ledningssystem kan vi 
erbjuda certifi ering mot bland annat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom bland 
annat CSR och leverantörsutvärdering.

www.intertekacademy.se

Intertek Semko AB

Box 1103

164 22 Kista

08-750 00 00


