
OHSAS 18001 - 
Arbetsmiljöledning

- För bättre lönsamhet och mer arbetsglädje!
Att aktivt och seriöst arbeta med arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö har många 
fördelar: trivsel, engagemang, trygghet och arbetsglädje. Saker som i sin tur främjar en högre 
produktivitet och en bättre ekonomi.
 
Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning utifrån OHSAS 
18001. Utbildningen ger dig en god förståelse för vad ett arbetsmiljöledningssystem innebär 
och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten, för att skapa både högre engage-
mang och lönsamhet. 

Under dagarna tolkar vi kraven i OHSAS 18001, visar på ett antal praktiska exempel och 
diskuterar hur du rent konkret bygger ett effektivt arbetsmiljöledningssystem. Utbildningen 
innehåller också flera kortare, praktiska övningar..

Innehåll:
 •Grundläggande definitioner och utgångspunkter – vad är arbetsmiljö, verksamhetssystem 
och risker?
 •Genomgång och tolkning av kraven i OHSAS 18001; Policy - Planering - Införande och till-
lämpning - Kontroll & korrigerande åtgärder - Ledningens genomgång
 •Jämförelse mellan OHSAS 18001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 – 
viktiga likheter och skillnader
 •Vilka krav tillkommer jämfört med ISO 9001 och ISO 14001?
 •Vilka är det tuffaste kraven normalt sett?
 •Så lyckas du - kritiska framgångsfaktorer 
 •Hur skapas en koppling till företagets strategi? 
 •Skapa en lärande och hållbar organisation – konkreta förslag
 •Så här skapar du engagemang för arbetsmiljöarbetet – från både ledning och medarbetare
 
För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för arbetsmiljön. Du kan till exempel vara; 
Arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljö- eller skyddsingenjör, miIjö-, kvalitets- eller säkerhets-
samordnare, revisor eller ha ett chefsansvar, på olika nivåer. Kanske står din organisation i 
begrepp att införa ett arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001. Eller så har ni det redan på 
plats men behöver utveckla och förbättra era processer och rutiner kring detta.

28-29 maj, 2013

Tid:
Dag 1: 09.30-17.00 (inskrivning 
med kaffe från kl 09.00)
Dag 2: 09.00-16.30
 
Plats:
Stockholm, Kista

Längd:
2 dagar

Pris:
10 200 kr + moms. Lunch, kaffe 
och dokumentation ingår.

För av- och ombokningsvillkor, 
se vår hemsida.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på 
utbildning@intertek.com

Är ni flera på företaget som behöver kompetensen? Kontakta oss gärna för en 
företagsintern variant.

Anmäl dig här!

http://www.intertek.se/utbildning/intertek-academy/villkor/
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