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Sikker vej til certificering
Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, 
og forståelse af certificering af ledelsessystemer. Det er ikke målet 
at give en udtømmende forklaring på alle aspekter og krav for 
udarbejdelse eller certificering af et ledelsessystem.

Din virksomhed præsterer bedre med en certificering i et 
ledelsessystem efter en international anerkendt standard. Samtidig 
sender I et stærkt signal til omverdenen om, at I arbejder målrettet 
med jeres kvalitet. I DNV GL Business Assurance kender vi vejen til 
en succesfuld certificering.

Virksomheder over hele verden, i alle størrelser og brancher, 
implementerer ledelsessystemer, efter forskellige nationale som 
internationale standarder, hvor interesseorganisationen ISO nok er 
den mest kendte, med deres standarder som ISO 9001 og ISO 14001.

Kort om DNV GL
DNV GL Business Assurance er en af verdens førende 
certificeringsorganer. Vores omfattende lokale tilstedeværelse, 
globale erfaring og anerkendte kompetence inden for risikostyring 
gør os til den ideelle partner for alle typer virksomheder. 

Vi hjælper virksomheder med at skabe ansvarlig business perfor-
mance. Det gør vi ved at levere certificerings-, verifikations-, assess-
ment- og træningsservices, der er målrettet den enkelte virksom-
heds behov.

DNV GL Business Assurance har eksisteret siden 1864 og udstedt 
mere end 70.000 certifikater på verdensplan. Vi har et netværk på 
omkring 2.000 medarbejdere i 48 lande og er en del af DNV GL-
koncernen, som er ejet af en uafhængig fond.
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Hvorfor få et ledelsessystem
Samfundet stiller stadig større krav til virksomhedernes ansvar for 
kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø, sikkerhed, datahåndtering og 
bæredygtighed (CSR). Der er nul-tolerance over for produktfejl, 
og det kan koste dyrt at fejle. 

En ting er de bøder, som overtrædelse af reglerne kan medføre. 
Tab af goodwill over for kunder og samarbejdspartnere kan 
imidlertid vise sig langt mere bekosteligt.
 

En skarpere virksomhed

Mange virksomheder oplever, at deres kunder stiller direkte 
krav om certificering. Der efterspørges ærlighed, konsistens og 
gennemskuelighed - og det hele skal kunne dokumenteres. 

Men uanset, om dine kunder forventer, at I er certificeret efter 
bestemte standarder eller ej, så er der store gevinster at høste 
ved at sætte jeres processer i system. I bliver ganske enkelt mere 
effektive i produktionen og mere attraktive over for jeres kunder. 

Desuden forebygger I fejl - og hvis de alligevel opstår, kan I 
hurtigt spore, hvor det er gået galt.

I DNV GL Business Assurance arbejder vi blandt andet med 
ledelsessystemer inden for:

 ■ Kvalitet (ISO 9001)

 ■ Miljø (ISO 14001)

 ■ Energi (ISO 50001)

 ■ Arbejdsmiljø (OHSAS 18001; erstattes af ISO 45001)

 ■ Informationssikkerhed (ISO 27001)

 ■ Fødevaresikkerhed (ISO 22000)

 ■ og mange flere

Certificering efter en standard kan kun gives af en  
uafhængig tredjepart som DNV GL Business Assurance.
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Derfor skal du vælge en 
anerkendt standard

Der findes mange certificeringsstandarder - og mindst lige så mange 
udbydere. Med en international anerkendt standard får du med 
garanti markedets bedste system til at skabe effektfulde forandringer 
i din virksomhed. Og du er garanteret, at de, der certificerer dig, er 
kompetente og professionelle. 

Man skal nemlig være godkendt til at være såkaldt 
’akkrediteringsorgan’, som DNV GL Business Assurance er det. 

Klar på fremtidens udfordringer

Med et effektivt ledelsessystem, der er skræddersyet til jeres 
forretningsprocesser, kan I systematisk opretholde og forbedre 
organisationens samlede præstation. Og I kan dokumentere 
forbedringerne og skabe tillid hos kunder og interessenter.

Andre fordele ved et ledelsessystem efter en international anerkendt 
standard er:

 ■ Adgang til nye markeder

 ■ Tiltrækning af kvalificerede medarbejdere

 ■ Løbende effektivitetsforbedringer

 ■ Bedre læring i organisationen

 ■ Smidigere implementering af projekter

 ■ Mindre bureaukrati

 ■ Reducering af tidsspild 

DNV GL Business Assurance er godkendt til at udstede 
certificeringer af DANAK, som er det nationale 
akkrediteringsorgan i Danmark. 

Vejen til  
certificering

Når I har afklaret, hvilken certificering I ønsker, er første vigtige skridt 
at beskrive, hvad I skal have ud af indsatsen. Hvorfor er det attraktivt 
for jer at arbejde målrettet med kvaliteten, og hvilke synlige resultater 
skal det føre det? En certificering indebærer en del arbejde, så det er 
afgørende, at I har målet helt på plads.

Det er ikke nok, at ledelsen alene er begejstret - der skal skabes en ny 
kultur i hele organisationen, som involverer samtlige medarbejdere. 
Alle i virksomheden skal kunne se gevinsten. Derfor skal I nøje 
overveje, hvordan I engagerer medarbejdere og forbereder dem på, 
hvad der kommer til at ske. 

En enkel manual

Dernæst skal I formulere planer og fordele opgaverne, så alle kender 
deres rolle i processen. Det hele skal munde ud i en håndbog i 
virksomhedens ledelsessystem, som på enkel vis beskriver de 
nødvendige politikker og procedurer. 

I håndbogen giver I en præcis beskrivelse af organisationen og jeres 
”best practice” - og ikke mindst, hvordan I arbejder med de løbende 
forbedringer.

Kommunikation og træning er nøglen til en vellykket 
implementering.
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Vores tre skridt til 
certificering

Det er vigtigt, at I vælger det rette certificeringsorgan til 
opgaven. I DNV GL Business Assurance har vi en plan, der 
hjælper jer sikkert igennem processen og styrer jer udenom de 
typiske faldgruber. 

Man skal nemlig være godkendt til at være såkaldt 
’akkrediteringsorgan’, som DNV GL Business Assurance er det. 

1. Kom-i-gang

Få gennemført en Kom-i-gang analyse af DNV GL Business 
Assurance, hvor vi støtter jer på disse områder:

 ■ Analyse af jeres eksisterende ledelsessystem, så I fra start får 

et overblik over, hvad I mangler

 ■ Gennemgang af standarden sammen med jer, så I bliver  

bekendt med kravene og kan gennemskue, hvor  

standarden giver mest mening for jer

 ■ Gennemførsel af ledelsesworkshop, så ledelsen får den 

nødvendige viden om risici og muligheder

2. Træningspakke

De ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for at 
implementere og vedligeholde ledelsessystemet, skal have et 
grundigt kendskab til standarden og til de interne audits. DNV 
GL Business Assurance tilbyder en række relevante kurser og 
træning til netop dette formål:

 ■ Intern Auditor-træning

 ■ Kick-off træning for medarbejdere

 ■ Workshops for ledelse

 ■ Forenkling af ledelsessystemer

3. Præ-audit

Vi anbefaler altid at gennemføre præaudit. En præ-audit er en 
stikprøveundersøgelse af ledelsessystemet, inden den formelle 
certificeringsproces. 

Med en præ-audit får I et fyldestgørende billede af, hvor langt 
I er fra at opfylde standardens krav. Samtidig viser den, hvilke 
opgaver der skal gennemføres for at blive helt klar. I kan med 
andre ord målrette jeres indsats i slutspurten.
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Risk Based Certification
  
DNV GL Business Assurance gennemfører alle audits ud fra vores certificeringsmetode Risk Based Certification, som er mere end en traditionel 
audit. Med Risk Based Certification tager auditeringsprocessen afsæt i en række fokusområder, hvilket gør vores audits mere målrettede og 
mere anvendelige for din virksomhed. 

Hvad er jeres fokusområder

Fokusområderne er de områder i ledelsessystemet, hvor effektiv ledelse er mest vigtig for at nå jeres vigtige mål - man kan kalde dem 
’virksomhedens kritiske punkter’. Vi fastlægger dem i fællesskab inden audit ved at gennemgå disse spørgsmål:

 ■ Mål: Hvad er jeres vigtigste mål?
 ■ Risici: Hvad er de væsentligste risici?
 ■ System: Hvordan styres jeres risici i ledelsessystemet?
 ■ Fokusområde: Hvad skal der sættes fokus på i næste audit? 

Brugbar status

Alle audits rapporteres med en konklusion og rating for hvert fokusområde. Denne konklusion giver jeres ledelse et klart og 
hurtigt overblik over, hvor langt I er, og hvor I kan forbedre jer. I får desuden en samlet audit-rapport sammen med en liste over 
eventuelle afvigelser, forbedringsforslag, bemærkninger og lignende.

Vores auditprogrammer skræddersys ud fra jeres fokusområder - og auditor har dem i centrum i alle interviews. 
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Sådan er praksis
Overtagelse af eksisterende certifikater
Er I allerede certificeret, kan vi nemt og enkelt overtage de 
gældende certifikater. DNV GL Business Assurance gennemfører en 
vurdering af jeres nuværende certificeringsstatus fra jeres tidligere 
certificeringsudbyder - og på denne baggrund udsteder vi et DNV 
GL Business Assurance certifikat med samme løbetid, som på jeres 
tidligere certifikat.

Dokumentationsgennemgang og indledende 
besøg

Processen starter med en dokumentationsgennemgang og et 
indledende besøg. Vi gennemgår jeres samlede ledelsessystem 
(håndbogen) for at sikre, at I opfylder standardens krav. 
På det indledende besøg kommer vi desuden omkring 
dokumentation, legale bestemmelser, intern audit og ledelsens 
evaluering. Som afslutning på det indledende besøg får I en 
konklusion på, om I er klar til et certificeringsaudit.

Certificeringsaudit & certifikat

Formålet med en certificeringsaudit er at vurdere og verificere, at 
implementeringen af det samlede ledelsessystem stemmer overens 
med kravene i standarden. Et certificeringsaudit finder typisk sted 
nogle uger efter det indledende besøg.
Lever ledelsessystemet op til standarden, modtager I en status-
rapport, hvori vi indstiller jer til certificering. Der kan dog være 
enkelte afvigelser, der skal klares, inden I kan modtage et certifikat. 
Certifikatet gælder for 3 år.

Periodiske audit

Formålet med at udføre periodiske opfølgningsaudits er at sikre, at 
det certificerede ledelsessystem er vedligeholdt og til stadighed er i 
overensstemmelse med standarden og certifikatbetingelserne. 
Det er nødvendigt med periodiske audits hvert år, for at jeres 
certifikat skal bevare sin gyldighed. 

Re-certificeringsaudit

Efter en 2-årig periode med periodiske audits gennemføres 
en re-certificering, som i store træk følger samme principper 
og praksis som et certificeringsaudit, herunder også en 
dokumentationsgennemgang.
Rapporteringen fra re-certificeringsaudit danner basis for, at I kan  
få fornyet jeres certifikatet.

Hvorfor os
DNV GL Business Assurance tilbyder mere end en traditionel 
certificering. Vi er din samarbejdspartner, der støtter dig i løbende 
forbedringer og ansvarlig business performance. Derfor får du hos os:

Forretningsorienteret tilgang

Med vores risikobaserede tilgang har vores auditorer et skarpt blik for, 
hvordan jeres ledelsessystem håndterer vigtige risici og svagheder.

Integrerede service

Vi vurderer jeres ledelsessystem op imod flere områder – typisk 
kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, klima og bæredygtighed.

Værdiskabende samarbejdsproces

Vi gennemfører vores interviews i en coachende, konstruktiv tone 
med fokus på at finde frem til væsentlige forbedringer.

Lokale kontorer = lokal service

Vores auditorer taler jeres sprog og kender den nationale lovgivning 
og de lokale markedsforhold.

Kompetente auditorer

Vi kender jeres organisationstype og er uddannet til at forstå jeres 
udfordringer - herunder sammenhæng mellem forretningsmål og 
operationelle processer.

Stærkt branchekendskab

Vi har et af de strengeste uddannelses- og kvalifikationsprogrammer 
i branchen. Det er jeres garanti for, at vores services leveres med høj 
kvalitet hver gang, overalt.

OM DNV GL - BUSINESS ASSURANCE

DNV GL Business Assurance er et af verdens førende certificeringsorganer. 
Vi hjælper vores kunder med at sikre virksomhedens resultater inden for 
ledelse, produkter, medarbejdere, udstyr og leverandørstyring gennem 
certificeringer, verifikation, godkendelser, kurser og kompetenceudvikling. 
Vi indgår partnerskaber med vores kunder og hjælper dem med at 
opbygge bæredygtige forretninger og skabe troværdighed i forhold til 
virksomhedens interessenter.

DNV GL koncernen opererer i mere end 100 lande, hvor over 16.500 
medarbejdere dagligt arbejder engageret på at hjælpe vores kunder med at 
gøre verden ”safer, smarter and greener”

Kontakt os på: dnvbadk@dnvgl.com eller telefon +45 39 45 48 00
Besøg os på: www.dnvgl.dk/certificering 


