
Välkomna till MIS utbildning 

– Integration av 4 perspektiv i ett ledningssystem 
enligt ISO standarder 5 okt 2017 

Nu när ISO har levererat en gemensam struktur för 4 grundläggande perspektiv i en 3:e generations 
ledningssystem blir det betydligt enklare att tillämpa ett ledningssystem för perspektiven 
kvalitet/miljö ̈/arbetsmiljö ̈/säkerhet. Utbildningen kommer i gruppdiskussioner fokusera på ̊ hur vi som 
revisorer kan tolka och stödja en verksamhet i sitt arbete enligt ISO standarderna. Gruppdiskussionerna 
syftar till att alla delar med sig av sina egna erfarenheter, på så sätt blir erfarenhetsutbytet ännu större.  

Vi kommer att visa på möjligheterna med integration enligt ISO standarderna för kvalitet, arbetsmiljö, 
säkerhet och vi utgår från att ISO 14001:2015 är känd. Våra föreläsare är i sin vardag engagerade i 
tillämpningen av ISO standarderna och kommer den 5 oktober ge möjlighet att fördjupa sig i hur man kan 
integrera 4 grundläggande perspektiv i ett ledningssystem. För att alla ska kunna förbereda sig i deltagandet 
planeras 5 st informationsbrev (http//mis.iep.se) att publiceras för att vägleda inför seminariet. 

Plats: Essinge konferenscenter, Stora Essingen 
Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm, www.essingekonferens.se (Vi rekommenderar att du åker 
kommunalt till konferenscentret. Tvärbanan och Buss 1 stannar precis utanför) 
Föreläsare: Lennart Piper (certifieringsrevisor) m fl. 
Pris: Deltagaravgift inkl. lunch/för och eftermiddagsfika 2.500 kr exkl. moms, icke medlemmar 
4.000 kr exkl. moms, faktureras i samband med anmälan.  
För dig som ännu inte är medlem i MIS, tag chansen till en utbildning och prova på ett års 
medlemskap i MIS och betala endast medlemsavgiften på 762 kr som tillägg till deltagaravgiften.  

Anmäl på: http://dinkurs.se/46596 
 
Agenda: 
09.30-10.00  Mingel och fika 
10.00-10.30 7strukturen och integration med ISO 14001:2015 (Lennart Piper) 
10.30-10.50 Kvalitet enligt ISO 9001:2015 
10.50-11.30 Workshop 1: Revision av kvalitet i ett integrerat ledningssystem 
11.30-12.00  Redovisning och diskussion i storgrupp 
 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00-13.20  Arbetsmiljö enligt ISO 45001:2017 
13.20-14.00  Workshop 2: Revision av arbetsmiljö i ett integrerat ledningssystem 
14.00-14.30  Redovisning och diskussion i storgrupp  
14.30-14.50 Säkerhet enligt ISO 27001:2014 
14.50-15.30  Workshop 3: Revision av säkerhet i ett  integrerat ledningssystem 
15.30-16.00 Redovisning och diskussion i storgrupp  
16.00-16.30  Avslutande diskussion och kursutvärdering med diplom 
 
 
 
 
 


