
Der findes mange standarder og virksomheden lever måske 
op til flere af dem. Men hvordan bringes de i stand til at 
styrke virksomheden og især vedligeholdet. Vigtige termer 
som Risk and Safety Management for produktion og vedli-
gehold - hvordan er der er sammenhængen mellem det og 
standarderne? 

Dagens program vil forsøge at sætte fokus på Risk and Safety 
Management og en række standarder, som mange virksom-
heder er certificeret i:

ISO 55001 Asset Management standard 
ISO 12100 Maskinsikkerhed 
OHSAS 18001 Arbejdsmiljø

I slutningen af 2017 forventes det, at den nye ISO 45001 
standard, der samler ISO 9001, 14001 og 18001 udkommer. 

Den nye og meget ambitiøse standard, varsler nye toner 
for ledelsessystemerne generelt, men giver samtidig flere 
redskaber til arbejdet. Virksomheder og organisationer skal 
med ISO 45001 vænne sig til at se ud over de umiddelbare 
sundheds- og sikkerhedsspørgsmål og blandt andet lade det 
omkringliggende samfunds forventninger indgå i arbejds-
miljøindsatsen. Det indebærer blandt andet et større indblik 
og engagement i underleverandører samt i virksomhedens 
egen indvirkning på nærmiljøet. Kodeordene er uden tvivl, at 
virksomhederne skal tage endnu mere ansvar.

12.30  Ankomst og registrering

12.50 Velkommen

13.00  Risk and Safety Management  
v/Søren Pedersen, FMS

 Søren ”Safety” Pedersen har arbejdet i 
Arbejdstilsynet, Esbjerg Brandskole, HSE 
Design Specialt i DONG Energy Wind Pow-
er. 

 Underviser Risk and Safety Management 
på maskinmesteruddannelse og læser 
på kandidatuddannelsen Risk and Safety 
Management AAU Esbjerg. Deltagere 
i arbejdsgruppen under DS S-588 med 
IEC61400-30 Safety. Forskninger i ”Risk 
Perception” i Offshore Vind industrien.

14.30  Kaffepause

15.00  ISO 45001 Hvad sker der? v/Kristian Glæ-
sel

 Kristian Glæsel er medforfatter og den 
danske oversætter af OHSAS 18001:2008 
og udnævnt international convener for 
udviklingen af den nye ISO 45001 stan-
dard, og dermed en af Danmarks mest 
erfarne auditorer og fortolkere af håndte-
ring og implementering af ledelsessyste-
mer.

16.00  Afslutning – tak for i dag.

Program, onsdag 8. november 2017

Risk and Safety Management giver plus på bundlinjen 
- også i vedligeholdet. 

TEMAKONFERENCE

Risk Management 

og standarder

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Onsdag 8. november 2017
Kl. 12.30 – 16.00

Sted
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Tilmelding 
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (ex. moms) 
Gratis for medlemmer af DDV
500 kr. for ikke-medlemmer.
500 kr. i no-show gebyr.

fordi vedligehold er mennesker


