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Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at
organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder 
krever produkter med egenskaper som tilfreds-
stiller deres behov og forventninger. Disse 
behovene og forventningene er uttrykt i produkt-
spesifikasjoner og samlet referert til som
kundekrav. Kundekrav kan spesifiseres i kontrakt 
av kunden eller kan bestemmes av organisa-
sjonen selv. I begge tilfeller er det kunden som 
til sist bestemmer om produktet er akseptabelt. 
Fordi kundebehov og forventninger endres, og på 
grunn av konkurransepress og tekniske ny-
vinninger, tvinges organisasjoner til å kontinuerlig 
forbedre sine produkter og prosesser.

Anvendelse av kvalitetsstyringssystemer opp-
muntrer organisasjoner til å analysere kunde-
krav, fastsette prosesser som bidrar til å oppnå 
et produkt som er akseptabelt for kunden, og å 
holde styring på disse prosessene. Et kvalitets-
styringssystem kan gi rammeverket for kontinu-
erlig forbedring for å øke sannsynligheten for å 
oppnå kundetilfredshet og andre interesse-
parters tilfredshet. Det gir organisasjonen og
dens kunder tillit til at den er i stand til å levere 
produkter som konsekvent oppfyller krav. 
 
Dette heftet inneholder en oversikt over standar-
der for kvalitetsstyring, og alle standardene kan 
kjøpes hos Standard Online AS. Spørsmål om 
standardene kan rettes til Standard Norge.

Fullstendig oversikt over Norsk Standard finnes 
på www.standard.no.
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Standard Onlines tjenester
Å jobbe etter standarder som ikke lenger er gyldige, kan 
ha store økonomiske konsekvenser. Vi anbefaler å bruke 
en av våre tjenester:

Abonnement på web er det enkleste. Da er du garantert 
alltid å ha standardene dine tilgjengelige bare et muse-
klikk unna - døgnet rundt. Vi sørger for at de alltid er 
oppdatert. Alt om dette finner du på www.standard.no.

Abonnement på papir er et alternativ dersom du ønsker å 
ha tilgang til standardene i trykt form. Standardene leve-
res da per post straks en ny utgave foreligger.  

Overvåking av enkeltstandarder eller grupper av standar-
der kan vi også tilby deg. Du får melding på e-post når en 
ny standard som du er interessert i, foreligger.

Kjøp av standarder enkeltvis gjør du enklest i vår nettbutikk.

Utenlandske standarder leveres på forskjellige måter 
avhengig av avtalen den enkelte leverandør tilbyr. Det kan 
være på papir sendt fra oss, som lenke til nedlasting sendt 
deg på e-post eller i våre ”abonnement på web”-løsninger.

Nettbutikk på www.standard.no er lett å manøvrere seg 
gjennom, fra søk til kjøp av standarder. Ved bruk av denne 
nettbutikken sparer du og din virksomhet både tid og 
penger.

Norsk Standard fastsettes av Standard Norge, som repre-
senterer Norge i ISO (International Organization for Stan-
dardization) og CEN (Comité Européen de Normalisation).

Standard Online AS er standardiseringens salgsselskap, 
og utgir Norsk Standard og relaterte publikasjoner.
Standardiseringsarbeidet skjer i regi av Standard Norge, 
Norsk Elektroteknisk Komite og Post- og teletilsynet.

Forsiden:
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De viktigste standardene i ISO 9000-familien 
(per oktober 2012) 
 
NS-EN ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi 
Denne standarden definerer termer og beskriver grunntrekkene ved et kvalitetsstyringssystem. 
Standarden egner seg for: 
 
• organisasjoner som vil opprette et kvalitetsstyringssystem 
•  de som er opptatt av terminologi for kvalitetsstyring (f.eks. leverandører, kunder, lovgivere) 
•  de som bedømmer kvalitetsstyringssystemer eller reviderer det for samsvar med kravene i 

NS-EN ISO 9001 (f.eks. revisorer, lovgivere, sertifiseringsorgan) 
•  de som gir råd eller opplæring om hvilke kvalitetsstyringssystemer som er hensiktsmessig 

for en organisasjon 
•  de som utvikler andre standarder for styringssystemer 
 
 
NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring - Krav 
Denne standarden angir krav til et kvalitetsstyringssystem når en organisasjon: 
 
• trenger å bevise sin evne til kontinuerlig å levere varer eller tjenester som oppfyller krav fra 

kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter, og 
• har som mål å bedre kunders tilfredshet ved anvendelse av systemet, inkludert prosesser 

for kontinuerlig forbedring og sikring av systemet og sikringen av overensstemmelse med 
krav fra kunder og aktuelle lovbestemte krav. 

 
Alle kravene i denne standarden er generelle og ment å kunne brukes alle organisasjoner 
uavhengig av type, størrelse, og vare eller tjeneste som leveres. Dersom noen krav i denne 
standarden ikke er aktuelle på grunn av organisasjonens oppgaver eller produktene som 
leveres, kan det vurderes å utelate krav(ene). Dersom det skjer kan påstander om 
overensstemmelse med standarden bare aksepteres når utelatelsene er begrenset til kravene i 
punkt 7, og når slike utelatelser ikke innvirker på organisasjonens evne til eller ansvar for å 
levere en vare eller tjeneste som oppfyller krav fra kunder og aktuelle lovbestemte krav. 
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NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer 
Denne standarden gir veiledning om: 
 
• prinsippene for revisjon 
•  planlegging og styring av et revisjonsprogram 
•  planlegging og utførelse av en revisjon av et styringssystem 
•  kompetansen til og evaluering av en revisor og et revisjonslag. 
 
Det er et krav i NS-EN ISO 9001 at organisasjonen planlegger og gjennomfører interne 
revisjoner for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer, at det er hensiktsmessig og 
det oppfyller kravene i standarden og organisasjonens egne krav. 
NS-EN ISO 19011 kan brukes når organisasjonen har behov for å etablere og styre et 
revisjonsprogram eller når den har behov for revisjon av et bestemt emne i 
kvalitetsstyringssystemet. Standarden kan også brukes når det er behov for revisjon av en 
kundes kvalitetsstyringssystem. 
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Standarder for kvalitetsstyring 
 
Standardens nummer Tittel 
NS-EN ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi C, N 
NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring - Krav A, N 

NS-EN ISO 9004 Styring for vedvarende fremgang i en organisasjon - Kvalitetsstyring 
som metode B, N 

ISO 10001 
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of 
conduct for organizations C 

NS-ISO 10002 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for organisasjoners 
behandling av klager C, N 

ISO 10003 
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute 
resolution external to organizations C 

ISO 10004 
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for 
monitoring and measuring 

NS-ISO 10005 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsplaner C, N 

NS-ISO 10006 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i 
prosjekter B, N 

NS-ISO 10007 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for konfigurasjonsstyring C 
NS-EN ISO 10012 Styringssystemer for målinger - Krav til måleprosesser og måleutstyr B 
SN-ISO/TR 10013 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring C, N 

ISO 10014 Quality management - Guidelines for realizing financial and economic 
benefits C 

ISO 10015 Quality management - Guidelines for training C 
ISO/TR 10017 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 C 

ISO 10018 
Quality management -- Guidelines on people involvement and 
competence 

NS-ISO 10019 Retningslinjer for valg av konsulenter til systemer for kvalitetsstyring 
og bruken av deres tjenester C 

NS-EN ISO 19011  Retningslinjer for revisjon av styringssystemer N 
A = Standarder med krav til styringssystemer 
B = Standarder som gir veiledning om styringssystemer 
C = Standarder som er gir tilleggsinformasjon om enkelte deler av styringssystemer eller om støttende funksjoner 
N = Oversatt til norsk 
 
 
ISO 9001:2008 Introduction and Support Package 
• Guidance on ISO 9001:2008 sub-clause 1.2 Application 
• Guidance on the documentation requirements of ISO 9001:2008 
• Guidance on the Terminology used in ISO 9001 and ISO 9004 
• Guidance on the concept and use of the process approach for management systems 
• Guidance on “Outsourced Processes” 
Disse er tilgjengelige via www.iso.org. 
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Standarder om kvalitetsstyring – bransjeorienterte 
 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
Standardens nummer Tittel 

NS-ISO/IEC 90003 Programvareteknikk - Retningslinjer for bruk av NS-EN ISO 9001:2000 
for programvare til datamaskiner  

ISO/IEC 90005 
Systems engineering - Guidelines for the application of ISO 9001 to 
system life cycle processes 

NS-EN ISO/IEC 19796-
1: 

Informasjonsteknologi - Læring, utdanning og opplæring - 
Kvalitetsstyring, -sikring og -måling - Del 1: Generell tilnærming  

 
 
Helse 
Standardens nummer Tittel 

NS-EN ISO 13485 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle 
regelverk 

CEN ISO/TR 14969 Medical devices - Quality management systems - Guidance on the 
application of ISO 13485:2003 

NS-EN ISO 14971 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr 
NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier - Særskilte krav til kvalitet og kompetanse  
ISO 15190 Medical laboratories - Requirements for safety 

CEN/TS 15224 System for kvalitetsstyring i helsetjenesten - Veiledning for bruk av NS-
EN ISO 9001:2000 

CEN/TR 15592 Health services - Quality management systems - Guide for the use of 
EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement 

CEN ISO/TS 22367 
Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og 
kontinuerlig forbedring 

 
 
Emballasje 
Standardens nummer Tittel 

NS-EN 15593 
Emballasje - Styring av hygiene i produksjonen av 
næringsmiddelemballasje – Krav 

NS-EN SO 15378 Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av 
ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP)  

NS-EN ISO 16106 Emballasje - Transportemballasje for farlig gods - Emballasje for farlig 
gods, mellomstore bulkcontainere (IBC) og storemballasje - 
Retningslinjer for bruk av EN-ISO 9001 

 
 
Transport 
Standardens nummer Tittel 
NS-EN 9100 Aerospace series - Quality management systems - Requirements 

(based on ISO 9001:2000) and Quality systems - Model for quality 
assurance in design, development, production, installation and 
servicing (based on ISO 9001:1994) 
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NS-EN 9101 Kvalitetsstyringssystemer - Tilsynskrav for luftfart, romfart og 
forsvarsindustri 

NS-EN 9110 Systemer for kvalitetssikring - Krav til vedlikeholdsorganisasjoner 
innenfor luftfart 

NS-EN 9111 Aerospace series - Quality management systems - Assessment 
applicable to maintenance organizations (based on ISO 9001:2000) 

NS-EN 9120 Systemer for kvalitetssikring - Krav til distributører innenfor luftfart, 
romfart og forsvar 

NS-EN 9121 Aerospace series - Quality management systems - Assessment 
applicable to stockist distributors (based on ISO 9001:2000) 

NS-EN 13291-1 Produktsikring innenfor romfart - Generelle krav - Del 1: Politikk og 
prinsipper 

NS-EN 13291-2 Produktsikring innenfor romfart - Generelle krav - Del 2: 
Kvalitetssikring 

ISO 14300-1 Space systems - Programme management - Part 1: Structuring of a 
project 

ISO 14300-2 Space systems - Programme management - Part 2: Product 
assurance 

NS-EN 14736 Sikring av romfartsprodukter - Kvalitetssikring for prøvingssentre 
ISO/TS 16949 Quality management systems – Particular requirements for the 

application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant 
service part organizations 

NS-EN 12507 Transporttjenester - Veiledning for anvendelsen av NS-EN ISO 
9001:2000 innenfor veitransport, lagring, distribusjonssektoren og 
industrier for jernbanegods 

 
 
Diverse 
Standardens nummer Tittel 

IWA 2 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 
9001:2000 in education 

IWA 4 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 
9001:2008 in local government 

NS-ISO 20252 
Markeds-, opinions- og samfunnsundersøkelser - Terminologi og krav til 
tjenester 

CEN ISO/TS 29001 
Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - 
Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service 
forsyningsorganisasjoner 

IEC 60300-1 Dependability management - Part 1: Dependability management 
systems 

IEC 60300-2 Dependability management - Part 2: Guidelines for dependability 
management 

 
 
Styringssystemstandarder for andre fagområder 
Standardens nummer Tittel 
NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning 
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NS-EN ISO 14001 Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning  

NS-EN ISO 14004 
Miljøstyringssystemer - Generelle retningslinjer om prinsipper, 
systemer og understøttende teknikker 

ISO 14005 
Environmental management systems -- Guidelines for the phased 
implementation of an environmental management system, including 
the use of environmental performance evaluation 

NS-EN ISO 14050 Miljøstyring - Terminologi 

ISO/IEC 20000-1 
Information technology - Service management - Part 1: Service 
management system requirements 

ISO/IEC 20000-2 
Information technology - Service management - Part 2: Code of 
practice 

ISO/IEC TR 20000-3 
Information technology - Service management - Part 3: Guidance on 
scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1 

ISO/IEC TR 20000-4 
Information technology - Service management - Part 4: Process 
reference model 

ISO/IEC TR 20000-5 
Information technology - Service management - Part 5: Exemplar 
implementation plan for ISO/IEC 20000-1 

NS-ISO 20121 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning 

NS-EN ISO 22000 Systemer for styring av næringsmiddeltrygghet - Krav til virksomheter i 
næringsmiddelkjeden 

ISO/TS 22004 Food safety management systems - Guidance on the application of 
ISO 22000:2005 

ISO 22006 
Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 
9001:2008 to crop production 

NS-ISO 22300 Samfunnssikkerhet - Terminologi 
NS-ISO 22301 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav 

NS-ISO/IEC 27000 
Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Styringssystemer for 
informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi 

ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Information security 
management systems - Requirements 

NS-ISO/IEC 27002 
Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Administrasjon av 
informasjonssikkerhet 

NS-ISO/IEC 27005 
Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Styringssystemer for 
informasjonssikkerhet 

ISO 28000 ISO 28000Specification for security management systems for the 
supply chain 

ISO 28001 Security management systems for the supply chain - Best practices for 
implementing supply chain security, assessments and plans - 
Requirements and guidance 

ISO 28003 Security management systems for the supply chain - Requirements for 
bodies providing audit and certification of supply chain security 
management systems 

ISO 28004 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the 
implementation of ISO 28000 

ISO 30300 
Information and documentation -- Management systems for records -- 
Fundamentals and vocabulary 

ISO 30301 Information and documentation - Management systems for records – 
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Requirements 

NS-ISO 15489-1 
Informasjon og dokumentasjon - Dokumentasjonsforvaltning - Del: 1 
Generelle prinsipper 

SN-ISO/TR 15489-2 
Informasjon og dokumentasjon - Dokumentasjonsforvaltning - Del 2: 
Veiledning 

NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer 
NS-ISO/IEC 31010 Risikostyring - Metoder for risikovurdering  
 


