
Sertifisering – fra OHSA18001 til ISO 45001 
Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as



 OHSAS prosjektgruppe har godkjent ISO 45001 som erstatter av OHSAS 
18001

 Det er besluttet en overgangsordning på tre år.

 Dette betyr at 12/3-2021 trekkes OHSAS 18001. Sertifiseringsorgan kan 
ikke utstede sertifikater etter OHSAS 18001 med lenger gyldighet enn 
denne datoen.

 Sertifiseringsorganene må legge retningslinjene i IAF MD 21:2018 til grunn 
for en overgang.

Fra OSHAS 18001 til ISO 45001



 Ved sertifisering eller resertifisering i henhold til OHSA 18001 blir sertifikat 
utløp 12/3-2021. 

 Overgang til ISO 45001 sertifikat når bedriften har tilpasset 
ledelsessystemet til denne standarden. Overgang kan skje ved:

- Resertifisering
- Oppfølgingsrevisjon
- Egen overgangsrevisjon

 Når overgangen fra OHSAS 18001 til ISO 45001 er gjennomført, er bedriften tilbake 
til opprinnelig treårs intervall. 

 For bedrifter som er sertifisert etter OHSAS 18001 må ledelsessystemet oppfylle alle 
krav i denne standarden frem til overgang til ISO 45001 er gjennomført. 

Tre års overgangsordning fra 12/3-2018



 Utgangspunktet er langt på vei som for OHSAS 18001, men 
sertifiseringsorganene har fått bindene rettingslinjer i IAF MD 22:2018. 
Noen momenter som påvirker krav til tidsbruk er:

 Antall personer som inngår i sertifiseringsomfanget. Omfatter alt personell, 
fast, midlertidige og deltid. Hvis det er inkludert i sertifiseringsomfanget, skal 
også ansatte hos leverandører og underleverandører som utfører arbeid 
under kontroll / styring av organisasjonen og som kan påvirke dens HMS 
prestasjon, inkluderes.

 HMS risiko kategori.  
 Integrert ledelsessystem og revisjon med andre standarder som ISO 9001 

og 14001

Sertifisering – ISO 45001



 Høy – omfatter bransjer som fiske (hav), oljeutvinning, verft *, bygg og 
anlegg, elektrisitetsverk, produksjon og montasje av metall strukturer, 
sykehus ++

 Middels – akvakultur, næringsmiddelindustri, treindustri, hoteller, mekanisk 
produksjon ++

 Lav – offentlig forvaltning, administrasjon, grossist og detalj handel, 
restauranter, finansvirksomheter ++

HMS risiko - kategorier
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