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Hva er et «ISO» sertifikat ?
• Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt 

ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter 
standarden for god kvalitetsledelse og er 
funnet å være i tråd med den        kilde: DNVGL

• «ISO sertifisering» = Akkreditert 
Sertifisering  i henhold til ISO xxx

• ISO utfører ikke sertifisering, men 
tilrettelegger standarder for sertifisering



ISO tilrettelegger 
standarder for 
sertifisering ?

• Oftest standarder som 
slutter på ISO xxxx 1 

• Standarder som er 
tilrettelagt for sertifisering 
har alltid «skal krav»



Hva er akkreditert sertifisering?
• Akkreditert ISO-sertifisering er en godkjenningsordning 

hvor et godkjent (akkreditert) selskap utsteder et sertifikat 
for et system, en person eller et laboratorie.

• Sertifikatet er et bevis på at en organisasjon eller bedrift 
etterlever krav i den standarden som er referanse for 
sertifikatet.

• NS EN ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet
• NS-EN ISO 14001 Ledelsessystem for miljø  
• NS- ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø
• NS 6600:2021 Ledelsessystem for renhold i helse-og

omsorgstjenesten  ?
®Veritech

® akkreditert.no



Hvem står bak 
sertifiseringsordningen?

• Norsk Akkreditering er ansvarlig for 
akkreditert sertifisering i Norge og 
godkjenner sertifiseringsorganene.

• Akkrediterte sertifiseringsorganer 
(sertifiseringsselskaper) tilbyr og 
utfører akkrediterte «ISO» 
sertifiseringer.

® Standard.no

® Akkreditert.no 

® ISO.org



Hvem er disse akkrediterte 
sertifiseringsorganene ?

• Det er pr. oktober 2021 i Norge 9 stk
sertifiseringsselskaper som er akkreditert av 
Norsk Akkreditering for akkreditert 
sertifisering av ledelsessystemer. 
www.akkreditert.no

• Alle utstedte sertifikater av akkrediterte 
sertifiseringsselskaper har samme verdi 

• Det er stort sett bransjeerfaring til 
sertifiseringsselskapet, pris og 
kvalifikasjoner til revisorer som velges som  
kriterier for valg av sertifiseringsselskap
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http://www.akkreditert.no/


Eksempel på en sertifiseringsprosess
Fase 1: Avtale om sertifisering

Inngåelse av 
avtale

Inngåelse av avtale om sertifisering  

Etablere kontakt med 
revisor fra 

sertifiseringsorganet

Trinn1 
Forrevisjon/
planmøte

Trinn 2 
Sertifiseringsrevisjon

ISO sertifikat

Vedlikehold 
3-års kontrakt

Trinn 1 Forrevisjon Sertifiseringsrevisjonen Sertifikatet varer i 3 år.

® Veritech.no 



Eksempel på en sertifiseringsprosess
Fase 2 : Sertifiseringsprosessen

Inngåelse av 
avtale

Inngåelse av avtale om sertifisering  

Etablere kontakt med 
revisor fra 

sertifiseringsorganet

Trinn1 
Forrevisjon/
planmøte

Trinn 2 
Sertifiseringsrevisjon

ISO sertifikat

Vedlikehold 
3-års kontrakt

Trinn 1 Forrevisjon Sertifiseringsrevisjonen Sertifikatet varer i 3 år.

® Veritech.no 



Eksempel på en sertifiseringsprosess
Fase 3 : Vedlikehold av sertifikatet(ene) 

Inngåelse av 
avtale

Inngåelse av avtale om sertifisering  

Etablere kontakt med 
revisor fra 

sertifiseringsorganet

Trinn1 
Forrevisjon/
planmøte

Trinn 2 
Sertifiseringsrevisjon

ISO sertifikat

Vedlikehold 
3-års kontrakt

Trinn 1 Forrevisjon Sertifiseringsrevisjonen Sertifikatet varer i 3 år.

® Veritech.no 



Hvorfor sertifisering ?

• Fordeler
• Krav til sertifisering for å 

ha tilgang til enkelte  
markeder

• Vil sikre at 
ledelsessystemet er 
levende

• God innspill fra revisor 
ved årlige revisjoner

• Sikre kontinuelrig
forbedring

• Et verktøy for at 
ledelsens skal  unne nå 
sine mål

• Ulemper
• Er en kostnad
• Krever ressurser for å 

vedlikeholde et system
• Kan virke rigid 
• Kan oppleves som 

forsinkende ved at man 
skal følge en 
prosedyre/rutine



Sagt om ISO ?

• Jeg sparte inn alle kostnader ved sertifisering ved første internrevisjon
• Vi ville aldri kunne holde vår kvalitetsystem levende uten årlig besøk 

fra revisor
• Endelig fikk vi orden på våre dokumenter
• ISO ble vårt viktigste verktøy for å nå våre mål
• Det å være «ISO» sertifisert innebærer også en forpliktelse til å 

etterlever standarden(ene). Man kan miste et sertitikat hvis man ikke 
etterlever kravene fra sertifiseringsorganet



Magnus Robbestad
Foredragsholder: 

67 83 87 00
salg@standard.no 
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