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Sjekkliste for å vurdere bedriftens modenhet for kontinuerlig 
forbedring av arbeidsmiljøet 
Sjekklisten brukes for å avklare hvilke områder som må prioriteres for å lykkes med 
etablering og implementering av ledelsessystemet for arbeidsmiljø iht. ISO 45001 i bedriften.   

Ledergruppen, AMU og eventuelt andre nøkkelpersoner vurderer modenhetsnivået på en 
skal fra 1 til 5, fra lav til høy grad av modenhet og ivaretagelse av de aktuelle sjekkpunktene. 

Bedriften bør være på nivå 4 og 5 for å være tilstrekkelig moden til å bli sertifisert. 

 

Sjekkpunkter Nivå 1 - 5 Merknader 
Lederskap 
1. Vi har kunnskap om alle relevante risikoer og 

muligheter til forbedring som påvirker virksomheten 
og våre prosesser. 

  

2. Vi gjennomgår jevnlig endringer i interne og eksterne 
forhold som påvirker vår virksomhet. 

  

Policy, mål og planer 
3. Vår policy er kjent for alle, og er relevant for vår 

virksomhet. 
  

4. Tiltak og aksjoner for å oppnå målene våre er 
forankret i de verdiskapende prosesser. 

  

5. Vi følger regelmessig opp våre planer som skal bidra 
til måloppnåelse. 

  

6. Vi evaluerer virkningen av tiltak som vi har 
gjennomført. 

  

Samsvarsforpliktelser 
7. Vi har oversikt er alle relevante myndighetskrav, og vi 

er opptatt av å oppfylle alle relevante 
myndighetskrav. 

  

Ansvar og myndighet 
8. Ansvar og myndighet er fordelt og kommunisert til 

alle.  
  

Overvåking og evaluering av prestasjon 
9. Alle får regelmessig informasjon om hvordan 

virksomheten ligger an i forhold til målene våre 
  

Intern revisjon 
10. Vi gjennomfører internrevisjoner iht. vårt 

revisjonsprogram 
  

11. Vi bruker resultater fra interne revisjoner til å 
forbedre oss. 

  

Ledelsens gjennomgåelse 
12. Alle får informasjon om ledelsens relevante 

prioriteringer, og beslutninger som tas i forbindelse 
med ledelsens gjennomgåelse 
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Sjekkpunkter Nivå 1 - 5 Merknader 
Avvik og korrigerende tiltak 
13. Vi har et velfungerende avvikssystem, og har kultur 

for at alle gir beskjed om feil og mangler. 
  

14. Vi er gode til å finne ut hva vi skal gjøre for å rette 
opp det som ikke fungerer. 

  

Kontinuerlig forbedring 
15. Vi er flinke til å utnytte muligheter til å forbedre oss.   

 
Planlegging og organisering av arbeidet 
16.  Vi sørger for at virksomheten vår er innrettet på en 

slik måte at alle som utfører arbeid på vegne av 
virksomheten er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

  

17.  Vi stiller krav til at arbeidsmiljøet hos våre 
underleverandører er fullt forsvarlig. 

  

18.  De ansatte blir involvert i beslutningsprosesser som 
påvirker arbeidsmiljøet og utførelse av 
arbeidsoppgaver. 

  

19.  Ledelsen tar ansvar for å beskytte de ansattes helse 
og sikkerhet. 

  

20.  Vi gjennomfører risikovurderinger av farer i 
arbeidsmiljøet i alle våre prosesser. 

  

21.  Alle ansatte inkludert verneombudet, er involvert i 
forbindelse med risikovurderinger av farer i 
arbeidsmiljøet. 

  

22.  Risikovurderingen omfatter alle som har tilgang til 
arbeidsplassen. 

  

23.  Vi gjennomfører risikovurderinger før vi iverksetter 
endringer i virksomheten. 

  

24.  Vi identifiserer muligheter for å forebygge 
arbeidsrelaterte helseplager. 

  

25.  Alle blir informert om risikoer som kan være 
forbundet med arbeidet. 

  

26.  Ved innkjøp av arbeidsutstyr stiller vi krav som sikrer 
et godt arbeidsmiljø. 

  

27.  Vi kartlegger regelmessig fysiske og psykososiale 
forhold i arbeidsmiljøet. 

  

28.  Alle er gjort er kjent med at de aktivt må medvirke 
ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for 
å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. 

  

29.  Vi evaluerer regelmessig effekten av 
risikoreduserende tiltak. 

  

 
 

 

 


