
Sjekkliste for GAP-analyse 
ISO 45001:2018



4 - Organisasjonens kontekst

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

4.1 Forstå organisasjonen og 
organisasjonens kontekst

4.2 Forstå behovene og 
forventningene hos 
interessepartene

4.3 – DK Bestemme omfanget av 
ledelsessystemet for 
arbeidsmiljø

4.4 Ledelsessystem for 
arbeidsmiljø



5 - Lederskap

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

5.1 Lederskap og forpliktelse

5.2 – DK Arbeidsmiljøpolicy

5.3 – DK Organisasjonens roller, 
ansvar og myndighet

5.4 Konferering og 
deltakelse med 
arbeidstakere



6 - Planlegging

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

6.1 Tiltak for å håndtere risikoer og muligheter

6.1.1 - DK Generelt

6.1.2 Identifisering av farer og 
vurdering av risiko og 
muligheter

6.1.3 - DK Bestemmelse av 
lovfestede krav og andre 
krav 
(Samsvarsforpliktelser)

6.1.4 Planlegging av tiltak



6 - Planlegging

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

6.2 Arbeidsmiljømål og planlegging for å oppnå målene

6.2.1 - DK Arbeidsmiljømål

6.2.2 - DK Planlegge for å oppnå 
arbeidsmiljømål



7 - Støtte

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

7.1 Ressurser

7.2 - DK Kompetanse

7.3 Bevisstgjøring

7.4 Kommunikasjon

7.4.1 Generelt

7.4.2 - DK Intern kommunikasjon

7.4.3 - DK Ekstern kommunikasjon



7 - Støtte

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

7.5 Dokumentert informasjon

7.5.1 Generelt

7.5.2 Oppretting og 
oppdatering

7.5.3 Styring av dokumentert 
informasjon



8 - Drift

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

8.1 Planlegging og styring av drift

8.1.1 - DK Generelt

8.1.2 Eliminere farer og 
redusere 
arbeidsmiljørisikoer

8.1.3 Endringsledelse



8 - Drift

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

8.1.4 Anskaffelse

8.1.4.1 Generelt

8.1.4.2 Kontraktører

8.1.4.3 Utkontrahering

8.2 - DK Kriseberedskap og -
respons



9 – Evaluering av prestasjon

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering av prestasjon

9.1.1 - DK Generelt

9.1.2 - DK Evaluering av samsvar



9 – Evaluering av prestasjon

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

9.2 Intern revisjon

9.2.1 Generelt

9.2.2 - DK Internt revisjonsprogram

9.3 - DK Ledelsens 
gjennomgåelse



10 – Forbedring

DK = Krav til dokumentasjons som gjelder uavhengig av organisasjon 
DK = Krav til dokumentasjons der dette er «relevant» for virksomhetens aktiviteter

Vurdering av status
Samsvar:        Noe mangler:       Ikke samsvar: 

ISO 45001 Krav Henvisning til
dokumentert informasjon

Status Kommentarer

10.1 Generelt

10.2 - DK Hendelse, avvik og 
korrigerende tiltak

10.3 - DK Kontinuerlig forbedring
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	2-2: Virksomheten skal sikre at kravene i ledelsessystemet for arbeidsmiljø oppfylles av kontraktørene og deres arbeidstakere.
	3-1: 
	3#status: [Status]
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