Sjekkliste for GAP-analyse
ISO 45001:2018

4 - Organisasjonens kontekst
ISO 45001

Krav

4.1

Forstå organisasjonen og
organisasjonens kontekst

4.2

Forstå behovene og
forventningene hos
interessepartene

4.3 – DK

4.4

Henvisning til
dokumentert informasjon

Status
Status

Status

Bestemme omfanget av
ledelsessystemet for
arbeidsmiljø

Status

Ledelsessystem for
arbeidsmiljø

Status

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

Kommentarer

Beskrivelse:
• Avgrensing og anvendelsesområde for ledelsessystemet for arbeidsmiljø
• Hvordan systemet tar hensyn til kontekst og interesseparter
• Kort om aktivitetene, produktene og tjenestene som kan virke inn på
arbeidsmiljøprestasjon

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

5 - Lederskap
ISO 45001

Krav

5.1

Lederskap og forpliktelse

5.2 – DK

Arbeidsmiljøpolicy

5.3 – DK

Organisasjonens roller,
ansvar og myndighet

5.4

Henvisning til
dokumentert informasjon

Konferering og
deltakelse med
arbeidstakere

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

Status

Status

Status

Status

Kommentarer

Arbeidsmiljøpolicyen skal uttrykke den øverste ledelsen sin forpliktelse og retning i
arbeidsmiljøarbeidet
• Tildele ansvar og myndighet for relevante roller i ledelsessystemet for
arbeidsmiljø, og sikre at dette er kommunisert på alle nivå i organisasjonen.
• Organisasjonskart inkludert HMS-organisasjonen

• Virksomheten skal etablere prosesser for deltakelse og konferering med
arbeidstakere på alle nivå iht. kravene i ISO 45001 og relevant lovverk.
• Sørge for nødvendig tid, opplæring og ressurser for å sikre deltakelse og
konferering.
• Vurdere hindringer for deltagelse og konferering samt tiltak for å redusere
hindringer

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

6 - Planlegging
ISO 45001

Krav

Henvisning til
dokumentert informasjon

6.1

Tiltak for å håndtere risikoer og muligheter

6.1.1 - DK

Generelt

Status

Status

6.1.2

Identifisering av farer og
vurdering av risiko og
muligheter
Status

6.1.3 - DK

6.1.4

Bestemmelse av
lovfestede krav og andre
krav
(Samsvarsforpliktelser)
Planlegging av tiltak

Status

• Risikoer og muligheter
• Metoder, prosesser og tiltak som er nødvendige for å bestemme og håndtere
risikoer og muligheter.
• Virksomheten skal etablere prosesser for identifisering av farer der det tas hensyn
til blant annet organisering av arbeidet, psykososiale faktorer, infrastruktur og
aktiviteter, type av arbeidsoperasjoner, potensielle nødsituasjoner og endringer som
kan påvirke arbeidsmiljøet
• Arbeidsmiljørisikoer og andre risikoer skal vurderes med tanke på muligheter til
forbedring av arbeidsmiljøet og ledelsessystemet for arbeidsmiljø.

Virksomheten skal sørge for oppdatert oversikt over:
• Lovfestede krav
• Andre krav

Tiltak for å håndtere:
• Risikoer og muligheter
• Lovfestede krav og andre krav
• Og forberede seg på respons ved nødsituasjoner
Status

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

Kommentarer

Virksomhetens skal sørge for å ta hensyn til kontrollhierarkiet ved utforming av tiltak
og:
• Integrering av tiltakene i prosessene
• At tiltakene blir evaluert

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

6 - Planlegging
ISO 45001

Krav

6.2

Arbeidsmiljømål og planlegging for å oppnå målene

6.2.1 - DK

Arbeidsmiljømål

6.2.2 - DK

Henvisning til
dokumentert informasjon

Status

Status

Arbeidsmiljømålene:
• Skal være konsistente med arbeidsmiljøpolicyen
• Kunne måles eller evalueres
• Ta hensyn til krav, risikoer og muligheter, og resultater fra konferering med
arbeidstakerne
• Arbeidsmiljømålene skal følges opp, og kommuniseres

Status

Planer for å nå arbeidsmiljømål skal tydliggjøre:
• Hva som skal gjøres
• Nødvendige ressurser
• Ansvar
• Når det skal være utført
• Hvordan resultatene skal overvåkes
• Hvordan tiltak for å nå mål skal integreres i forretningsprosessene

Planlegge for å oppnå
arbeidsmiljømål

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

Kommentarer

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

7 - Støtte
ISO 45001

Krav

7.1

Ressurser

7.2 - DK

Kompetanse

7.3

Bevisstgjøring

7.4

Kommunikasjon

7.4.1

Generelt

7.4.2 - DK

Intern kommunikasjon

Henvisning til
dokumentert informasjon

Status

Kommentarer

Status

Virksomheten skal bestemme nødvendig kompetanse hos arbeidstakere som kan
påvirke arbeidsmiljøprestasjonen, og sørge for tiltak for å skaffe ev. manglende
kompetanse.

Status

Arbeidstakerne skal bevisstgjøres om arbeidsmiljøpolicy, - mål, informeres om
risikoer og tiltak, samt hva som forventes av dem i arbeidsmiljøarbeidet.

Status

Status

Status

• Sikre at de som jobber i virksomheten er kjent med alle relevante forhold ved
arbeidsmiljøet slik at de kan bidra til forbedringsarbeidet.
• Sørge for kommunikasjon iht. lovfestede krav og andre krav.
• Det bør utarbeides en kommunikasjonsplan

7.4.3 - DK

Ekstern kommunikasjon
Status

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

• Informasjon som er bestemt for kommunikasjonsprosessen, og som tar hensyn til
lovfestede og andre krav.
• Dokumentasjon der det er relevant. For eksempel med myndigheter.

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

7 - Støtte
ISO 45001

Krav

Henvisning til
dokumentert informasjon

7.5

Dokumentert informasjon

7.5.1

Generelt

7.5.2

Oppretting og
oppdatering

Status

Sørg for at dokumentert informasjon er hensiktsmessig, at den kan identifiseres,
bestemme format og medium, samt godkjenningsprosedyre.

7.5.3

Styring av dokumentert
informasjon

Status

Dokumentert informasjon for ledelsessystemet for arbeidsmiljø skal være
tilgjengelig, egnet til den aktuelle bruken og være tilstrekkelig beskyttet.

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

Status

Kommentarer

Status
Status

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

8 - Drift
ISO 45001

Krav

Henvisning til
dokumentert informasjon

8.1

Planlegging og styring av drift

8.1.1 - DK

Generelt

Status

Status

8.1.2

8.1.3

Eliminere farer og
redusere
arbeidsmiljørisikoer

Status

Endringsledelse
Status

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

Kommentarer

• Avklare nødvendige prosesser og kriterier for disse i ledelsessystemet for
arbeidsmiljø
• Implementering og styring av prosessene iht. kriteriene
• Tilpasse arbeidsoppgaver til arbeidstakerne
• På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere skal arbeidsmiljøarbeidet koordineres
mellom partene.

Virksomheten skal sørge for prosesser som bidrar til eliminering av farer og
reduksjon av arbeidsmiljørisikoer, ved at en tar hensyn til kontrollhierarkiet.
• Sørge for etablering av prosesser for styring av planlagte midlertidige og
permanente endringer (produkter, lovfestede krav, ny teknologi, etc.) som kan
påvirke arbeidsmiljøprestasjonen.
• Gjennomgå konsekvensene av utilsiktede endringer og treffe tiltak for å begrense
ugunstige virkninger.

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

8 - Drift
ISO 45001

Krav

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

Henvisning til
dokumentert informasjon

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

Status

Kommentarer

Status

Virksomheten skal sikre at kravene i ledelsessystemet for arbeidsmiljø oppfylles av
kontraktørene og deres arbeidstakere.

Status

Ved utkontrahering av prosesser skal disse styres slik at alle aktuelle krav
etterleves og at prosessene bidrar til at virksomheten når sine arbeidsmiljømål.

Status

Virksomhetens skal sørge for:
• Responstiltak på nødsituasjoner
• Opplæring i planlagte responstiltak
• Øvelse for å være forberedt
• Informere egne arbeidstakere og andre aktører
• Involvering av relevante interesseparter ved utarbeidelse av responstiltak

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

9 – Evaluering av prestasjon
ISO 45001

Krav

9.1

Overvåking, måling, analyse og evaluering av prestasjon

9.1.1 - DK

Generelt

9.1.2 - DK

Henvisning til
dokumentert informasjon

Status

Status

• Virksomhetens må vurdere hva som er nødvendig å overvåke i forhold til
ledelsessystemet for arbeidsmiljø, inkludert metodene for overvåkning og måling,
kriterier i forhold til vurdering av arbeidsmiljøprestasjon, hyppigheten av
overvåkningen og når resultatene skal evalueres.
• Måleutstyr som benyttes skal være vedlikeholdt, kalibrert eller kunne verifiseres.
NB! Bevis på resultatene fra overvåkning og måling skal være dokumentert,
likeledes vedlikehold og kalibrering v måleutstyr.

Status

• Virksomheten skal evaluere status i forhold til samsvar med lovfestede krav og
andre krav.
• Hyppighet av evalueringen og metodene som benyttes skal bestemmes.
• Ved manglende samsvar må det treffes nødvendige tiltak.
(Se også pkt. 6.1.3. Krav til å bestemme lovfestede krav og andre krav
(samsvars-forpliktelser)

Evaluering av samsvar

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

Kommentarer

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

9 – Evaluering av prestasjon
ISO 45001

Krav

9.2

Intern revisjon

9.2.1

Generelt

9.2.2 - DK

9.3 - DK

Henvisning til
dokumentert informasjon

Status

Status

Virksomheten skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte mellomrom for å
avklare om en er i samsvar med kravene i ledelsessystemet for arbeidsmiljø, ISO
45001, og om systemet er implementert og hensiktsmessig.

Status

Virksomheten skal etablere revisjonsprogram:
• Som angir hyppighet, metoder, ansvar, konferering, krav til planlegging og
rapportering ved interne revisjoner.
• Som tar hensyn til viktigheten av aktuelle prosesser og risikoforhold.
• Definere revisjonskriterier og omfang for hver revisjon
• Velge revisorer som sikrer objektivitet og upartiskhet.
• Sikre rapportering av revisjonsresultatene og treffe nødvendige tiltak for å forbedre
arbeidsmiljøprestasjonen.

Status

Ledelsen skal gjennomgå samlet resultat av ledelsessystemet for arbeidsmiljø for å
vurdere arbeidsmiljøprestasjon og systemets egnethet, samt vurdere behovet for
nødvendige forbedringstiltak.

Internt revisjonsprogram

Ledelsens
gjennomgåelse

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

Kommentarer

Vurdering av status
Samsvar:
Noe mangler:

Ikke samsvar:

10 – Forbedring
ISO 45001

Krav

10.1

Generelt

10.2 - DK

Hendelse, avvik og
korrigerende tiltak

Henvisning til
dokumentert informasjon

Status

Status

Kommentarer

Virksomheten skal håndtere hendelser og avvik på en tilfredsstillende måte, og
treffe korrigerende tiltak:
• Reagere til rett tid på hendelsen
• Evaluere med deltakelse fra arbeidstakerne og andre relevante parter
• Vurdere eksisterende risikovurderinger
• Vurdere eksisterende tiltak, og implementere nye ved behov
• Ev. gjøre endringer i ledelsessystemet
Hendelse eller avviket skal være dokumentert, likeledes ev. tiltak, resultatene av
tiltak og deres virkning.

10.3 - DK

Kontinuerlig forbedring
Status

Virksomheten skal kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for arbeidsmiljø ved å:
• Forbedre arbeidsmiljøprestasjon
• Fremme en kultur som støtter systemet
• Fremme arbeidstakernes deltakelse
• Kommunisere resultater av kontinuerlig forbedring til arbeidstakerne
Oppbevare dokumentert informasjon på kontinuerlig 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:

