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Beskrivning av: Arbetsmiljörevision i praktiken - Endagskurs
Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller.
Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation
i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.
Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det t.ex. förekommer riskfyllt
arbete. Att bedriva och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) med effektiva
revisioner kan även ses som en försäkring mot allvarligare tillbud och olyckor i verksamheten.
Denna utbildning består av teori varvad med övningar från verkligheten och diskussioner, där
deltagaren har möjlighet att relatera uppgifterna till det som t.ex. behöver göras i den egna
verksamheten för att kunna bedriva och vidareutveckla ett effektivt arbetsmiljöarbete. Dessutom
kommer det att ge dig djupare kunskap i revisionsmetodik - som planering, förberedelser,
genomförande, rapportering och uppföljning.
Några exempel på innehåll:
• Inledande intervjuer, nyckelpersoner.
• Hur inleder vi själva revisionen?
• Vi går teoretiskt igenom en typisk teknik-/industriverksamhet steg för steg, vad tittar vi
på under själva revisionen?
• Några av de typiska bristerna.
• Lämpliga kontrollfrågor att ställa under revisionen och till vem?
• Ett antal fallstudier.
• Avvikelser och rekommendationer.
• Presentation av revisionsresultatet.
Revisionsutbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och
systematiskt arbetsmiljöarbete och ska utföra eller utför arbetsmiljörevisioner. Utbildningen
vänder till den som genomför eller deltar i en arbetsmiljörevison. Det kan t.ex. vara den som fått
en roll som arbetsmiljörådgivare, skyddsombud, chef eller ansvarig för ledningssystem men även
andra som i sitt arbete behöver mera kunskaper.
Förkunskaper
Krav på grundkurs i arbetsmiljö eller motsvarande.
Kursens mål
Målet är att ge dig djupare kunskap i revisionsmetodik med fokus på genomförandedelen. Efter
utbildningen ska du känna dig säkrare i din roll att genomföra en arbetsmiljörevision på ditt
företag.

Praktisk hjälp på plats
Som en möjlighet kan läraren delta på en arbetsmiljörevison på just ditt företag och där bistå med
hjälp och stöd under en skarp revision.
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