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TJEKLISTE TIL AUDIT – ISO 9001:2015

Her får du præcis, hvad titlen lover – en tjekliste. Tilmed en meget grundig tjek-
liste der er nem at følge. Tjeklisten følger opbygningen af ISO 9001:2015 punkt 
for punkt, og hvert enkelt punkt bliver udfordret med et eller flere spørgsmål.  

Spørgsmålene er formuleret sådan, at det er let at tage stilling til, om de er 
opfyldt eller ej. Spørgsmålene besvares med 0 for ikke relevant, 1 for opfyld og 2 
for ikke opfyldt. F.eks. spørges der: ”Er de fastlagte kvalitetsmål i overensstem-

melse med kvalitetspolitikken?” – eller 
noget længere fremme ”Er det sikret, at 
den ejendom, der tilhører en kunde eller 
ekstern leverandør, ikke bliver beskadiget 
under anvendelse?”

Hvem er denne bog for? Hvis du skal 
opbygge et ledelsessystem efter ISO 
9001:2015 kan denne tjekliste være et godt 
supplement til de andre bøger om opbyg-
ningen af et ledelsessystem af ISO 
9001:2015 tidligere omtalt her i Magasinet 

Kvalitet. Tjeklisten kan bruges dels til at holde sig selv på sporet og sørge for at 
få det hele med under opbygningen, og i særdeleshed til at kontrollere eget 
ledelsessystem inden den endelige audit. Også til interne audit vil denne tjekli-
ste vise sig nyttig.

DS oplyser, at der normalt medfølger en Word skabelon af tjeklisten, sådan at 
det er muligt at udfylde tjeklisten elektronisk. Denne skabelon har jeg ikke set, 
men skønner at den kan være meget nyttig.

Dette er ikke en ”lærebog”. Hvis  du ønsker at læse om implementering af ISO 
9001 findes der andre gode muligheder. Det er bestemt heller ikke en bog til god-
natlæsning. Bogen er et stykke værktøj, som brugt rigtigt kan hjælpe dig med en 
god og sikker implementering af ISO 9001:2015.
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FREMGÅR TOPLEDELSENS 
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