
Side 1 af 2 
 

Procedure: 

Håndtering og overvågning                    

(DS/OHSAS 18001:2008, pkt. 4.5.1 + DS/EN ISO 9001:2015, pkt. 9.1 + DS/EN ISO 140001:2015, pkt. 9.1) 

 

Formål: At sikre at planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter regelmæssigt 
overvåges og klarlægges. 
 

Definition: 
 
 
 

Aktiviteter skal ses som: 
 
Produktion - udførelse af almindelige opgaver under virksomhedens 
arbejdsområde.  
Planlægning skal forstås som at der forefindes relevant arbejdsmiljø- og 
sikkerheds-instruktion eller der er udarbejdet en dialog-APV og at denne 
er kendt. 
Gennemførelse ses som det aktuelle og operationelle arbejde der foregår 
i processen. 
 
Service – udførelse af almindelige opgaver på vores værksted og for 
administrative opgaver 
 

Sådan gør vi (procedure): Det kontrolleres om v overholder bl.a. gældende relevant lovgivning, 
interne procedurer og procedurer fastsat af bygherrer ved at udføre: 
 
For produktion: 

- Bilkontrol, der udføres 2 gange årligt af arbejdslederne. Der 
udfyldes fastlagt skema for hver mandskabsbil samt 
gulpladecirkulære for hver medarbejder tilknyttet denne. 
Begge dele afleveres, ved afsluttet kontrol, inkl. evt. afvigeskema 
til KSM-afdelingen. 
 

- Dokumenteret tilsyn udføres af arbejdslederne som 1 pr. kvartal 
pr. arbejdsleder. Fastlagt skema udfyldes og afleveres 
efterfølgende til KSM-afdelingen. 
 

- Dagligt tilsyn udføres af arbejdslederne efter behov. 
 
For Service: 

- Arbejdsmiljø- og sikkerheds rundering foretages 2 gange årligt 
for hvert område, fortrinsvis forud for møde i respektive AmG. 
 

Generelt: 
- Interne audits foretages af QHSE-ansvarlig efter fastsat 

parameter. (Se specifik procedure) 
 



Side 2 af 2 
 

Generelle emner, fra ovenstående, der går igen eller på anden måde 
stikker ud, tages op ved respektive AmG-møder. Registrerede emner 
samles op ved den årlige ledelsens evaluering. 
 
Afvigelser behandles efter parameter fastsat ved anden prodcedure. 
(Afvigelser og korrigerende handlinger) 
 

Hvem er involveret: Primære: Arbejdsledere 
 
Sekundære: AmG, QHSE-ansvarlig, Ledelse. 
 

Dokumentation: 
 
 

Kontrolskemaer – udfyldt. (Findes/opbevares i KSM-afd.) 
 
Tilsynsskemaer – udfyldt. (Findes/opbevares i KSM-afd.) 
 
Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrunderingsskemaer – udfyldt. 
(Findes/opbevares i KSM-afd.) 
 
Referat fra AmG-møde. (Findes på fællesdrev (J:)) 
 
Referat fra årlige ledelsens evaluering. (Findes på fællesdrev (J:)) 
 

 

Udarbejdet af: KBA 
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