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Intern revisjon
Akkrediteringsdagen 2019
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Hvem er Anette?
Utdanning:

• Kjemiker

• Bioteknolog 

• Pedagog

Yrkeserfaring:

• Laboratorium

• Lakseoppdrett og 
foredling

• Konsulent

Kort om Åkerblå

Åkerblå AS ble etablert i 1991 på Frøya (da under 
navnet Havbrukstjenesten AS) og har etter det utvidet 
med flere avdelingskontor.

Vi betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap) 
langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbyr vi 
tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, 
legemiddelindustrien, forsknings- og 
undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.
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Akkrediteringer i alle avdelinger 

PROD 028 - Sertifisering
Akkreditering NS ISO 17065
-Produktsertifisering

INSP 029 – Inspeksjon
Akkreditering NS ISO 17020
-Lokalitetsundersøkelser
-Fortøyningsanalyse
-Anleggssertifikat
-Hovedkomponentbevis
-Helsekontroll (fiskehelse)

TEST 252 - Prøvetaking/lab
Akkreditering NS ISO 17025
-Prøvetaking B- og C-undersøkelser
-Artsidentifisering
-Strømmålinger
-Vurdering og fortolking 
(artsidentifisering og strømmåling)

HERLIGHET!!
Noe så kjedelig….
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Er det mulig å 
gjøre det litt mer 

interessant?

Skal man velge den enkle måten…?
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……eller være litt grundig?

Må man gå seg vill i jungelen er par 
ganger før man fester grepet?

Revisjonsplan

Revisjonsprogram

Revisjonsleder

Revisor

Dagsorden

Oppstartsmøte

Sluttmøte

Sluttrapport og avviksrapport

Hvor formell skal man være når alt foregår internt?
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Utdrag fra revisjonsprogram Åkerblå

Revisjonsplan Åkerblå 2019
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Innledning for 
rapport intern 

revisjon 
miljøtjenester 
Åkerblå 2019

Flere standarder – felles kvalitetssystem
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Overgang til 17025:2017

Hvordan lykkes med revisjon?

• Se helheten – lag langsiktige planer

• Bruk tilgjengelige ressurser og fora internt – daglig forbedringsarbeid kan utvides og 

inngå i revisjon

• Involver ansatte på alle nivå

• Bruk nok tid – se på revisjon som en prosess i stedet for et dagsarbeid

• Gi mer ros enn ris 

• Og for å få tiden til å strekke til: kombiner oppgaver og gjøremål dersom man må reise
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Hvordan lykkes med avvikshåndtering etter 
intern revisjon?

• Vær fornuftig og forståelsesfull ovenfor kolleger

• Pragmatisk uten å gå utenfor standardens grenser

• Kom til enighet om fornuftige frister for lukking

• Vær aktiv i oppfølging av saksbehandling og lukking

Gå igjennom avvik fra forrige revisjon:

• Øker bevisstheten i avdelingen

• Fanger opp evt. gjentagende avvik

Ta på kapteinslua
og vis hvem 

som er sjefen!

Takk for meg 
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Framtidas åker er blå
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