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Internrevision kan vara ett av företagets 
viktigaste förbättringsverktyg!

Under kursen behandlar vi grunderna i revisionsmetodik och hur 

du kan planera och genomföra interna revisioner på ett bra sätt. 

Vi blandar de teoretiska grunderna med praktiska övningar och 

målsättningen är att du ska få med dig en god förståelse för hur 

du ska planera, genomföra och följa upp en revision på ett 

praktiskt och effektivt sätt.

Efter det fysiska kurstillfället gör du en liten minirevision på din 

arbetsplats och vi diskuterar hur det gick och tar även upp andra 

frågor som kommit upp vid ett digitalt uppföljningstillfälle.

Vi utgår från ISO/IEC 17025:2018 i kursen, men ser att den är 

tillämpbar även för andra standarder. För att ha god nytta av 

kursen bör du varit med vid någon revision.

TID
Kl 09:00 15 november till kl 
12:00 16 november, samt 
digital uppföljning kl 
13:00-15:00 30 november 2022.

PLATS
RISE, Borås

KURSAVGIFT
13200 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 november

ANMÄLAN
ri.se/x

KONTAKTPERSON
Lena Gamalielsson, 
010-0516 60 02, mtkurs@ri.se

Inbjudan till kurs - 
Internrevision för ackrediterad 
verksamhet
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Program
TISDAG 15 NOVEMBER

08:30-09:00

Drop-in och kaffe/te

09:00

Inledning
Mål
Mål för revisionerna och rollen som internrevisor - 

internrevisorn som "katalysator"

Standarder
Standarder för ledningssystem - en 

snabbgenomgång av vad vi har att förhålla oss till

Planering och förberedelser
Med en genomtänkt plan blir revisionerna både 

effektivare och nyttigare, med rimlig tidsinsats

12.00

Lunch

13.00

Genomförande av internrevisioner
Intervjuteknik etc

Rapportering, dokumentation och 
uppföljning
Rapportering och dokumentation av 

revisionsresultatet samt metoder för uppföljning - 

exempel på sätt att formulera och förmedla 

förbättringsmöjligheter.

Rutiner
Rutiner för internrevisorer - om hur standardardens 

krav kan hanteras praktiskt

CA 17:00

Slut för dagen

19:00

Middag
Varmt välkommen på middag om du kan och vill!

ONSDAG 16 NOVEMBER

09.00

Övningar
Övningar med efterföljande genomgång

Diskussion av exempel
Presentation av hemuppgift

12.00

Avslutning och lunch

ONSDAG 30 NOVEMBER

13.00 - 15:00

Diskussion om hemuppgiften
Frågestund

FÖRELÄSARE FRÅN RISE
Margareta Antonsson, kvalitetsspecialist

Robert Sameholm, kvalitetskoordinator

Mikolaj Wozniak, tekniskt ansvarig för             

Riksmätplatsen för Kraft och Moment

Per Olof Hedekvist, Senior scientist

ALLMÄN INFORMATION
Dokumentation, fika, luncher och middag ingår i 

kursavgiften.

På grund av rådande omständigheter i samband med 

Covid-19 kan förutsättningarna för kursen komma 

att ändras.


