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Denne akkrediteringsmeddelelse beskriver ændring (migration) fra OHSAS 18001:2007 til ISO 45001:2018 

for de certificeringsorganer, der er akkrediteret til certificering efter OHSAS 18001:2007.  

 

Termin for indførelse 

International Accreditation Forum (IAF) har udarbejdet et dokument, MD 21:2018 Requirements for the 

Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2017. Dokumentet er blevet til i samarbejde med the 

OHSAS Project Group og ISO. 

 

Krav til ændring gælder alene, når certificering af OHSAS 18001:2007 og ISO 45001:2018 er udført af det 

samme certificeringsorgan. 

  

IAF, OHSAS Project Group og ISO har besluttet en ændringsperiode på 3 år fra udgivelsesdatoen for ISO 

45001, hvilket betyder, at OHSAS 18001:2007 kun vil kunne accepteres indtil 12. marts 2021. Det skal be-

mærkes, at eventuelt akkrediterede OHSAS 18001:2007 certifikater udstedt i ændringsperioden skal have en 

udløbsdato i overensstemmelse med udløb af perioden. 

 

Ændring fra OHSAS 18001:2007 til ISO 45001:2018 skal baseres på certificeringsorganets gennemgang af 

virksomhedens systemdokumentation samt gennemførelse af audit. 

 

Ændringer i akkrediteringskrav 

IAF MD 22:2018 Application of ISO/IEC 17021-1 for the certification of Occupational Health and Safety 

Management Systems (OH&SMS) skal anvendes for alle ISO 45001:2018 akkrediteringsaktiviteter.  

 

IAF MD 22:2018 trådte i kraft den 25. januar 2018 og indeholder en række supplerende krav til certificering-

sorganer, der akkrediteres til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. 

 

Jf. Appendix A i IAF MD 22, erstattes dette af ISO/IEC TS 17021-10:2018. ISO/IEC TS 17021-10 skal så-

ledes anvendes ved implementering af IAF MD 22.  

 

Med baggrund i samtidig udgivelses- og implementeringsdato for IAF MD 22:2018 har DANAK fastsat 

seneste frist for implementering af IAF MD 22 til 1. november 2018.  

 

DANAK AB 14 om Anvendelse af DS/EN ISO/IEC 17021 ved akkreditering til certificering af arbejdsmiljø-

ledelsessystemer ophæves med implementering af IAF MD 22:2018, samtidig ophæves DANAK RL 18 om 

Arbejdsmiljø - Kompetencekrav ved inspektion og certificering, idet krav til kompetence for auditering og 

certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer nu i stedet, jf. IAF MD 22 -  Appendix A, er fastlagt i ISO/IEC 

TS 17021-10 Kompetencekrav til auditering og certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. 

 

IAF MD 22:2018 erstatter EA-3/13 ved akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. 

 

Ansøgning om ændring af akkreditering 

Udstedelse af certifikater til ISO 45001:2018 under DANAK akkreditering er betinget af, at DANAK har 

fremsendt afgørelse om at akkrediteringsområdet omfatter ISO 45001:2018. Dette gøres på grundlag af føl-

gende: 

 

Der fremsendes ansøgning sammen med følgende dokumentation: 

 

1. Plan for ændring fra OHSAS 18001:2007 til ISO 45001:2018 med angivelse af gennemførte og 

eventuelt endnu ikke afsluttede aktiviteter hos certificeringsorganet.  

http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf
http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf
http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf
http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf
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2. Planen skal omfatte beskrivelse af  

a. certificeringsorganets auditaktiviteter for overensstemmelse med ISO 45001:2018, fx be-

søgsomfang, 

b. hvorledes certificeringsorganet vil sikre løbende overensstemmelse med OHSAS 

18001:2007 undervejs i ændringsprocessen, 

c. handling overfor virksomheder der ikke har formået at afslutte ændring  efter 3 år.  

3. Kopi af opdaterede værktøjer og/eller tjeklister (opdatering af øvrig dokumentation: procedurer, in-

struktioner, fremgangsmåder, certificeringsbestemmelser, certifikat eksempel, etc. skal vedlægges) 

således det er dokumenteret at IAF MD 22:2018 er implementeret.  

4. Kopi af GAP-analyse mellem kravene i OHSAS 18001:2007 og ISO 45001:2018. 

5. Dokumentation for hvordan auditorernes kompetencer er eller vil blive opdateret med indholdet i 

ISO 45001, herunder hvordan opnået kompetence er demonstreret.  

6. Kompetencekriterier og dokumentation for personalets kompetence jf. ISO/IEC TS 17021-10:2018. 

7. Kopi af (evt. udkast til) orientering til certifikatindehaverne om fremgangsmåde og betingelser for 

ændring.  

 

For certificeringsorganer, der ønsker alene at ansøge om ændring af kravgrundlaget for akkreditering til at 

omfatte IAF MD 22:2018 og ISO/IEC TS 17021-10:2018, skal der fremsendes dokumentation jf. punkt 3 og 

6 ovenfor. 

 

På baggrund af fremsendt dokumentation vil DANAK gennemføre dokumentgennemgang. Efter et positivt 

resultat af dokumentgennemgangen vil der kunne indstilles til akkreditering.  

 

Verifikation af implementeringen af alle aktiviteter og beskrivelser vil ske ved førstkommende kontorbesøg 

på akkrediteringen, ligesom der ved kommende overvågninger vil blive foretaget markbesøg, hvor den nye 

version af standarden anvendes. 

 

 

Ikke akkrediterede ISO 45001 certifikater 

 

Såfremt certificeringsorganet forud for opnåelse af akkreditering har udstedt ikke akkrediterede certifikater 

til ISO 45001, skal certificeringsorganet senest et år efter opnåelse af  akkrediteringen opgradere sådanne  

certifikater til akkrediteret status. Efter opnåelse af akkreditering er det ikke muligt for certificeringsorganet 

at udstede ikke akkrediterede certifikater til ISO 45001. 

 

DANAK, den 7. maj 2018 

 

 


