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Kortfattet opsummering. 

Væsentligste ændring er, at der nu er 2 metoder for audit af integrerede ledelsessystemet – ”Standard 
Audit Approach” og en ny ”Extended Audit Approach”. Denne metode kræver at der er tale om et fuldt 
integreret ledelsessystem. Beregning af audittid er tilpasset et fuldt integreret ledelsessystem. Endvidere er 
der krav om planlægningsaktivitet forud for audit og opretholdelse af registreringer vedrørende aktiviteten. 
Kompetencekrav til Team leder ved anvendelse af ”Extended Audit Approach”.   
 
Der er nu krav om rapporten skal være integreret for begge metoder.    
 
Ændringerne vil kræve at certificeringsorganerne implementerer de ændrede krav i deres ledelsessystem. 
 
 
Detaljerede noter vedr. ændringer fra 2013 udgaven til 2019 udgaven: 
 
Introduction to IAF MD 
Præcisering af termen ”should” med angivelse af at ”should” indikerer anerkendte måder til at opfylde 
krav. 
 
0. Introduction  
0.1 gælder nu alle ISO standard baserede sektor specifikke ledelsessystemer, hvis Scheme Owner tillader 
det. 
0.2 præciseret at bilagene er en del af kravene og skal anvendes som sådan med mindre andet fremgår af 
teksten. 
 
1. Definitions  
1.2 ”Level of integration” er præciseret  
1.4 ”Types of Audit Approches” – ”Standard Audit Approach” og “Extended Audit Approach”. 
1.4.1 “Standard Audit Approach” er som hidtil og detaljer for beregning af tid fremgår af Annex 2. 
1.4.2 “Extended Audit Approach” (EAA) kan kun anvendes ved organisationer der har et fuldt integreret 
ledelsesssystem. Krav om obligatorisk planlægningsaktivitet (”planning session”) forud for eller under Stage 
1 og forud for alle efterfølgende audit hvor EAA anvendes første gang eller der er væsentlige ændringer.  
Detaljer for EAA fremgår af Annex 1. 
Kun Ledende auditor auditerer afsnit 4, 5, 6, 9 og 10 i det integrerede ledelsessystem, ref. High Level 
Structure. 
 
2. Application  
2.1 Certificeringsorganet skal identificere hvilken metode der skal anvendes. 
2.1.4 Krav til ledende auditor/team lederen om yderligere kompetence til at anvendes EAA metoden. 
2.3. Extended Audit Approach – beregning af audit tid, beregnes for hvert enkelt omfattet 
ledelsessystemstandard ved hensyn til relevante faktorer og dokumenter, fx IAF MD 4, IAF MD 5, ISO 
22003, ISO 27006. Den længst beregnede tid for en omfattet ledelsessystemstandard tillægges 50% af 
beregnet tid for hver af de yderligere omfattede standarder. Den beregnede audittid bekræftes ved 
planlægningsaktiviteten med klienten, dog har den beregnede tid forrang (lidt vag formulering). 
 
2.4 Planlægningsaktivitet med klienten. Registrering af planlægningsaktivitet skal opretholdes. Yderligere 
beskrevet i Annex 1.   
 
2.6 Udgangspunkt for fastsættelse af audittid og begrundelse for at øge eller reducere skal dokumenteres. 
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2.7 Auditrapporter skal integreres for begge metoder. 
 
2.8 Præciseret at hvis organisationen ikke opfylder et at de fælles krav i det integrerede ledelsessystem, jf. 
High Level Structure 4, 5, 6, 9 og 10, er afvigelsen relevant for det hele ledelsessystemet. Hvis der er 
manglende opfyldelse af et standard specifikt krav påvirker det kun den berørte standard i det integrerede 
ledelsessystem. 
 
2.9 Certificeringsorganet skal tage hensyn til beregningsmetode i IAF MD 1 når multi-site audit anvendes. 
 
3.2 Stage 1 Audit 
Under Stage 1 skal ledelsessystemets integrationsniveau bekræftes og ved EAA skal resultatet af 
planlægningsaktiviteten bekræftes.  
Certificeringsorganet skal have en proces for at gennemgå og evt. tilpasse audittiden fastlagt if. ansøgning, 
ref. afsnit 2 i MD 11. 
 
4. Surveillance and Recertification Activities 
Bekræftelse af integrationsniveau og fortsat relevans af fastsat audittid skal være en del af registreringer 
fra audit.     
 
Annex 1 - Extended Audit Approach 
Detaljer for anvendelse af EAA metoden. 
 
Annex 2 – Reduction of Audit Time for Standard Audit Approach. 
Eneste ændring er titel på X-akse i table hvor “combined” er erstattet af ”integrated”. 
 

  


