ISO 45 001 ersätter OHSAS 18 001
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Agenda - ISO 45001
1. Vad arbetsmiljö och säkerhet främst handlar om
2. Kopplingen mellan säkerhetskultur och ledningssystem för arbetsmiljö
3. Hur arbetet är organiserat
4. Tidplan och hur kan du påverka
5. Förväntat innehåll
6. Utmaningar och stridsämnen
7. Tack och hej!
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Never walk by
- What SAFETY really is about
I could have saved a life that day, but I chose to look the other way.
It wasn’t that I didn’t care; I had the time, and I was there.

But I didn’t want to seem the fool, or argue over a safety rule.
I knew he had done the job before. If I called it wrong, he might get sore.
The chances didn’t seem that bad. I’ve done the same; he knew I had.
So I shook my head and walked on by. He knew the risks as well as I.

He took the chance; I closed an eye. And with that act, I let him die.
I could have saved a life that day, but I chose to look the other way.
Now every time I see his wife, I’ll know I should have saved his life.
That guilt is something I must bear, but it isn’t something you need to share.

If you see a risk that others take, that puts their health or life at stake.
The question asked or things you say could help them live another day.
If you see a risk and walk away, then hope you never have to say:
I could have saved a life that day, but I chose to look the other way.

Arbetsmiljöarbetets utveckling

Kulturell mognadsmodell – Hudson model

GENERATIVE
H&S is how we do business
round here

PROACTIVE
We work on problems that
we still find
COMPLIANT
We have systems in place to
manage all hazards
REACTIVE
Safety is important, we do a lot
every time we have an accident
APATHETIC
Who cares as long as
we don’t get caught

Nya ISO 45 001
OHSAS 18001 kommer att ersättas av ISO 45001 (Arbetsmiljöledningssystem - krav med vägledning för
användning).

o

Utgåva 1 – OHSAS 18 001:1998

o

Utgåva 2 – OHSAS 18 001:2010

o

Utgåva 3 – ISO 45 001:2017?

Syftet med standarden är densamma som innan: att ställa krav på arbetsmiljöledningssystem och därmed hjälpa
organisationer att säkerställa hälsa och säkerhet för de människor som arbetar för organisationen.
Standarden är för närvarande är under utveckling – kräver lite försiktighet med slutsatser om innehållet.
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SIS TK301 Arbetsmiljö
20 deltagare (näringsliv, myndigheter och arbetsmarknadens parter)
OHSAS 18 001
Standard för Arbetsmiljöindikatorer
Fokus nu ISO 45 001 revisionen

Internationella sekretariatet för ISO 45 001
Internationella standarder i kölvattnet av ISO 45 001
Tolkningsgrupp
Bevakning av annan relaterad standardisering
Årlig avgift
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ISO PC 283

Anslutna org.
ILO
ITUC
IOSH
IIOC
INLAC
OHSAS
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OHSAS 18001:2007

ISO 45001:2017

-

4.1
4.2

Understanding the organization and its context
Understanding the needs and expectations of interested parties

4.1 General requirements

4.3
4.4

Determining the scope of the OH&S mgmt system
OH&S management system

-

5.1

Leadership and commitment

4.2 OH&S policy

5.2

OH&S policy

-

6.1.1

Actions to address risks and opportunities-

4.3.1 Hazard identification, risk assessment & determining controls 6.1.2

Hazard identification & assessment of risks and opportunities

4.3.2 Legal and other requirements

6.1.3

Determination of legal requirements and other requirements

-

6.1.4

Planning action

4.3.3 Objectives and programme(s)

6.2

OH&S objectives and planning to achieve them

4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability and authority

5.3
7.1

Organizational roles, responsibilities and authorities
Resources

4.4.2 Competence, training and awareness

7.2
7.3

Competence
Awareness

OHSAS 18001:2007
4.4.3 Communication, participation and consultation

ISO 45001:2017
7.4
5.4

Communication
Consultation and participation of workers

4.4.4 Documentation
4.4.5 Control of documents
4.5.4 Control of records

7.5

Documented information

4.4.6 Operational control

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Operational planning and control
Management of change
Outsourcing
Procurement
Contractors

4.4.7 Emergency preparedness and response

8.6

Emergency preparedness

4.5.1 Performance measurement & monitoring

9.1.1 Monitoring, measurement, analysis & evaluation- General

4.5.2 Evaluation of compliance

9.1.2 Evaluation of compliance with legal req’s and other req’s

4.5.3 Incident investigation. nonconformity, corrective and
preventive action

10.1

Incident, nonconformity and corrective action

4.5.5 Internal Audit

9.2

Internal audit

4.6

9.3

Management review

10.2

Continual improvement

-

Management review

Förväntade förändringar
Nya standarden kommer att ha samma struktur (High level structure – Annex SL/Bilaga SL) som andra
ledningssystem dvs. 10 huvudrubriker (Clauses) samt ”samma terminologi”.
Standarden följer Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen. ISO 45001 har ett riskbaserat angreppssätt men inte
bara risker ska belysas utan även möjligheter (6.0) inom arbetsmiljöområdet. Koppling mellan risker/möjligheter
och mål krävs.
Ska vara integrerat med affärsprocesserna (5.1)
Standarden är tydlig med att även sociala och organisatoriska (psykosociala) risker och arbetssjukdomar ska
hanteras inom ramverket (3.0, 6.0).
Vissa formella krav (7.0) är borttagna (bl.a. ’procedurer’). ’Dokumenterad information’ är förenklad – ’styrande’
resp. ’redovisande’ dokument är borttaget.
Kravet på skapande av en god säkerhetskultur (5.0) är tydligare i denna nya version och förklaras utförligt i
annexet.
Medarbetarengagemang (’Worker participation and consultation’) inkluderas i princip under samtliga
huvudrubriker men i form av ett eget avsnitt (5.4). Ska återges i arbetsmiljöpolicyn.
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Förväntade förändringar (forts.)
Starkare fokus på Organisationens förutsättningar (4.1), kunskap om intresse organisationer och andra målgrupper (4.2) och
dess behov och förväntningar.

Se bortom arbetsmiljön inom de egna fysiska anläggningarna. Detta ska återspeglas i arbetet med upphandling, inhyrda,
underentreprenörer och leverantörer. Svårare att rättfärdiga en begränsad Omfattning (4.3)
Tydligare krav på lagefterlevnad/kontroll samt hantering av förändringar genom hela ledningssystemet (PDCA cykeln).
En ytterligare förändring är förtydligat åtagande, engagemang och ansvar från organisationens högsta ledning (5.0). Lång
“önskelista” i nuläget. Kravet på ledningens representant är borttaget.
Tydligare konkretiserat hur arbetsmiljömålen (6.2) ska hanteras och uppnås.
ISO 45001 fokuserar på att förbättra arbetsmiljön (ej endast förbättra ledningssystemet), kräver kontinuerliga förbättringar av
organisationens arbetsmiljöprestanda. Åtagandet om ständig förbättring av prestandan skall vara dokumenterat i
arbetsmiljöpolicyn (5.2).
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Clause
General
0.1 Background
0.2 Aim of an OHSMS
0.3 Success factors
0.4 Plan-Do-Check-Act cycle
0.5 Contents of this International Standard
1 Scope
3 Defintions
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of ……
4.3 Determining the scope of the OHSMS
4.4 OH&S management system
5.1 Leadership and commitment
5.2 OH&S policy
5.3 Org.roles, responsibilities., account. and authorities
5.4 Participation and consultation
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 OH&S objectives and planning to achieve them
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Information and communication
7.5 Documented information
8.1 Operational planning and control
8.2 Management of change
8.3 Outsourcing
8.4 Procurement
8.5 Contractors
8.6 Emergency preparedness and response
9.1 Monitoring, measurement, analysis & evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
10.1 Incident, nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement
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ISO 45 001 DIS

300

Utmaningar, stridsämnen
Anpassning med ISO 14001 och avvikelser från bilaga SL
Termen "arbetstagare/worker" och ”arbetsplats/workplace”

Social och organisatorisk arbetsmiljö – Åtgärdstrappan/Hierachy of Controls
Klausul 5.4 om deltagande/participation och samråd/consultation
Utbildning kontra kompetens
Definitionen av ”fara/hazard" och ”möjligheter/opportunities”
Riskidentifiering och korrigerande respektive förebyggande åtgärder.
Outsorcing
Ledarskap och krav för att visa engagemang
Bilagan till ISO 45 001 har inte granskats ordentligt ännu.

“Safety doesn’t happen by accident”

- Author unknown
“Accidents do not happen, they are caused”

- Ernest Greenwood
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