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 Oppsummering 

Denne Business Case er en grov business case. Formålet med dokumentet er å belyse formål / hensikt, 
skisse til prosjektorganisering, prosjektgjennomføring og estimat av kjente kostnader inkl. noe risiko. 
Dokumentet beskriver noen av de kjente utfordringene som forfatter evner å se, og som 
prosjektgruppen, når denne settes må drøfte videre. Samt etablere og gjennomføre tiltak for å redusere. 
Prosjektets faktiske gevinster er vanskelige å tallfeste til økonomiske resultater. Gevinstene høster 
gjennom effekten av kontinuerlig kvalitetsarbeid. 

 Kort om hva ISO 9001 er 

ISO kommer fra det Greske ISOS som betyr lik. Den internasjonale Standardiserings Organisasjonen 
buker forkortningen ISO med opphav fra det Greske Ordet. 

Tenker vi på lik som i standardisering kan vi tenke på en meter som er lik over hele verden. Og at denne 
refererer seg til meteren som ble definert av Det Internasjonale Enhetssystem den 20. mai 1875. 
(Systemé Internationals, SI). Altså er meteren en SI standard som også definerer en rekke standarder for 
måleenheter innen fysikk og kjemi. Kilo, Ampere, Kelvin, Candela, Sekund, mol og Meter.  

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/SI-systemet 

For meteren: les her for historikken https://no.wikipedia.org/wiki/Meter  

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring. Formålet med kvalitetssystem er å veilede 
organisasjonen til å yte bedre. Det finnes fire hovedkomponenter i ISO 9001 som er knyttet til kvalitet 

• Planlegging 

• Sikring 

• Kontroll 

• Forbedring 
 

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Pr i dag er det 1.1 millioner ISO 9001 
sertifikater utstedt til bedrifter og offentlige virksomheter i 184 land. 

Fra 2015 inneholder ISO 9001 syv prinsipper.  

• Kundefokus 

• Lederskap 

• Menneskers engasjement 

• Prosesstankegang 

• Forbedring 

• Bevisbasert beslutningstaking 

• Relasjonsledelse 
 

Standarden kalles etter 2015 ISO 9001:2015 som er den versjonen Salten Brann har som mål i sin 
strategi å sertifisere seg til. 

Innføring av ledelsessystem for kvalitet kan være en svært gunstig strategisk beslutning som vil gi 
organisasjoner et solid grunnlag for bærekraftig utvikling. 

  

https://no.wikipedia.org/wiki/SI-systemet
https://no.wikipedia.org/wiki/Meter
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 Kjente anvendelser av kvalitetssystemer 

Det aller fleste av oss bruker fly, båt, buss og tog som offentlige transportmidler. Det ville for oss alle 
være utenkelig å bruke noen av disse transportmidlene dersom vi ikke kunne stole på at 
kvalitetsarbeidet for å sikre at befordringen er trygg ikke i varetas av den enkelte operatør. I et åpent 
samfunn som vårt blir vi kjent med årsaker til at uhell skjer. Havarikommisjonen for offentlig transport 
vil tre sammen for å søke å finne årsaken til at uhell oppstår, menneskelig eller teknisk.  Basert på funn 
vil man endre prosedyrer for å hinder at tilsvarende hendelser skal oppstå. Innenfor luftfart er det helt 
vanlig å granske nesten ulykker på lik linje med faktiske hendelser. 

I helsevesenet hører vi om brudd på prosedyrer. Et eksempel fra helse Bergen hvor en 6 år gammel 
pasient ble gitt feil medisin med dødelig utfall noe som kunne vært unngått dersom man hadde brukt 
etablerte prosedyrer fra annen avdeling på samme måte under behandling av barn i gjeldene avdeling. 
Altså må vi følge vedtatte prosedyre gjennomgående i virksomheten. 

Det finnes eksempler i helsevesenet hvor pasienter får amputert eller blir behandlet på speilvendt side 
av kroppen.  Prosedyrene i dag inneholder metoder for å sike at personen opereres på rett side før 
operasjonen starter. 

Vi hører om saker fra barnevern hvor barn ikke har det godt i den familien de vokser opp, og hvor 
barnevernet ikke har evnet å følge lovverket eller bruke de prosedyrene som er nedfelt, og derved 
griper inn sent eller aldri. Dette til tross for at samfunnet rundt barnet har vist bekymring flere ganger. 
Dette kan vi se ender i at barn utsettes for vold eller mishandling over lengre tid enn nødvending og har 
får varige men på grunn av dette. Her blir kvalitetssystemets prosedyrer et hjelpemiddel til å avgjøre når 
og hvordan man skal gripe inn i en familie med dysfunksjonalitet sett fra barns rett om å leve opp i 
trygge omgivelser. 

Trafikkreglene forhindrer uhell. De er så innøvde at vi ikke tenker på at dette er prosedyrer for hvordan 
vi som trafikanter, sykelister, gående eller i kjøretøy forholder oss til veitrafikkloven. Altså er 
veitrafikkloven grunnlaget for at vi lager prosedyrer for hvordan vi skal møte kravene i loven. Dette blir  
igjen vårt trafikale kvalitetssystem. Prosedyrene lærer vi på kjøreskole som igjen, for de fleste, ender 
opp i en sertifisering. Bryter vi reglene eller ikke lengre er skikket til å inneha sertifiseringen, mister vi 
denne. Konsekvensen da vil være at vi ikke lengre er komplementær i forhold til veitrafikkloven, og har 
forbud mot å føre motorvogn eller spesifikke typer motorvogn.  

 

 

 

 

 

 Kjennetegn i et kvalitetssystem (Statistisk sentralbyrå) 

Kvalitet: Er en totalitet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som 
vedrører produktets evne til å møte fastsatte krav eller funksjonelle behov som kreves. 
 
Kvalitetskontroll: Er aktiviteter som måling, undersøkelse, prøving og deretter tolking av ett 
eller flere kjennetegn ved et produkt eller en tjeneste og sammenligning av disse med 
spesifiserte krav for å fastslå overensstemmelse eller avvik til krav. 
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Kvalitetsstyring: Er de driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle krav til 
kvalitet. Andre betegnelser er kvalitetsledelse eller Quality Management. 
 
Kvalitetssikring: Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig 
tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet. Målet er å 
planlegge og legge til rette slik at feil ikke oppstår. På engelsk har dette betegnelsen Quality 
Assurance.  
 
Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er begrep som ofte benyttes om hverandre. 
Kvalitetsutvikling kan forstås som videre utvikling (forbedring) av et produkt. 
 
Kvalitetssystem: 
Et kvalitetssystem er et sett spilleregler som skal følges opp for å sikre at virksomheten 
fremstiller produkter og leverer tjenester som oppfyller bestemte og avtalte krav til kvalitet. 
Kvalitetssystemet omfatter alle målsettinger, organisasjonsstruktur, ansvar, dokumentasjoner, 
rutiner og aktiviteter som kan bidra til at fastlagte kvalitetskrav blir overholdt. 
Et kvalitetssystem tvinger ikke virksomheten til først og fremst å forbedre produktkvaliteten, 
men til å holde en ensartet produktkvalitet. 
 
Et kvalitetssystem skal derfor: 

▪ oppdage 

▪ redusere – helst eliminere 

▪ men aller viktigst – forbygge 

 Prosjektets Hensikt 

Prosjektets mål er å bestå en ISO 9001:2015 sertifisering innen utgangen av 2020. 

Prosjektets hensikt er å øke sikkerheten for ansatte og redusere risiko for helsemessige konsekvenser av 
yrkesutøvelse i Salten Brann IKS. 

Mål og hensikt oppnår prosjektet ved å sette kvalitetsarbeidet i selskapet i system og her skape et felles 
kvalitetssystem som beskriver selskapets kjerne, støtte og ledelsesprosesser. Og deretter etterleve de til 
enhver tid gjeldende prosesser og prosedyrer.  

En ISO 9001:2015 sertifisering kan derfor gi økt trygghet for ansatte. Rutiner for behandling av materiell 
og vedlikehold vil kunne redusere skade eller driftsstans på materiell og utstyr. 

Et ISO 9001 sertifikat er også et kvalitetsstempel. Nye kunder og samarbeidspartnere vil av denne grunn 
ha færre argumenter for ikke å velge å samarbeide med oss. 

En viktig hensikt med å sette kvalitet i system er å samle erfaring til forbedring. Dette er essensen i et 
Ledelsessystem for Kvalitet, hvor mye av grunnlaget til forbedring ligger i å lære av egne og andres 
erfaringer og feil. 

Selskapet har vedtatt i sin strategiplan fram mot 2020 vedtatt at ISO 9001:2015 sertifisering skal. 
iverksettes i organisasjonen.  
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 Fra virksomhetsstrategien. 

Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015   

Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer målrettet med 
bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og 
kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå positivt ut på ulike kostnads- strukturer.  

Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-sertifisering 
som del av en helhetlig kvalitetstilnærming.  

Som det framkommer av strategien åpnes det for at prosjektet har mulighet for å legge ISO 14001:2015 
inn i prosjektet dersom dette vurderes som hensiktsmessig. 

Strategien sier ikke noe eksplisitt om en HMS sertifisering til, SN-BS OHSAS 18001: 2007, eller som 
denne fra 2018 er betegnet NS-ISO 45001:2018.  

ISO 45001:2018 tar opp mye av de samme tema som ISO 9001:2015 gjør rundt Helse miljø og sikkerhet. 
Prosjektet bør derfor vurderer en ISO 45001 på lik linje med vurderingene av implementering av ISO 
14001. Selskapet er uansett nødt til å følge Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften). Mye av veien til ISO 45001:2018 ligger derfor allerede innenfor 
det regelvert som selskapet allerede må etterleve.   

 Forretningsalternativer 

Hva er kan være konsekvensene av ikke gjør noe, gjør minimalt eller gjør noe? 

Ikke gjør noe: 

Dersom vi ikke setter kvalitet i system, vil prosedyrer og rutiner forblir slik de er i dag. Arbeidsprosesser 
vil ikke bli systematisert i et kvalitetssystem, og vi kan risikere at internkontroll ikke fanger opp feil. Vi vil 
måtte anskaffe flere IT systemer som skal føre kontroll med våre prosesser. Vi vil ikke nå en IOS 
sertifisering på noe nivå. Selskapet vil ikke kunne forvente en metodisk forbedring av kvalitetsarbeid 
som er gjennomgående i hele virksomheten. Å ikke gjøre noe betyr at vi ikke etablerer et felles 
kvalitetssystem. I så måte er ikke dette et alternativ som vi kan finne støtte for i strategien for Salten 
Brann IKS. 

Gjøre minimal: 

Dersom vi lager en minimal løsning som er akkurat god nok til å få en sertifisering, vil vi måtte legge noe 
av kvalitative arbeidet utenfor den digitale delen av kvalitetssystemet, og derved miste digital 
ledelsesinformasjon. Typisk tenker vi her på kompetanseoversikt, øvinger, kurs, sjekklister og oversikt 
over sertifiseringer. Dette kan dog påvirkes av hvilket kvalitetssystem vi velger. Å gjøre minimalt vil 
kunne bety at funksjoner som kunne vært digitalisert og som derved kunne ha blitt presentert som 
ledelsesinformasjon ikke blir det. Det å gjøre minimalt kan også bety at man ikke utnytter muligheter 
som man har fullt ut. 

Gjøre noe: 

Å gjøre noe er ikke et alternativ. Det må minimum utføres det som er nødvendige for en sertifisering. 
Dersom vi gjør noe, må vi velge det som har størst effekt i forhold til sikkerhet. Prosjektet når ikke sine 
mål med mindre vi gjennomfører det som kreves for en sertifisering. Å gjøre noe betyr at prosjektet ikke 
kommer til å starte. Da vil det bli et annet prosjekt den det som er målsatt her. 
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 Forventede gevinster 

Saltens Brann IKS sin kjernefunksjon i samfunnet er å redde liv, sikre miljø og berge verdier. Dette er 
risikofylt arbeide for de ansette i selskapet. 

Et mål for selskapet er at ingen ansatte i Salten Brann IKS blir skadet eller forulykke mens de er i 
oppdrag eller arbeider for selskapet. For å nå dette målet må selskapet ha risikostyring sammen med 
avviksbehandling satt i system, gjennomgående gjennom alle prosesser i organisasjonen. 

Kvalitative gevinster må måles som resultat av økt kvalitet. Eksempler på dette kan være at vi kan se at 
avvikene blir mindre betydningsfulle. Mens kvantitative måles mot antallet avvik. Begge deler er 
gevinster i prosjektet. Men her må vi bli kjent med nåværende situasjon slik at vi kan identifisere at 
innføringen av ISO 9001 i virksomheten har effekt.  

Vi kan få kontroll over sertifikater blant ansatte, eller godkjenninger av virksomhetskritisk utstyr og 
kjøretøy, slik at disse fornyes før de går ut. Noe som skaper mindre plunder og heft. Samt at dette sikrer 
at personell har lovlig godkjenning, og at utstyr er lov å bruke. Salten Brann IKS har utstyr som er farlig å 
bruke for ansatte, noe som igjen krever riktig opplæring og ikke minst ettersyn i etterkant av bruk eller 
med fast frekvens på utstyr som har faste intervaller for ettersyn. Annet utstyr kan ha gangtid som 
krever bytte av komponenter etter bruk eller på hvor lenge utstyret har vært i bruk.  

Ved å ta i bruk kvalitetssystemets på mobile enheter vil vi ved avvik og forslag til forbedring ha 
kvalitetssystemet tilgjengelig der hvor avvikene oppstår. Ansatte kan inngi forslag til forbedring når og 
hvor som helst. Sjekk og kontrollister bør kunne fylles ut på mobil enhet. Sjekklister er en typisk funksjon 
som kan legges inn i de aller fleste kvalitetssystemer som er på markedet. 

Et egnet kvalitetssystem skal ha en ROS modul som kan presentere sårbarheter samlet, fra lokasjon, 
eller basert på senariotyper. Oppsummeringer presenteres som informasjon i kontekst baserte 
Dashboard.   

Oppsummert 

▪ Sikre ansatte mot ulykker skade eller helsemessig risiko 

▪ Forbedring gjennom avvik og forslag til forbedring 

▪ Kontroll over kritiske prosesser, rutiner og oppgaver 

▪ Tilgang til kvalitet på mobile enheter 

▪ Digitalisering av skjema og lister 

▪ Arkivsystem for kvalitet 

▪ Dashboard for ROS arbeidet 

▪ Kontinuerlig forbedring 

 
 
  

 



  

  ISO4SB2020 9 

 Forventede ulemper eller negative holdninger 

Innføring av et kvalitetssystem vil møte motstand. Det vil være ansatte som helt klart er negative og ikke 
forstår hverken hensikten eller hvilke gevinster et kvalitetssystem vil kunne gi i virksomheten. For 
virksomheten i sin helhet vil nye regler kunne redusere tiden det tar for å gjennomføre en oppgave. 
Dette vil vi kunne forklare med at det tar litt lengre tid å utføre oppgaver og prosedyrer slik 
kvalitetssystemet beskriver, enn uten å følge «regler». Prosjektet må også forvente at det er forskjellig 
engasjement blant lederne i selskapet, og at noen tror at det er prosjektlederen eller kvalitetslederen 
som skal beskrive alle prosessene med tilhørende prosedyrer. Vi kan også risikere at vi får inn flere avvik 
enn hva organisasjonen er forberedt på å håndtere, eller evner å behandle. Dette kan igjen føre til 
misnøye når innmelder ikke ser at saken som de har meldt blir behandlet. 

Vi lister noen forventede argumenter her: 

▪ Organisasjonen har ikke ledig tid eller kapasitet, har nok å gjøre fra før. Vil ikke prioritere 
kvalitetsarbeid foran annet. 

▪ Hva er hensikten med ISO sertifisering? det kan jo ikke brukes til noe operativt. 

▪ Blir bare en masse papir. 

▪ Har aldri hørt at noen blir mer effektiv med IOS, bare mere jobb for alle. 

▪ Jeg kommer ikke til å installere noe kvalitets-app på min private telefon. 

▪ Hvorfor skal jeg registrere avvik, det får noen andre ta seg av. 

▪ Vi har jo CIM, hva skal vi med ennå et system (Dersom vi må velge noe annet) 

▪ Hvorfor har vi valgt system A. System B er jo mye bedre. Kunne ha valgt system C. 

▪ Jeg vil ikke flytte mine data / funksjoner over i kvalitetssystemet. Vårt system gjør litt mere enn 
hva vi får til i kvalitetssystemet. 

▪ Data ligger i skyen. Er det personopplysninger? Er systemet GDPR godkjent? 
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 Tiltak for å redusere ulemper og dempe negative holdninger 

Hvordan kan prosjektets ledelse øke sannsynligheten for at prosjektet lykkes? 

Oppgavene med å sette kvalitet i system berører hele selskapet. Denne typen prosjekter kan 
karakteriseres som et endringsprosjekt. Hvor vi går fra å gjøre og tenke som vi pleier, til systematisk 
vurdere virksomhetens aktiviteter og handlinger, for så sette disse inn i et system. Og deretter målrettet 
arbeide med forbedring. Dette krever en sterk og samlet ledelse som er omforent om prosjektets mål. 

For å lykkes må vi ha hele organisasjonen med på reisen. Kritikk vil komme, og denne må vi gjøre om til å 
bli konstruktive bidrag til prosjektet. Her gjelder det å evne å forstå før man kan bli forstått. 

En av grunnpilarene i endringsledelse er kommunikasjon. Kommunikasjon går begge veier. Vi må derfor 
ha en strategi for kommunikasjonen i prosjektet. Hva kommuniseres, når og hvordan. Hvordan får vi til 
dialog når dette er nødvending. Hvordan får vi vite at det vi informerer om blir oppfattet og forstått i 
organisasjonen.  

En annen grunnpilar som heller ikke må undervurderes er å skape forståelse for prosjektet. Som igjen er 
med på å redusere motstand.  Dette vil igjen vil kreve at vi har en plan med prosjektets kommunikasjon.  

Bevis på prosjektets levedyktighet ligger i effekten av prosjektet. Når vi ser nytten av, og kan høste 
gevinster vil vi få økt oppslutning om prosjektet, og sannsynligvis vil noe av de negative holdningene 
avta. Vi lykkes ikke med å høste effekter om vi ikke får aksept for at prosjektet har levedyktighet og at 
effekten er et positivt bidrag mot prosjektets målsettinger.  

Prosjektet må ha ambassadører som snakker positivt om kvalitet. Her begynner det igjen hos ledelsen i 
Salten Brann IKS som må stå samlet om prosjektet og framme prosjektets kommende gevinster ovenfor 
mellomledere og medarbeidere.  

I endringsprosjekter kan medvirkning til endinger være med på å skape entusiasme om målene. Dette 
kan gjøres ved at medarbeidere som skal erfare virkningene av endringene kan ha en rolle, og derved får 
være med å påvirke sluttproduktet. Dette gir økt eierskap til prosessene og øker entusiasmen om 
prosjektets mål.  

Prosjektet må i sine planer gjøre risikovurderinger på hindringene som er kjent i prosjektet, for deretter 
å lage tiltak for å redusere disse til håndterbare størrelser. Kommunikasjon i prosjektet må ikke under 
undervurderes.  
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 Prosjektplan / Framdriftsplan 

Prosjektet har flere trinn / faser eller milepæler. Første fase er før prosjektet starter. Viktige aktiviteter 
er: 

Utnevne prosjektets eier og prosjektleder 

• Sette sammen et representativt prosjekt gruppe / Arbeidsgrupper 

• Hente inn erfaringer, internt eller eksternt 

• Utforme dette dokument som er en grov business case til forfinet Business Case 

• Velge tilnærming til prosjektet og utarbeide forslag til prosjekt 

• Lage plan for prosjektets initieringsfase 

• Sende forespørsel til styringsgruppe om start av kvalitets prosjektet 

• Kick off 😊 = Startdato 
 

Fra strategien ligger det fast at Salten Brann IKS skal kvalifisere seg for en ISO 9001:2015 sertifisering før 
utgangen av 2020. Prosjektet skissert her har sammenfallende målsetting på tid. 

 Oppsummering av prosjektplan fram mot sertifisering 

Aktivitet Når Kommentar 

Prosjekt oppstart Startdato Styringsmodell og styringsgruppe er satt 

Valg av 
kvalitetssystem 

Startdato +1 mnd. Beslutning om å bruke CIM eller implementere 
et nytt kvalitetssystem og valg av dette. 

Grunnkonfigurasjon av 
kvalitetssystem 

Startdato + 2 mnd. Grunnoppsett av organisasjon. Roller og ansvar. 
Opprette grovt prosesskart 

Legge inn data Start dato + 1 mnd. og 
fortløpende gjennom hele 
prosjektet 

Vi begynner å legge inn data i systemet. 
Underliggende struktur ProsesserProsedyrer 

Testfase infrastruktur Startdato + 2 mnd. SSO til kvalitetssystemet testes. Grunnoppsett 
av APP testes. 

Tar i bruk 
forbedringsmodulen 

Startdato + 5 mnd. Første gevinst. Forbedring modulen tas i bruk 
på nett og på brett / mobile enheter 

Samling 1. 

Lage dokumenter 

Startdato + 5 mnd. Vi kjøper bistand fra partner som hjelper oss mot 
sertifisering. Oppgaver foredeles. 

Jobbe med 
dokumenter etter 
første samling 

Startdato + 6 mnd. Oppgaver fordelt i første samling produseres og 
leveres. 

Samling 2 

Lage dokumenter / 
revidere 

Startdato + 7 mnd. Gjennomgang av produserte dokumenter, 
prosesser, prosedyrer og rutiner. 

Fordeling av nye oppgaver   

Implementering starter Startdato + 8 mnd. Og 
fortløpende mot 
sertifisering 

Dersom aller har gjort det de skal til nå, kan 
deler av kvalitetssystemet komme til gradvis 
anvendelse 
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Aktivitet Når Kommentar 

Jobbe med 
dokumenter og 
oppgaver fra samling 2 

Startdato + 9 mnd. Oppgaver som er fordelt i andre samling 
fordeles, produseres og leveres. 

Samling 3 Startdato + 10 mnd. Ferdige stilling av arbeidet og forberedelse mot 
sertifisering. 

Førrevisjon Startdato + 10 mnd. 14 
dagers varsel 

Akkreditert partner gjør en førrevisjon og 
sendere oss anbefalinger. 

Kvalitetssystemet 
settes i drift 

Startdato +12 mnd. Fram mot sertifisering skal systemet være i 
produksjon i 3 mnd. 

Intern revisjon Startdato +13 mnd. Gjennomføring av interne revisjoner 

Ledelsens 
gjennomgang 

Startdato +14 mnd.  Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet 

Sertifisering Max 6 mnd. etter 
førrevisjon. Startdato + 
Max 16 mnd.  

Selve sertifiseringen 

Tabellen over tar ikke hensyn til ferieavvikling. 
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 Prosjektorganisering 

 

  

Prosjektgruppe

Referansegruppe

Prosjektleder

Arbeidsgruppe i 
Linje

Arbeidsgruppe i 
Linje

Arbeidsgruppe i 
Linje

Arbeidsgruppe i 
Linje

Kommunikasjon

Styringsgruppe

 

John Ivar Strøm

HR

Ivar Hogstad

Forebyggende

Kjetil Haugen

Beredskap

Tor Sommernes

Prosjektleder

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Per Gunnar

Leder

Joakim Janæs

110

Noen Andrè

Medlem

Ronny Langfjord

Administrasjon

Navn

Tillitsvalgt
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 Kostnader oppsummert 

ISO 9001 prosjektet har kostander som er relater til investeringer, lisenser og framtidig opprettholdelse 
av sertifiseringen.  

Investeringer I prosjektet er knyttet til kjøp av tjenester som skal veilede prosjektet mot sertifisering, 
Installasjonskostnader for kvalitetssystem, personalhåndbok og sertifiseringen av en akkreditert 
sertifiserings partner. 

Samlet investering er estimert til (Inkl. Installasjon av personalhåndbok): 

Alt 1. for ISO 9001 alene        Kr. 340.000,-   

Alt 2. for ISO 9001 + 14001       Kr. 418.000,-     

Alt 3. for ISO 9001 + 14001 + 45001      Kr. 521.000,- 

Årlig revisjon og lisenser for kvalitetssystem og personalhåndbok estimeres til: 

Alt 1. for ISO 9001 alene        Kr. 168.000,-   

Alt 2. for ISO 9001 + 14001       Kr. 193.000,-     

Alt 3. for ISO 9001 + 14001 + 45001      Kr. 217.000,- 
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 Kostnadsoversikt 

 

  Prosjektets kostander vil i all hovedsak komme i 2019 -2020 
Og vil da fordele seg slik dersom alle kostander kommer samme år 
 
 

 
 
 
 
Følgende kostander vil løpe årlig fra sertifiseringen er gjennomført og så lenge man opprettholder 
samme sertifisering som prosjektet har realisert. 
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 Investeringsvurdering 

[Sammenligning av samlede gevinster og ulempene mot prosjektkostnader og pågående 
vedlikeholdskostnader. Verdifastsettelsen av investeringen skal ta opp hvordan prosjektet vil bli 
finansiert] 

Prosjektet har ingen direkte økonomiske gevinster. Gevinstene vil være å finne i økt kvalitet. I så måte er 
det selskapets evne til å måle dette i dag, opp mot en framtidig måling i etterkant av gevinstrealiseringer 
finner sted. 

Prosjektets gevinster er derfor indirekte. Det er når vi ikke har negative hendelser gevinstene realiseres. 
Eller når vi gjennom avviksbehandlingen forbedrer oss slik at hendelsen ikke skjer på nytt. Et klart 
definert mål er at ingen ansatte skal forulykke eller skade seg i oppdrag for Salten Brann IKS. Sett i et 
slikt lys er de økonomiske gevinstene betydelig, ikke bare for Salten Brann IKS, men også for våre 
ansatte, pårørende og for samfunnet.  

Vi kan videre tenke på de langsiktige konsekvensene av at våre ansette har risikoutsatte arbeidsforhold. 
Eksponering av helseskadelige stoffer, gasser eller kjemikalier vil over tide kunne gi negative 
helsemessige utslag for ansatte. Brann eller redningsaksjoner innebærer alltid risiko for at personell kan 
skade seg. Alvorlige skader vil kunne få betydelige konsekvenser for den dette gjelder.   

Vi kan også tenke oss gevinster gitt av at Salten Brann IKS ivaretar og bygger opp kulturer som igjen kan 
gi ytterligere forbedringer av arbeidsmiljøet. Noe som kan bidra til å øke trivsel, redusere sykefravær og 
sikre at ansatte forblir i selskapet. Kvalitet og etterrettelighet er således en komponent som kan bidra til 
å støtte opp mot slike målsettinger.     

 Viktige usikkerheter 

Det er flere usikkerheter i prosjektet som må håndtertes etter som prosjektet skrider fram. 

De som er identifisert pr 15.10.2018 er disse: 

• Kommunikasjon med alle ansatte. De aller fleste har små deltidsstillinger. Hvordan når vi 
fram med informasjon i prosjektet. Hvordan får vi til gjensidig kommunikasjon. 

• Bruk av sluttprodukt er det også usikkerhet rundt. Svært mange av de ansatte har ikke 
tilgang til en datamaskin som eies av Salten Brann IKS. De ansatte har heller ikke mobile 
enheter (telefoner elle lesebrett) som er eid av Salten Brann IKS. Vi kan ikke pålegge 
ansatte å bruke privat utstyr i tjeneste for Salen Brann IKS. 

• Dersom vi velger å bruke CIM (fra OneVoice) som kvalitetssystem, må vi regne med at 
det kommer kostander for tilpassing eller utvikling. Vi må også påregne å anskaffe flere 
moduler enn de vi abonnerer på i dag. 

• Velger vi et nytt IT system som overlapper mye av funksjonaliteten i CIM, må vi flytte 
funksjoner / data som i dag er i CIM over til et nytt kvalitetssystem. Dette vil også kunne 
møte motstand hos berørte.  

• Beredskap er i prosess med å anskaffe et IT system for oppfølging av kompetanse, 
sertifikater, tiltakskort og avvik. Av disse er det funksjoner som det settes krav til at et 
kvalitetssystem skal ha. Dersom Beredskap gjør disse anskaffelsene nå, vil dette på sikt 
kunne medføre behov for å flytte funksjoner fra en nylig anskaffet løsning til det 
kommende kvalitetssystemet. 

• Det er overveiende sannsynlig at prosjektet vil møte motstand og at vi får utfordringer 
med å skape entusiasme på flere nivå. 
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 Plan for viktige usikkerheter 

Kommunikasjon 

Hvordan vi skal kommunisere, hvilken kanal eller metode skal vi bruke? Og når skal det kommuniseres. 
Og hvem er målgruppe for vår kommunikasjon. Dette må vi lage en strategi i prosjektet på. Selskapets 
generelle kommunikasjonsstrategi er svak eller fraværende. Her må vi sannsynligvis bidra til at en 
strategi for kommunikasjon blir utarbeidet. Det er et problem at vi ikke kan nå alle ansatte på samme 
elektroniske plattform. Kommunikasjon i linja vil kunne gi differensierende kommunikasjon. Noe som 
igjen kan forvrenge det opprinnelige budskapet. Det kan derfor være taktisk å legge opp til repeterende 
kommunikasjon når man har et budskap i prosjektet, samt at man bruker flere kanaler. E-post Face book 
linjeledelse. SMS varsling kan også være et alternativ. 

Bruk av kvalitetssystem 

Uten bruk av prosjektets produkter vil prosjektet ikke nå sine mål. Ser vi isolert på bruk av avvik / 
forbedringsmodulen i et kvalitetssystem, ligger mye av suksessfaktoren her. De aller fleste ansatte har 
deltidsstillinger. Denne gruppen av medarbeidere har tilgang til selskapets elektroniske systemer på 
utstyr som befinner seg på en av de 24 stasjonene hvor den enkelte brukere av kvalitetssystemet har sin 
base for oppmøte i forbindelse med utrykking eller annet oppdrag. Når disse samtidig har 
hjemmeberedskap kun med radiokommunikasjon, sier det seg selv at det er utfordrende å komme i 
posisjon til å få denne gruppen medarbeidere til å bruke selskapets digitale løsninger. Ansatte med 
hjemmeberedskap vil sannsynligvis også reise direkte mellom hendelsessted og deretter direkte hjem 
uten å besøke den lokale beredskap basen. Sannsynligheten for at ansatte vil kommer til å kjøre, kanskje 
flere mil, til sin stasjon for å registre et avvik eller et forslag til forbedringer derfor lite. Det samme 
gjelder for evnen til å holde seg oppdatert og lese prosedyrer som gjelder for den enkelte. Spesielt i den 
fasen hvor prosedyrene er ferske og det er et større grunnlag for forbedring, og derved hyppige 
oppdateringer. Prosjektbegrunnelsen for implementering av et kvalitetssystem ligger hovedsakelig i å 
bedre sikkerhetene, og redusere sannsynlighet for at ansatte skades under utførelse av sitt arbeide. I så 
måte er det viktig å få kommunisert til alle at kvalitet handler vel så mye om HMS for den enkelte, som 
det handler om kvalitet i andre deler av virksomheten. Med den enkeltes sikkerhet som hovedelement i 
kommunikasjonen vil man kunne øke interessen for å være bidragsyter. Og kanskje kan det bli så pass 
interessant at noen velger å bruke private datamaskiner og telefoner for å holde seg oppdatert og bidra 
til forbedring av eget arbeidsmiljø. Men det er viktig å kommunisere at dette ikke kan pålegges den 
enkelte. 

Valg av kvalitetssystem og omkringliggende problemstillinger  

En av de aller første og en viktig oppgave for prosjektgruppen er å definere kravene til et 
kvalitetssystem. Hvilken funksjonalitet skal et kvalitetssystem ha. Kan det være hensiktsmessig å ha 
funksjoner inne i kvalitetssystemet som man ellers ville måtte ha i andre systemer? Hvordan kan 
kvalitetssystemet bidra til økt digitalisering eller bidra til automatisering av noen prosesser i 
virksomheten. Skal kontinuerlig forbedring handle om håndtering av utstyr, sertifikater og kurs. 
Prosjektgruppen vil få oppgaver med å analysere arbeidsflyt rundt virksomhetens kritiske prosesser og 
belyse hvordan disse skal sikres optimal kvalitet. Problemstillinger med hva som skal ligge i hvilket 
system eller hvordan prosessene mellom disse skal etterleves må være beslutninger som 
prosjektgruppen har mandat til å avgjøre. 

 

  



  

  ISO4SB2020 18 

Entusiasme / Endringsvilje / Endingskommunikasjon  

Alle prosjekter vil møte store og varierende entusiasme. Det å skape entusiasme handler igjen om 
kommunikasjon. Hva kommunisere og hvordan gjøres dette. Hvordan oppfatter mottakeren budskapet. 
Det å skape forståelse og entusiasme handler mye om at ledere og mellomledere har forstått hvor viktig 
deres holdning til ending er. Ledere må vise med all tydelighet at de er for den kommende ending. 
Snakker positivt om prosjektet når muligheten er tilstedte og hele veien trekker fram de prosjektets 
gevinster. Det samme gjelder Styringsgruppen, Prosjektgruppen og alle de som arbeider med å levere 
prosjektets produkter. Igjen havner vi tilbake til det som har med kommunikasjon å gjøre. Hvordan 
kommuniserer vi at vi skal endre måten vi jobber på. Når og hvordan kommuniserer vi. Hva og til hvem. 

   

  

 Tips for en effektiv akkrediteringsprosess (Norsk akkreditering) 

Følgende forhold er viktige for effektiv gjennomføring av akkreditering: 
 

• Ledelsen er motivert og går foran, kvalitetsarbeid er prioritet 

• Forhold rundt uavhengighet og upartiskhet er klargjort 

• Medarbeiderne er informert og deltar aktivt, ikke bare kvalitetsansvarlig 

• Det foreligger en framdriftsplan og et budsjett for arbeidet 

• Ledelsen følger opp arbeidet planmessig 

• Bedriften kjenner kravene og akkrediteringsprosessen 

• Det kan være en fordel å starte med et begrenset akkrediteringsomfang som senere kan utvides 

• Søkeren sender inn en fullstendig dokumentasjon 

• Det er klare kryssreferanser som viser hvor i dokumentasjonen man tilfredsstiller hvert krav i den 
relevante standarden 

• Sporbar akkreditert kalibrering av måleutstyr er etablert der det er mulig 

• Gjennomføring av korrigerende tiltak prioriteres høyt og gjøres raskt 
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