Kurs fra høst 2019
Rev. 06-19

(blir fortløpende oppdatert)
NFKR lokaler Sandvika, Bærum

(Fullpris = ikke-medlem)

15% / 25% medlemsrabatt
Priser ekskl dagpakke hotel/kurslokal

Til kursside og påmelding

A1.2a ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse 1 dag
for deg som ønsker å friske opp kunnskap og/eller bli kjent med hensikten og kravene i
ISO 9001:2015 standarden.
Kvalitetsledelse ISO 9001 – styringssystem
A1.2. Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management Basics) Vi går i dybden på
hovedelementene i standarden, samt gjør oppgaver for å skape forståelse av hva som
kreves av deg og din organisasjon for å kunne implementere ledelsessystem og/eller
være klar for sertifisering.

28.okt 2019

Til kursside og påmelding
14.-15. okt (2d)
28.-29. nov (2d)

Kurset går over 2 el 3 dager

A1.3. Kvalitetsledelse (Quality Manager) - kurs (5d) med mulighet for
sertifisering som EOQ kvalitetsleder
Kurset går noe bredere i kvalitetsfaget enn ISO 9001 alene for å gi
deg dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter. Det
forventes forkunnskaper i ISO 9001. Det vil i kurset bli benyttet et
case der en jobber seg gjennom ulike krav relatert til ledelse og
kvalitetsfaget. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer,
kravene i ISO 9001:2015 og tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring og
tillit i markedet. Pensum i kurset er godkjent for sertifisering til Kvalitetsleder.

A2.2. Revisjon; Interne eller eksterne revisjoner
iht ISO 19011 – (Auditor Basics)
Innføring i prinsippene for revisjon, revisjonsprosessen og metoder iht ISO 19011, vil gi
deg økt trygghet i rollen som revisor, interne eller eksterne revisjoner. Hvordan
planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og
trygg måte. Kombinasjon av forelesning og gruppearbeid.

A2.3. Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) - kurs med mulighet for for
sertifisering EOQ kvalitetsrevisor/-revisjonsleder (40t.)
Kurset gjennomgår revisjonsprosessen og gjennomføring av
revisjoner m/fokus på å bli kjent med krav fra ISO 9001, samt
identifisering av avvik. Kurset vil gi deg økt trygghet i din rolle
som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner,
samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre
kvalitetsrevisjoner. Kurset er godt egnet for deg som jobber aktivt med revisjoner og
tilsyn. Pensum godkjent for sertifisering, se tilleggskrav kvalitetslederkompetanse.

A3.3. Risikoledelse (Risk Manager) – kurs med mulighet for sertifisering iht
samsvarskrav EOQ (4 dager intensiv kurs + eksamen) Kurset omhandler bredden i
risikostyringsfaget, inkl ISO 31000:2018, gjeldende/ relevante
lovgiving- og regelverk, standarder og rammeverk inkl COSO.
Analysemetoder, beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety
versus security» og regulering av risiko i Norge, trender og
GDPR. Kurset gir deg forståelse og verktøy som er nødvendige
for å utøve og mestre rollen som risikoleder i små og store organisasjoner.

7.100 NOK bedr medl
8.000 NOK pers medl
Standard kurspris 9.450
(NB! tillegg for 3d)

QM kurs 5 dager Sandvika med
kursbevis / forkortet kurs;

Til kursside og påmelding
23.-27. sept 2019
18.-22. nov 2019
Prosj.oppg/case (teller for 8
kursdager)
+ 2dgr kurs/eksamen

Kurset går over 2 dager

29.-30.okt 2019
Til kursside og påmelding

Kurspris 5 dgr
14.600 NOK bedr medl
16.600 NOK pers medl
Standard kurspris 19.500
Tillegg for påbygging
5.600 NOK
+ eksamens/sert avgift *)
7.100 NOK bedr medl
8.000 NOK pers medl
Standard kurspris 9.450

40t. kurs på 4 el. 2+2 dager
+ eksamen

Til kursside og påmelding
14.-18.okt 2019
14.-15okt + 27.-29.nov
25.-29.nov 2019

Til kursside og påmelding

A3.1 Innføring i risikoledelse og ISO 31000:2018 (1 dag)
Kurset vil gi bedre forståelse for risikostyring, prinsippene, prosesser, samt relevant
regel- og rammeverk. Kurset ivaretar enkle metoder for risikovurdering og -analyse
som gir grunnlag for å komme i gang med risikostyring i virksomheten.

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

9. sept 2019
25. nov 2019

40t. kurs = 4d kurs + 2,5t eksamen
velg gjerne moduler

Til kursside og påmelding
25.-27.nov+2.-3.des (3+2)

13.500 NOK bedr medl
15.300 NOK pers medl
Standard kurspris 18.000
eksamens/sert avgift *)

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

13.500 NOK bedr medl
15.300 NOK pers medl
Standard kurspris 18.000
eksamens/sert avgift *)
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*) eksamen /sertifikat avgift fastsettes og viderefaktureres fra sertifiseringsagenten Norsk Sertifisering/QMCe – søknad om sertifisering iht akkrediterte krav EOQ

En- og todagers
oppdatering/ fagkurs

(tilbudet oppdateres fortløpende)

A1.1 Innføring i kvalitetsledelse for ledere
Endags introduksjonskurs til kvalitet og styringssystmer. Be om tilbud og referanse på
bedriftsinternt kurs. Kurset passer for ledere som ikke direkte jobber med
kvalitetsledelse. Kursleder; NFKR dagl. /EOQ president Torolf Paulshus

15% / 25% medlemsrabatt
Priser ekskl dagpakke
hotel/kurslokal
2019 priser oppgitt!

Bedriftsinternt
be om pristilbud
på forespørsel

Til kursside og påmelding

A1.2a Kvalitetsledelse iht ISO 9001:2015
Endags oppfriskings og introduksjonskurs til kvalitet og styringssystemer, for deg
som ønsker en rask og grundig gjennomgåelse av ledelsesstandarden og innføring
i kvalitetsledelse. Godkjent oppdateringsdag

A3.4b ISO 31000:2018 Risk Management – hva er nytt ?
Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om
risikobasert tilnærming i ledelsesstanderne blir det viktigere å forstå risiko. Det gis
informasjon om endringer i standarden sammenligent med tidligere versjoner og
sammenheng mellom ISO 31000;2018 og ISO 9001:2015. Også med krav iht GDPR
Godkjent oppdateringsdag resertifisering risikoleder – Risk Manager

A1.5a LEAN – 8 wastes, Klassiske kvalitetskostnader
Kurset har fokus på å lære om unødvendige prosesskostnader. Vi går innom 8
ulike sløsingsområder og ser nærmere på hva som kan være ulike forståelser av
sløsing. Dette sees så i sammenheng med interne prosesser, og hvordan
prosessene kan effektiviseres bedre.

28.okt 2019

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

Til kursside og påmelding
Sted: Sandvika, Bærum
18. sept 2019
31. okt 2019

1.nov 2019
Til kursside og påmelding

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

-

A5.1. Lean og forbedringer (2d) – hvitt og gult nivå
Den største konkurransefortrinnet du kan ha i dag, innenfor din organisasjon, er
evne til å levere konsistente og kostnadseffektive tjenester til kundene dine raskere
og billigere, og fremdeles oppfylle kravene om kostnadseffektiv drift.
Introduksjonskurs for å lære hvordan din bedrift kan gå frem for å skape de rette
betingelsene for å lykkes med forbedringsreisen.

Kurset går over 2 dager

Kun bedriftsinternt
på forespørsel
Til kursside og påmelding

7.100 NOK bedr medl
8.000 NOK pers medl
Standard kurspris 9.450

-

-

A4. ISO 14001:2015 – Miljøledelse (1d)
Kurset gir en god oversikt over innholdet i miljøstandarden ISO 14001: 2015 med vekt
på forståelse av hensikten med kravene. Kurset gir en basis for å iverksette, holde
vedlike eller forbedre et styringssystem basert på standarden.

Kun bedriftsinternt
Til kursside og påmelding

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

Kun bedriftsinternt
Til kursside

3.600 NOK bedr medl
4.100NOK pers medl
Standard kurspris 4.800

-

A4.1b Oppdatering kvalitet ISO 9001:2015 og
miljø ISO 14001:2015 -godkjent som oppdateringsdag resertifisering kvalitets- og
revisjons- og miljøledelse.
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