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Dette hjælpeværktøj skal sikre uddannelse og træning af 

interne auditorer. Uddannelsen og træningen er 

sidemandsoplæring og kan eventuelt opfølges af et internt 

eller eksternt kursus.  

 

 

Dette hjælpeværktøj er gældende for kvalitetsstyringssystemet 

ved DanLink produktet. 

 

Det er tilladt, at der er ældre udgaver af dette hjælpeværktøj 

i omløb, såfremt en eller flere medarbejdere stadig er under 

træning. 

 

 

Dette skema er gældende for: 

 

Navn ny auditor: Start dato: 

 

 

 

 

 

Ansvaret for forståelsen af de gennemgåede emner er et fælles 

ansvar imellem den nye auditor og træner. Den nye auditor har 

ansvaret for, at træner skriver dato og initialer ved hvert 

emne på checklisten, når emnet har været gennemgået.  

 

Den nye medarbejder har også ansvaret for, at træner skriver 

dato og initialer når emnet er afsluttet. 

 

 

Når træningen er tilendebragt underskrives dette dokument igen 

af den nye auditor og træner. Den nye auditor erklærer sig 

bekendt med stoffet og træner godkender rigtigheden heraf. 

 

 

Navn ny auditor: Slut dato: 

 

 

 

 

 

 

Navn træner: Slut dato: 

 

 

 

 

 

  

Formål 

Gyldighedsområde 

Den ny auditor 

Efter træningen 
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Emne Dato emne gennemgået Dato emne afsluttet 

Intern audit afsnit A   

Intern audit afsnit B   

Intern audit afsnit C   

Intern audit afsnit D   

Intern audit afsnit 1   

Intern audit afsnit 2   

Intern audit afsnit 3   

Intern audit afsnit 4   

Intern audit afsnit 5   

Intern audit afsnit 6   

Intern audit afsnit 7   

Intern audit afsnit 8   

Intern audit afsnit 9   

Intern audit afsnit 10   

Intern audit afsnit 11   

Intern audit afsnit 12   

Intern audit afsnit 13   

   

Planlægge og forberede intern audit   

   

Indledende møde   

   

Afsluttende møde   

   

Opfølgning på intern audit   

   

DS/EN ISO 9002:1994   

   

Internt/eksternt audit kursus   
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