
 
 
Gjennomgang av revidert ISO 17025:2017 standard  
 
Revidert versjon av ISO/IEC 17025:2005 ble utgitt desember 2017, og gjort gjeldende fra januar 2018.  
 
I den reviderte standarden er formulering av kravene gjenspeilet i en sterkere prosessorientering og 
implementering av risikobasert tenkning i tillegg til prestasjonsbasert krav.  
 
Under kurset vil den reviderte versjonen av 17025:2017 bli grundig gjennomgått. Det vil bli foretatt 
sammenlikning mellom gammel og ny versjon med fokus på følgende: 
 

• Hva er nytt i revidert versjon 

• Hvordan tolkes de nye krav og implementeres 

• Hva er konsekvenser for laboratorier som arbeider etter gammel versjon 

• Hvordan kan den nye versjonen tilpasses i eksisterende styringssystem  
 
Gjennom praktiske eksempler fra enkelte laboratorie-miljøer vil implementeringen av de nye kravene 
bli omtalt. 
 
Målgruppe 
Kurset passer for alle i prøvings og – kalibreringslaboratoriet som arbeider etter 2005 versjon av 
standarden og ønsker tilpasning av sitt styringssystem for å tilfredsstille nye krav. 
 
 
PROGRAM 
 
Kl. 09:00 Registrering 
 
Kl. 9:30 Presentasjon av foredragsholder (e) og deltakere 

- gjennomgang av kursprogrammet 
- generell informasjon 

 
Kl. 10:00 Hovedtrekk ved endringer 

- sammenlikning mellom 2005 og 2017 versjoner 
- grundig gjennomgang av 2017 versjon 

 
Kl. 12:00 Lunsj  
 
Kl. 13.00 Grundig gjennomgang av standard, forts. 
 
Kl. 14.00 Tilpasning av kravene i eksisterende styringssystem 
 
Kl. 15.00 Gruppearbeid 

- håndtering av risikoer og muligheter 
 
  



 
Kl. 15:45 Gjennomgang av gruppearbeid  
 
Kl. 16:30 Avslutning  

- distribusjon av deltakerbevis 
 
 Pausene under kurset tas ved behov. 
 
 
 
 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20180059 – 27. september 2018, Oslo 
 
Påmeldingsfrist: 
3 uker før gjennomføring. 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4450,- for NITO-medlemmer 
Kr. 5950,- for andre 
 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes  
full avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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