
REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET

KURSINFORMATION

Bakgrund

Ökad produktkomplexitet och stränga krav från myndigheter och 
konsumentorganisationer avseende produktsäkerhet har inneburit ett allt 
större ansvar för fordonstillverkare.  

Beskrivning

Kursen behandlar de lagliga förutsättningar som för produktansvar för 
fordonsindustrin och dess leverantörer och behandlar som bör ingå i ett 
system för förebyggande arbete med produktsäkerhet. Exempel på 
produktsäkerhetsfall och hur dessa rapporteras inom bl a EU ingår. Se 
agenda på följande sidor.

Målsättning

Deltagarna ska efter genomförd kurs vara bekanta med viktiga lagkrav och 
vad detta innebär i form av krav på förebyggande produktsäkerhetsarbete. 
Deltagarna ska även förstå vad detta innebär avseende delegering samt hur 
de arbetsuppgifter som ingår för organiseras och tillämpas 

Målgrupp

Tekniker, ekonomer chefer och annan ledande personal som kan komma i 
kontakt med krav från kunder avseende produktsäkerhetsarbete 
innefattande ekonomisk kompensation.

Förkunskapskrav

Inga



DAG 1

08.30 Inledning, presentation

MODUL 1 INLEDNING

09.00 •Återkallelser i fordonsindustrin

•Anledningar till ökning av återkallelser

•Behov av framtagning av VDA-volym

•Överblick av laglig grund

•Regler standarder, avtalsöverenskommelser

•Övningsuppgift: Bästa möjliga tillstånd

•Produktsäkerhet på internet

MODUL 2 ORGANISATION AV PRODUKTFULLSTÄNDIGHET

10.30 • Krav på delegering

• Krav på kvalifikationer

• Grupparbete: Övertyga ledning 
av behovet av en PSCR

MODUL 3 PRODUKTINTEGRITET ÖVER PRODUKTLIVSCYKELN

13.30 • Verkställande av områden för fokus i företaget på 
produktfullständighet

• Bruk av PI-krav under produktlivscykeln:

• Kravställningsfas

• Utvecklingsfas

• Produktionsfas

• Användningsfas

• Produktövervakning

• Marknadsövervakning

17.00 SLUT DAG 1



DAG 2

08.30 Repetition och diskussion Dag 1

MODUL 4  REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER FÖR 
PRODUKTAVVIKELSE

09.00 • Införa ett ledningssystem för produktåterkallelse

• Informationsflöde inom distributionskedjan

• Kommunikation och dokumentation

• Riskutvärdering

• Grupparbete: Utveckling av en process för 
riskbedömning och rapporteringsvägar baserat 
på ett praktikfall

MODUL 4 - ERFARENHETSÅTERFÖRING

13.00 • Kontinuerlig övervakning av produktfullständighet

• Kommunikationsanvisningar

• Kurser lärde

• Speciella kännetecken

• Grupparbete: Framtagning av  PI-kravlista 
genom att använda ett exempel utanför 
branschen

16.30 SLUT PÅ UTBILDNINGEN


