Internationellt webbinarium om ackreditering
Den 19 oktober arrangerar Swedac en internationell heldagskonferens
som på grund av rådande pandemi sker i digital form. Frågan som
avhandlas är nyttan med ackreditering. Svenska företag berättar om
vad ackreditering betyder för dem, chefen för UKAS, den brittiska
motsvarigheten till Swedac, delar med sig av sina erfarenheter och
Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström summerar dagen. Bland
mycket annat.
Vill du delta i konferensen? Läs programmet för dagen och anmäl dig
här.

Sanningen först ut i föreläsnings-serie
Nu startar Swedac en serie digitala föreläsningar. Inleder gör Magnus
Pedersen och Arne Lund, utredare på Swedac, som berättar om den
färska standard som kan pröva sanningshalten i ett påstående.
Se föreläsningen här

Swedac söker: Passionerade
kontrollanter
Swedacs verksamhet vilar på
många viktiga kuggar, en av
dem är tekniska bedömare.
— Utan dem hade vi inte
kunnat utföra vårt jobb, säger
Helen Nyman, enhetschef miljö
och hälsa på Swedac.
Har du vad som krävs? Just nu
letar Swedac efter nya tekniska
bedömare inom medicin.
Läs mer och ansök här

”Jag gillar att utveckla och
ta reda på varför saker
funkar eller inte”
Uppvuxen i scoutrörelsen är
Linnea Holm van vid att lösa

problem och få saker och ting
att hända. Värdefull erfarenhet
för Swedacs första
ledningssamordnare.
— Man behöver kunna hålla
igång många saker samtidigt –
och gilla möten, säger hon.
Möt Swedacs nya
medarbetare!

Nya föreskrifter och råd om ackreditering
I våras publicerades Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd
(STAFS 2020:1) om ackreditering. Författningen trädde i kraft den 1
augusti 2020 och ersatte de tidigare gällande föreskrifterna och
allmänna råden (STAFS 2015:8) om ackreditering plus elva
verksamhetsspecifika författningar.
Här kan du läsa författningen i helhet.

Vill du bli en av oss?

Har du erfarenhet av att driva och leda ekonomiska processer och
utveckling i en statlig verksamhet och söker en ny utmaning? Swedac
befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi söker nu en engagerad
ledare till avdelningen för myndighetsutveckling och service.
Sök tjänsten här

Tips och råd inför hösten
Nu är höstens arbete igång på allvar, både för ackrediterade organ och
Swedac. Myndigheten fortsätter att göra bedömningar i första hand på
distans.
Kristina Hallman, avdelningschef för ackrediteringsverksamheten på
Swedac, delar med sig av sina bästa tips inför hösten.
Läs mer här
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swedac.se

