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VISJON

Norske industribedrifter skal skape verdier og tilby trygge og 

helsefremmende arbeidsplasser. Vår nullvisjon er at ingen 

skal bli skadet eller bli syke av å jobbe i norske 

industribedrifter. 



BAKGRUNN

HMS-utvalgets mandat, mål og oppgaver

• HMS-utvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og 

styre.

• HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader. 

• Sentrale oppgaver for HMS utvalget vil være:

• Øke rekrutteringen til – og videreutvikle HMS-statistikken til Norsk Industri for på den 

måten bidra til å bedre sikkerhetsarbeidet i bedriftene

• Erfaringsutveksling av gode tiltak for å heve HMS-standarden i industrien

• Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer

• Sørge for kommunikasjon og koordinering med andre relevante utvalg eller arenaer



HENSIKT

Deler "beste praksis" fra Norsk Industris HMS-utvalg til inspirasjon for resten av industrien. 

Her finnes forslag til hvordan gjennomføre/løse ulike aktiviteter innenfor HMS-arbeidet. 

Et godt HMS-arbeid bidrar også til økt lønnsomhet og bedre omdømme. 

For å lykkes med dette trengs et effektivt og synlig lederskap samt gode verktøy, systemer og rutiner.

Målgruppen er alle som har ansvar for HMS-arbeidet i bedriften; øverste ledelse, HMS-ledere, linjeledere. 

Veilederen er delt inn i 2 hoveddeler:

Del 1 – Ledelse og organisering av HMS arbeidet

Del 2 – HMS verktøy, rutiner og tiltak



DEL 1 - LEDELSE OG ORGANISERING AV HMS-

ARBEIDET

− Øverste leders ansvar

− Hvordan etablere en god HMS-kultur?

− HMS-opplæring

− Oppfølging av linjeledelsen

− Samarbeid og involvering - hvordan engasjere ansatte i 

HMS-arbeidet



DEL 2 – HMS VERKTØY, RUTINER OG TILTAK

− Måling av HMS-tiltak og resultater

− Sikkerhetsinformasjon (også kalt “Safety moments”)

− Sikkerhetsrunde, vernerunde og sikkerhetssamtale

− Adferdsbasert sikkerhet 

− Livreddende regler 

− Sikkerhetsdag

− Kartleggingsverktøy

− Rapporteringsverktøy

− Oppfølgingsmøter 

− Granskning og rot-årsaksanalyser 

− Kvalitetsstandarder



DET ENKLE ER OFTE DET BESTE!

Omfanget av HMS arbeidet må tilpasses bedriften du jobber i! Et 

unødig stort system, vil gjøre arbeidet kompleks og lettere medføre 

at arbeidet ikke blir systematisk og målrettet.


