
NORSK INDUSTRIS HMS-
STATISTIKK OG DATABASEN 
MED LÆRINGSRAPPORTER 

HMS-nettverksmøte 22.mars 2022

Pernille Vogt



Agenda kl 14-15.30

 Velkommen til møtet og litt om HMS-nettverket

 Presentasjon av Norsk Industris HMS- statistikk; 
• Innhold i statistikken; sykefravær, personskader, nesten ulykker og læringsrapporter

• Hvilke fordeler er det å delta i statistikken? 

• Hva brukes statistikken til?

• Hvordan bli medlem?

 Hvordan bruke hms statistikken og læringsrapporter i forbedringsarbeidet? 

Ved Jørgen Heum Larsen, Ulefoss

 Åpent for spørsmål fra deltakerne
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https://www.hms.norskindustri.no/


Om HMS-nettverket for SMB

 Etablert i fjor av Norsk Industris HMS-utvalg

 Målet med nettverket er å få ut nyttig informasjon og bidra til erfaringsdeling mellom 

industribedrifter. 

 Vi ønsker å bidra til deling av gode tiltak, verktøy og prosedyrer på HMS-området.

 Fire årlige møter kl 14-15.30

 Alle deltakere kan foreslå tema for møtene

 Nettside for nettverket; 

 Her legges PDF-presentasjonene ut etter møtet 

 Ikke opptak av møtene
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https://www.norskindustri.no/hms-og-ia/hms-nettverk-for-smb-virksomheter/


Vi må ha et kontinuerlig fokus på 
HMS-arbeidet
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•Bygge- og anleggsvirksomhet (9)
•Transport og lagring (7)
•Industri (6)
•Jordbruk (5)

Hva gjør vi i industrien 

for å forhindre dette?



Nedgang i personskader i industrien
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Antall skader med fravær (H1/LTIF), skader med og uten fravær (H2/TRIF), HRI-skader og 
HRI-nestenulykker per mill. arbeidede timer

H1/LTIF

H2/TRIF
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Hvordan fortsette den positive 
utviklingen?

 De fleste personskader er resultat av at flere barrierer svikter samtidig

 Granskninger viser at de aller fleste ulykker er «varslet på forhånd» - ved at ansatte 

og ledere over tid ofte har sett forhold som bidro til ulykken men ikke gjort noe med 

det. Dette er veldig vanlig og kalles å bli «fareblind»

 Et viktig tiltak er derfor mer fokus på 

- Rapportering av nesten ulykker

- Deling av disse og læring i etterkant

 Vi etablerte en database for læringsrapporter etter alvorlige nestenulykker og 

hendelser i 2019

 Har jobbet mye med å få bedrifter til å rapportere hendelser (alt er anonymt)

 Nå er det viktig at disse læringsrapportene blir brukt 
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Presentasjon av Norsk Industris 
HMS-statistikk

 Etablert i 1993 (sykefravær) og 1996 (personskader)

- tanken om at åpenhet om faktisk situasjon er viktig for forbedringsarbeidet var sentralt for etableringen

- medlemsbedrifter som rapporterer tall selv, som kan se på bedrifter i samme bransje. 

 Vi samler inn 

- tall på personskader og nesten ulykker en gang i året og 

- tall på sykefravær hvert kvartal. 

- Læringsrapporter sendes inn til oss fortløpende.

 Som deltaker i statistikken får du: 

- En årlig rapport over resultater i alle bransjer – og kvartalsvis rapport om sykefravær totalt og sammenliknet med egen bransje og med 
hele industrien.

- Du kan når som helst gå inn å sammenlikne egen virksomhet mot andre i samme bransje

- Tilgang på læringsrapporter etter alvorlige hendelser

- Statistikken er gratis for medlemmer. Vi er eneste landsforening med en slik statistikk

 Hva brukes statistikken til av oss? 

- Dokumentere utviklingen overfor myndigheter og til styret i Norsk Industri. 

 Jo flere som deltar jo bedre og sikrere statistikk

- Kunnskap om resultater og forskjeller mellom bransjer, gjør at vi kan målrette innsatsen vår mot bransjer med stor risiko
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hms.norskindustri.no
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Registreringsskjema
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Rapportering av 
personskader

1. Logg inn

2. Klikk på Personskade i 

menyen øverst

3. Klikk på «Legg inn tall 

her» i menyen til høyre

4. Velg evt. år

5. Legg inn tallene

6. Klikk på Lagre nytt år
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Skjema og definisjoner
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Resultater 
person-
skader

1. Logg inn

2. Klikk på 

Personskade i 

menyen øverst

3. Klikk på 

«Statistikk for 

personskade» i 

menyen til høyre

4. Datautvalg

5. Klikk på rapport
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Indikatorer for personsikkerhet

 H1-verdi: antall personskader med fravær per million arbeidede timer

 H2-verdi: antall skader som førte til omplassering eller medisinsk behandling per million 
arbeidede timer

 F-verdi: viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader per million arbeidede 
timer. 

 Fraværsdager per skade kan si noe om alvorligheten av skaden

 H og F-verdi beregnes for rullerende 12 måneder.

 Førstehjelpskader per million arbeidede timer, skal ikke rapporteres til oss, men bør 
registreres av bedriften selv. 

 Antallet skader med høyt skadepotensiale og antallet nesten ulykker med høyt 
skadepotensiale skal rapporteres

 Fra disse hendelsene sendes det inn læringsrapport, som vi anonymiserer og legger ut i 
databasen
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Læringsrapporter

 For å se detaljer om statistikken og for å få tilgang til læringsrapportene krever det innlogging på 
www.hms.norskindustri.no

 Det er kun bedrifter som rapporterer tall til Norsk Industri som får tilgang
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http://www.hms.norskindustri.no/


Her finner du læringsrapportene
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1. Logg inn

2. Klikk på 

Personskade i 

menyen øverst

3. Klikk på 

Læringsrapport

er i menyen til 

høyre

4. Velg år/ 

kategori/ 

bransje - Velg

5. Klikk på 

rapporten du 

ønsker å se 

på, åpner pdf



Mal for rapportering
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• Sendes på epost til 

hms@norskindustri.

no

• Kvalitetssikre

• Anonymisere

• Legge over på mal 

hvis annen mal er 

brukt – lavere terskel 

for å rapportere

• Vurdere behov for 

rapportering på nett

mailto:hms@norskindustri.no
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