


HMS i praksis 

Tone Eriksen

Spesialist i Arbeidsmedisin

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus



Arbeidstilsynet 13.03.2017 3

Arbeidstilsynet

• Arbeidsdepartementet 

• Overordnet enhet: 

Direktoratet for Arbeidstilsynet

• Organisert i 7 regioner 

• Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene følger 

Arbeidsmiljølovens krav



Arbeidstilsynet

• ca. 550 000 virksomheter i Norge

• ca. 2 750 000 arbeidstakere

• ca. 18 000 tilsyn i 2015

• ca. 90 000 henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten

• ca. 3 400 000 besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no 
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Nøkkeltall

Arbeidstilsynet

• Ca. 650 ansatte totalt

• Ca. 350 inspektører



Arbeidstilsynet

Mål for Arbeidstilsynet

Bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og 

skade, og å bidra til et sikkert og inkluderende 

arbeidsliv, med trygge tilsettingsforhold og en 

meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte.
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Hva er HMS?



ARBEIDSMILJØLOVEN STILLER KRAV TIL 

FORSVARLIGE ARBEIDSBETINGELSER PÅ 

FØLGENDE OMRÅDER 

ARBEIDSMILJØLOVEN 
STILLER KRAV TIL 

SYSTEMATISK 
ARBEIDSMILJØARBEID 

(INTERNKONTROLL) 

ANDRE

KOMPONENTER

YTRE
PÅVIRKNINGER

FYSISKE ORGANISERINGKJEMISKE OG BIOLOGISKE

ERGONOMISKE

• Bygnings- og utstyrsmessige 

forhold
• Inneklima
• Lysforhold

• Støy
• Stråling
• Maskiner og annet 

arbeidsutstyr
• Innkvartering

• Utforming og innredning av 

arbeidsplassen
• Disponering av nødvendige 

hjelpemidler

• Tilrettelegging for variasjon i 
arbeidet

• Tilrettelegging for å unngå 

tunge løft og ensidig 
gjentakelsesarbeid

• Ikke utsettes for uheldige 

belastninger ved vibrasjon 
og ved ubekvem 
arbeidsstilling

• Arbeidets organisering

• Tilrettelegging og ledelse
• Teknologi
• Styrings- og 

planleggingssystemer
• Kontrolltiltak
• Omstillinger

• Medvirkning
• Informasjon

• Opplæring

• Arbeidstilknytning

• Arbeidsavtaler

• Arbeidstidsordninger

• Lønnssystemer

• Faglig og personlig 

utvikling
• Selvbestemmelse
• Variasjon

• Ivaretakelse av integritet og 

verdighet
• Mulighet for kontakt og 

kommunikasjon

• Ikke utsettes for 
trakassering eller utilbørlig 
opptreden

• Beskyttes mot vold, trusler 
og uheldige belastninger 
som resultat av kontakt med 

andre

• Arbeidsgiver har ansvaret

• Arbeidstakere og deres 

representanter(verneombud og 

fagforeningstillitsvalgte) skal 

medvirke

• Arbeidsmiljøutvalg for 

virksomheter over 50 ansatte

• Bedriftshelsetjeneste for 

utvalgte bransjer

ARBEIDSMILJØOPPLÆRING

• Tilrettelegging ved håndtering 

av kjemikalier eller biologisk 
materiale

• Erstatte kjemikalier/biologisk 

materiale eller prosess hvis 
mulig ved helsefare

• Rutiner og utstyr for å hindre/ 

motvirke helseskader
• Stoffkartotek

• For leder, mellomledere, 

verneombud og arbeidsmiljø-

utvalgets medlemmer

GJENNOMFØRING

Arbeidsgiver skal i samarbeid 

med arbeidstakerne:
• kartlegge virksomhetens farer 

og problemer
• risikovurdere
• iverksette tiltak for å redusere 

risikoen

ORGANISATORISKE

PSYKOSOSIALE
Informasjon fra 

helse- og velferds-

messige registreringer

Arbeidstakernes 

og arbeidsgiverens 

beskrivelser, vurderinger 

og opplevelser av 

arbeidsbetingelsene og 

arbeidsmiljøarbeidet

Egenskaper ved 

arbeidsstokkens 

sammensetning

Samfunnsmessige 

påvirkninger og 
endringer i disse:
• Lov/avtaleverk

• Arbeidsliv
• Arbeidsmarked

Menneskets 

psykiske og fysiske 
muligheter og 
begrensninger 

ARBEIDSMILJØET I VIRKSOMHETEN

ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL –
INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ



Risikovurdering

Forebygging:

▪ Kartlegg arbeidet (risiko)

▪ Reduser risiko

▪ Følg opp om noe skjer
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Kartlegge, risikovurdere og følge opp

uønskede hendelser

Igangsette

Kartlegge

Planlegge og 

prioritere tiltak

Følge opp



Arbeidstilsynet



Arbeidstilsynet

Aktuelt lovverk

Veiviser til HMS-regelverket - Regelhjelp.no
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http://www.regelhjelp.no/


Arbeidstilsynet

• Forskrift om organisering, ledelse 

og medvirkning

• Arbeidsplassforskriften

• Forskrift om utførelse av arbeid

• Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

• Produsentforskriften

• Forskrift om administrative ordninger

Arbeidsmiljøforskriftene
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Arbeidstilsynet

Godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT)

• Består av verne- og helsepersonell

•Har bred kompetanse på HMS

• Skal bistå virksomheter i HMS-arbeidet

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77754
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http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77754


Arbeidstilsynet

Plikten til å bruke godkjent BHT

• Arbeidsgiver har plikt til å bruke bedriftshelsetjenesten.

• Det skal utarbeides handlingsplan for BHT sitt arbeid i 
virksomheten.

Hvor finner man oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester?

http://www.arbeidstilsynet.no/bhtreg/
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http://www.arbeidstilsynet.no/bhtreg/


Arbeidstilsynet

Tilretteleggingsplikten

§ 4-2 (b) – generell tilretteleggingsplikt

I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal arbeidet organiseres 

under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder 

og øvrige forutsetninger.
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Arbeidstilsynet

Tilretteleggingsplikten forts.

§ 4-6 (1) – særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert 

arbeidsevne

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, 

sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, 

iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få 

et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å 

fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av 

arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring 

e.l.
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Arbeidstilsynet

Andre viktige hjemler i sykefraværsarbeidet

§ 4-6 (3) – oppfølgingsplan

§ 4-6 (4) – dialogmøte

§ 3-1 (2) f) – systematisk sykefraværsarbeid
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Arbeidstilsynet

Medvirkning (AML §§ 2-3 og 4-2)

Medvirkning som plikt: 

• ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens 

systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Medvirkning som rett: 

• informasjon og opplæring i, og medvirkning i utforming av, 

systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av 

arbeidet
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Arbeidstilsynet

Styringsrett

• Definisjon: Det som ikke er begrenset ved lover, forskrifter

• Arbeidsgivers styringsrett innebærer at ledelsen av og til må 

ta avgjørelser som ikke alle er enige i.

• I ytterste konsekvens kan styringsretten medføre at man går 

til oppsigelser.
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Arbeidstilsynet

Arbeidstutstyr

Forskrift om utførelse av arbeid:

Kapittel 10 – Krav til bruk av arbeidsutstyr

Kapittel 11 – Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr

Kapittel 12 – Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg

Tre hensyn er viktig å ta når du skal velge arbeidsutstyr:

• arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet

• plassen hvor utstyret skal brukes

• arbeidsoppgaven det skal brukes til
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Arbeidstilsynet

Arbeid i høyden

Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 17

• Stillas

• Stige

• Tau og sele
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Arbeidstilsynet

Personlig verneutstyr

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – kapittel 15

• Kan arbeidet utføres sikkert uten personlig verneutstyr?

• Arbeidstakerne har plikt til å bruke påbudt verneutstyr

• Verneutstyret skal være CE-merket
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Arbeidstilsynet

Farlige kjemikalier

Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 3

• Risikovurdering

• Merking

• Oppbevaring

• Opplæring

Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 2

• Stoffkartotek

• Sikkerhetsdatabladene skal være på norsk

• Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert og lett tilgjengelig
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Arbeidstilsynet

Biologiske faktorer

Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 6

• Risikovurdering

• Opplæring

• Smitte

• Vaksinering
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Arbeidstilsynet

Tungt og ensformig arbeid

Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 23

• Risikovurdering

• Opplæring

• Informasjon

Mål: Forebygging av muskelsmerter
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Arbeidstilsynet

Informasjon til Arbeidstilsynet
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Arbeidstilsynet

Bekymringsmelding

• Alle kan ringe inn eller sende bekymringsmeldinger

• Alle meldinger blir vurdert

• Ikke alle meldinger fører til tilsyn

• OBS Anonymitet eller ikke
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Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

• Leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om 

sykdom de mener kan skyldes forhold på pasientens 

arbeidsplass. 

• Etter arbeidsmiljøloven skal alle sykdommer og 

helseplager som legen antar skyldes pasientens 

arbeidssituasjon meldes skriftlig til arbeidstilsynet. 

• Det skal meldes på begrunnet mistanke og legen velger 

selv ut hvilke tilfeller som bør meldes.
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Arbeidsrelatert sykdom

• Arbeidsrelatert sykdom og skade omfatter langt mer enn det 

som Folketrygdeloven godkjenner som yrkessykdommer.

• Dersom yrkesskadetrygd er aktuelt, kan pasienten ta med en 

kopi av meldeskjemaet til NAV.



Arbeidstilsynet

Hvor kan man få hjelp?

• Bruk egen bedriftshelsetjeneste

• Arbeidstilsynets svartjeneste tlf. 73 19 97 00

•www.arbeidstilsynet.no

•www.regelhjelp.no

•www.nav.no
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Arbeidstilsynet

Takk for oppmerksomheten!

13.03.2017 31


