
 

Hva man må ha på plass-HMS 
 

1. Alle ansatte skal ha arbeidsavtaler, også tilkallingsvikarer og ekstrahjelp 

 

2. Avtalene skal være i tråd med arbeidsmiljøloven § 14 – 6  

 

3. Vite hvor mye den enkelte jobber, og passe på at arbeidstiden er forsvarlig  

 

4. Betale minst 40% for overtid 

 

5. Arbeidsgiver må ha gjennomgått opplæring i HMS (obligatorisk) 

 

6. Arbeidsgiver må sørge for en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet for arbeidet med arbeidsmiljø (helse-, miljø- og sikkerhet) er fordelt 

 

7. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å 

utføre arbeidet 

 

8. Arbeidsgiver må kartlegge de farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for i virksomheten og på 

denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på arbeidstakernes helse og sikkerhet 

 

9. På bakgrunn av kartleggingen og risikovurderingen ha gjennomført nødvendige tiltak og/eller utarbeidet 

plan som beskriver tiltak for å fjerne eller redusere farer og problemer i arbeidet 

 

10. Ivareta kravet om å tilrettelegge arbeidet i henhold til den enkeltes forutsetninger 

 

11. Etablere verneombudsordning (obligatorisk dersom mer enn ti medarbeidere) 

 

12. Knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom man har plikt til det  

 

13. Sørge for at man har en plan for hvordan bedriftshelsetjeneste skal yte bistand 

 

14. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske 

arbeidsmiljøarbeidet (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet).  

 

15. Sørge for at man har ordninger eller en rutine for hvordan avvik (uønskede hendelser) skal meldes og følges 

opp (avvikshandtering) 

 

16. Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, må arbeidsgiver sørge for at de har en på forhånd 

fastsatt arbeidsplan som er utarbeidet i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. 

 

17. Sikre at arbeidstakere får nødvendige pauser 

 

18. Iverksette plan/tiltak for å beskytte arbeidstakere mot vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge 

av kontakt med andre. Samt ha rutine for hvordan dette skal forebygges, meldes og følges opp. 

 

Se mer på www.arbeidstilsynet.no/  

 

http://www.arbeidstilsynet.no/

