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HMS-handlingsplan 2021 - saksfremlegg AMU 

Innstilling til vedtak 
 

Arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner HMS-handlingsplan og handlingsplan for 
inkluderingsdugnaden som foreslått. 

2. HR rapporterer på HMS-handlingsplanen i Q4. 

Bakgrunn 
I henhold til Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og Helse Nord IKTs HMS-system skal 
arbeidsgiver sørge for løpende kartlegging og kontroll av arbeidsmiljøet. I tillegg skal 
arbeidsgiver sørge for at det drives et planmessig og systematisk HMS-arbeid. Som et ledd i 
dette arbeidet skal det utarbeides årlig handlingsplan for HMS. Dette skal dokumenteres 
skriftlig, ref. Internkontrollforskriften.  

HMS-handlingsplan  
Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er Helse Nord IKTs overordnede plan for 
arbeidsmiljøutvikling. HMS-handlingsplanen skal bidra til sikre og trygge arbeidsplasser, og til at 
alle som til enhver tid har arbeid ved Helse Nord IKT, blir ivaretatt og ikke utsettes for negative 
fysiske eller psykiske belastninger som følge av sitt arbeid. 
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HR har utarbeidet forslag til HMS-handlingsplan for 2021 som skal behandles i 
arbeidsmiljøutvalget og i ledergruppen.  

Inkluderingsdugnaden i spesialisthelsetjenesten 

Følgende oppdrag er gitt til helseforetakene: 

 
Regjeringen lanserte 20. juni 2018 en inkluderingsdugnad, hvor hovedmålsettingen er økt 
yrkesdeltakelse. I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 pst. av nyansatte skal være 
personer med nedsatt funksjonsevne eller med "hull i CVen". (Foretaksprotokoll mellom HOD og 
RHF’ene 2019) 

Regjeringens Inkluderingsdugnad er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. RHF-ene må ha 
oppmerksomhet på hvordan helsetjenesten kan bidra til redusert sykefravær og til at flere kan 
inkluderes i arbeidslivet. Det skal legges vekt på samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. 
Arbeidsinkludering gjelder også personer i skole og under utdanning. (OD fra HOD til RHF’ene 
2019) 

Helse Nord har opprettet et nettverk for inkluderingsdugnaden, der Helse Nord IKT har bidratt 
med en HR-ressurs.  

Det er utarbeidet en handlingsplan for inkluderingsdugnaden som er et vedlegg til HMS-
handlingsplan. 

 

Oppsummering 

I handlingsplanen for HMS bør det tas inn egne tiltak som gjelder for sikkerhet og beredskap – 
feks. sikkerhetskultur. Dette må i tilfelle utarbeides i samarbeid med sikkerhetsteamet i Stab og 
tas inn HMS-plan for 2022. 

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Hemis er godt og det er enkelt å bestille tjenester til 
enkeltpersoner eller seksjoner som har behov for det. 

HR vil ha økt fokus på HMS-arbeidet fremover, som vil gjøre det mulig å følge opp planen 
systematisk, samt yte støtte på alle nivå i organisasjonen. 

Det er rom for forbedringer innenfor det systematiske arbeidet på HMS-området, og det skal 
jobbes videre med. 

 

Philippa Kristiansen 

HR-sjef 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1 HMS handlingsplan HN IKT 2021 

2 Handlingsplan Inkluderingsdugnad i HN IKT 

Vedlegg: 



- HMS-handlingsplan 2021 
- Handlingsplan for Inkluderingsdugnaden 
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