
HMS Handlingsplan 2021 

Oversikt over prioriterte oppgaver, hvem som har ansvar for hva, samt frist for ferdigstillelse. 
 

Beskrivelse Begrunnelse Tiltak Ansvar Tidspunkt for 
gjennomføring 

Status 

Sikre et godt fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø 

Årlige vernerunder gjennomføres. 
 

HR-sjef 
HVO 

Etter oppsatt 
plan. 

 

Kartlegge arbeidsmiljøet i 
avdelingene. 

Årlig gjennomføring av 
arbeidsmiljøundersøkelse i foretaket. 
 

Direktør/HR-sjef Gjennomføring i 
februar. 
Oppfølging 
gjennom året. 

 

Sikre at nødvendige oppgaver og tiltak 
på HMS-området blir prioritert og 
gjennomført etter viktighetsgrad 

Utarbeidelse av årlig HMS handlingsplan 
 

Direktør/HR-sjef 
AMU 
 

AMU-møte 4.  

Sikre godt arbeidsmiljø og forebygge 
misnøye og uro i avdelingene 

Gjennomføre utviklingssamtaler årlig i 
alle avdelinger/seksjoner. 
HR tilser at utviklingssamtaler utføres 
etter oppsatt plan. 
 
Legge til rette for sosiale arrangement. 
 

Direktør 
Avdelingsledere 
Seksjonsledere 

Innen utgangen 
av hvert år. 

 

Helse Nord IKT skal 
sikre et 
helsefremmende 
arbeidsmiljø, for 
sine medarbeidere, 
både fysisk og 
psykisk 

Sikre god kvalitet og godt arbeidsmiljø 
ved å forbedre og rette opp svikt i 
rutiner som fører til avvik 

Kontinuerlig forbedring ved å melde avvik 
når de skjer og behandle de på laveste 
relevante organisasjonsnivå. 
 
Lederopplæring, implementering nye 
felles varslingsrutiner for Helse Nord 

Avdelingsledere/s
eksjonsledere 
Ansatte 
AMU 

Følges opp i 
avdelingene. 
Rapport om 
HMS-avvik 
legges frem for 
AMU årlig. 

 



Sikre at arbeidstidsreglene overholdes Oppfølging av ledere på AML-brudd, 
hviletidsbestemmelser, overtidsbruk og 
utrykning ifbm vakt. 

HR Sjef Kvartalsvis 
gjennomgang av 
aml.-brudd 
 

 
 
 
 

 Samarbeide med 
bedriftshelsetjenesten (HEMIS) 

Utarbeide samarbeidsplan årlig 
Deltakelse i vernerunder 
Kurs og opplæringstiltak 
Rådgivning for ledere og ansatte 

HR Sjef Hver høst. 
Behandles i 
AMU-møte. 

 

Beskrivelse Begrunnelse Tiltak Ansvar Frist Status 

AMU er foretakets øverste organ for 
ivaretakelse av et helsefremmende og 
meningsfylt arbeidsmiljø 

Orientering i AMU om Forbedring Direktør/HR-sjef Q1/Q2 – 
forutsatt at 
rapportene er 
klare. 

 

Sikre deltakelse i og oppfølging av 
Forbedring 

Informasjonsmøter i 
avdelingene/seksjonene 

HR 
Avdelingsledere 
Seksjonsledere 

  

Medarbeider-
undersøkelse 

Planlegge tiltak der undersøkelsen 
viser at det er behov for forbedringer 

Rapportering av plan for oppfølging av 
tiltak til AMU. Gjennomføringsgruppe 
sikrer at tiltaksplaner følges opp. 

Avdelingsledere 
Seksjonsledere 

Juni  

Beskrivelse Begrunnelse Tiltak Ansvar Frist Status 

IA-arbeid. 
Gjennomsnittlig 
sykefravær på 5% 
eller lavere (internt 
mål) 

Fokus på nærvær og reduksjon av 
sykefraværet er i tråd med 
kjerneverdiene, kvalitet, trygghet og 
respekt. Stabilitet i personalet gir 
bedre kvalitet på arbeidet og trygghet 
for ansatte. Medarbeiderskapet er 
viktig. Fokus på den ansatte sin rolle 
og innstilling til arbeidsgiveren, til 
kollegaene og til arbeidsoppgavene 
styrker arbeidsmiljøet. 
 

Prosedyrer, rutiner og retningslinjer skal 
være kjent og følges opp. 
 
Influensavaksine tilbys ansatte. 

HR Løpende 
 
 
Oktober/novem
ber  
 
 
 

 



God håndtering, og korrekt 
saksbehandling av konflikter, mobbing 
og trakassering 

Rutiner gjøres kjent og opplæring gis. HR   

Hindre frafall og utstøting av personer 
med nedsatt funksjonsevne 

Oppfølging av fraværsstatistikk i 
seksjonene. 
Tett oppfølging av sykmeldte og 
medarbeidere som står i fare for å bli 
sykmeldt. 

HR 
 
Avdelingsledere/ 
Seksjonsledere 

Løpende  

Tilstrebe å ha personer i 
arbeidspraksis/tilsvarende til enhver 
tid 

Etablert samarbeid med NAV og 
tiltaksvirksomheter i Nordland, Troms og 
Finnmark 

HR (koordinerer) 
Seksjonsledere 

Løpende  

Beskrivelse Begrunnelse Tiltak Ansvar Frist Status 

Helse Nord IKT skal sertifiseres etter 
ISO 14001 og dette stiller krav til 
kontinuerlig utvikling 

Sikre at miljømål er kjent og at det er 
fokus på måloppnåelse  

Avdelingsledere/ 
Seksjonsledere 

Løpende  Ytre miljø: Bidra til 
redusert 
forurensning og vern 
av ytre miljø Opplæring og informasjon må gis. Avdelinger må påse at medarbeidere har 

gjennomført opplæring som ligger i 
kompetansemodulen. 

Avdelingsledere/ 
Seksjonsledere 

Løpende  

Beskrivelse Begrunnelse Tiltak Ansvar Frist Status 

Informasjons- og 
opplæringstiltak 

Opplæring må gis for å sette ansatte 
og ledere i stand til å gjøre riktige 
vurderinger ifb med helse, miljø og 
sikkerhet. 

Stressmestring 
Den vanskelige samtalen (for 
ledere)Oppdatering personal- og 
lederhåndbok 
Lederopplæring, implementering nye 
felles varslingsrutiner for Helse Nord 

HR 
HR 
HR 
HR 

Løpende  
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