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1 Anvendelse og hensikt 

Prosedyren stiller krav til planlegging, organisering, gjennomføring og rapportering av 

administrative HMS-bestemmelser i selskapet. 

2 Referanser 

1. 1000_GS_11_01 Global Standard HSEQ Management 
2. 1000_GS_11_03 Global Standard Leadership and Workers Involvement  
3. 1000_GS_11_04 Global Standard Healt & Safety Standards of Work   
4. 1000_GS_11_05 Global Standard HSEQ Incidents & Accounting Rules   
5. 1000_GS_11_06 Global Standard Active   

3 Definisjoner 

Begrep Definisjoner 

1-sides rapport Kort rapport for presentasjon av skader og røde hendelser i hht en gitt 

mal.  

Active Database for registrering, klassifisering og oppfølging av hendelser.  

Arbeidsmiljø Summen av alle forhold og faktorer som påvirker eller kan påvirke 

helse og sikkerhet til ansattes eller andre arbeidstakere. 

Grønn Sone Et virkemiddel for å oppnå 0 skader. Nøkkelelementene er gode 

risikovurderinger med tiltak, og ledernes HMS-runder 

HMS-runde Består av en observasjon av arbeidsutførelse og en dialog rundt 

arbeidstakerens sikkerhet, helse, trivsel og arbeidsmiljø. Hensikten 

med HMS-runder er å sikre at ledere viser sitt engasjement 

vedrørende arbeidsmiljøet, og aktivt samarbeider med de ansatte om 

forbedringer for å unngå skader og negative helseeffekter. 

Kjemikalieansvarlig Kontaktperson for kjemikalier på en site 

Kjemikaliehåndtering All håndtering av kjemikalier fra innkjøp til avfall. 

Merkepliktige kjemikalier Kjemikalier som krever merking iht. CLP-forskriften 

Miljøforbedringsplan Sakstype i Active som beskriver virksomhetenes arbeid med å 

forbedre sine miljøutfordringer.  

Miljømål Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon 

har pålagt seg selv å oppnå 

Miljøutfordring I standarden beskrevet som Miljøaspekt  

Del av en organisasjons aktiviteter, produkter eller tjenester som kan 

innvirke på det ytre miljøet (ref ISO 14001) 

https://standards.bilfinger.net/StandardsandCodes/servlet/LoadDocuments/1000_GS_11_01_2020-01-01.pdf?FILE=1000_GS_11_01_2020-01-01.pdf&nmid=1594122167818
https://standards.bilfinger.net/StandardsandCodes/servlet/LoadDocuments/1000_GS_11_03_2020-05-01.pdf?FILE=1000_GS_11_03_2020-05-01.pdf&nmid=1594122226290
https://standards.bilfinger.net/StandardsandCodes/servlet/LoadDocuments/1000_GS_11_04_2020-01-01.pdf?FILE=1000_GS_11_04_2020-01-01.pdf&nmid=1594122286901
https://standards.bilfinger.net/StandardsandCodes/servlet/LoadDocuments/1000_GS_11_05_2020-01-01.pdf?FILE=1000_GS_11_05_2020-01-01.pdf&nmid=1594208369245
https://standards.bilfinger.net/StandardsandCodes/servlet/LoadDocuments/1000_GS_11_06_2020-01-01.pdf?FILE=1000_GS_11_06_2020-01-01.pdf&nmid=1594208468567
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Månedens tema Rullerende tre-årsplan med HMS-temaer som skal sikre at vi 

etterlever lover og forskrifter. 

Risiko Sannsynligheten for at en farlig hendelse eller eksponering inntreffer, 

kombinert med alvorlighetsgraden av skaden eller svekket helse som 

er forårsaket av hendelsen eller eksponeringen. 

Risikostyring Bruke resultater fra risikovurderinger ved planlegging, gjennomføring 

og oppfølging av korrigerende og forebyggende tiltak for HMS, som 

grunnlag for: 

 Fastsette av politikker, mål og handlingsplaner 

 Etablering av styringssystem, guideliner, prosedyrer, 

dokumentasjon etc. 

 Organisering av HMS-arbeidet 

 Vurdere behov for opplæring, verneutstyr, arbeidsrutiner, 

planleggings-/oppfølgingsverktøy 

Dimensjonering av beredskap 

Risikovurdering Prosesser som evaluerer risikoen innenfor helse, miljø og 

organisatoriske endringer, og avgjør om risikoen er akseptabel eller 

ikke.  

Risikovurdering skal dekke alle aspekter og faktorer som kan 

forårsake skade eller negative helse- eller miljømessige effekter på 

kort og lang sikt. 

Risikovurdering av 

kjemikalier 

Vurdering av helsefare ved bruk av kjemikalier; gjøres i stoffkartoteket 

Samsvarsvurdering En vurdering av etterlevelse av spesifikke krav som lover, forskrifter, 

interne prosedyrer eller inngåtte kontrakter/avtaler. 

Selskapets ressursperson 

for kjemikalier 

Person med spesialkompetanse innen kjemikaliehåndtering 

(PHD/MSC nivå) 

Sikkerhetsdatablad Beskriver egenskaper, helseskader og sikkerhetstiltak for kjemiske 

stoffer 

Stoffkartotek Register over helseskadelige kjemikalier. Selskapet benytter 

EcoOnline til dette formålet 

Substitusjon Erstatte et kjemikalie med et som er mindre helse- eller miljøskadelig 

Verneblad Kortversjon av sikkerhetsdatablad.  

Vernerunde Verktøy for jevnlig kontroll/tilsyn av arbeidsplassen og etterlevelse av 

lover og forskrifter med fokus på HMS. 
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Vesentlig miljøutfordring En vesentlig miljøutfordring har eller kan ha en vesentlig ytre 

miljøpåvirkning (ref ISO 14001) 

Ytre miljø Omfatter utslipp til luft, jord, vann og grunn. Omfatter også forbruk av 

materialer, ressurser og energi som relevante miljøforhold iht. ISO 

14001. 

4 Ansvar og myndighet 

Administrerende Direktør 
Har ansvar for at Selskapet har nødvendige HMS-bestemmelser som er kjent og akseptert i 
organisasjonen. 
 
HMS-sjef 
Har ansvar for utarbeidelse og kommunikasjon av selskapets HMS-bestemmelser 
 
HMSK-ledere 
Skal gi rådgi, veilede og følge opp linjeledelse og utførende for å sikre at bestemmelser i 
prosedyren er kjent og etterlevd. 
 
Site-leder/linjeleder 
Har ansvaret for å tilrettelegge og følge opp at arbeidsrutinene i denne prosedyren etterleves 

på innenfor sitt ansvarsområde 

Utførende  

Er ansvarlig for sin egen og sine kollegers sikkerhet, herunder utføre arbeid i tråd med 

selskapets HMS-bestemmelser. 
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5 Risikostyring HMS 

Basert på Selskapets visjon om null personskader skal sikkerhet og arbeidsmiljø jevnlig 
kartlegges og risikovurderes.  

Risikovurdering skal dekke alle aspekter og faktorer som kan forårsake skade eller uønskede 
helse- eller miljømessige effekter på kort og lang sikt. Dette betyr at risikoen skal vurderes 
både i det enkelte prosjekt eller oppdrag, og den totale eksponering som arbeidstakerne 
utsettes for.  

Metoder for risikovurderingene, innhold og omfang må samsvare med størrelsen og 
kompleksiteten av oppdraget. Risikovurderinger skal også ivareta arbeid som utføres av 
innleide og kontraktører når dette er under Selskapets arbeidsledelse.  

Risikovurderingene skal overvåkes regelmessig og oppdateres hvis det har oppstått 
endringer relatert til arbeidsmiljø og sikkerhet. Det skal utarbeides planer for gjennomføring 
og oppdatering/revisjon av risikovurderinger for hvert område/avdeling og hvert oppdrag. Se 
vedlegg 1 for beskrivelse av risiko, risikovurdering og risikostyring HMS. 
Risikovurderinger skal oppfylle krav til risikovurderinger i ISO 45001. 
 

5.1 Risikovurdering av arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet til Selskapets ansatte skal kartlegges og risikovurderes regelmessig. 

Risikovurderinger skal omfatte forhold som kan føre til negative helseeffekter på kort og lang 

sikt. Det betyr at påvirkninger av fysiske, kjemiske og psykososiale faktorer skal identifiseres, 

og risikovurdering skal gjennomføres av de helsemessige påvirkningene dette kan ha på 

Selskapets arbeidstakere. 

Som metode for risikovurdering av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø skal RAM (Risikovurdering 

av Arbeidsmiljø), vedlegg 2, benyttes. Vedlegget inneholder både en beskrivelse av 

metoden, vurderingskriterier, akseptkriterier og skjema for risikovurdering. 

Arbeidsgruppen som nedsettes for å gjennomføre risikovurderingen skal som et minimum 

bestå av: 

 Leder for arbeidet  

 Verneombud 

 Arbeidstaker(e) som kjenner arbeidsoppgavene som skal vurderes 

 Person som kjenner og kan gjennomføre RAM 

 

Bedriftshelsetjenesten skal kvalitetssikre risikovurderingen, enten ved deltakelse eller ved at 

resultatene gjennomgås og kvalitetssikres før de presenteres. 

Kartlegginger av fysisk/kjemisk arbeidsmiljø skal gjennomgås årlig, både for å kontrollere og 

evaluere tidligere tiltak og for å tilpasse iht. endringer som kan ha betydning for 

vurderingene. En større revisjon/oppdatering av analysen gjennomføres minimum hvert 

tredje år, og ved større endringer som kan ha betydning for arbeidsmiljø. 

 

Som input til risikovurdering av arbeidsmiljø skal det tas hensyn til: 

 Aktuelle hendelser fra Active, inkludert registrerte arbeidsbetingede sykdommer 
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 Resultater fra medarbeidertilfredshetsmålinger 

 Resultater fra bedriftshelsetjenestens helseundersøkelse 

 Andre aktuelle kartlegginger og målinger (støy-, vibrasjons-, sveiserøykmålinger ol.) 

 Risikovurdering av maskiner og utstyr 

 Resultat fra risikovurdering av kjemikalier 

 

Risikovurderinger skal dokumenteres. Aksjonsplaner skal utarbeides for hver risikovurdering 

og tiltak skal følges opp i Active. 

RAM er en grovanalysemetodikk, og behovet for nærmere analyser, målinger og/eller 

kontroller må vurderes. 

Alle ansatte som arbeider i det arbeidsmiljøet som er kartlagt og riskovurdert, skal få 

presentert og gjøres kjent med farer og tiltak (eks. bruk felles verneinnretninger, påkrevd 

personlig verneutstyr, grenseverdier etc.). Informasjon om identifiserte farer og tiltak fra RAM 

skal brukes videre av den ansatte inn i planlegging av konkrete jobber. 

5.2 Risikovurdering ved organisasjonsendringer 

Ved endringer eller planlagte endringer som kan påvirke arbeidsmiljøet for grupper eller 

enkeltpersoner i organisasjonen, skal risiko forbundet med endringen identifiseres og 

nødvendige tiltak iverksettes. For risikovurdering av organisasjonsendringer kan metodikk i 

vedlegg 3 benyttes. Der det ved en organisasjonsendring vil være lett å gjenkjenne 

enkeltpersoners identitet ut fra situasjonen, skal denne vurderingen ikke være allment 

tilgjengelig. Behandling i interne møter dokumenteres og lagres med tilgangskontroll.  

Verneapparatet for berørte enheter skal involveres i risikoanalysen. Ved større endringer 

skal risikovurderingen utføres iht. metodikk i vedlegg 3 og også behandles i AMU. 

5.3 Andre risikovurderinger 

For risikovurdering og planlegging av arbeid i det daglige skal Personlig sikker jobb analyse 

(PSJA) og Sikker jobb analyse (SJA) benyttes. 

Ved innkjøp av nye eller modifikasjon av eksisterende maskiner, skal det foretas en 

risikovurdering. 

Før oppstart av prosjekter og oppdrag skal det gjøres en risikovurdering. Metode for 

risikovurdering avhenger av omfanget av prosjektet/oppdraget. Ulike maler for 

risikovurdering finnes på Prosjektplassen.  

Behovet for andre typer risikovurderinger må vurderes fortløpende av både ledere og 

medarbeidere. Dette kan for eksempel være spesifikke grovanalyser, HAZOP (Hazard and 

Operability Analysis), hendelsesgranskninger ol. 

5.4 Oppfølging, forebyggende tiltak og kontroller 

Risikoreduserende tiltak skal prioriteres som følger: 

1. Eliminering av risiko - fjerne kilden til at risiko oppstår 
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2. Utskiftning - endre på kilden til risiko 
3. Kontroll av tekniske forhold 
4. Skilting/varsling og/eller administrative tiltak (inkl. opplæring) 
5. Personlig verneutstyr 
 

Resultatene fra risikovurderinger skal inngå i ledelsens gjennomgåelse, og benyttes som 

underlag ved utarbeidelse av businessplaner og aksjonsplaner. 
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6 Varsling, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
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Alle personskader, røde hendelser og mulige brudd på livreddende regler skal varsles 

umiddelbart linjevei.  

Varslingsplan skal også følges ved alvorlige akutte sykdomstilfeller i arbeidstiden. 

Dersom man er usikker på om det foreligger en skade eller om hendelser blir klassifisert som 

røde eller som brudd på livreddende regler, skal man allikevel ved mistanke om dette varsle 

som angitt.  

Varsling skjer iht. til varslingsplan over.  

Varslingsplan skal fylles inn med lokal informasjon og gjøres tilgjengelig for de ansatte ved 

oppslag og på annen måte som finnes hensiktsmessig.  

Bestemmelsene i dette kapittlet skal også følges ved skader eller hendelser som involverer 

innleide. Den innleides arbeidsgiver skal da varsles.  

 

6.1 Klassifisering av hendelser 

En skade registreres som arbeidsrelatert personskade iht. følgende kriterier: 

 Hendelsen er arbeidsrelatert og inntreffer plutselig eller uventet  

 Hendelsen skyldes en ytre, fysisk påvirkning 

 Vedkommende må være «på jobb» (for tjenestereiser gjelder dette de aktiviteter som 

kan anses som jobbrelatert) 

Følgende personskader regnes ikke som arbeidsrelaterte skader: 

 Skader som skjer på fritid selv om aktivitetene er sponset av Selskapet 

 Skader som ikke skyldes en ytre påvirkning i arbeidsmiljøet men som kunne oppstått 

uansett sted og/eller aktivitet  

 Skader som belastnings- og slitasjeskader og som har utviklet seg over tid 

 Skader som opptrer hos en kunde og hvor årsaken til skaden utelukkende ligger 

utenfor påvirkbart område (eks gasslekkasjer, eksplosjon i anlegg etc.) skal 

registreres i Active som «Occupational accident – not work related“. Eventuelle 

skader skal imidlertid registreres av HR, BHT og evt NAV som for arbeidsrelaterte 

skader.   

Klassifisering av personskader skal skje av eller i samråd med HMS-sjef. 

Ved registrering i Active vil hendelsen automatisk klassifiseres i riktig risikoområde (rød, gul 

eller grønn) iht. tapspotensiale og gjentakelsesfrekvens, se matrise i vedlegg 5. Dersom en 

hendelse blir klassifisert som rød skal nærmeste HMS-leder konsulteres før endelig 

klassifisering i Active gjennomføres. 

 

Skade Uønsket hendelse som resulterer i skade på personer, materiell eller 

miljø. Dette kan omfatte personskade, utslipp, brann, eksplosjon, 

materiell skade, produksjonstap, miljøklage og personeksponeringer. 
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Personskade En personskade er en skade som er arbeidsrelatert og inntreffer mens 

personen er på jobb. En skade som klassifiseres som personskade er 

alltid forårsaket av en ytre, fysisk påvirkning på kroppen. Skader, 

illebefinnende o.l. som ikke skyldes en slik ytre påvirkning vil ikke 

klassifiseres som personskade i vår statistikk.  

Tilløp En uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, materiell eller miljø.  

Tilløp omfatter farlige forhold og farlige handlinger: 

Ingen skade har skjedd, men forhold eller tilstand på stedet er slik at 

det er risiko for at en uønsket hendelse kan inntreffe. 

Farlige forhold 

 

Farlig handling 

Ingen skade har skjedd, men forhold eller tilstand på stedet er slik at 

det er risiko for at en uønsket hendelse kan inntreffe. 

Handling som kan resultere i skade. 

Røde hendelser Hendelser som kunne ført til dødsfall, alvorlige personskader, store 

materielle eller miljømessige skader (hendelser i kategori 1-3 - rødt 

risikoområde i Active risikomatrise). 

TRI-skade  

TRI-verdi / TRIF 

Både LTI, MTC og RWC er TRI-skader (Total Recordable Incidents). 

Må være påført av en ytre påvirkning/hendelse.  

TRI-verdi er summen av LTI + MTC + RWC pr million arbeidede timer 

LTI Fraværsskade (Lost Time Injury). Når den skadede ikke er i medisinsk 

stand til å gå tilbake til jobb slik at det blir fravær utover den dagen da 

skaden inntraff 

RWC Alternativt arbeid. (Restricted Work Case) 

Den skadede må utføre arbeid som ligger utenom hans fag / 

arbeidsområde/ avdeling  

MTC Medisinsk behandling (Medical Treatment Case)  

Behandling hvor det behøves en lege eller sykepleier i konsultasjon 

med lege for å gjøre et medisinsk inngrep.  

Følgende skal klassifiseres som MTC: 

 Bruk av reseptbelagte medikamenter 

 Behov for vaksinasjon (unntatt stivkrampe) 

 Eventuelle injeksjoner 

 Eventuelle intravenøse drypp 

Medisinsk behandling av mindre omfang, hvor den skadede går 

direkte tilbake i samme arbeid, kan klassifiseres som førstehjelp. 

 Observasjon og sjekk på sykehus etter gasseksponering, 

strømgjennomgang eller annet som krever oppfølging for å 

vurdere om en skade har skjedd, f.eks et røntgenbilde, skal 

kun klassifiseres som MTC hvis personen trenger medisinsk 

behandling på sykehuset for å bli frisk etter hendelsen.  

 Tannskader skal klassifiseres i hht alvorlighet og 

omstendigheter ved hendelsen.  
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Behandling av 2. og 3.grads forbrenning skal vanligvis klassifiseres 

som MTC, men avhengig av størrelse, kan en 2. gradsforbrenning 

også bli klassifisert som en FAC. 

FAC Førstehjelpsskade. En skade av mindre alvorlig omfang som krever 
førstehjelpsbehandling. Eksempler på førstehjelpsbehandlinger: 

 Bruk av ikke-reseptbelagt medikamenter 

 Vask og rens av sår på hudens overflate 

 Bruk av sårbeskyttelse eller støttebeskyttelse som bandasjer, 

støttebandasjer etc. 

 Fjerne fremmedlegemer fra øyet ved bruk av kun vann eller 

bomullspinne 

 Fjerne fremmedlegemer fra andre steder enn øyet med 

pinsett etc.  

 Boring av en negl for å redusere trykk, eller punktere blemme 

for drenering av væske 

 Behov for vaksinasjon av stivkrampe 

 Observasjon og sjekk på sykehus for å sikre at det ikke blir 

videre utvikling av alvorlighetsgrad etter en hendelse, skal 

klassifiseres som FAC eller tilløp 

Ved bruk av plaster eller ispose vurderes i det de enkelte tilfeller om 

dette er behandling   

ASR Accident Severity Rate 
Skaderelaterte fraværsdager pr million arbeidstimer 

SIF Serious Incident Frequency 
Antall røde hendelser pr million arbeidstimer 

Arbeidslederansvar Bilfinger har arbeidslederansvar for egne ansatte og innleide som 

arbeider direkte under Bilfingers arbeidsledelse.  

Når Bilfingerpersonell leies ut til kunde, har kunden 

arbeidslederansvaret. 

Når Bilfinger leier inn en underleverandør til et definert 
arbeidsoppdrag, har underleverandøren arbeidslederansvaret for sitt 
personell. 

 

6.2 Registrering i Active 

Alle uønskede hendelser skal klassifiseres etter hva som virkelig skjedde (faktisk 

konsekvens), og hva som kunne ha skjedd under litt endrede omstendigheter (potensiell 

konsekvens). Det er viktig å beskrive hendelsen, årsaker til hendelsen og valgte tiltak på en 

slik måte at det er lett å forstå hendelsen ved å lese Active-meldingen. 

Korrigerende og/eller forebyggende tiltak skal vurderes og iverksettes for alle hendelser.  

Tiltak skal risikovurderes før de iverksettes for å avdekke om de kan medføre endrede eller 

nye farer. Tiltakene som iverksettes skal være hensiktsmessige i forhold til problemenes 

omfang, og samsvare med årsakene til hendelsen. Gjennomføring av tiltakene skal ha en 

frist. Når et tiltak er gjennomført skal det beskrives hva som gjort i kommentarfeltet i tiltaket 
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ved lukking, og eventuelle vedlegg eller linker vedlegges Activesaken for å sikre sporbarhet 

på hva som er utført.  

6.2.1 Kategori 1 

Begrep Definisjon 

Personskade Hendelse som resulterer i dødsfall  

Helseskade, materiell 

skade, utslipp til ytre miljø, 

Force Majeur, kundeklage 

eller reaksjon fra 

myndigheter, negative 

publisitet eller tap av 

prestasjon/økonomisk 

påvirkning 

Hendelse med kritisk påvirkning på regionssnivå: 
Død, opphør av forretningsprosesser i Selskapet, stor negativ 
mediainteresse, kritisk finansiell påvirkning på selskapet.  
 
 
 

Registreringen skal utføres umiddelbart etter hendelsen, senest innen 3 timer 
Saksinnhold må skrives både på engelsk og norsk 
 

6.2.2 Kategori 2 

Kategori Definsjon 

Personskade Alvorlig skade med mulig varig fysisk handicap. 

 

Materiell skade, utslipp til 

ytre miljø, Force Majeur, 

kundeklage eller reaksjon 

fra myndigheter, negative 

publisitet eller tap av 

prestasjon/økonomisk 

påvirkning 

Hendelse med kritisk effekt på regionsnivå. 
Alvorlig, kronisk sykdom pga arbeidsmiljøet, opphør av business 
prosesser for store prosjekter eller kontrakter, stor uenighet med viktig 
kunde eller offentlige myndigheter. 
 
  

Registrering skal foretas umiddelbart etter hendelsen, senest innen 12 timer 

Saksinnhold må skrives både på engelsk og norsk  

 

6.2.3 Kategori 3 

Kategori Definsjon 

Personskade Hendelse som resulterer i LTI eller RWC 

Materiell skade, utslipp til 

ytre miljø, Force Majeur, 

kundeklage eller reaksjon 

fra myndigheter, negative 

publisitet eller tap av 

prestasjon/økonomisk 

påvirkning 

Hendelse med liten påvirkning på regionsnivå 
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Registrering skal foretas umiddelbart etter hendelsen, senest innen 24 timer 

Saksinnhold må skrives både på engelsk og norsk 

 

6.2.4 Kategori 4 

Kategori Definsjon 

Personskade Hendelse som resulterer i MTC 

Materiell skade, utslipp til 

ytre miljø, Force Majeur, 

kundeklage eller reaksjon 

fra myndigheter, negative 

publisitet eller tap av 

prestasjon/økonomisk 

påvirkning 

Hendelse med liten påvirkning på selskapsnivå 
 
 

Registrering skal foretas innen 48 timer etter hendelsen 

 

6.2.5 Kategori 5 

Kategori Definsjon 

Personskade Hendelse som resulterer i FAC 

Materiell skade, utslipp til 

ytre miljø, Force Majeur, 

kundeklage eller reaksjon 

fra myndigheter, negative 

publisitet eller tap av 

prestasjon/økonomisk 

påvirkning: 

Hendelse uten påvirkning på selskapsnivå 
 
 
 

Registrering skal foretas i løpet av 3 kalenderdager etter hendelsen med mindre Selskapet 

har bestemt en annen frist.  

 

6.3 Arbeidslederansvar ved skade 

 Bilfinger har arbeidslederansvar for egne ansatte og innleide som arbeider direkte 

under Bilfingers arbeidsledelse.  

Registreres i Active som:  

 Agency worker ,  

 Bilfinger own blue collar,  

 Bilfinger own white collar, 

 Når Bilfingerpersonell leies ut til kunde, har kunden arbeidslederansvaret.  

Registreres i Active som:  

 Bilfinger agency worker lent to an external/internal client 
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 Når Bilfinger leier inn en underleverandør til et definert arbeidsoppdrag, har 

underleverandøren arbeidslederansvaret for sitt personell  

Registreres i Active som:  

 Subcontractor 

6.4 Kortrapport 

Alle skader, røde hendelser og brudd på livreddende regler skal registreres i Active som 

beskrevet i 5.2 og utkast til foreløpig kortrapport skal utarbeides innen 24 timer etter at 

hendelsen er registrert iht. tidsfrister pr kategori i kap 5.2.  

Mal for kortrapport er vist i vedlegg 8. 

6.5 Gransking 

6.5.1 Oppfølging og granskning av personskader og uønskede hendelser 

Alle personskader og uønskede hendelser skal granskes, rapporteres og følges opp iht. 

vedlegg 6.  

 For granskning av TRI-skader og røde hendelser benyttes rapportmal i vedlegg 7. 

 For granskning av førstehjelpsskader benyttes rapportmal i vedlegg 8. 

 

Granskingskomiteens mandat er: 

 Finne direkte og bakenforliggende årsaker 

 Definere tiltak for å hindre gjentakelse 

 Spesifisere tidsfrister og ansvarlige for gjennomføring av tiltak 

 
Granskingsrapporten med tiltak skal registreres og følges opp i Active. 
 

Krav til sammensetning i granskningskomité er beskrevet i vedlegg 6. 

Dersom kunden iverksetter granskning som tilfredsstiller krav i denne prosedyren, og vi 

deltar i granskningskomiteen, kan det vurderes om det er nødvendig å iverksette egen 

granskning.  

6.6 Yrkesskade og yrkessykdom 

Tilfeller av (mulig) yrkesskade og yrkessykdom skal meldes til HR. HR skal sørge for videre 

melding til NAV og forsikringsselskap i henhold til fastsatte krav, samt kopi til 

bedriftshelsetjenesten og HVO. HR skal sørge for at den skadelidtes nærmeste leder og 

enhetens HMSK-leder får en bekreftelse på at skademeldingen er sendt. 
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6.7 Oppfølgingsmøte etter hendelser 

Ved alle tilfeller av personskader, røde hendelser og mulige brudd på livreddende regler 

under egen – og annet firmas arbeidsledelse, gjennomføres eget oppfølgingsmøte mellom 

sentral og lokal ledelse. 

Formålet med møtet er å sikre at berørt/skadet personell er forsvarlig ivaretatt, tilstrekkelige 

korrigerende (reaktive) og forebyggende (preventive) tiltak er iverksatt, og at nødvendig 

læring kommuniseres ut i selskapet. 

Møtedeltakere:  

 Adm. Dir. (møteleder) 

 HMS-sjef 

 Siteleder 

 Linjeleder 

 Lokal HMSK-leder 

 Selskapets HVO 

 

Møteagenda 

1. Status og videre oppfølging av berørt/skadet personell 

2. Gjennomgang og godkjenning av hendelsesrapport (1-sides kortrapport, 

granskingsrapport eller rapport ved mulig brudd på livreddende regler), herunder; 

a. årsakssammenheng 

b. korrigerende og forebyggende tiltak 

c. felles læring for Site/Selskap (rapport, toolbox, avd.møter) 

3. Beslutte klassifisering av hendelse 

4. Oppfølging og kontroll med varsling: 

a. Internt i selskap 

b. Active 

c. Kunde (dersom aktuelt) 

d. Regionsledelse (dersom aktuelt) 

e. Politi/Arbeidstilsyn (dersom aktuelt) 

Den aktuelle hendelsen presenteres av lokal linjeledelse (Site). 

  

 

Møtetidspunkt: Første fredag etter hendelse, kl. 0830-0900 (evt. Endringer annonseres) 

Møteform: Stedlig / videokonferanse 

Møtested: Bygg 94 (Adm.støtte), Herøya 
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7 HMS- og vernerunder 

7.1 HMS-runde  

En HMS-runde skal innebære en dialog med medarbeiderne om arbeidsmiljø og sikkerhet, 

og skal fortrinnsvis foregå på arbeidsplassen. Alle temaer som er av betydning for helse, 

arbeidsmiljø eller sikkerhet kan berøres i en HMS-runde, men hovedtemaet er Grønn Sone, 

med vekt på risikovurderinger og tiltak. Vurder å bruke Månedens tema som samtaleemne i 

HMS-runden. 

En HMS-runde skal primært fokusere på mennesker og atferd - ikke på teknikk og utstyr. En 

HMS-runde kan også være en samtale om trivsel, arbeidsmengde og -innhold, reiseaktivitet 

og andre psykososiale og organisatoriske forhold. 

HMS-runden må forberedes, og observasjonsteknikkene beskrevet nedenfor bør 

gjennomgås før runden starter.  

Alle HMS-runder skal dokumenteres i Active. 

Skjema i vedlegg 10 kan brukes som et hjelpemiddel ved HMS-runde. 

7.2 Vernerunde 

Vernerundene er vårt viktigste verktøy for samsvarsvurdering.  Samsvarsvurdering foretas 

iht. månedens tema for HMS. Kontroll av orden og ryddighet, «effektiv orden», på 

arbeidsstedet inngår også i vernerunden. 

7.2.1 Planlegging 

Utarbeidet årsplan for vernerunder skal definere hyppighet/tidspunkt, deltakere og 

fokusområder for vernerundene. Sjekklister for månedens tema finnes på Sharepoint/ 

Collaboration Center/ NO-HMSK.  

 I egne verksteder eller andre lokaler hvor det gjøres fysisk arbeid, skal det 

gjennomføres vernerunder slik at det sikres at alle månedens HMS tema 

(samsvarsvurderingene) er dekket over en treårsperiode. Det samsvarsvurderes 

minimum 10 temaer pr. år.  

 I rene kontormiljøer skal runden gjennomføres minimum to ganger pr. år.  

Behovet for egne vernerunder i oppdrag og prosjekter skal vurderes, og dersom dette er 

aktuelt, skal det lages en egen vernerundeplan for oppdraget.  

 

Deltakere på vernerunden skal minimum være:  

 leder for aktuelt område 

 verneombud 

Hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste og annet HMS-personell kan benyttes ved behov. 

7.2.2 Gjennomføring, rapportering og dokumentasjon 

Alle vernerunder skal ha fast dagsorden: 
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 Gjennomgang av aktuelle forskrifter og sjekklister iht. månedens tema  

 Gjennomføring av runden 

 Registrering i Active 

 

Funn som ikke er i samsvar med lover/forskrifter skal legges inn i Active som egne saker. 
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8 Kjemikaliehåndtering 

Innføring av nye kjemikalier kan være forbundet med innføring av ny risiko. Antall kjemikalier 

skal holdes på et så lavt nivå som mulig. Kjemikalier som ikke har godkjent 

sikkerhetsdatablad skal fjernes fra våre lokaler. Kjemikalier skal oppbevares i kjemikalieskap 

når de ikke er i bruk. Skapene skal merkes med innhold.  

Ved innkjøp av nye kjemikalier skal sikkerhetsdatablad medfølge og de skal godkjennes og 

behandles som beskrevet i denne prosedyre.  

8.1 Innkjøp av kjemikalier 

Ved behov for et nytt kjemikalie på site, skal Kjemikalieansvarlig først sjekke om kjemikalier 

som dekker behovet finnes i stoffkartoteket for selskapet. Dersom ønsket kjemikalie ikke 

allerede er i bruk og nytt kjemikalie derfor må kjøpes inn, skal det etterspørres 

sikkerhetsdatablad eller dokumentasjon i henhold til REACH art.32, fra leverandør. 

Nye kjemikalier på en site skal substitusjonsvurderes og godkjennes av Kjemikalieansvarlig 

(evt. rådført med Selskapets ressursavdeling for kjemikalier) før det tas inn.  

Anskaffelse av kjemikalier skal foretas av Innkjøp, og først etter at overnevnte vurdering er 

gjort. Kjemikalier skal i hovedsak kjøpes fra leverandører vi har etablert innkjøpsavtaler med. 

Rekvirent lager rekvisisjon i SAP. Denne skal beskrive hvilken avdeling/enhet som skal motta 

kjemikalet. Innkjøp sender bestilling til leverandør.  

Dersom sikkerhetsdatablad for kjemikalet oppdateres etter anskaffelse, skal den som mottar 

oppdateringen videresende denne til kjemikalier.is.no@bilfinger.com 

Leveransen anses ikke som fullført før alle databladene er mottatt. 

Melding om endringer, inkludert oppdateringer av sikkerhetsdatablader, skal sendes til 

fellespost: kjemikalier.is.no@bilfinger.com 

8.2 Stoffkartotek 

Sikkerhetsdatablader for nye kjemikalier skal legges inn i stoffkartoteket før de tas i bruk. 

Stoffkartotek skal opprettes for hver site og være tilgjengelig for de ansatte, enten digitalt 

(telefonapp eller PC) eller i papirformat. 

Verneblader kan plasseres ut på hensiktsmessige steder som er tilgjengelige for de ansatte i 

hele arbeidstiden.  

Sikkerhetsdatablader og verneblader skal oppdateres kontinuerlig.  

Sikkerhetsdatablader og verneblader for produkter som ikke lenger brukes skal fjernes fysisk 

og lagres under «utgått» i stoffkartoteket.  

Den enkelte site må selv kontrollere at stoffkartoteket er oppdatert minst en gang pr. år.  

mailto:kjemikalier.is.no@bilfinger.com
mailto:kjemikalier.is.no@bilfinger.com
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8.3 Risikovurdering 

Det skal gjøres en risikovurdering for bruk av alle kjemikalier. Risikovurderingen skal ta 

hensyn både til kjemikaliets iboende egenskaper og til dets bruk. Hver site skal ta ut en 

oversikt over risikovurderingen og gå gjennom den regelmessig. Det skal vurderes om det er 

behov for å iverksette tiltak for å redusere risiko. 

8.4 Substitusjon 

Det skal vurderes om farlige kjemikalier kan erstattes med mindre farlige.  

Dette skal gjøres i forbindelse med innkjøp av nye kjemikalier og deretter årlig. Årlig rapport 

utarbeides av Selskapets ressursperson for kjemikalier. Den årlige gjennomgangen 

dokumenteres i en utfasingsplan.  

8.5 Merking 

8.5.1 Merking av kjemikalier 

Kjemikalier skal merkes forskriftsmessig og iht. sikkerhetsdatabladet. Ved omemballering 

skal nye kanner, beholdere etc. merkes på tilsvarende måte. 

8.5.2 Merking av lagringsplasser for kjemikalier 

 

 På kjemikalieskap, der man oppbevarer små enheter med kjemikalier med ulik 

fareklassifisering (spraybokser, malingsspann, kanner med smøreolje osv.) skal faresymbolet 

for Generell fare benyttes. Her kan man også ha følgende tilleggstekst: Kjemikalier. Fare ved 

brann.   

Brannfarlige varer: Større enheter med brannfarlig vare bør oppbevares for seg. 

(Større enheter i denne sammenheng er typisk 5 liter/ kg eller mer): Merket for Brannfarlige 

stoffer skal benyttes. 

 Lagring av giftige stoffer. Faresymbolet for giftige stoffer skal brukes. Giftige 

kjemikalier må oppbevares for seg.   
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 Etsende stoffer: Ved behov for oppbevaring av større mengder etsende stoffer 

samlet (flere enheter på 5 liter/kg eller mer), skal merket for etsende stoffer brukes. 

 Gass under trykk- gassflasker: Merket for Gass under trykk benyttes ved 

oppbevaring av gassflasker.  

8.6 Kjemikaliehåndtering i prosjekter 

Innkjøp og kontroll med kjemikalier i prosjekter skal beskrives i HMS-plan / dokumentasjon 

for prosjektet. Det skal etableres en godkjenningsordning for kjemikalier også i prosjekter. 

Sikkerhetsdatablader for prosjekter skal ikke inn i stoffkartoteket, men følge krav i prosjektet. 

Kjemikalier som har vært brukt i et prosjekt, og som ikke skal brukes videre og legges inn i 

stoffkartoteket, skal avhendes når prosjektet er avsluttet og ikke tas med inn i våre 

lokasjoner.  

8.7 Eksponeringsregister 

Det skal opprettes eksponeringsregister iht. Forskrift om utførelse av arbeid, §31-1.  

Eksponeringsregisteret oppdateres minst en gang i året. Eksponeringer registrert på 

personer skal oppbevares så lenge som regelverket tilsier. 

Eksponeringsregisteret oppbevares av BHT. 

Aktiv substitusjon iht. 5.4. vil redusere omfanget av dette registeret.  

Se vedlegg 12 for ytterligere informasjon om eksponeringsregister. 

8.8 Avfallshåndtering 

Kjemikalier skal avhendes på forskriftsmessig måte. Kjemikalier skal ikke slippes ut til det 

ytre miljøet i mengder som kan være skadelige eller som ikke er i henhold til 

utslippstillatelser.  

Sitene skal ha avtaler med godkjente firmaer for å håndtere avfall med farlige kjemikalier.  

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
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9 Ytre miljø 

9.1 Kartlegging av miljøutfordringer 

 Alle siter skal kartlegge sine miljøutfordringer etter standard prosesstilnærming: 

 

 

 
 

 Disse registreres, risikovurderes og kategoriseres i Active: 
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De enkelte siter vurderer behov for lokale prosedyrer/ instrukser rundt sine miljøutfordringer 

Risiko- og mulighetsmatrise inkluderer miljø og oppdateres årlig. 

9.2 Miljømål 

Selskapet skal definere sine miljømål. Disse skal være basert på miljøutfordringene og 

eventuelle tilhørende samsvarsforpliktelser, samt organisasjonens risiko og muligheter. 

Hver site skal sette konkrete miljømål som skal inn på BPL/ Aksjonsplan.  

9.3 Overvåking og måling 

Miljømål måles og følges opp som KPI.  

Miljøutfordringer skal følges opp regelmessig. Arbeid med miljøutfordringer legges inn som 

Miljøforbedringsplan i Active.  

Dersom virksomheten har behov for utslippsmålinger skal resultater fra disse lagres i 

virksomhetens dokumentsystem. Eventuelle avvik legges inn i Active. 

Samsvarsvurderinger skal foretas iht. oppsatt plan for månedens tema.  

9.4 Avfallshåndtering 

Alle siter skal, uavhengig av miljøutfordringene, ha en plan for avfallshåndtering fra 

virksomheten.  

Evt avvik mht avfallshåndtering skal følges opp med aksjoner i Active, settes på aksjonsplan 

og følges opp 

 

9.5 Kontroll med registreringer 

Målinger og samsvarsvurderinger skal lagres som angitt i enhetens dokumentarkiv og i 

Active.  

Miljørapportering internt til Annual Corporate Sustainability Report utføres iht. ref 1. 

 

9.6 Oppfølging 

 Miljøutfordringer skal behandles og følges opp som øvrige HMS-saker 

 Røde- og gule miljøutfordringer skal behandles i Active, settes på årlig aksjonsplan og 

følges opp. 

 Gjennomgang av miljøutfordringer og miljøsaker inkluderes i Ledelsens Gjennomgåelse.  
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10 Vernetjenesten i Bilfinger 

I Bilfinger jobber vi for et godt og tillitsfullt forhold mellom verneombud og ledelsen.  

De ansattes verneombud skal ha reell medbestemmelse i saker som angår helse, miljø og 

sikkerhetsarbeidet i det området verneombudet er valgt for.  

Ledelsen og de ansattes verneombud plikter å ta initiativ til å aktivt medvirke til samarbeid. 

Informasjon og involvering vil bidra til en økt helse-, miljø- og sikkerhetstenkning for å trygge 

gode helsefremmende arbeidsplasser i Bilfinger. 

Dette innebærer også betydning av at det er viktig å fremme forståelse og innsikt i Bilfinger 

sin påvirkning på det ytre miljø. 

10.1 Valg av verneombud 

Verneombud skal velges blant fast ansatte arbeidstakere med erfaring og innsikt i bedriftens 

helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det er ønskelig at verneombudet har arbeidet i 

verneområdet som helhet de to siste år før de velges som verneombud. 

Arbeidstakere som er arbeidsgiverens representant - som arbeidstakere i stillinger som for 

eksempel enhetsleder eller dens avløser og koordinator kan normalt ikke velges som 

verneombud. 

10.2 Kurs, møter eller opplæring som er pålagt av bedriften 

Godtgjøres iht Særavtale mellom klubb/forening og Bilfinger. 

«Opplæring, møter osv. vil så langt det er mulig bli lagt innenfor den ansattes ordinære 

arbeidstid. I den grad slike aktiviteter må legges til fritid og er pålagt av bedriften, godtgjøres 

overtallige timer som ordinær overtid.». 

10.3 Opplæring av verneombud 

Verneombudet skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv 

på forsvarlig måte. 40-timers grunnopplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalg («40-

timers HMS kurs») er et minumumskrav til opplæring for verneombud.  

Opplæringen skal; 

a) Gi verneombudet forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres 
arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt 
arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets 
rolle og oppgaver, 

b) Gi verneombudet kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert 
på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk, 

c) Gi verneombudet kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, 
psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet, 

d) Gjøre verneombudet i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et 
godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet, 
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e) Gjøre verneombudet i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene 
på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant 
annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima, helseskadelige gasser 

f) Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. 

10.4 Verneombudets tid til arbeidet 

Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene 

på en forsvarlig måte. Det skilles her imidlertid mellom rutinemessige oppgaver, og tilfeller 

hvor verneombudet må gripe inn i farlige situasjoner i arbeidet. 

De rutinemessige sidene ved verneombudets verv skal avklares med linjeleder (og evt 

sentralt hovedvernombus/HMS-sjef), slik at man finner fram til gode, praktiske ordninger som 

kan tilpasses verneombudets øvrige arbeid.  

Oppstår det uforutsette situasjoner som krever at verneombudet griper inn, skal 

verneombudet alltid kunne forlate sitt arbeid. 

10.5 Organisering av vernetjenesten 

Verneombudet er avdelingen sin representant i helse, miljø og sikkerhetsspørsmål i det 

verneområdet det er valgt for. Saker som angår avdelingen skal søkes løst med nærmeste 

leder. I de tilfeller der verneombudet ikke kommer til løsning involveres hovedverneombudet 

for siten. Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg 

og henstillinger som er gitt av arbeidsgiveren. 

Et hovedverneombud velges der siten har fler enn ett verneombud. Hovedverneombudet 

skal samordne sitens verneombud, og være verneombudenes representant i helse, miljø og 

sikkerhetsspørsmål i saker som angår siten. Saker som angår et eget verneområde skal 

søkes løst med avdelingsleder. I de tilfeller der sitens hovedverneombud ikke kommer til 

enighet involveres det sentrale hovedverneombudet. 

Et sentralt hovedverneombud velges om bedriften har flere siter med egne 

hovedverneombud. Det sentrale hovedverneombudet skal samordne de andre 

hovederneombudene sin virksomhet. Det sentrale hovedverneombudet representerer der 

saker har betydning for flere siter. 

10.6 Verneombudets arbeidsform 

Verneombudet skal være en pådriver og arbeide aktivt for å ivareta og forbedre 

arbeidsmiljøet. Det forventes at en ved henvendelser fra arbeidskollegene tar opp de forhold 

som må rettes opp. Verneombudet har en aktiv tilsynsoppgave. 

Verneombudet skal tas med på råd ved planlegging, og gjennomføring av tiltak som har 

betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde (revisjonsstopper og planlagte 

revisjonsstanser, ad hoc jobber, etc). 

Verneombudet har ansvar for å gjøre seg kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker, 

tilløp til ulykker og avvik innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og 

om eventuelle feil og mangler som er påvist. 



   

Dokument ID: NO-P-03-02  

 

03 HMS  Gyldig fra: 23.10.2020     Versjon: 1.0      Gyldig til: 23.10.2023 Side 27 / 28 

Ved tilsyn, både interne og eksterne, skal verneombudet for det aktuelle verneområdet 

involveres. Verneombudet skal også inkluderes i granskninger av større hendelser. 

Ved Bilfinger sine lokaler gjennomføres det vernerunder med jevne mellomrom. En 

vernerunde består i at verneombudet sammen med aktuell leder går gjennom det 

verneområdet de har ansvaret for og noterer ned eventuelle avvik, feil og mangler. Det som 

kan rettes opp ved enkle midler kan avgjøres på stedet.  

Rapport fra vernerundene skal legges inn i Active og være tilgjengelig for lokalt AU/AMU. 

Uenighet om arbeidsmiljøproblemer skal forsøkes løst på det nivå problemet oppsto internt i 

virksomheten. Men en kan alltid kontakte Arbeidstilsynet når en som verneombud har behov 

for råd og veiledning eller når en mener det er nødvendig å få Arbeidstilsynets vurdering i 

saker der vernetjenesten og arbeidsgiver ikke kan komme til enighet. 

10.7 Revisjonsstopper og prosjekter 

Når verneområdet til et eller flere verneombud blir engasjert i en revisjonsstopp eller et større 

prosjekt, skal verneombudet gis arbeidsoppgaver som gjør de istand til å utøve rollen sin 

som verneombud. 

Prosjektledelsen har ansvar for at vernerundeplan inkluderes i prosjektets HMS-plan. HMS-

planen skal gjøres kjent for vernetjenesten, og verneombud skal involveres i vernerundene. 

 

11 Endringshistorikk 

Date Versjon Endringer 

23.10.2020 1.0 Ny prosedyre. Erstatter tidligere HMS prosedyrer administrative 
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hendelser 

 NO-P-03-04 HMS-runder og vernerunder 
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