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HMS fo

r Ledere

Norsk Fagskole tilbyr HMS-kurs for ledere i tråd 
med Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidsgiver 
sørger for tiltak rettet mot arbeidsmiljøet slik at 
lovens krav blir overholdt.

HMS (Helse, Miljø og sikkerhet)

HMS for ledere



Arbeidsmljøloven krav til ledere Kursinnhold

Kursbevis

Kursgjennomføring

Arbeidsmiljøloven er en minimumslov. Loven fordeler ansvar og oppgaver og beskriver de 
arbeidsmetoder som skal følges.
 
HMS-systemet i bedriften skal fange opp alle sider ved bedriftens arbeidsmiljø. Det kreves at det 
utarbeides mål for HMS-arbeidet, og arbeidet skal organiseres planmessig.
 
God lederpraksis i HMS
HMS er en del av bedriftenes hverdag, og HMS-arbeidet bidrar til å skape gode og lønnsomme 
bedrifter. Den enkelte leder må vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å få HMS inn som en 
naturlig del av den daglige virksomheten.
 
Roller og oppgaver i HMS-arbeidet
Ansvaret for gjennomføring av arbeidsmiljøloven ligger hos arbeidsgiver, i praksis øverste leder i 
bedriften. Leder skal tilrettelegge og sørge for at HMS-arbeidet gjennomføres. 

Samarbeid
HMS arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med de ansatte og revideres med jevne mellomrom. 
Dette er en forutsetning for at HMS arbeidet vil fungere I praksis.

Kartlegging som virkemiddel
Hensikten med kartleggingen må være at vi skal få ”opp på bordet”og gjort noe med de forhold i 
arbeidsmiljøet som demotiverer og som er helsetruende både fysisk og psykisk.

Hva er HMS og hva kreves av deg som leder?

Systematisk HMS-arbeid•	
Hvilke krav stiller lov og forskrift?•	
Hvordan få et HMS-system som fungere i praksis•	
Tilrettelegging av det psykososialt arbeidsmiljø•	
Hvordan	finne	tid	til	HMS-arbeidet	i	en	travel	hverdag?•	

Norsk Fagskole utsteder kursbevis:

Hver deltaker får personlig kursbevis for å ha gjennomført HMS opplæring.
Kursbeviset vil dekke lovens krav I henhold til  § 3-5 om leders plikter i henhold til HMS.

Kurset er på 8 timer og kan gjennomføres en dag eller brytes ned i mindre sekvenser.

Har du eller din bedrift kursavtale med Norsk Fagskole, oppnår du alltid våre laveste priser 
for kurs og andre varer- og tjenester vi tilbyr. Se www.norskfagskole.no for detaljer.

Kundeavtale

komplett kursoversikt finner du på: 

www.norskfagskole.no


