
 

 

 

Møtedato: 27. april 2022 
Vår ref.:   Saksbehandler:   Dato: 
       Anita Mentzoni-Einarsen 13.4.2022 

 
 
Styresak 55-2022  Felles veileder for verneombudene i Helse 

Nord 
 
Bakgrunn 
Viser til Oppdragsdokumentet 2021 med krav om deltakelse i utarbeidelse og 
implementering av felles veileder for vernetjenesten i Helse Nord under ledelse av Helse 
Nord RHF med utgangspunkt i nasjonal strategi for verneombudene (2019– 2023).  
Formålet med saken er å orientere om felles veileder for verneombudene i Helse Nord før 
implementering i helseforetakene. Det har over tid vist seg å være et behov for å få på plass 
en veileder for verneombudene i Helse Nord. Veilederen skal bidra til en felles forståelse av 
verneombudets rolle og tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven kap. 6 samt forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning.  
 
Medvirkning  
• Veilederen er utarbeidet i samarbeid med foretaksverneombudene gjennom jevnlige 

samarbeidsmøte.  
• Jevnlige dialogmøter med konsernverneombud og HR/org i Helse Nord RHF underveis 

for å ivareta arbeidsgiverperspektivet.  
• Gjennomgang i HR-sjef møte 27 januar 2022.  
• Samarbeidsmøte med KTV/KVO 8. februar 2022  
 
Videre prosess for implementering  
• Utarbeide endelig versjon i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord 

RHF  
• Lage en plan for videre implementering i samarbeid med HR/org i Helse Nord RHF og 

konsernverneombudet  
• Gjennomgang i AMU hos HF-ene innen utgangen av mars 2022.  
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Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar felles veileder for verneombudene i Helse Nord til 
orientering. 
 

2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale 
veilederen for verneombudene og tar den i bruk. 

 

Bodø, 13. april 2022 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 

 

 
Vedlegg: 
1. Nasjonal strategi for verneombudene i helseforetakene 2019-2023  
2. Veileder for verneombudene i Helse Nord v. 4 (25.1.2022) 
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Nasjonal strategi for verneombudene i helseforetakene 2019-2023 
 

  Visjon 
• Vårt arbeidsmiljø – alles helse 

 

 Strategiske mål 
• Vi er synlige, tilgjengelige og engasjerte. 

• Vi samarbeider med medarbeidere, ledere og tillitsvalgte om å utvikle trygge og 

helsefremmende arbeidsplasser. 

• Vi bidrar til endring og utvikling som fremmer et godt arbeidsmiljø og bedre 

pasientsikkerhet. 

• Vi har nødvendig kompetanse, tilpasset risikoforholdene og utviklingen på arbeidsplassen. 

• Vi jobber for et godt ytringsklima som fremmer åpenhetskultur og et lærende arbeidsmiljø. 

• Vi er pådrivere i oppfølgingen av ForBedring og at alle medarbeidere blir involvert. 

• Vi bidrar til et arbeidsmiljø uten trakassering og diskriminering. 

• Vi har faste møter for verneombud på alle nivå. 

 

Utarbeidelsen av denne strategien ble påbegynt i «Forum for hovedverneombudene i 

helseforetakene» juni 2018, og har etter innspill og forankring hos vernetjenesten i 

helseforetakene blitt vedtatt som nasjonal verneombudsstrategi for perioden 2019-2023. 
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28.03.2022 

 

  

Veileder for 
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Hensikten med veilederen 

Veilederen er et resultat av samarbeid over tid mellom verneombudene i Helse Nord. Vi har i 

utarbeidelsen søkt råd og støtte hos tillitsvalgte, ledere og ansatte i HMS-avdelingene som vi 

ikke kunne vært foruten. 

Formålet med veilederen er at den skal være en kilde til kunnskap, og samtidig gi 

verneombudene i Helse Nord en mulighet til å reflektere i en til tider ganske krevende rolle. 

Veilederen går ikke systematisk inn på alle typer saker som verneombudet håndterer, men 

berører det vi mener er de viktigste saksområdene for å øke kunnskap og bidra til trygge 

verneombud i Helse Nord.  

Som verneombud er det ikke alltid tilstrekkelig å kjenne til alle rettigheter, men det er også 

viktig å kunne jobbe systematisk og kontinuerlig. Derfor har veilederen lagt vekt på 

samarbeidspartnere og arena for samhandling. Veilederen skal også hjelpe til å forstå hvordan 

verneombudet kan være pådriver overfor leder og medarbeidere, og samtidig ha en 

overvåkende rolle i HMS- arbeidet.  

 

«Vårt arbeidsmiljø – alles helse» 

Visjon fra Nasjonal strategi for verneombudene i helseforetakene 2019-2024 

 

  

 

 

      

 

 

 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. april 2022 - innkalling og saksdokumenter

273



Verneombudet 

Som verneombud er du arbeidstakers representant i saker som omhandler arbeidsmiljøet, og 

konkret betyr det arbeidstakere som er ansatt i ditt verneområde. Du skal påse at arbeidsgiver 

ivaretar Arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og samtidig gis 

tilstrekkelig med tid til å ivareta vervet.  

 

Som verneombud er du valgt av arbeidstakere og det er arbeidstakerne alene som skal avgjøre 

hvem som skal være verneombud. Verneombudet velges av flertallet blant de ansatte og kun i 

ytterste konsekvens kan arbeidsgiver peke ut et verneombud. 

 

Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på 

arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer eller 

utfordringer bør alltid først søkes løst på lavest mulig nivå. Dersom saken ikke løses, er det 

naturlig at verneombudet blir kontaktet.  

 

Som verneombud har du også en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid, du skal alltid tas 

med på råd som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor eget verneområde. Lytt til 

arbeidskollegene og rådfør deg alltid med dem før det foreslås løsninger/tiltak overfor 

arbeidsgiver. Verneombudets rolle står beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 6.  

 

Organisering 

Samhandling internt i vernetjenesten er en av forutsetningene for at du som verneombud skal 

lykkes. Som verneombud er det viktig å ha kontakt med andre verneombud og støtte 

hverandre også utenom formelle møter. Gjennom erfaringsutveksling bidrar du til økt 

kunnskap som kan være med på å styrke samhandlingen mellom verneombudene.  

 

Vernetjenesten i Helse Nord følger i utgangspunktet linjene i organisasjonene. Det betyr at 

det er et verneombud på stort sett alle nivåer, og dette er et godt utgangspunkt for mulighet til 

medvirkning. En slik organisering er avhengig av utvikling i sammenheng med hvordan 

foretakene utvikler seg. Derfor er det viktig å hele tiden se til at verneområdene er klart 

definert og oversiktlig gjennom å følge organisasjonsutviklingen.   
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I Helse Nord er det i dag cirka 480 verneombud fordelt i foretakene. Organiseringen tar 

utgangspunkt i et eller flere foretaksverneombud som har som hovedoppgave å samkjøre 

vernetjenesten i samarbeid med foretakets ledelse. Det er derfra ulikt hvor mange 

verneombud det er utfra om organiseringen er basert på klinikkstruktur eller avdelinger i 

helseforetakene. Felles for organiseringen, i henhold til arbeidsmiljøloven, er at det skal være 

hensiktsmessig for verneombudet og tilstrekkelig med verneombud for den enkelte 

arbeidstaker.  

 

En tilstrekkelig organisering baserer seg helt enkelt på at et verneombud skal ha et 

konstruktivt og reelt samarbeid med nærmeste leder. Verneombudet skal ha tilstrekkelig 

mulighet til å handle på vegne av arbeidstakeren i verneområdet i saker som omhandler 

arbeidsmiljøet. Det betyr at geografisk atskillelse, antall ledere og antall ansatte også må 

spille en viktig rolle for hvordan vernetjenesten er organisert. Et stedlig verneombud er 

avgjørende for at et verneområde skal fungere i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 6. 

Nærmeste leder er ansvarlig for at valgte verneombud er kjent med hvordan verneområdet er 

organisert. Det betyr også at verneombudet er pliktet til å sette seg tilstrekkelig inn i 

verneområdet for å kunne bidra til konstruktivt samarbeid samt representere arbeidstakerne 

etter arbeidsmiljølovens intensjon.  

 

Verneområdet 

Alle arbeidstakerne i ditt verneområde skal vite hvem du er. Det skal være lett tilgjengelig og 

synlig informasjon på arbeidsplassen som viser hvem som er verneombud og 

kontaktinformasjon.  

Et verneområde blir definert gjennom organisasjonsutvikling og besluttes endelig i det 

overordnende arbeidsmiljøutvalget. Verneområdet skal ikke være større enn at det er fullt 

mulig å ha oversikt innenfor eget område. Behovet for inndeling av flere verneområder kan 

avhenge av størrelse, risikoforhold og arbeidsforholdene for øvrig. Arbeidsmiljøloven har 

som hovedregel et verneombud for hver enhet eller skift, dersom risikoforholdene tilsier det 

kan dette justeres. En justering av verneområdet eller endring i vernetjenesten gjøres basert 

på utvikling i organisasjonen eller basert på endrede behov i verneområdet. Slike endringer er 

alltid kun gyldig ved vurdering og godkjenning i arbeidsmiljøutvalget. 
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Verneombudsmøtene 

Verneombudsmøtene er en av de viktigste samhandlingsarenaene du har som verneombud. 

Møtene legges god tid i forveien på alle nivå, det er obligatorisk og bør derfor kunne 

gjennomføres uten å være til hinder for den daglige driften. I møtene har vi et felles ansvar 

for å støtte hverandre faglig, dele kunnskap, hjelpe hverandre med krevende saker og finne 

gode løsninger sammen. Som verneombud bidrar du til å utvikle møtene slik at de blir gode 

arenaer for læring, videreutvikling og samhandling videre inn i foretakene. 

 

Vi legger møteplan for minst et halvår av gangen, men helst for hele kalenderåret. Det kan 

variere i foretakene samt klinikker og enheter for hvordan organisering av møtene er. Derfor 

er det viktig at du som verneombud setter deg inn i møtestrukturen og tidlig har på plass 

oversikt over de ulike møtefora og arenaene for samarbeid. 

 

Møtearenaer du som verneombud er forventet å prioritere: 

• Personalmøter og generelt møter innkalt av arbeidsgiver 

• KVAM, AMU/FAMU 

• Vernerunder 

• Møte med klinikkverneombud, foretaksverneombud og konsernverneombud 

• Tilsyn 

• Risikovurderinger 

 

  

Kompetanse 

Verneombudet skal ha nødvendig opplæring, og det er alltid nærmeste leders ansvar å legge 

til rette for at vervet kan gjennomføres på en tilstrekkelig og forsvarlig måte jf. 

arbeidsmiljøloven § 6-5 (1).  Opplæring og kompetanseheving bidrar til selvstendige og 

trygge verneombud. Leder og verneombud skal ha regelmessige møter, hvor det blant annet 

planlegges for videre kompetanseheving i forbindelse med verneombudsarbeidet. 

 

Eksempler på læringsarenaer: 

• Obligatorisk HMS-grunnopplæring (40 timers kurs) 

• Verneombudsmøter 
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• Interne kurs som foretakene selv organiserer 

• Eksterne kurs i regi av for eksempel NAV, Arbeidslivssenteret og 

Arbeidsmiljøsenteret 

 

Eksempel på litteratur og ressurser som er tilgjengelig på internett: 

• Arbeidsmiljøportalen 

• idebanken 

• Lovdata (lover og forskrifter) 

• DSB  

• Arbeidstilsynet 

 

Verneombudets naturlige samarbeidspartnere 

Som verneombud har du flere naturlige samarbeidspartnere som innehar ulike roller og 

ansvar. Kunnskap om og forståelse for rollene til hverandre er utgangspunktet for å skape 

medvirkning og et godt arbeidsmiljø. Dette bidrar til at vi lettere kan håndtere uenigheter og 

konflikter samt enklere skille mellom sak og person. 

 

Arbeidstaker 

Som verneombud må vi være tilgjengelig for å ta opp saker etter ønske fra arbeidstaker som 

omhandler arbeidsmiljøet. Det er alltid nyttig å få henvendelsene skriftlig, men det skal være 

lav terskel for å ta kontakt med verneombudet. 

 Arbeidstaker har også i mange tilfeller ansvar for å ta direkte kontakt med nærmeste leder, 

men kan alltid søke råd hos eget verneombud.  

Som verneombud skal du bidra til at arbeidstakere blir orientert og får tilstrekkelig 

informasjon som omhandler arbeidsmiljø i eget verneområde. Det er viktig at du som 

verneombud etablerer slike informasjonskanaler tidlig for eks. gjennom personalmøter, e-post 

eller oppslagstavle. 
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Tillitsvalgt 

Tillitsvalgte og verneombud blir ofte involverte i mange av de samme sakene. Et godt 

samarbeid vil bidra til at dere sammen kan utfylle hverandre på en god måte i saker som 

omhandler arbeidsmiljøet. Tidlig etablering av fora for dialog og samarbeid kan være 

avgjørende for å forstå hverandres roller slik at dere sammen kan jobbe for et trygt og godt 

arbeidsmiljø. 

 

Arbeidsgiver 

Leder har alltid det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet, og er derfor den som tar 

beslutningene i saker som omhandler arbeidsmiljøet. Men her skal det også vises til at 

arbeidstaker, tillitsvalgte og verneombud har medvirket i henhold til lov og forskrift. 

For å sikre et godt samarbeid er det viktig at forventingen til hverandre tidlig avklares, ha 

respekt for hverandres roller slik at utgangspunktet er basert på tillit. Samarbeidsavtale 

mellom verneombud og leder kan bidra til at rammene for samhandling tydeliggjøres. Dette 

kan fjerne mye usikkerhet hos verneombud og leder, og samtidig bidra til et felles 

utgangspunkt for å ivareta arbeidsmiljøet. 

 

Bedriftshelsetjenesten  

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har en fri og uavhengig rolle og fast plass inn i 

arbeidsmiljøutvalget. BHT har kompetansen innenfor HMS-området og er en viktig 

støttespiller og bidragsyter i samarbeidet. Bedriftshelsetjenesten er rådgivende- det er alltid 

leder som har ansvaret. 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er det øverste organet i vernetjenesten og er satt sammen av 

like mange representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Innenfor rammene til 

arbeidsmiljøloven, kan AMU være beslutningstaker, koordinator, rådgiver, samarbeidsforum, 

styringsorgan og tilsynsorgan.  

Alle verneombud kan fremme saker for arbeidsmiljøutvalget, men det er mest hensiktsmessig 

at dette blir koordinert av hovedverneombudet som har fast plass i utvalget.  
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Arbeidstilsynet 

Saker som ikke lar seg løse i foretaket kan løftes inn til arbeidstilsynet, men da bør alle 

interne muligheter være utprøvd. Hovedverneombudet bør også være involvert. 

Arbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med hjemmel i arbeidsmiljøloven. 

Verneombudet skal alltid delta ved tilsyn. 

 

Verneombudets arbeidsverktøy og typiske saksområder 

 

 

Verneombudets arbeidsverktøy 

Alle helseforetakene har et elektronisk HMS-system som inneholder relevante prosedyrer og 

linker. Verneombudet skal kjenne til de overordnede HMS-prosedyrene, i tillegg til de som 

gjelder for eget verneområde. Internkontrollforskriften stiller krav til det systematiske HMS-

arbeidet, som forankres i interne prosedyrer i helseforetakene. Et system har ingen hensikt 

om det ikke brukes aktivt, evalueres og forbedres. 

 

Risikovurdering 

Risikovurderinger/konsekvensanalyser/risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kan benyttes for å 

avdekke risikonivået innenfor HMS-områdene. Leder skal, sammen med verneombudet og 

eventuelt andre, vurdere de områdene hvor risikonivået ikke er kjent eller hvor det foreligger 

mistanke om at risikonivået er endret. Verneombudet skal bidra til å belyse alle forhold på 

arbeidsplassen samt påse at arbeidsgiver ivaretar eventuelle risikoforhold i henhold til 

arbeidsmiljølovens intensjon om fult forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

HMS-runde/vernerunde 

HMS-runde/vernerunde skal gjennomføres regelmessig, og minst en gang i året. Leder har 

ansvaret for gjennomføringen, men verneombudet skal alltid delta ved planleggingen, 

gjennomføringen og oppfølgingsarbeidet. Som verneombud kan du foreslå at andre 

ressurspersoner, for eksempel fra BHT eller tillitsvalgte, kan være med. Leder bør sørge for 

tilbakemeldingsmøte med alle ansatte i forhold til de funnene som er gjort etter gjennomført 

runde. Eventuelt kan dette være egen sak på et vanlig personalmøte. 
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Avvik og uønskede hendelser  

 Alle helseforetakene har et elektronisk kvalitetssystem hvor HMS-avvik og uønskede 

hendelser skal registreres. Verneombudene bør bruke sin pådriverrolle og oppmuntre til å 

melde avvik. Oppfølging av meldte saker er nærmeste leders ansvar, og avvikene bør 

behandles og lukkes i samarbeid med verneombudet. Verneombudet skal ha tilgang til HMS-

avvikene i sitt verneområde, og skal påse at ingen avvik lukkes uten tilstrekkelig tiltak. Som 

verneombud skal du ha tilgang på avvik fra eget verneområde samt mulighet for medvirkning 

gjennom blant annet kommentarer og høringssvar. 

 

HMS-handlingsplanen 

HMS-handlingsplanen utarbeides med bakgrunn i blant annet HMS-/vernerunde, ForBedring, 

HMS-avvik/hendelser, risikovurderinger med mer. Påse at medarbeiderne blir involvert før 

ulike tiltak blir prioritert, og delta aktivt i oppfølging av handlingsplan. 

Det skal dokumenteres at verneombudet har fått anledning til å kommentere tiltakene. 

Vernerunder, risikovurderinger, avvikshåndtering og handlingsplaner er vesentlige 

arbeidsverktøy i det systematiske HMS-arbeidet. Den systematiske prosessen er en stor del av 

hvordan et verneombud bør «tenke» og som verneombud bør du derfor sette deg inn i 

hvordan systemet fungerer i praksis. 

 

Det systematiske HMS-arbeidet 

Krav til det systematiske HMS-arbeidet er beskrevet under «virkemidler i 

arbeidsmiljøarbeidet» i arbeidsmiljølovens §3-1, og forskriften om systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeidet i virksomheter (interkontrollforskriften). 

Systematisk HMS-arbeid er en dynamisk arbeidsprosess. Hensikten med systemet er å sikre 

at problemer blir oppdaget og tatt hånd om i tide. I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med 

kartlegging og tiltak, må det også minst en gang i året, gås gjennom selve systemet og se på 

hvordan det er bygd opp og vurdere om det har fungert i praksis eller om det bør endres. 

HMS-sirkelen beskriver som vist nedenfor hvordan HMS er et kontinuerlig 

forbedringsarbeid. 
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Sirkelen beskriver også på hvilken måte verneombudet systematisk bør jobbe for å ivareta 

den enkelte arbeidstakers interesser i spørsmål som omhandler arbeidsmiljøet. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø  

Psykososialt arbeidsmiljø kan forstås som et bredt samlebegrep for psykiske og sosiale 

aspekter på arbeidsplassen.  

I AML § 4-3 «Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet», trekkes blant annet begrepene 

integritet, verdighet, mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden frem. Dette er begreper 

som de enkelte arbeidsmiljøene må gjøre til sine egne.  

Kartleggingsverktøy som «ForBedring» og medarbeidersamtale bidrar til systematisk 

overvåkning og gjennom slike systemer kan man avdekke forbedringsområdene i et 

arbeidsmiljø. 

Spørsmål verneombudet kan stille seg i forbindelse med psykososialt arbeidsmiljø. 

• Legges det til rette for personlig og faglig utvikling? 

• Godtar vi at kollegaer utsettes for krenkende handlinger? 

• Hva slags kultur har vi for å si fra om trakassering? 

• Er sosiale arrangementer inkluderende? 

• Legges det til rette for variasjon i arbeidet? 

• Hvordan jobber vi med å skape et støttende arbeidsmiljø? 

• Har de ansatte mulighet til medvirkning? 

Tips: Ta initiativ til å diskutere i «fredstid»: Hva betyr det for oss? Hvor går våre grenser? 

Hva gjør vi om vi mener noen for eksempel utsettes for trakassering? 

kartlegge

planlegge
Iverksette 

tiltak

Følge 
opp/evaluere
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Organisatorisk arbeidsmiljø   

Organisatorisk arbeidsmiljø handler blant annet om hvordan arbeidet er tilrettelagt og 

organisert, hvilken innflytelse den enkelte har over egen arbeidssituasjon, og hvordan de 

sosiale forholdene er. Organisatoriske forhold dreier seg også om ansvarsforhold, arbeidstid 

og størrelse på enheter og grupper. Samarbeidsforhold mellom fagmiljø er også en viktig del 

av det organisatoriske arbeidsmiljøet.  

AML § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling: (3) «under 

omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 

arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjonen, medvirkningen og 

kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø.» 

Tips til verneombudet: 

• Vær opptatt av hva som gir bra utvikling og hva som kan gi uheldige 

konsekvenser for arbeidsmiljøet og virksomheten i endringsforslagene.  

• Større endringer skal behandles i AMU i forkant og underveis i prosessen. 

• Som verneombud skal du delta aktivt i alle deler av utviklingsarbeidet. Du skal 

påse at medarbeideren får bred medvirkning og mulighet til å komme med innspill 

i tidlig fase. 

Spørsmål verneombudet bør stille seg før, under og etterpå: 

• Har medarbeiderne fått tilstrekkelig informasjon? 

• Er det satt inn risikoreduserende tiltak? Blir opplæring fulgt? 

• Har prosessen blitt evaluert? Hva har vi lært? Hva kan vi gjøre bedre til neste 

gang?  

 

Fysisk arbeidsmiljø 

Helseforetakene er i behov av kontinuerlig vedlikehold og justering i forhold til arbeidet som 

skal utføres. Som verneombud er det viktig å forsikre seg om at dette alltid er på agendaen og 

får høy prioritet. Det må jobbes systematisk gjennom prioritering slik at resultatet gir et fult 

forsvarlig arbeidsmiljø for alle medarbeidere. 
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AML § 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet: (2) «Arbeidsplassen skal innredes og utformes 

slik at arbeidstakere unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal 

stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for 

unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og 

annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige 

belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.» 

 

Tips til verneombudet: 

• Gjennom årlige HMS-/vernerunder, hvor verneombudet sammen med leder har en 

aktiv rolle skal det gjøres en statusoppdatering vedrørende tilrettelegging på 

arbeidsplassen.  

• Her er det også viktig å ta med eventuelle nye henvendelser i forhold til opplevde 

belastning knyttet til den fysiske arbeidsplassen. Risikovurdering kan være 

nødvendig å gjennomføre for å tydeliggjøre alvorlighetsgraden og omfanget av 

utfordringsbildet. 

• Den enkelte medarbeider har plikt til å benytte seg av tilgjengelige hjelpemidler 

som arbeidsgiver stiller til disposisjon. 

• Som verneombud bør du kjenne til forskrifter og veiledninger i forhold til krav til 

tilrettelegging av arbeidsplassen. 

 

Spørsmål verneombudet bør stille seg før, under og etter: 

• Når ble vernerunden sist gjennomført? 

• Har tiltak blitt iverksatt? Prioriteringsrekkefølge må først og fremst gjøres på 

bakgrunn av alvorlighetsgrad og med forankring i lov og forskrift. 

• Er frist for gjennomføring av tiltak overholdt?  

• Større tiltak som utløser kostnader som ligger utenfor enhetens økonomiske 

ramme må løftes videre i linjen. Skal denne være en sak som bør vurderes i 

AMU? 
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Innemiljø 

Et innemiljø basere seg på forhold som lys, lyd, temperatur, luftkvalitet og renhold. 

Innemiljøet skal være av en slik kvalitet at medarbeiderne ikke utsettes for helsemessig 

belastning.  

 

 

 

AML §4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet: 

(1) «Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, 

lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til 

arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.» 

 

Tips til verneombudet: 

• Gjennom årlige HMS-/vernerunder, hvor verneombudet sammen med leder har en 

aktiv rolle skal det gjøres en statusoppdatering vedrørende tilrettelegging på 

arbeidsplassen.  

• Verneombudet skal melde fra til nærmeste leder i forhold til henvendelser som 

gjelder innemiljø. Dere kan sammen bli enige om bistand dersom det er behov for 

nærmere undersøkelser. 

• Verneombudet skal påse at leder følger opp nødvendige tiltak innenfor fristen. 

 

Spørsmål verneombudet kan stilles seg før, under og etter: 

• Er relevante tiltak satt i verk ut fra funn? 

• Tiltak satt inn i HMS-handlingsplan? 

• Er det forhold i innemiljøet som vurderes som fare for liv og helse? Strakstiltak 

skal iverksettes! 

 

Brannvern 

Verneombudet skal påse at det holdes jevnlig øvelser innen brannvern og at arbeidsgiver har 

dokumentasjon og nødvendig opplæring på plass. Leder har ansvar for gjennomføringen. 
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Brann og eksplosjonsvernloven. Kapittel 4 Plikter i virksomhet. 

§25 Arbeidstakers plikt til å fremme sikkerheten: «Arbeidstakere skal utføre sine 

arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og 

interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker, og aktiv medvirke 

til å fremme sikkerheten i virksomheten.» 

Gode tips eller spørsmål til verneombudet: 

• Er det en branninstruks i ditt verneområde? 

• Husk at det alltid er leder som har ansvaret for opplæringen. 

• Har alle ansatte gjennomført obligatorisk brannvernopplæring? 

• Gjennomføres det brannøvelser? 

 

Ytre miljø  

Helseforetakene i Helse Nord er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. Ytre miljø er en 

del av helheten i det systematiske HMS-arbeidet og dermed en del av verneombudenes 

oppgaver. Ytre miljø blir regulert av forurensningsloven i HMS-internkontrollforskriften.  

 

Gode tips eller spørsmål til verneombudet: 

• Verneombudet bør sette seg inn i virksomhetens miljømål og tiltak. 

• Påse at ytre miljø får den nødvendige oppmerksomheten og oppfølging i det 

systematiske HMS-arbeidet. 

• Påse at dette er forankret hos nærmeste ledere. 

  

Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø  

I Helse Nord har vi flere virksomheter hvor medarbeidere kan bli utsatt for eksponering av 

kjemiske stoffer og biologisk smitte.  

Gjennom blant annet forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, finner vi hvilke krav 

som inngår innenfor dette område.  
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§ 8-1 Gjennomgående krav til opplæring: «Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som 

bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig 

opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre 

relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.  

Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av 

førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, 

i bruken av dette.» 

 

Tips og spørsmål til verneombudet: 

• Har alle medarbeidere tilgang til det elektroniske stoffregisteret?   

• Er det vurdert alternative stoffer som er mindre skadelige?  

• Blir det gitt opplæring for å unngå skader?  

• Er det førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig i virksomheten?  

• Har virksomheten nødvendige rutiner og utstyr for å hindre helseskader? 

ForBedring 
Dette er et kartleggingsverktøy som skal bidra til at det jobbes systematisk og kontinuerlig 

med å forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Alle ledere mottar en rapport fra 

undersøkelsen som viser enhetens totale resultat. Denne rapporten skal også verneombudet få 

tilsendt slik at dere kan planlegge oppfølgingsarbeidet sammen. 

Resultatene fra kartleggingen skal gjøres kjent for medarbeiderne, og vurderes sammen med 

andre viktige forhold (tilbakemeldinger fra pasientene, interne og eksterne revisjoner, 

avviksmeldinger, ol.) Medarbeiderne skal involveres i utvikling av tiltak i sin egen enhet, 

samt gi innspill til eventuelle overordnede tiltak. Tiltakene skal dokumenteres, gjennomføres 

og følges opp gjennom hele året, og verneombudet skal påse at handlingsplaner blir fulgt opp 

gjennom samarbeid med nærmeste leder. Særskilt påse at handlingsplaner følges opp i 

samarbeid med ledelse. 

Leder har ansvar for at forbedringsarbeidet gjennomføres og at det oppnås resultater.  

 

Tips til verneombudet i oppfølging av Forbedrings undersøkelsen: 

• Er det laget en plan eller et årshjul for oppfølgingsarbeid? 
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• Motiver medarbeidere til å delta og svare på undersøkelsen! 

• Påse at resultatene fra undersøkelsen blir gjort godt kjent av nærmeste leder. 

• Er tiltak i handlingsplan risikovurdert? 

• Påse at medarbeidere får mulighet til å bidra i utarbeidelse av handlingsplan. 

• Påse at tiltakene gjennomføres og at handlingsplan revideres. 

• Forbered til neste undersøkelse som gjennomføres årlig. 

Sørg for at det blir gitt informasjon både i forkant og etterkant av undersøkelsen, og at de 

ansatte har reell medvirkning.  

 

Verneombudets typiske saksområder 

 

Konflikter og uenigheter 

Mellommenneskelige relasjoner kan i noen tilfeller påvirke arbeidsmiljøet negativt og skape 

konflikter. Som verneombud skal du se til at konfliktene blir håndtert og at de involverte 

partene blir ivaretatt.  

Som verneombud skaffer du deg et bilde av saken som ivaretar alle parters opplevelser og 

inntrykk.  Du ser til at nærmeste leder blir orientert og påser at saken håndteres innen 

rimelighetens tid. 

Der det er åpenbare brudd på arbeidsavtalen eller andre avtaler gjort mellom arbeidstaker og 

arbeidsgiver skal tillitsvalgte orienteres og ivareta den enkelte ansatte. Men mange slike saker 

kan i noen tilfeller tyde på at det er forhold i organisasjonen eller ledelsen som verneombudet 

bør se nærmere på. 

Uenigheter og konflikter kan i noen tilfeller eskalere og utvikle seg til å omhandle mobbing 

og trakassering. Som verneombud er du lovpålagt til å melde ifra til nærmeste leder. Det vil 

konkret bety at du som verneombud aldri kan love anonymitet. 

Se til at nærmeste leder undersøker og setter i gang tiltak der det er nødvendig.  

Påse at alle fakta kommer frem og ikke ta parti. 

Verneombud skal alltid informeres dersom det er konfliktsaker som har innvirkning på 

arbeidsmiljøet. 
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Vold og trusler  

Som verneombud må vi jobbe aktivt for at ingen blir skadet på jobb som følge av vold eller 

trusler. I Helse Nord skal vi ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø.  

Arbeidsmiljøet skal gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som 

gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Standarden skal gjenspeile den 

teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. 

Ha god samhandling med nærmeste leder og påse at forhold som kan øke risiko for vold og 

trusler blir risikovurdert. 

Forebygg gjennom å sette deg inn i prosedyrer og retningslinjer, samt påse at arbeidsplassen 

er innredet slik at risiko for vold og trusler er redusert. Påse at risikoreduserende tiltak blir 

iverksatt. 

Påse at nærmeste leder ivaretar verneutstyr og alarmer der det er behov, og at arbeidstakere 

får opplæring i interne prosedyrer og håndtering av vold og trusler. Det er viktig at opplæring 

er forutsigbar og settes i system med jevnlig repetisjon.  

Som verneombud er det viktig å følge opp at ansatte melder ifra om saker som omhandler 

vold og trusler.  

Som verneombud skal nærmeste leder informere deg om hendelser som omhandler fysiske og 

psykiske personskader. 

 

Ombygging og nybygg 

Ved planlegging og utforming av arbeidsplasser skal det legges vekt på å forebygge skader 

og sykdommer. Arbeidsplassen skal være tilpasset arbeidet som skal utføres der. I slike 

prosesser er det viktig at det lokale verneombudet som kjenner til arbeidsplassen deltar i 

planleggingsarbeidet. Som verneombud oppsøker du nærmeste leder for orientering og 

informasjon og setter deg inn i aktuelle forskrifter og standarder. Rådfører deg med HMS-

seksjonene eller bedriftshelsetjenesten der du ser at det er nødvendig.   

Som verneombud skal du se til at arbeidstakerne tidlig blir orientert av arbeidsgiver slik at de 

får mulighet til å komme med innspill. Sikre at det utføres risikovurdering og at leder tar 

ansvar der det er nødvendig med tiltak. 

Som verneombud prioriterer du å delta på alle møter, være forberedt og bidra til godt 

samarbeid med ledelsen og andre verneombud. 
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Alle byggesaker må behandles i AMU og andre samarbeidsarena hvor det gis rom for en 

skikkelig orientering og mulighet for innspill.  

Ha hyppige vernerunder under byggeprosessen, og still spørsmål skriftlig der noe er uklart 

eller usikkert.  

 

 

 

 

Lover og forskrifter   

 

Som verneombud må du kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder. Et tips kan være å 

opprette linker til nettsider som Arbeidstilsynet, Lovdata, interne prosedyrer med mer. 

 

Lover 

• Arbeidsmiljøloven 

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  

• Strålevernloven 

• Genteknologiloven 

• Forurensningsloven 

• Produktkontrolloven 

• Sivilbeskyttelsesloven 

• Brann- og eksplosjonsvernloven 

 

HMS-forskriftene: 

1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

2. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

(arbeidsplassforskriften)  

3. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 

(forskrift om utførelse av arbeid) 
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4. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 

arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og 

grenseverdier) 

5. Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke 

dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) 

6. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om 

administrative ordninger) 
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