
Bedriftsnamn: Stamina/NI MI

Markerte aktivitetar er kjerneaktivitetar som bør prioriterast.

Område Aktivitet/skildring

Avtaleoppfølging Handlingsplanmøte (handlingsplan/samarbeidsplan). Samarbeidsmøte.
Leveranserapportar. Årsmelding .

HMS - systematikk
H MS - system Utvikle/implementere system. H M S Interaktiv.
Kartlegging H M S grovkartlegging . Staminabarometeret. Vernerunde.
Risikovurdering Overordna risikovurdering (grovanalyse) for heile verksemda, ei

avdeling eller eit område.
Opplæring H M S - kurs for leiarar . Grunnkurs arbeidsmiljø (verneombod, AM U).
Rådgjeving Arbeidsmiljøutval (AM U) . H M S - utval. Hjelpe med å etablere H M S - mål .

Utarbeide prosedyrar. Avvikshandtering. Systemgjennomgang. H MS -
revisjon. Gransking av hendingar. Råd ved nybygg/ombygging. Delta på
tilsyn frå Arbeidstilsynet.

Psykososialt/organisatorisk
Kartlegging Kartlegging av psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, som M TM II

(medarbeidar trivsel monitor), arbeidsmiljøprofil, gruppesamtalar eller
intervju.

Risikovurdering Vurdere risiko for helseplagar for psykososialt/organisatorisk
arbeidsmiljø, vald/trugsmål, omstilling, nedbemanning osv.

Opplæring Leiarutviklingskurs. Engasjerte medarbeidarar. Kommunikasjon. «Den
nødvendige samtalen». Konflikthandtering. Vald/trugsmål.

Rådgjeving Organisasjonsutvikling. Leiarutvikling. Mobbing. Konflikthandtering.
Rådgjeving/informasjon i forkant av omstilling. Samtalar med råka
leiarar og tilsette. Støttesamtale/psykososial individoppfølging.

Ergonomi
Kartlegging Kartlegging av ergonomi for ei a rbeidsoppgåve, ein

arbeidsplass/avdeling eller heile verksemda.
Risikovurdering Vurdere risiko for helseplagar relaterte til ergonomiske tilhøve på

arbeidsplassen.
Opplæring Informasjon/opplæring etter kartlegging/risikovurdering, ergonomisk

gode arbe idsteknikkar, øvingar osv.
Rådgjeving Arbeidsplasstilpassing både for individ og heile avdelingar. Råd ved

innkjøp av nytt utstyr. Endring av arbeidsplass.
Fysisk, kjemisk , biologisk * Målingar fører med seg utgifter til utstyrsleige/analysar

Karlegging/måling* Kartlegging og eventuelt målingar av yrkeshygieniske faktorar som
inneklima, støy, støv, løysemiddel, sveiserøyk, belysning, vibrasjon osv.

Risikovurdering Vurdere risiko for helsefare for ulike eksponeringar på arbeidsplassen,
både fysiske, kjemiske og biologiske faktorar.

Opplæring Informasjon/opplæring etter kartlegging/måling/risikovurdering, om
støy/høyrsle, sveiserøyk, personleg verneutstyr osv.

Rådgjeving Råd om substitusjon, tekniske tiltak på arbeidsplassen (ventilasjon
osv.), val av verneutstyr osv.

H M S - handlingsplan og B H T - samarbeidsplan
Døme på H M S - aktivitetar Stamina Helse kan hjelpe med



Område Aktivitet/skildring

Arbeidshelse
Kartlegging/helseovervaki
ng

Helsekontroll arbeidshelse (utgangspunkt i tilhøve på arbeidsplassen),
kan kombinerast med spørjeskjem aa «helseprofil» og
«arbeidsmiljøprofil». Helsesertifisering ved arbeid i tankar, kranføring,
los, luftfart, sjøfart, næringsmiddelarbeid, røyk - /kjemikaliedykking osv.

Rådgjeving Arbeidsmedisinsk poliklinikk (oppfølging/konsultasjon for
arbeidsrelaterte h elseplagar). Reiseråd og råd om vaksinasjon.
Vaksinasjon ved yrkeseksponeringar (helsepersonell, kontakt med dyr,
kloakk osv.) eller utanlandsreiser i jobben. Influensavaksinar.

Sjukefråvær Hugs BHT - refusjon for IA - bedrifter

Opplæring Kurset «Den nødvendige samtalen». Opplæring om førebygging og
oppfølging av sjukefråvær. Nærværarbeid.

Rådgjeving Deltaking i ulike sjukefråværsutval (IA - utval, attføringsutval,
møteplassen osv.). Råd ved utarbeiding av oppfølgingsrutinar og
rettleiing t il H R/leiarar på systemnivå. Analyse av sjukefråværet for å
kunne setje i verk målretta tiltaka. Funksjonsvurdering (tilrettelegging).
«Sterkare tilbake». Råd til H R/leiarar om oppfølging av enkeltsaker.
Deltaking i dialogmøte og oppfølgingsmøte, utarbeidi ng av
oppfølgingsplanar og tilretteleggingstiltak. Oppfølging av gravide
tilsette.

Krise/beredskap
Opplæring Førstehjelpskurs (inkl. straumkurs). Hjartestartarkurs.

Beredskapsøvingar.
Rådgjeving Rettleiing og rådgjeving ved utarbeiding av kriseberedskapsplan. Hjelpe

ved gjennomføring av beredskapsøving. Råd og handtering av
organisatoriske og psykiske aspekt ved ulykka/hendinga. Psykologisk
førstehjelp, oppfølging og sikring av at tilsette blir tekne vare på. Hjelpe
leiarar og tilsette ved ulykker, dødsfall eller alvorlege hendingar.
Konsultasjonar for råka tilsette, leiarar og ev. pårørande etter
hendingar.

Livsstil
Kartleggingar Helsekontroll fokus livsstil. Kroppsanalysemåling (Tanitavekt). Fysiske

testar (U KK - gåtest, ergometertest, styrketestar osv).
Opplæring «Ein kvardag i balanse» (stressmeistring). AKAN. «Den nødvendige

samtalen». «Auka overskot i kvardagen» (kosthaldskurs ).
Tema - /helsedagar Ulike temadagar med fokus på fysisk aktivitet, energipausar, kosthald

osv. Organiserast med stand, føredrag, quiz, testar mm.
Rådgjeving Opprette AKAN (policy, rutinar). AKAN - oppfølging. «Sterkare tilbake».

Rettleiing i stressmeistri ng, kosthald, fysisk aktivitet osv.
Andre aktivitetar
Kartlegging Helsekontroll allmenn (generell helseundersøking gjort av lege).


