
 

 

 
HMS strategi  

  
Norske Trevarer har gjennom mange år jobbet aktiv med helse, miljø og sikkerhet ute på bedriftene. Vi 
har oppdatert eksisterende HMS system og tilrettelagt nye. Alt av lovpålagt HMS dokumentasjon med 
informasjon, maler og sjekklister er tilpasset til vår bransje og er tilgjengelig i vårt kvalitetssystem KS 
Online Trevarer. 
 
De viktigste utfordringene i våre bedrifter er fingerkutting, klem- og fallskader, finstøv og kjemikalier. 
Det er derfor veldig viktig at bedriftene i trevarebransjen tar HMS arbeidet på alvor og at alle i bedriften 
blir involvert. I hver bedrift skal det finnes gode rutiner for å forebygge skader på personell, maskiner 
og bygninger, samt bruk av nødvendig verneutstyr. Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle ansatte 
og bør være en del av agendaen på interne møtene for å kvalitetssikre at rutinene som er iverksatt 
fungerer som avtalt. 
 
Tidligere var det mye skader vedr. fingerkutting, klem- og fallskader ute i bedriftene. Ifølge vårt 
forsikringsselskap har det blitt registrert mindre skader som fingerkutting og klemskader de siste årene. 
Men det har vært noen fallskader, branntilløp og branner.  
 

• Ledninger og annet som ligger på gulvet kan forårsake fallskade. 

• Branntilløp kan oppstå i det elektriske anlegget.  

• Trestøv i bedriften eller i flissiloen kan utgjøre fare for branntilløp, samt brann- og 
eksplosjonsfare. F.eks. ved at gnister fra en maskin antennes pga. støv. Det kan også oppstå 
brann- eller eksplosjonsfare dersom man benytter trykkluft- og blåsepistol for å gjøre ren 
maskinen. Finstøvet vil da virvle opp i luften og kan treffe tennkilder som f.eks. gnister fra en 
motor på en maskin eller fra en sikring i et lysstoffrør.  

 
I en ny medlemsundersøkelse fra BNL var det 60 av våre medlemsbedrifter som svarte. Rundt 20% av 
disse svarte at sykefraværet ligger på rundt 2-3%. 

 
 
Overordna mål 
Norske Trevarer vil sammen med medlemsbedriftene bidra til å forebygge personskader og skape 
trygge og helsefremmende arbeidsplasser. Våre medlemsbedrifter skal være en god og trygg 
arbeidsplass. Norske Trevarer skal være en pådriver for at medlemsbedriftene tar det forebyggende 
HMS arbeidet på alvor, og jobber mot et overordna mål om 0 skader på personer. 

 
 
Delmål 1 
Daglig leder er ansvarlig for det forebyggende HMS arbeidet i bedriften. Arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med arbeidstakerne iht. AML § 3-1. Daglig leder skal også kjenne til det viktigste lovverket 
for HMS med Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøforskriftene. 
  

➢ Det må utføres systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i bedriften. 
➢ Gjennomføre kartlegging og risikovurdering av bedriften for å avdekke mulig faremomenter. 
➢ Utarbeide gode rutiner for det forebyggende HMS arbeidet i bedriften. 
➢ Foreta termografering og EL kontroll av det elektriske anlegget hvert år. 
➢ Ha informasjon om avviksmeldinger og varsling lett tilgjengelig. 
➢ Knytte bedriften til en godkjent Bedriftshelsetjeneste iht. Forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning § 13. 



 

 

 
 

 

Delmål 2 
Norske Trevarer vil bistå medlemmene med  

➢ Det forebyggende HMS arbeid ved behov. 
➢ Tilrettelegging av gode HMS rutiner i bedriften.  
➢ Strategiplan for kompetansepåfyll i bedriften.  
➢ Strategiplan for registrering og oppfølging av sykefravær. Planen skal være tilgjengelig for 

verneombud, bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljøutvalg samt for Arbeidstilsynet. 
 

Delmål 3 
Alle ansatte skal delta aktivt i det forebyggende HMS arbeidet. Hvilke rutiner som gjelder og hva som er 
påbudt av verneutstyr i bedriften må være kjent for alle ansatte.  
 
Norske Trevarer vil tilby medlemsbedriftene  

• Lovpålagt HMS kurs for daglig leder. 

• HMS samling internt for de ansatte. 

• HMS forum for utveksling av erfaringer og diskusjon rundt HMS utfordringer i bransjen.  

• HMS kurs for verneombud.  
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