
Vedlegg 3.01

Torsken kommune side 1

HMS-sjekkliste nr. ………2014

Avdeling: …………………………………………………………

Dato: …………  ………………. ……………..
sign. VL sign. VO

Miljøfaktorer:
A. Fysiske/kjemiske
B. Organisatorisk/psykososiale
C. Lokaler/maskiner/utstyr
D. Brann/eksplosjon/vern/forurensning/sanitet
E. Tidligere kartlegginger og planlagte tiltak.

A. Fysiske/kjemiske områder.

1. Ergonomi/arbeidsstillinger/arbeidsgang
(belastning: lite/passe/mye)
(monotont/ ensidig-variasjon, tungt)
(tilpasning menneske –maskin/arbeidsplass)
2. Kjemisk helsefare
(innånding, hudkontakt) (akutt-kronisk)
(advarselsmerking på beholder, datablader)
(instrukser for lagring/bruk/avfall)
3. Støy/ vibrasjon
(nivå, kilder, demping)
(vibrerende maskiner/ verktøy)
4. Belysning
(lamper, vinduer, farger)
(lysstyrke, blending, refleks)
(utsyn, innsikt, soloppvarming)
(vegger, tak, gulv)
(lysgjengivelse, renhold, trivelig)
5. Klima/ luftfuktighet
(temperatur, trekk, fuktighet, støv, gass)
(ventilasjon, avsug)

B. Organisatoriske/psykososiale områder

6. Produksjon
(tempo, nøyaktighet, tidsfrister, stress)
(sette krav: lite å gjøre-passe-mye)
7. Opplæring
(nyansatt, jobbopplæring, kurs, karriere)
(produksjonsmål, kvalitet, tilbakemelding)
8. Informasjon
(mål, status, oppfølging, tilrettelegging)
9. Mellommenneskelige forhold
(medarbeidere-kolleger-ledelse)
(kollegialitet, samhold, tatt vare på, mobbing)
(tilhørighet, stolthet)
(hørt på, akseptert, innflytelse)
10. Trivsel
(blide og fornøyde medarbeidere?)
(generelt miljø, bedriftskultur)

1. Formøte: Tidligere sjekklister og 
handlingsplaner. Hensikt og 
opplegg for dagens HMS-runde.

2. HMS-runde: Virksomhetsleder +
verneombud, evt. andre.

3. Ettermøte: Inntrykk fra runden.
Skrive ny handlingsplan



Torsken kommune side 2

C. Lokaler/maskiner/utstyr

11. Arbeidslokaler/personalrom/bygninger
(generell plass, utforming)
(plass til maskiner, utstyr, lagring)
(korridorer, trapper, gangveier, kjøreganger)
(spiserom, toaletter, garderober)
(byggeforskrifter, rømningsvei, branntrapp)
(overbygning, uteområder, parkering, vei)
12. Orden/ renhold/ vedlikehold
(generelt rent og ryddig, storrengjøring)
(vedlikeholdsrutiner maskiner-utstyr)
(søppeldunker, containere)
(fare for akutte ulykker)

D. Brann/ eksplosjon/ forurensning/ vern/ 
sanitet

13. Brann/ eksplosjon
(slanger, slokkeapparater)
(utstyrskontroll, øvelse, opplæring)
14. Vern/ sanitet
(førstehjelpsutstyr)
(kontroll, bruk, øvelse, opplæring)
(verneutstyr: hansker, tøy, sko, hjelm, briller, 
hørselsvern)
15. Forurensning/ ytre miljø
(vann, jord, luft)

E. Tidligere kartlegginger/ planlagte tiltak

16. Kartlegging av arbeidsplass
(HMS-runder, vernerunder, avdelingsaktivitet)
(utfyllende kartlegginger,/ målinger, rapporter BHT)
(risikoanalyse, ulykkesgransking, avvik)
17. Kartlegging av ansatte/ personer
(arbeidsulykker, helserapporter BHT, sykefravær)
18. Planlagte tiltak
(bedre helse-miljø-sikkerhet)
(handlingsplaner/tiltakslister)

Andre deltakere:

Konklusjoner/ tilleggsnotater:
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