
Under forskriften om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter finnes det 8 krav. 



Disse kravene skal tilpasses hva virksomheten 
driver med.


8 krav til 

internkontroll


Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen som gjelder virksomheten, 
er tilgjengelig. Det er spesielt viktig at de kravene 
som er virksomhetens fokusområder finnes lett 
tilgjengelig og oversiktlig presentert.



Eksempel: En oppslagstavle for intranett slik at de 
ansatte enkelt har oversikt


Tilgjengelighet
1

Arbeidstakerne sine samlede kunnskaper og 
erfaringer skal medvirkes og bli brukt.



Eksempel: Personalmøter, Medarbeidersamtaler         
- Se protokollmodulen til Landax



Medvirkning
3

Alle arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig kunnskap 
og ferdigheter til å utføre jobben på en sikker og 
helse- og miljømessig forsvarlig måte. Det er 
virksomheten som har ansvar for opplæringen her 
og eventuelle endringer som skjer i internkontrollen.   



Eksempel: En modul for oversikt over kompetanse, 
opplæringsplan og kurs


Kunnskap
2

Mål for helse, miljø og sikkerhet skal være fastsatt 
av virksomheten. En fordel er om disse målene er 
konkrete, troverdige, oppnåelige og målbare (må 
dokumenteres skriftlig).



Eksempel: Bruk en modul for prosesser og samsvar 
for å vurdere om praksisen oppfyller målkrav eller 
ikke


Mål
4

Virksomheten skal ha oversikt over fordelingen 
av ansvar, oppgaver og myndighet over arbeidet 
med helse, miljø og sikkerhet (må dokumenteres 
skriftlig).



Eksempler: Organisasjonskart med oversikt over 
medarbeidere



Ansvarsfordeling
5

Det skal være iverksatt rutiner for å oppdage, 
rette opp i og forebygge brudd på kravene som 
står i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (må 
dokumenteres skriftlig).



Eksempel: Avvikssystem, handlingsplan eller et 
system for avviksbehandling




Iverksette
7

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer 
og på denne måten vurdere risiko. Man skal også 
jobbe med og utarbeide planer knyttet til dette for 
å redusere risikoforhold (må dokumenteres 
skriftlig).



Eksempel: System for risikoanalyse og vernerunder



Kartlegge
6

Virksomheten skal systematisk overvåke og 
gjennomgå internkontrollen for å være sikker på at 
den fungerer som forutsatt (må dokumenteres 
skriftlig).



Eksempel: Årlig gjennomgang ved hjelp av rapporter



Oppfølging
8

https://landax.no/moduler/oppslagstavle/
https://landax.no/moduler/protokoll/protokoll/
https://landax.no/moduler/kompetanse/
https://landax.no/moduler/prosesser/
https://landax.no/moduler/samsvar/
https://landax.no/moduler/medarbeidere/
https://landax.no/moduler/medarbeidere/
https://landax.no/moduler/avviksbehandling/
https://landax.no/moduler/risikoanalyse/
https://landax.no/moduler/rapporter/

