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Hva kjennetegner en god HMS 
kultur, og hvilke forhold påvirker 
kulturen?
Kultur handler om forhold vi ofte tar 
som en selvfølge og som påvirker 
måten vi oppfører oss på.  Det «sitter i 
veggene» sier vi eller «i hodet på folk».  
Men kulturen er i konstant endring og 
det er mange forhold som fører til 
endringer. 

I dette kurset skal vi se på noe av det 
som fører til endringer og hvordan vi 
kan bruke dette strategisk i bedriften. 

Kultur og holdninger som 
grobunn for rutiner og systemer.
Mange bedrifter har gode HMS rutiner 
og systemer - på papiret.  Skal 
systemene bli brukt kreves også den 
rette innstillingen hos de ansatte, en 
HMS kultur. 

Ledelsen i bedriften spiller en sentral 
rolle som leverandør av selskapets 
verdier og visjoner på HMS området. 
Lederens atferd og holdningene denne 
signaliserer blir tillagt stor vekt av de 
fleste. Eksempelets makt er her, som 
på de fleste andre områder i livet, stor.

Hvordan implementere varige 
kultur- og holdingsendringer?
Det tar tid å implementere varige 
endringer i kulturen. Normalt må det 
komme som en konsekvens av et reelt 
ønske om endring. Noen grep kan 
bidra til at prosessen går raskere og 
kanskje mindre smertefritt. Vi vet at 
økt medvirkning bidrar til ansvars-
følelse. Gode rollemodeller og 
«agenter»  kan være viktige pådrivere i 
endringsprosesser.  Arbeidsteam som 

trives godt sammen trekker 
holdningsarbeidet i positiv retning.

Bli en pådriver for god HMS 
kultur.
Gjennom dette kurset ser vi på hva 
som kan være med på å endre folks 
holdninger og hvordan vi kan jobbe 
med å implementere kulturelle 
endringer i bedriften. Økt bevissthet i 
bedriften rundt verdien av HMS arbeid 
i praksis er viktig. Det fjerner 
likegyldighet og øker hver enkelts 
ansvarsfølelse.  Etter dette kurset vil 
du ha en dypere forståelse for 
kulturens  betydning og HMS 
rutinenes reelle vilkår på 
arbeidsplassen. Du vil dermed ha et 
godt utgangspunkt for å kunne 
bevisstgjøre dine kollegaer deres 
holdninger og bli en sterk agent for 
endring og påvirkning av HMS kultur 
på egen arbeidsplass. 
   

DETTE KAN DU FORVENTE AV 
KURSET:

✦Bedre forståelse for hvordan HMS 
arbeidet og bedriftens kultur henger 
sammen

✦Økt bevissthet om HMS arbeidet og 
dens hensikt

✦Å bli bevisst egne holdninger
✦  Vite hvordan du kan påvirke 

kulturen på egen arbeidsplass
✦Å kunne gjøre en viktig forskjell for 

andre!

 KURS FRA KOMPETANSEHJELPEN

KULTUR OG HOLDNINGER
HMS ARBEIDETS VIKTIGSTE FOKUS 
Fra regler og skjema til omsorg og ansvar.
Det er menneskelig å gjøre feil, men en god HMS kultur kan 
bidra til at mange og potensielt farlige feil avverges.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Nøkkelord:  Ansvar, omsorg, rutiner, 
empati signaleffekt, respekt, vern, ve 
og vel

VARIGHET                               

Kurset er bygget på moduler. 

Grunnkurset tar ca 4 timer.  Kan 

bygges på med videregående kurs I 

og II. 

    

OM KURSHOLDER:          

Evy Ihlen er utdannet pedagog ved 

UIO med hovedvekt på 

arbeidslivspedagogikk og 

mestringsmotivasjon. Evys entusiasme 

og energi er kjent for å engasjere og 

gir gode dialoger og refleksjoner 

rundt kurstemaene.

Nysgjerrig? Les mer om dette og 

andre kurs på kompetansehjelpen.no

Be om et pristilbud i dag!

KONTAKT          

Evy Ihlen         

Mobil:  915 13 979 

evy@kompetansehjelpen.no
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