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Kort emnesammendrag
Alle norske virksomheter i både offentlig og privat sektor som har ansatte er pålagt å opprette ordninger for
systematisk forbedring av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kravene er omfattende og ufravikelige, og de må
møtes med moderne HMS-ledelse, herunder kompetanse i bruk av kraftfulle og veltilpassede HMS-metoder og
verktøy. Kurset dekker myndighetenes krav til moderne HMS-ledelse, samt møter organisasjonenes interne
behov for å gjøre systematisk HMS-forbedring til et konkurransefortrinn.
Innhold
Kurset er et erfaringsbasert emne på mastergradsnivå som passer for studenter som ønsker økt innsikt og
kompetanse innen moderne HMS-ledelse. Det er åpent for studenter med minst treårig, høyere utdannelse
og/eller tilsvarende realkompetanse, samt to års relevant yrkeserfaring.
Kurset bygger på de nyeste kravene i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften, 1.7.2017). Kurset behandler ulike perspektiver på HMS-utfordringer, på
ressurs-/klima-/miljø- og risikostyring, på HMS-oppgaver, HMS-atferd og HMS-reaksjoner, samt gjennomgår
modeller og verktøy for å kartlegge HMS-situasjonen og iverksette forebyggende og intervenerende HMS-tiltak.
I løpet av kurset dekkes følgende hovedtemaer:
1. Teknologi og bærekraftig utvikling
2. Trusler mot helse, miljø, sikkerhet og sikring
3. HMS-regulering som samfunnsutfordring
4. HMS-ledelse som virksomhetsutfordring
5. Systemer og modeller for HMS
6. Metoder og verktøy for HMS
7. HMS-kultur & HMS-økonomi
8. Arbeidsmiljøet i norske virksomheter
9. Handlingsplan for HMS
10. Et bærekraftig arbeidsliv
Læringsutbytte:
Kunnskaper:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha kjennskap til sentrale teorier, modeller, metoder og verktøy innen
moderne HMS-ledelse, herunder;
• Grunnlaget institusjonelle og administrative aspekter ved regulering av helse, miljø og sikkerhet i
samfunn og virksomhet bygger på.
• Ha oversikt over og dybdeinnsikt i utvalgte deler av myndighetenes IK-HMS-lovgivning
• Ha kjennskap til hvilke ledelsesmodeller som kan brukes for å gjennomføre planlagte og systematiske
HMS-forbedringer
Ferdigheter:
• Emnet skal gi studentene operativ kunnskap til å kunne arbeide med systematisk HMS-forbedring
innenfor rammen av forskriftsverket for internkontroll av HMS, herunder å stille en «diagnose» på hvilke
HMS-utfordringer som skal møtes.

•

Studentene skal også gis innføring i moderne metoder og verktøy som skal skreddersys for å møte HMSlovgivningens forbedringskrav.

Generell kompetanse:
HMS-ledelse omfatter prinsipper for god og effektiv endringsledelse. Emnet skal gi studentene en generell
oversikt over hele reguleringsfeltet for HMS i samfunn og virksomhet, hva hensikten med HMS-lovgivningen er
og hvordan den nedfeller seg i virksomhetenes handlemåte. Dessuten skal man få kompetanse i hvordan man
kan oppnå økt systematikk i organisering og evaluering av HMS-arbeidet i egen organisasjon, kjenne de viktigste
premissene for og konsekvensene av HMS-beslutninger og tiltak, samt vite hvordan HMS som et konfliktområde
kan håndteres.
Kursansvarlig: Professor emeritus Jan Erik Karlsen; Tlf. 5183 2273; E-post: jan.e.karlsen@uis.no
Treffetid: Kursdager etter kl. 16.00
Kurssted: Måltidets hus, se oppslag om kurset på: http://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/
Arbeidsform:
Kurset veksler mellom forelesninger og arbeidsoppgaver, i alt 48 timer undervisning. Oppgaveløsningene gjøres
i grupper og gjennomgås i plenum. Oppgavetekst og støtteark blir delt ut på forelesningene.
Evaluering:
Kurset godkjennes gjennom en 4 timers skriftlig skoleeksamen (5stp) hvor besvarelsene gis bokstav-karakterer
(A-F), samt i en likeverdig (5stp) hjemmeoppgave. Hver del teller 50 prosent av endelig karakter, hvor beste
karakter trekker opp.

PENSUMLISTE
Obligatorisk litteratur:
Karlsen, J.E. (a) Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Høyskoleforlaget 2010. (kap. 1,
2, 5, 6.1 = 90 s.)
Karlsen, J.E. (b) Ledelse av Helse, miljø og sikkerhet. 3. utgave. Fagbokforlaget 2010. (230 s.)
Karlsen, J.E. (c)

Metoder for HMS-regulering. Cappelen Akademisk, 2. opplag 2011 (÷ vedl. = 175 s.)

Karlsen, J.E. (d) Forbi bunnlinjen. Balansert HMS-økonomi. Cappelen Akademisk, 2012. (170s.)
Karlsen, J.E. (e) Visjoner for det gode arbeidsliv. Cappelen Damm, 2018,(kap. 1,5,7-9. = 125 s.)
Samlet pensum: Ca. 790 sider.

Støttelitteratur:

Arbeidsmiljøforlaget

NB! Er tillatt brukt til skiftlig eksamen
Internkontrollforskriften
Utgave: 1.7. 2017 eller senere. Nettutgave kan benyttes

Hjemmeoppgaven:
For den obligatoriske hjemmeoppgaven kan kandidaten legge opp et begrenset særpensum med
vanskelighetsgrad likeverdig det obligatoriske pensum. Dette gjøres i samråd med faglærer. Forelesningsplanen
omfatter en orientering og veiledning av hvordan hjemmeoppgaven skal presenteres. Støttelitteratur for
hjemmeoppgaven oppgis under.
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