KATALOG
Arbeidsliv
HMS

Arbeidsliv | HMS

HMS
Teori og praksis
Roger Beggerud

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245019919
569,Fagbokforlaget
2016
5
253
487

HMS - teori og praksis er en bok for ledere, HMS-ansvarlige og verneombud som ønsker en samlet oversikt
over HMS-arbeid i praksis. Boken gir en oversikt over teori og metodikk, og den vil være til god hjelp i det
daglige HMS-arbeidet i små og mellomstore bedrifter, og som praktisk veiledning for studenter i
høgskolefag. Boken vil også være nyttig for lærere som underviser i relaterte tema i videregående skole, og
for elever ved yrkesfaglige utdanninger.Boken tar for seg hva HMS er, gjeldende lovverk, HMS-politikk og
HMS-mål. Den utdyper videre hva som ligger i «helse, miljø og sikkerhet», rutiner for internkontroll,
praktiske metoder og ideer til skjemautforming.
Roger Beggerud har mastergrad i samfunnssikkerhet samt mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i
Stavanger. Han har mer enn 20 års yrkeserfaring innenfor opplæring, lederutvikling og
organisasjonsutvikling i HMS og har hatt en rekke stillinger som leder/fagansvarlig på HMS-området. De
siste ti årene har han arbeidet som selvstendig næringsdrivende.
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Boken handler om hvordan organisasjoner forbereder og forebygger før kriser, og lærer og gjenoppbygger
etter kriser. Krisehåndtering omfatter også folks oppfatninger av prosesser og resultater i og utenfor
organisasjoner. I denne boken ønsker vi å formidle det faglige mangfoldet belyst av teorier på struktur,
kultur og prosesser. Innslaget av usikkerhet og kompleksitet har betydning for håndteringen av kriser som
forskeren må forstå i en kontekst.Forfatterne belyser krisehåndtering med kriseledelse,
beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon, koordinering, trening, improvisering, beslutninger og makt.
Utfordringen er å få på plass mer empirisk forskning, spesielt om makt og demokrati.
Krisehåndtering planlegging og handling retter seg mot studenter, forelesere, forskere, ansatte i
beredskapsorganisasjoner og praktikere. Boken er også svært relevant for ledere og medarbeidere i
næringslivet.
Tore Hafting (red.) er dosent ved Høyskolen i Innlandet, Avdeling for økonomi, ledelse og innovasjon.
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Denne læreboka og tilhørende lenker, nyheter, oppdateringer o.a. på nettstedet
www.fagbokforlaget.no/kvalitetsstyring-og-hms vil være et viktig hjelpemiddel for deg som tar teknisk
fagskoleutdanning i bygg, anlegg og KEM (klima, energi og miljø), der kvalitetsstyring og helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid (HMS) er meget sentrale temaer i flere av emnene.
I tillegg er denne kompetansen som kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen kvalitetsstyring og HMS,
viktig for å kunne både prosjektere/planlegge og lede gjennomføringen av bygg- og
anleggsarbeider/-prosjekter.
Deler av læreboka kan også være aktuell for yrkesfaglige studieretninger innen bygg og anlegg i
videregående opplæring og også for høyere utdanningsnivå.
På nettstedet, som angitt ovenfor, vil forfatteren legge ut alle aktuelle lenker/nettsteder som er omtalt i
læreboka, og kvalitetssikre disse. I tillegg vil forfatteren legge ut oppdateringer og tilleggsstoff knyttet til hva
som skjer innen kvalitetsstyring og HMS i bygg og anlegg. Der vil man også finne litt mer om
digitaliseringen i bygg- og anleggsprosjekter, som kan bidra til økt kvalitet og mindre skader/ulykker i
prosjektene.
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HMS spenner vidt og over mange bransjer med ulik grad av kompleksitet. Uavhengig av om virksomheten
har fem eller fem tusen ansatte, er målet det samme: Systematisk HMS-arbeid og internkontroll skal bidra
til å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø. I
HMS-boka viser forfatteren hvordan bedrifter som legger til rette for å forebygge og håndtere
HMS-utfordringer, også kan styrke sin egen effektivitet og posisjon. Arbeidslivet preges av stadig høyere
omstillingstakt, globalisering og teknologisk utvikling. Virksomheter som evner å forstå og håndtere sitt eget
risikobilde, vil være de som står seg best i møte med utfordringene som venter oss. I dette perspektivet
dreier systematisk HMS-arbeid seg også om bærekraft og lønnsomhet. Et hensiktsmessig HMS-system
krever et aktivt og tilstedeværende lederskap som involverer medarbeiderne i en lærende organisasjon. Det
innbefatter blant annet å jobbe systematisk med å sikre god samhandling mellom mennesker med
forskjellig bakgrunn, alder, kompetanse og kultur. Boka byr på realistiske historier, eksempler, illustrasjoner
og oppgaver som inviterer til refleksjon og engasjement for HMS.
HMS-boka er aktuell ikke bare for ledere og HR-medarbeidere, men også for arbeidstakere og
verneombud. I tillegg er boka svært aktuell for studenter innen organisasjons- og ledelsesfag. Kristin
Molvik Botnmark er sosiolog og har gjennom en årrekke hatt ulike topplederroller med ansvar for
organisasjonsutvikling, HR og HMS. Bransjeerfaringen spenner vidt, fra offentlig sektor til prosessindustri
både lokalt her i Norge og i internasjonale industrikonsern. Botnmark arbeider nå ved Høyskolen Kristiania
hvor hun underviser i organisasjons- og ledelsesfag.
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Velkommen til nettressursen for boken HMS-boka 2. utgave av Kristin Molvik Botnmark. Her finner du
rettelser og andre nyttige lenker. PowerPoint filen inneholder figurer og tabeller fra boken.
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HMS spenner vidt og over mange bransjer med ulik grad av kompleksitet. Uavhengig av om virksomheten
har fem eller fem tusen ansatte, er målet det samme: Systematisk HMS-arbeid og internkontroll skal bidra
til å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø. I
HMS-boka viser forfatteren hvordan bedrifter som legger til rette for å forebygge og håndtere
HMS-utfordringer, også kan styrke sin egen effektivitet og posisjon. Arbeidslivet preges av stadig høyere
omstillingstakt, globalisering og teknologisk utvikling. Virksomheter som evner å forstå og håndtere sitt eget
risikobilde, vil være de som står seg best i møte med utfordringene som venter oss. I dette perspektivet
dreier systematisk HMS-arbeid seg også om bærekraft og lønnsomhet. Et hensiktsmessig HMS-system
krever et aktivt og tilstedeværende lederskap som involverer medarbeiderne i en lærende organisasjon. Det
innbefatter blant annet å jobbe systematisk med å sikre god samhandling mellom mennesker med
forskjellig bakgrunn, alder, kompetanse og kultur. Boka byr på realistiske historier, eksempler, illustrasjoner
og oppgaver som inviterer til refleksjon og engasjement for HMS.
HMS-boka er aktuell ikke bare for ledere og HR-medarbeidere, men også for arbeidstakere og
verneombud. I tillegg er boka svært aktuell for studenter innen organisasjons- og ledelsesfag.
Kristin Molvik Botnmark er sosiolog og har gjennom en årrekke hatt ulike topplederroller med ansvar for
organisasjonsutvikling, HR og HMS. Bransjeerfaringen spenner vidt, fra offentlig sektor til prosessindustri
både lokalt her i Norge og i internasjonale industrikonsern. Botnmark arbeider nå ved Høyskolen Kristiania
hvor hun underviser i organisasjons- og ledelsesfag.
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