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REFERAT 

MØTE I SKOGBRUKETS HMS-UTVALG 29. juni 2022.  

KL. 13.00 i Fellesforbundets lokaler 

DELTAKERE 

Til stede: 

Endre Lie (Fellesforbundet), Mikael Fønhus (Skogbrukets Kursinstitutt), Bjørn Lauritzen 

(MEF), Kjell-Olav Bjerknes (Elvia AS/Energi Norge), Tore Jevnaker (NLR), Øyvind Stranna Larsen 

(Norsk Ved Forum for vedprodusenter), Dag Skjølaas (Norges Skogeierforbund) og Camilla Schrader 

Roander (NHO Mat og Drikke).  

Inviterte: Thomas Oscar-Andersen, Leif-Ove Hansen og Even Hoffart 

Fraværende: Harald Øie (Arbeidstilsynet) 

 

DAGSORDEN 

SAK TEMA Ansvarlig 
Sak 15/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Endre Lie (EL) 

Sak 16/22 Godkjenning av referat fra møte 24. mars 2022 
 

EL 

Sak 17/22 Standard Norges prosjekt. Hurtigspesifikasjoner for 
førstehjelp  
 

Thomas Oscar-
Andersen,  
Leif-Ove Hansen 

Sak 18/22 Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget 

• Utarbeide veiledere for opplæring i motorsag og 
ryddesag   

Even Hoffart 

Sak 19/22 Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget 

• Alenearbeid 
 

Mikael Fønhus (MF) 
Tore Jevnaker (TJ) 

Dag Skjølås, (DS) 
Bjørn Lauritzen (BL) 

Sak 20/22 Skadestatistikk Camilla Schrader 
Roander 
(CSR)/Kjell-Olav 
Bjerknes (KOB) 

Sak 21/22 Eventuelt 
 

Alle 

 

SAK 15/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak sak 
15/22 

Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

SAK 16/22 Godkjenning av referat fra møte 24. mars 2022 

Ingen merknader. 

Vedtak sak 
16/22 

Referatet fra møtet 24. mars 2022 godkjent.  
Camilla sender godkjente referat til jev@skogkurs.no for publisering på 
hjemmesiden til Skogbrukets HMS-utvalg. 
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SAK 17/22 Standard Norge 

 
Standard Norge jobber med et oppdrag for Helsedirektoratet. De skal lage 
hurtigspesifikasjoner for førstehjelp i yrkeslivet, som skal brukes av kurstilbydere. De ønsker 
å samarbeide med HMS-utvalget i utferdigelsen av en hurtigspesifikasjon for skogbruket.  
 
HMS-utvalget fikk en nærmere introduksjon for prosjektet, jfr. vedlagte presentasjon. 
 
Utvalgets medlemmer trakk i møtet frem de utfordringer bommer på skogsbilvei utgjør for 
bl.a. utrykningskjøretøy. Bommene utgjør hindringer når det er behov for rask bistand ved 
skader og ulykker bl.a. i forbindelse med skogsarbeid. Disse utfordringene må presenteres i 
standarden i tillegg til å bli formidlet til aktuelle instanser. Det er ønskelig at Standard Norge 
er en katalysator i arbeidet overfor aktuelle instanser. 
 
Oppgaver: 

➢ HMS-utvalgets medlemmer skal, til neste utvalgsmøte, ha gjennomgått vedlagte  
gjennomgå spille inn direkte til Standard Norge ved Leif-Ove Hansen endringer i 
vedlagte Grunndokument – "Førstehjelp i arbeidslivet". Det skal særlig legges vekt på hva som 
ikke er relevant for skogsnæringen i grunndokumentet og om det er andre situasjoner/forhold 
hvor det må inn en beskrivelse av førstehjelp. Tilbakemeldingene vil gjennomgås på neste 
møte i Skogbrukets HMS-utvalg. 

 
Vedtak sak 
17/22 

Skogbrukets HMS-utvalg skal samarbeide med Standard Norge i utviklingen av 

hurtigspesifikasjonen – Førstehjelp i arbeidslivet – når det gjelder 
skogbruk.  

 
 
SAK 18/22  Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget 

▪ Utarbeide veiledere for opplæring i motorsag og ryddesag 
 
Even Hoffart fra Skogbrukets Kursinstitutt presenterte seg, og han gav Skogbrukets HMS-utvalget en 
presentasjon av prosjektet og planlagt framdrift, jfr. vedlagte presentasjon. Bjørnar Sørbøen og Stein 
Ivan Elevlund, begge Skogkurs instruktører, inngår i prosjektet. 
 
Målet er et veilederen skal være så aktuell at den/de bli brukt. Det må tydeliggjøres at det er et krav 
både teori og praksis. 
 
Tilbakemeldinger på presentasjonen fra utvalget var bl.a. at bruken av nivåer må vurderes. 
Alternativet til nivåer er å bruke moduler, herunder at dagens “nivå 1, 2 og 3” slås sammen i en modul. 
Videre er det viktig at de som skal holde kurset/opplæringen enkelt kan plukke ut det de trenger slik at 
veilederne bidrar til både å sikre innholdet samtidig som det forenkler gjennomføringen for 
kursholderen. Det må tas stilling til detaljeringsgraden av veilederne slik at de ikke blir 
kursmateriellet. Avslutningsvis var det enighet om at motorsag i høyden også inngår i veiledningen i 
tillegg til varsling og førstehjelp.  
 
 

Vedtak sak 
18/22 

Skogbrukets HMS-utvalg tar orienteringen til etterretning. Utvalget holdes 
fortløpende oppdatert, første gang i utvalgets møte den 21. september 2022.  

   

SAK 19/22 Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget  
▪ Alenearbeid 

 
Skogbrukets HMS-utvalget har fått midler fra Verdiskapningsfondet til et forprosjekt, jfr. 

Prosjektbeskrivelse for et pilotprosjekt datert 01.02.2022.  

I møtet ble Skogbrukets HMS-utvalg gitt en oppdatering framdriften i prosjektet. Utvalget fikk også en 

presentasjon av hvordan SafeApp fungere. Den har vært til uttesting i landbruket og 

tilbakemeldingene var positive.. 
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På anmodning fra Verdiskapningsfondet er det utarbeidet en klarere beskrivelse av de punktene som 

skal inngå i forstudiet og HMS-utvalget kommenterte på disse og understreket viktigheten at det i 

kartleggingen også sjekkes ut drift og vedlikehold. 

Vedtak sak 
19/22 

Skogbrukets HMS-utvalg tar orienteringen til etterretning. Utvalget holdes 
fortløpende oppdatert. Første gang i utvalgets møte den 21. september. 

 

SAK 20/22 Skadestatistikk 
 

HMS-utvalget fikk en oppsummering av hendelser i Elvia 2021.  

 

Energi Norge har en skadestatistikk hvor HMS-utvalget er gitt anledning til å spille inn om det er noe  

konkret vi ønsker skal inn i rapporteringen. Spørsmålet "Har skaden/ulykken skjedd ved skogsarbeid  

med bruk av motorsag, kvistsag og/eller ryddesag?" meldes tilbake til Energi Norge.  

Vedtak sak 
20/22 

HMS-utvalg tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 21/22 Eventuelt 

• Plakater i skogen – varsel til allmenheten. 

 

Ulike fareplakater er i bruk i Sverige, og Skogkurs ønsket HMS-utvalgets tilbakemelding på om de  

skulle igangsette et arbeid med å utarbeide tilsvarende plakater på norsk. Utvalget ser det som viktig at  

brukerne blir involvert i utarbeidelsen av plakatene. Dag Skjølås, Kjell-Olav Bjerknes og Bjørn  

Lauritzen vil bistå Skogkurs i utarbeidelsen av fareplakater. Disse skal kunne kjøpes av virksomheter. 

 

• Seksuell trakassering av kvinner i skogsbransjen 

Det ble vist til og kommentert en sak som har vært i media om seksuell trakassering innenfor  

maskinell skogsdrift.  

Vedtak sak 
21/22 

Skogbrukets HMS-utvalg tar sakene under eventuelt til orientering.  
 

 
Nytt møte: 21. september 2022 kl. 12:00 på Teams. Innkalling kommer. 

Referent: Camilla S. Roander 


