
 

 

HMS konferansen 2. – 3. november 2022 
 

Velkommen til HMS konferansen 2. – 3. november 2022.   HMS konferansen er byggenæringens 

største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar 

for HMS.   

HMS konferansen gir faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid.  I tillegg er det en møteplass som gir 

rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer.   

Dette er en hybridkonferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk på Thon Hotell Arena på 

Lillestrøm eller om du vil delta digitalt.  Alle deltakere (også de som deltar fysisk) vil få tilsendt lenke 

til sendingen dagen i forkant.  Konferansen vil være digitalt tilgjengelig gjennom den tilsendte lenken 

ca 14 dager etter konferansen.  Så hvis du av ulike årsaker går glipp av deler av konferansen, eller du 

vil se et innlegg på nytt, har du altså mulighet til det.  

I år har vi noen parallell-sesjoner i programmet.   Disse vil kun være tilgjengelig for de som deltar 

fysisk på konferansen.  Unntak er Partnerforum i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), 

som vil være digitalt tilgjengelig.   

Du kan melde deg på konferansen her.   Linken gjelder også for påmelding til SfS BAs Partnerforum, 

som det er mulig å melde seg på uten å delta på hele konferansen.   

Program 
2. NOVEMBER 

 

Tid Tema 

Kl 1000 KONFERANSESTART 
Velkommen ved Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA og leder HMS i EBA 

 LEDELSE OG ARBEBEIDSMILJØ 

Kl 1010 -1130 • Ledelse i krevende tider v/Espen Rostrup Nakstad, ass. Direktør 
Helsedirektoratet  

• Sikkerhetskultur og psykologisk trygghet v/Torunn Ødegaard, Think 
Management AS  

• Rom for å være menneske v/Lars Erik Lund, konserndirektør Veidekke 

Kl 1130 - 1230 LUNSJ 

  

https://events.provisoevent.no/nho/events/hms-konferanse-2022/register


 

 

Tid Tema 

 PARALLELLSESJONER OG PARTNERFORUM SFS BA 

Kl 1230 - 1400 
PARALLELL 1: 

PARTNERFORUM SfS BA 

 Partnerforum i SfS BA er åpent for alle som ønsker å delta, men det er kun 
partnere i SfS BA som har stemmerett ved valg av styre og valgkomité. 
 
Viktigste sak i Partnerforum er status for framtidig, forutsigbar finansiering av 
arbeidet.   Det vil også bli orientert om status og resultater fra arbeidet.   
 

Kl 1230 - 1400 
PARALLELL 2: 

SIKRE LØFTEOPERASJONER (kun fysisk deltakelse) 

 Veidekke er arrangør av parallellsesjonen Sikre Løfteoperasjoner.  Hovedtemaer 
blir 

• VR opplæring for kranførere (Maria Kristin Strand - Veidekke) 

• Bruk av KTF-standarden i Nytt Regjeringskvartal: sammen løfter vi 
kranarbeidet til nye høyder (Terje Bakke – Statsbygg) 

• Kompetansetest for utførende i løfteoperasjoner (Jan Ove Rognstad - 
Veidekke) 

 

Kl 1230 - 1400 
PARALLELL 3: 

TYPISKE ULYKKER I BYGG OG ANLEGG – DELING OG LÆRING (kun fysisk 
deltakelse) 

 Gjensidige forsikring er arrangør av parallellsesjonen Typiske ulykker i bygg og 
anlegg.  
 
I løpet av høsten blir det avholdt to seminarer med ulykker og tiltak som tema. 
På HMS konferansen oppsummerer vi seminarene og inviterer til en workshop 
hvor vi ser på de typiske ulykkene i bygg og anlegg og jobber med 
konkretisering av forebyggende tiltak. 
 

Kl 1400 – 1430 PAUSE 

 BYGGHERREFORSKRIFTEN OG BYGGETID  

Kl 1430 - 1535 • En praktisk veileder til Byggherreforskriften (SfS BA) v/Tom Ivar Myhre, 
direktør bærekraft i Backe Entreprenør AS 

• Rammeverk for beretning av byggetid v/SfS BA 

• Byggetidstvist. Høyesterettsdom Veidekke – Statens Vegvesen 
v/advokat - partner Hans Augun Parmann, Wiersholm 

Kl 1435 - 1600 PAUSE 

  



 

 

Tid Tema 

 RISIKOSTYRING 

Kl 1600 - 1700 • SJA – når, hvorfor, hvordan v/Kristin Wold Jenssen, HMS sjef i Backe 
Entreprenør AS 

Kl 1900 Aperitiff 

Kl 1930 Middag 

 

3. november 

Tid Tema 

Kl 0900 Velkommen til HMS konferansen – dag 2 

 RISIKOSTYRING  

Kl 0905 - 0955 • Farlige mønstre v/daglig leder Lene Jønsson, SfS BA 

• Digital HMS-risikostyring i Farehåndtering – erfaringer etter 1 år v/Siv 
Elin Karlsen, Veidekke 

o Erfaringer fra prosjektene som har benyttet Veidekkes verktøy 
for gjennomgående HMS-risikostyring.  Hvordan brukes 
verktøyet, hvordan fungerer det i praksis, hva er utfordringene.  

• Arbeidstilsynets årlige Kompass-rapport Bodil Aamnes Mostue, 
Arbeidstilsynet og Hans Magne Gravseth, STAMI 

Kl 0955 - 1025 PAUSE OG UTSJEKK 

Kl 1025 -1055 • Hva skal vi måle- og hvordan skal det gjøre oss bedre? v/Eirik 
Albrechtsen, professor i sikkerhetsstyring NTNU 

Kl 1055 -1130 • Et nytt sentralt kompetanseregister: K-reg v/Roar Sømoen, daglig leder 
i Sentralregisteret 

• Sikre løft – en digital løfteveileder v/SfS BA 

• Sikker prefab – en digital veileder for prefabmontasje v/SfS BA 

Kl 1130 -1150 PAUSE 

 SUNN OG USKADET HJEM FRA JOBB 

Kl 1150 - 1250 IA bransjeprogrammet for bygg og anlegg presenterer satsningsområder og 
resultater fra arbeidet. Vi får høre om mye forskjellig, for eksempel 

• Pilot Sikkerhetsuke på Nome VGS  

• Muskel- og skjelettplager 

• Nytt lederutviklingsprogram; Ny i lederrollen 
v/Knut Aaneland, Knut Martin Tovslid, Gudmund Engen og Marita Nordskog 

Kl 1250 – 1300 Oppsummering og avslutning v/Heikki Eidsvold Holmås, administrerende 
direktør i EBA fra 1.11.2022 

Kl 1300 LUNSJ OG HJEMREISE 

 


