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Har du noen ganger opplevd å ikke se egne feil i 

dokumenter du selv har skrevet? Det at andre kan 

komme med forslag eller formuleringer du ikke 

har tenkt på? 

 

Slik er det også med sikkerhetsarbeid. Vi er ofte 

så vant med eksisterende situasjon at vi overser 

elementære trusler. 

 

Det er to grunner til å oppsøke ekstern hjelp. 

 La andre ha fokus på trusler og risiko, slik 

at du selv kan ha fokus på kjernevirksomhe-

ten. 

 Du slipper å skaffe kompetanse på  risiko 

og sårbarhetsanalyser, som er en trenings-

sak framfor en teoretisk kunnskap. 

HVORFOR EKSTERN HJELP? 

Hvordan er du forberedt 
på at det verst tenkelige 
kan skje hos deg? 

”Vi har opplevd et åpent og godt samarbeid, bra 

oppfølging og levering til avtalt tid og pris. Vi opp-

lever Secure Work som en kompetent og profesjo-

nell aktør som leverer faglig og faktabasert kunn-

skap.” 

 

”… I tillegg har de gjennomført en grundig risiko-

vurdering av kontoret med konkrete forslag på for-

bedringer.  

Secure Work har god kunnskap om dette feltet og 

har levert oss helhetlige tjenester som har gjort oss 

mer beviste på sikkerhetsrisikoer i organisasjonen og 

lokalene.” 

HVA SIER KUNDER 



 

Hva sier myndighetene 

AML § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø– og 

sikkerhetsarbeid 

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og 

sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det 

utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på 

alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med 

arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Internkontrollforskriften §5 annet ledd: 

[…] 

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 

vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 

for å redusere risikoforholdene. 

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebyg-

ge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av  

helse-, miljø– og sikkerhets– lovgivningen 

8. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av in-

ternkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. 

Vi tilbyr 

En systematisk gjennomgang av hele virksomheten med 

tanke på KVT. 

 Enkel spørreundersøkelse av de ansatte som har 

til hensikt å gi en grov pekepinn. 

 Gjennomgang av lokaler hvor ansatte møter 

brukere. 

 Gjennomgang av instruksverk og rutiner. 

 Intervju med leder, tillitsvalgt og representant 

for de ansatte. 

En uavhengig analyse, som ikke ender opp i anbefa-

ling om anskaffelse av bestemte produkter eller tjenes-

ter, men som utelukkende vurderer hva som er best for 

virksomheten. 

En skreddersydd rapport som viser hvordan tilstanden i 

din virksomhet er. 

 

Du får 

En matematisk beregning 

av trusselnivå. Dvs hvor 

utsatt din virksomhet er. 

En rapport som ender i 

forslag til konkrete tiltak 

som vil bedre sikkerheten 

for de ansatte i din virk-

somhet. 


