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Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

• Alle arbeidstakere 
har krav på et godt 
og trygt arbeidsmiljø. 
Arbeidsmiljøet skal 
være fullt forsvarlig, 
jf.- § 4-1. Arbeidsmiljøloven 

• Det er arbeidsgiver 
som har ansvaret for 
at arbeidsmiljøet er 
fullt forsvarlig. 
Arbeidsgiver skal 
sørge for at det 
utføres systematisk 
HMS-arbeid, jf. § 3-1. 
Arbeidsmiljøloven

• Det handler om å 
forebygge.

• Redskapet er 
systematisk HMS-
arbeid. 



Systematisk HMS-arbeid

• Systematisk HMS arbeid handler 
om å være i forkant, vurdere 
risiko og potensielle farer, jf. 
internkontrollforskriften.

• Det er viktig at medarbeidere for 
delta i dette arbeidet.

• Systematisk forebygging av risiko 
og farer kan gjennomføres i fire 
trinn:

          1. Kartlegge potensielle farer

          2. Vurdere risiko

          3. Vurdere aktuelle tiltak

          4. Iverksette nødvendige tiltak

• Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe 
med kartleggingen, og komme 
med forslag til forbedringer. 



Kartlegging



  

 

Klikk ikonet for å legge til 
et bilde

Støy

• Arbeidsgi
ver skal 
kartlegge 
og 
dokument
ere i 
hvilken 
utstreknin
g 
arbeidstak
erne 
utsettes 
for støy 
og 
vibrasjone
r og 
vurdere 
enhver 
risiko for 
deres 
helse og 
sikkerhet 
forbundet 
med 
eksponeri
ngen, jf. § 
14-1 
Forskrift 
om 
utførelse 
av arbeid

• Måling av 
støy og 
mekanisk
e 
vibrasjone
r som 
grunnlag 
for 
risikovurd
ering, jf. 
14-2 
Forskrift 
om 
utførelse 
av arbeid

• Støy er 
definert 
som 
uønsket 
lyd, og 
disse 
deles inn 
i to typer

1. Irriteren
de støy 
fra f.eks. 
ventilasj
onsanle
gg, PC , 
o.l.

2. Skadelig 
støy fra 
støyend
e 
omgivel
ser > 80 
dB (A) 
og 
impulsst
øy > 130 
db (C).



Støygrense ved ulike typer arbeid
Forskrift om tiltak- og grenseverdier

 Arbeidsforhold Nedre 
Tiltaksverdier 

Gruppe 1 Store krav til vedvarende 
konsentrasjon eller behov 
for å føre uanstrengt 
samtale 

55 
(kontor, pasientsamtaler, 
operasjon, laboratorier) 

Gruppe 2 Viktig å føre samtaler 
eller vedvarende store 
krav til presisjon, 
hurtighet eller 
oppmerksomhet 

70  
instrumentlaboratorier, 
vaktrom, ekspedisjon 

Gruppe 3 Støyende maskiner og 
utstyr som ikke går under 
gruppe 1 og 2 

80  
industri 

Øvre tiltaksverdier for støyeksponering:  
LEX,8h = 85 dB 0g LpC,peak = 130 dB 
 
Grenseverdier for støyeksponering:  

a) Daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : 85 dB 
b) Toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : 130 dB 

 



Resultat av støymålinger 
Sterilsentralen HB



Kjemikalier

• Arbeidsgiver skal 
kartlegge og 
dokumentere 
forekomsten av 
kjemikalier, vurdere 
risiko for helseskader 
ved eksponering for 
kjemikalier, og hvis 
nødvendig iverksette 
tiltak for å fjerne 
eller redusere 
risikoen. 

• Kjemikaliene kan 
utgjøre fare for 
arbeidstakers 
sikkerhet og helse. 
Faren avhenger av 
kjemikaliens 
egenskap, hvordan 
og hvor lenge man er 
blitt eksponert. 

• Kjemikalier kan være 
i form av væske, fast 
stoff eller gass, og de 
kan være etsende, 
giftige, 
arvestoffskadelige, 
reproduksjonsskadeli
ge, 
allergifremkallende 
og irriterende eller 
kreftfremkallende. 

• Man kan bli 
eksponert for 
kjemikalier ved 
innånding, gjennom 
huden eller ved 
svelging.

• Substitusjon: Farlige 
kjemikalier skal ikke 
brukes dersom de 
kan erstattes med 
kjemikalier eller 
prosesser som ikke 
er farlige eller som 
er mindre farlige for 
arbeidstakerne. Jf. 
Arbeidsmiljøloven § 4-5, 

punkt 2. (Eksempel: 
Unngå bruk av 
rengjøringsmidler i 
sprayform, vises til 
faktaark 
arbeidstilsynet) 



Xi XnCT T+ F F+ O E N

Etsende Gass under 
trykk

Gammel merking

CLP merking

Faremerking – Nytt regelverk

Akutt giftig Helsefarlig MiljøfareOksiderende Eksplosjons-
farlig

Kronisk 
helsefare

Brann-
farlig



Sikkerhetsdatablad

• Skal inneholde 16 
obligatoriske 
avsnitt om et 
produkts 
egenskaper og 
hvordan man skal 
forholde seg ved 
bruk av produktet

• Datablad skal være 
på norsk, jf. § 2-2 
Forskrift om utførelse 
av arbeid

• Bør ikke være mer 
enn 2 – 3 år 

• Utarbeides av 
produsent/leveran
dør

• Arbeidstakere skal 
ha lett tilgang

• Krav til sikkerhetsdatablader 
finnes i  REACH, Eus 
kjemikalieregelverk. 
Regelverket er implementert i 
Norge via REACH-forskriften 
(registrering, vurdering, 
godkjenning og begrensning av 
kjemikalier/ registration, 
Evaluation, autorization and 
restriction of chemicals). 

1. Identifikasjon av 
stoffet/stoffblandin
gen og av 
selskapet/foretaket

2. Fareidentifikasjon

3. Sammensetning/op
plysning om 
bestanddeler

4. Førstehjelpstiltak

5. Brannslokningstiltak

6. Tiltak ved utilsiktet 
utslipp

7. Håndtering og 
lagring

8. Eksponeringskontr
oll og personlig 
verneutstyr

9. Fysiske og kjemiske 
egenskaper

10. Stabilitet og 
reaktivitet

11. Toksikologiske 
egenskaper

12. Økologiske 
opplysninger (Ytre 
Miljø)

13. Disponering 
(Avfallsbehandlings
metoder)

14. Transportopplysnin
ger

15. Opplysninger om 
regelverk

16. Andre opplysninger 
av betydning for 
brukernes  sikkerhet 
og helse



Stoffkartotek

• Det skal føres kartotek over 
farlige kjemikalier 
(Stoffkartotek), jf. 
Arbeidsmiljøloven § 4-5, punkt 4.

• Stoffkartotek er en 
samling av 
sikkerhetsdatablader for 
farlige kjemikalier. 

• Lokal  
stoffkartotek/orange 
ringperm ute på de 
enkelte brukerstedene

• Elektronisk 
stoffkartotek 
/kjemikalieregisteret

• Tilgang til via 
Innsiden/Snarveier/

     Fagsystemer (HB)



Personlig verneutstyr

• Arbeidsgiver er 
ansvarlig for at 
personlig verneutstyr 
er tilgjengelig der 
det er påkrevet, og 
at nødvendig 
opplæring blir gitt, jf. 
§ 3-2 Arbeidsmiljøloven

• Arbeidstaker på sin 
side har plikt til å 
følge instrukser om 
bruk av 
verneutstyret fra 
arbeidsgiver, jf. § 2-3. 
Arbeidstakers 
medvirkningsplikt 
/Arbeidsmiljøloven

2a.  Arbeidstaker skal:

     Bruke påbudt 
verneutstyr, vise

     aktsomhet og ellers 
medvirke til å

     hindre ulykker og 
helseskader

REACH vedlegg II 
sikkerhetsdatablader, skal angi 
hvilke PVU som skal brukes

• Bekledning
• Vernehansker (f.eks. 

lateks, nitril)
• Åndedrettsvern 

(partikkelfilter, gass- 
og dampfilter)

• Vernebriller
• Øreklokker
• Ørepropper



Oppsummering

• Systematisk HMS arbeid handler om å være i forkant, 
kartlegge farer og problemer, vurdere risikoforholdene, 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

• Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av 
en virksomhet.



Forskrifter som regulerer håndtering av kjemikalier

• Arbeidsmiljøloven
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
• Interkontrollforskriften
• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (

arbeidsplassforskriften)
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
• Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
• REACH-forskriften – beskriver blant annet krav om innholdet i sikkerhetsdatablad 
• Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

 – beskriver blant annet kriterier for klassifisering av kjemikalier, det vil si for å 
vurdere farligheten av kjemikaliene.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236077
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236079
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236079
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236079
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236081
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236084
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-16-622

