
Det håndteres betydelige mengder farlig gods i 
ulike varianter i helseforetakene. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har registrert 
manglende etterlevelse av regelverket for transport av 
farlig gods som sendes ut eller mottas ved helseforetakene. 
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Regelverk om sikkerhet
Personlig verneutstyr skal beskytte forbrukeren mot 
skader som følge av ytre påvirkninger. Eksempler 
på PVU er sykkelhjelm, støvmaske, albuebeskytter, 
solbriller, reflekser, klatreutstyr flytevest/
redningsvest, armringer og vernetøy generelt.

Den som produserer, importerer eller distribuerer 
PVU skal påse at det er utformet i samsvar med 
forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon 
av personlig verneutstyr (PVU-forskriften) og lov 
om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
(produktkontrolloven).

PVU skal være CE-merket. CE-merket skal påsettes 
av produsenten når det er dokumentert at produktet 
er i samsvar med de gjeldende sikkerhetskrav for 
produktet.

Det er utarbeidet harmoniserte standarder for en 
rekke typer PVU. Ved å følge disse standardene 
for produktene, antas det at de grunnleggende 
sikkerhetskravene i regelverket er oppfylt. 
Standardene kan skaffes via www.standard.no.

Utseende og funksjonalitet kan være av betydning for 
om utstyret blir brukt, og bør derfor vektlegges når 
man kjøper PVU. Verneutstyr som ikke brukes har 
liten verdi. For PVU som krever personlig tilpasning,
informasjon om bruk og vedlikehold skal selger gi 
forbruker slik informasjon.

Ved salg av personlig verneutstyr skal produsent/
importør/distributør sørge for at det følger med en 
skriftlig brukerinformasjon på norsk. Informasjonen 
skal være nøyaktig, lett tilgjengelig og tilpasset 
brukerens behov.

DSB er tilsynsmyndighet for PVU til privat bruk.  
For profesjonell bruk er Direktoratet for 
arbeidstilsynet tilsynsmyndighet.

Les mer på sikkerhverdag.no/
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Helseforetakene kommer i befatning med farlig gods blant 
annet ved mottak av kjemikalier og forsending av avfall. 
En del av dette vil være smittefarlig avfall* og rester av 
kjemikalier som er farlig gods.

Fareklasser for farlig gods

Sikkerhetsrådgiver
DSB har mottatt bekymringsmeldinger fra aktører 
i transportkjeden om håndteringen av farlig 
gods ved helseforetak. DSB har derfor bedt alle 
helseforetakene om innsyn i årsrapporter fra deres 
utpekte sikkerhetsrådgivere. Tilbakemeldingene har 
imidlertid avdekket at mange foretak ikke har utpekt 
sikkerhetsrådgiver, og videre at mange ikke har forstått hva 
som skal klassifiseres som farlig gods.

Alle virksomheter som kommer i befatning med 
transport av farlig gods på veg og jernbane, er pålagt å 
utpeke sikkerhetsrådgiver. For nærmere informasjon og 
veiledning, se 

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/fakta/
sikkerhetsradgiver-for-transport-av-farlig-gods/. 

Ledelsen har ansvaret
Sikkerhetsrådgiveren skal arbeide for at all aktivitet 
knyttet til transporten utføres forsvarlig og i samsvar 
med bestemmelsene. Dette skal sikre at sikkerheten til 
alle aktørene i transportkjeden (samt nødetatene ved 
hendelser) er ivaretatt. Det er ledelsen ved helseforetakene 
som har ansvaret for at sikkerhetsrådgiver er utpekt og 
fungerer etter hensikten. 

Årsrapport
Sikkerhetsrådgiver skal utarbeide en årsrapport til 
ledelsen, og ledelsen skal på bakgrunn av denne vurdere 
tiltak for sikre at regelverket etterleves i virksomheten. 

DSB anbefaler at årsrapporten utarbeides etter mal fra den 
europeiske organisasjonen for sikkerhetsrådgivere (EASA). 
Norsk forening for farlig gods (NOFAG) har utarbeidet en 
norsk oversettelse, se 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/
farlige-stoffer-npf/transport-av-farlig-gods/mal-for-
sikkerhetsraadgiverrapport-norsk-utgave-utfyllbar.pdf
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*Medisinsk eller klinisk avfall tilordnet nummer 18 01 03 på 
den Europeiske Avfallslisten (EAL), som for eksempel avfall fra 
sykdomsbekjempning hos mennesker, er oppført på FNs liste over farlig 
gods som UN 3291. Transport av UN 3291 blir regulert av nasjonale og 
internasjonale regelverk.

eksplosive stoffer og gjenstander
gasser
brannfarlige væsker
brannfarlige faste stoffer
selvantennende stoffer
stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann
oksiderende stoffer
organiske peroksider
giftige stoffer
infeksjonsfremmende stoffer
radioaktivt materiale
etsende stoffer
forskjellige farlige stoffer og gjenstander

F
A
R
E
K
L
A
S
S
E
N
E 1

2
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9

Colorbox.com

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/fakta/sikkerhetsradgiver-for-transport-av-farlig-gods/
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/fakta/sikkerhetsradgiver-for-transport-av-farlig-gods/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/transport-av-farlig-gods/mal-for-sikkerhetsraadgiverrapport-norsk-utgave-utfyllbar.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/transport-av-farlig-gods/mal-for-sikkerhetsraadgiverrapport-norsk-utgave-utfyllbar.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/transport-av-farlig-gods/mal-for-sikkerhetsraadgiverrapport-norsk-utgave-utfyllbar.pdf

