
Hos helseføretaka blir det handtert vesentlege 
mengder farleg gods i ulike variantar. Direktoratet for 
samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har registrert 
manglande etterleving av regelverket for transport 
av farleg gods som blir sendt frå eller teke imot av 
helseføretak.
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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. 

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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Helseføretaka kjem i kontakt med farleg gods mellom anna 
ved mottak av kjemikaliar og sending av avfall. Ein del av 
dette vil vere smittefarleg avfall* og kjemikalierestar som 
blir rekna som farleg gods.

Fareklasser for farleg gods

Sikkerheitsrådgivar 
DSB har fått bekymringsmeldingar frå aktørar i 
transportkjeda om handteringa av farleg gods hos 
helseføretak. På bakgrunn av dette har DSB bede om 
innsyn i årsrapportane frå sikkerheitsrådgivarane ved 
alle helseføretak. Tilbakemeldingane har avdekt at mange 
føretak manglar sikkerheitsrådgivar, og at mange ikkje har 
forstått kva som skal klassifiserast som farleg gods.

Alle verksemder som kjem i kontakt med
transport av farleg gods på veg og jernbane, er pålagde å
utnemnde sikkerheitsrådgivarar. Du finn nærmare 
informasjon og rettleiing om dette på

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

Leiinga har ansvaret
Sikkerheitsrådgivaren skal arbeide for at all aktivitet
knytt til transporten blir utført på ein forsvarleg måte og i 
samsvar med føresegnene. Dette skal sikre tryggleiken til
alle aktørar i transportkjeda (medrekna naudetatane, 
i tilfelle der det oppstår hendingar). Det er leiinga 
ved helseføretaka som har ansvaret for at ein 
sikkerheitsrådgivar blir utnemnd og
skjøttar oppgåva si etter hensikta.

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 blir utarbeidd 
etter malen frå den europeiske organisasjonen for 
sikkerheitsrådgivarar (EASA). Norsk forening for farleg 
gods (NOFAG) tilbyr ei omsetjing til norsk på 

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 stoff og gjenstandar
gassar
brannfarlege væsker
brannfarlege faste stoff
sjølvtennande stoff
stoff som gir frå seg brennbare gassar ved kontakt med vatn
oksiderande stoff
organiske peroksid
giftige stoff
infeksjonsfremjande stoff
radioaktivt materiale
etsande stoff
ulike farlege stoff og gjenstandar
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