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HÅNDTERING AV BIOLOGISK RISIKO 
- FOR EN GOD ARBEIDSHELSE

Ole Jacob T. Møllerløkken
Overlege YMA / 1.amanuensis UiB

Et arbeidsmiljø skal gi grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfull 

arbeidssituasjon

Universitetet i Bergen Side 2

Du skal ha full 
trygghet mot fysiske 

og psykiske 
skadevirkninger

Du skal ha trygge ansettelsesforhold og 
likebehandling i arbeidslivet og legge til 
rette for tilpasninger i arbeidsforholdet
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AML § 3-1 Krav til HMS-arbeidet

• Systematisk arbeid skal utføres i alle plan
• Mål og oversikt

• Kartlegge farer og problemer og vurdere risikoforhold (ROS!!!)

• Vurdere i henhold til lovverk

• Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser

• Løpende kontroll av arbeidsmiljø og arbeidstakers helse når risikoforholdene 
tilsier det

AML § 3-2 Særskilte regler

• Kjennskap til ulykkes- og helsefarer før ansettelse og opplæring-
øvelse og instruksjon

• Kompetansekrav hos arbeidsleder

• Sakkyndig bistand når nødvendig

• Krav om personlig verneutstyr hvis andre måter ikke verner nok

3

4



18.05.2022

3

AML § 4-5 Særlig om kjemisk og biologisk 
helsefare
• Krav til håndtering og tilrettelegging som sikrer ulykker, skader og 

ubehag
• Krav til utskifting ved mindre farlige stoffer/prosesser
• Rutiner for å motvirke helseskader
• Kartoteksplikt

• Fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper
• Forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling

• I tillegg
• Forskrift om utførelse av arbeid andre del

Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning
Dikterer krav til kartlegging og eksponeringsvurdering (kapittel 7)
Dikterer krav til bedriftshelsetjeneste (kapittel 13)
Når risikoforholdene tilsier det skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåking (kapittel 14)
Egnet helseundersøkelse skal alltid gjennomføres av, eller under kontroll av kompetent lege, i samsvar med 
kapitler i forskrift om utførelse av arbeid når:
- Farlige kjemikalier (kapittel 3)
- Støv med asbestfibre (kapittel 4)
- Biologiske faktorer (kapittel 6)
- Støy eller mekaniske vibrasjoner (kapittel 14)
- Ioniserende stråling (kapittel 15)
- Kunstig optisk stråling (kapittel 16)
- Elektromagnetiske felt (kapittel 16 A)
- Arbeid under vann, eller økt omgivende trykk (kapittel 26)
- Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid (kapittel 27)
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Lovvkravet til helseundersøkelse:
Følgende skal være med: 
• Registrering av arbeidstakers yrkeshistorikk med tidligere og nåværende 

eksponeringer
• Registrering av aktuell fritidseksponering
• Registrering av tidligere sykehistorie og nåværende helsetilstand
• Spesialundersøkelser eller prøver for å påvise skade eller økt mottakelighet 

for skade relativ til den eksponeringen vedkommende har

Hyppighet og innhold avgjøres av kompetent lege på bakgrunn av 
arbeidstakers helsetilstand og eksponeringens art, grad og varighet. De 
vurderinger som ligger til grunn bør dokumenteres. 

Særlig om biologiske faktorer og krav

• Risikovurdering, både smitterisiko og andre helsefarer
• Hvilken smitterisikogruppe og sykdomsfremkalling
• Ev spesielle verne- og sikkerhetstiltak

• Melding til ATIL ifht risikogrupper 2,3 og 4

• Opplæring skal gis i forkant
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• Inneslutningstiltak

• Prosedyrer for uhell eller nødsituasjoner

• Hensisktsmessig vernetøy når nødvendig

• Hygienetiltak og regngjøring, oppbevaring og avfallsbehandling

• Egnet helseundersøkelse når nødvendig med mer enn vanlige 
hygieniske vernetiltak

• Grunnlag for forebygging
• Før arb.taker eksponeres og regelmessig ut fra eksponering

• Vaksinasjon når aktuelt
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Oppsummering
Hvordan skal man her oppfylle kravene i lovverket? 

Helsefremmende og 
meningsfull 

• Medarbeidersamtaler

• Sosiale aktiviteter

• Møtepunkt

• Tillitsfull ledelse

• Fysiske forhold (bygg, 
arbeidsplass, hjelpemidler)
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Full trygghet
• HMS krav
• Barrierer

• Opplæring og instruksjon

• Håndtering av uheldige hendelser
• Akutte tiltak – førstehjelp osv

• Vernetiltak

• Helseundersøkelse

Tilrettelegging

• Tiltak av ulik art

• Helseundersøkelse

• Tillit
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