Sjekkliste når student er feltansvarlig
Institutt for geovitenskap, UiB (Versjon AG januar 2021)
Feltarbeid i tilknytning til et emne, oppgi navn på emnet: ____________________________
Feltarbeid i tilknytning masteroppgave: _____ (sett kyss)
Ansvarlig student: _______________________________
Hvor/lokalitet: ____________________________________________________________
Emneansvarlig/veileder: _____________________________________________________
Avreisedato: ____________________Returdato:______________________________
Felt:

OK

Ikke
aktuelt

Melde inn feltarbeidet via skjema:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9211024

Er alle deltakere meldt inn i skjemaet?
Kontrollert og godkjent felt/tokt utstyr
Er en risikoevaluering (hva kan skje? Hvordan redusere fare og hvordan
håndtere uhell?)
Kjenner alle deltakerne til risikovurderingen?
Lastet ned Sikresiden.no (for UiB) på mobilen, alternativt medbringer
nødnummer og UiBs beredskapsnummer
Innhentet nødnummer for det aktuelle området
Har kommunikasjonsutstyr med dekning i det aktuelle området
Etablert melderutiner (dersom kommunikasjonsutstyr ikke
tilgjengelig/virker)
Er helsekort eller reiseforsikringsbevis påkrevd
Om nødvendig - Er egnet verneutstyr (redningsvest, hjelm o.l) og
førstehjelpsutstyr tatt med? - førstehjelpsutstyr kan lånes fra instituttetEr vaksinasjon påkrevd
Har du hatt opplæring i bruk av feltutstyr
Alenearbeid i felt: har tatt nødvendige forhåndsregler/utstyr/varslingsrutiner
Har du lest UiB og instituttet sine sikkerhetsinstrukser
Kjenner du til forsikringsordningen til UiB
Er reiseforsikring, helsekort, vaksiner, legeerklæring, visum o.l i orden før
avreise (dersom påkrevd)
Du er kjent med at instituttet skal informeres om feltarbeidet
avlyses/utsettes, gjøres i dag via CIM
Etter feltarbeid:
Feltansvarlig sender en kort HMS status pr e-post, til post@geo.uib.no om
evt HMS relaterte hendelser under feltarbeidet (nesten ulykker og ulykker
etv annet)
Rengjøring og lagring av feltutstyr
Sørg for å melde fra om førstehjelpsutstyr som er brukt/mangler (etterfylle
utstyr)
Dato:_______

Underskrift (ansvarlig for felt):____________________________
Underskrift (Emneansvarlig.):____________________________

Signert skjema skal vedlegges FELTKORTET.
Versjon AGr januar 20221
Enkel modell for risikovurdering
Farer / Hva kan skje

Hva er
konsekvensen om
det skjer

Hvor sannsynlig er
det for at det skjer

Tiltak for å
1) hindre at det skjer
2) redusere sannsynlighet
3) redusere konsekvens

Dato:_______

Underskrift (ansvarlig for felt):____________________________
Underskrift (emneansvarlig.):_____________________________

Tiltak
iverksatt

Innlevering av Skjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9211024 og retur av dette
skjemaet vedlagt en risikovurdering i forkant av feltarbeidet, er en forutsetning for å kunne dra i
felt som student.

