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Forord 

Personalhåndboken skal være et felles oppdatert oppslagsverk for ansatte i T.L Mek AS. 

Formålet er å gi en rettferdig og forutsigbar behandling av de ansatte i virksomheten, slik at 

dette gir trygge og konkrete rammer for den ansatte i arbeidshverdagen. Den skal også gi 

viktig informasjon rundt HMS og rutiner. 

 

Desemeber, 2018 

Aleksander F. Ringnes 

Alle bilder og illustrasjoner er uten opphavsrett, og er lastet ned fra pixabay.com. 
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1. Om oss 

T.L Mek fremstår i dag som en fremoverlent og positivt innstilt bedrift, med kort responstid 

og god kvalitet på totalproduktet. Dette er assosiasjoner som kunden har til varemerket, 

samtidig som det er slik vi vil fremstå ute i markedet. Vi skal gjøre det vi kan for å 

tilfredsstille kundens behov. Vi er løsningsorienterte og hjelpsomme, slik at kunden føler seg 

ivaretatt. 

2. Retningslinjer 

Bedriftens eiendom skal til enhver tid ivaretas med respekt, og på en måte som er naturlig for 

å ivareta bedriftens daglige drift, samt kundens behov. Hver enkelt ansatt er ansvarlig for at 

verktøy og utstyr er i forsvarlig stand før det tas i bruk. 

Med bedriftens eiendom menes: 

• Alle lokaler på bedriftens eiendom 

• Service – og firmabiler 

• Verktøy 

• Personlig verneutstyr 

• Arbeidstøy 

• Maskiner og utstyr 

• Lagret materiell  

3. Ansettelse 

De 6 første måneder ansees som prøvetid. Ved lengre fravær i prøvetiden, har arbeidsgiver 

rett til å forlenge prøvetidsperioden med tilsvarende (iht. ansettelseskontrakt). 

4. Arbeidstid og overtid 

Arbeidstid sveiseverksted og servicebil: 

0600-1500 (man-tor) 50% e. kl 1500 og 100% e. kl 2000-0600 

0600-1330 (fre) 50% e. kl 1330 og 100% e. kl 2000-0600 
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Arbeidstid maskineringsverksted: 

0700-1600 (man-tor) 50% e. kl 1600 og 100% e. kl 2000-0600 

0700-1430 (fre) 50% e. kl 1430 og 100% e. kl 2000-0600 

5. Personvern 

Personopplysningsloven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir 

krenket gjennom behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal behandles i 

samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, 

privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. 

6. Ferie og feriepenger 

Hver enkelt ansatt har etter hovedregelen 25 virkedager per kalenderår. Dette reguleres etter i 

bestemmelsene i ferieloven (29. april, 1988 nr. 21). Det er et ønske om at du avklarer med 

ledelse om ferie i god tid før det er tenkt at ferien skal avholdes. 

7. Lønn og annen kompensasjon 

Timelønn etter avtale, og/eller iht. ansinitetsstige. 

Fagbrevtillegg: 5,- kr/time 

Telefongodtgjørelse: 700 kr/mnd. 

Lønnsforhandlinger skjer i desember hvert år. 

8. Pensjon og forsikring 

Obligatorisk tjenestepensjon: 4 % 

Forsikringer: 

• Reiseforsikring (ferie og fritid) 

• Behandlingsforsikring/garanti 

• Lovbestemt yrkesskadeforsikring (inkl. yrkessykdom) 

• Annen ulykke enn yrkesskade 

• Utvidet yrkesskade 
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9. Sykefravær og sykepenger 

Egenmelding = 3 kalenderdager (uavhengig om første dag er på fredag). En ansatt kan ha 4 

egenmeldinger innenfor en tidsramme på tolv måneder, utover dette betales det ikke sykelønn 

uten at det foreligger sykemelding fra lege. Sykelønn beregnes etter det reelle timeantallet for 

normal arbeidstid, og virkedager, (ikke helg). Videre sykefravær etter tre kalenderdager 

kreves det sykemelding for. Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykemelding.  

Har du tatt ut egenmelding må man være arbeidsfør i 16 kalenderdager før man på nytt kan 

bruke egenmelding ved sykefravær. 

10. Barns sykdom og omsorg for pårørende 

• Det betales inntil 10 dager omsorgspenger for sykt barn per kalenderår for ett barn 

inntil barnet fyller 13 år.  

• Fra 10 dager økes det med fem dager pr barn utover ett barn. 

11. Permisjoner 

Lege, kiropraktor og fysioterapeut  

Det gis inntil 2 timer lønnet permisjon, maks 12 timer i pr. 12mnd. Det kreves vedlegg til 

timeliste/timeregistrering for å få innvilget lønn.  

Tannlege 

Det gis permisjon uten lønn for tannlegebesøk. (kan gjøres utenom arbeidstid) 

Begravelse 

Det gis lønnet permisjon i en dag ved begravelse av nær familie eller nær relasjon. 

(Med nær relasjon menes eks. bestevenn, steforeldre osv.) 

Følge barn til lege 

Ved akutt sykdom og spesielle behov for legetime, gis det 2 timer lønnet permisjon. 

12. Helse, miljø og sikkerhet 

Ingenting er viktigere for TL Mek enn att hver enkelt ansatt kommer trygt hjem til sine kjære 

hver dag. Det er også viktig for oss at man kommer igjen på jobben dagen etter. En av TL 
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Mek sine fremtidsvisjoner er at vi skal være skadefrie, samt være kjent for å ha trygge 

omgivelser som vi arbeider i. Får å få dette til må hver enkelt ansatt ta ansvar, og sørge for at 

bedriften har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi skal hjelpe hverandre, og passe på sidemannen. 

Sikkerheten skal til enhver tid være i fokus gjennom hele arbeidsdagen. Det er påbudt å 

anvende egnet verneutstyr/sikkerhetsutstyr til alt arbeid. Synlighetstøy er anbefalt. 

12.1 Verneutstyr 

På TL Mek sine lokaler, og ute på prosjekt/anlegg er det påbudt å bruke egnet verneutstyr.  

✓ Vernesko 

✓ Arbeidstøy (anbefalt med synlighet) 

✓ Hørselvern 

✓ Vernebriller 

Ved spesielle behov, eller ute på anlegg må hver enkelt benytte pålagt verne utstyr. Den 

ansatte må sette seg inn i og, vurdere hver enkelt situasjon/arbeidsoppgave og hva som kreves 

av verneutstyr. Andre typer verneutstyr kan være: 

✓ Åndedrettsvern 

✓ Hjelm 

✓ Maske 

Gjør deg kjent med når det skal brukes, og når det skal byttes ut. Alle ansatte bør ha godkjent 

HMS-kort. 

12.2 Intern opplæring og sertifisert opplæring 

Verktøy, maskiner og utstyr kommer i ulike typer og modeller. Noe krever sertifisert 

opplæring, mens noe krever dokumentert opplæring. Opplæringen skal gi nødvendig 

kunnskap om det konkrete utstyret som skal anvendes. Du skal ikke ta i bruk maskiner og 

utstyr uten at det er gitt nødvendig opplæring, eller om du bare er usikker på bruken. 

T.L Mek har egne skjemaer hvor den interne opplæringen skal dokumenteres. Her skal det 

føres på hva det er gitt opplæring på og hvem som var instruktør. Signatur. Alle 

ansatte/lærlinger/utplasseringselever skal ha gjennomgått opplæringen før man kan benytte 
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utstyret uten fadder eller tilsyn. Den dokumenterte opplæringen leveres til ledelsen etter 

gjennomføringen er ferdig. Skjemaene skannes inn, og lagres i bedriftens HMS-system. 

12.3 Ryddig arbeidsplass 

For at vi skal klare å ha en sikker og effektiv 

produksjon, kreves det at vi har orden på 

arbeidsplassen vår. Du har et ansvar for å bidra til 

at det er ryddig i lokalene, i servicebilen og ute på 

anlegget der vi arbeider. Verktøy og utstyr skal 

legges på plass etter bruk. Ved sveising skal dette 

sette opp blendevegger slik at ikke kollegaer i 

samme lokale utsettes for sveiselys.  

 

 

 

 

 

 

12.4 Beredskap og informasjon 

Når uhellet er ute er det viktig at du har kontroll på hvor førstehjelpsutstyret er, og ev. at du 

kjenner adressen til lokalet/prosjektet. Er man ute på prosjekt er det viktig å gjøre seg kjent 

med det gjeldende beredskapsoppslaget.  

12.4.1 Sperringer ved arbeid 

Ved gjennomføring av vedlikehold og/eller reparasjoner eller inspeksjon av maskiner og 

utstyr skal maskinen sperres for start og bruk. Dette må gjøres ved å koble ut 

hovedstrømsbryter i tillegg til at det skal sperres med fysisk stengsel. Eventuelle/potensielle 

brukere av maskinen skal informeres om arbeidet, samtidig som det skal markeres med skilt 
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o.l. Sperringer skal respekteres og skal merkes med navn og telefonnummer til den som eier 

sperringene. 

13. Planlegging 

For at man skal utføre arbeid på en sikker og effektiv måte kreves det en form for 

planlegging. Dette gjelder spesielt for å opprettholde sikkerheten, og avdekke ev. risiko. Ved 

nye større prosjekter hvor man er usikker på risikoomfang skal det gjennomføres en 

sikkerjobb-analyse. T.L Mek har egne skjemaer for dette.  

 

13.1 Sikker jobbanalyse (SJA) 

Dette er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer som kan oppstå. Dette gjøres i 

forkant av jobber/prosjekter hvor man ikke gjør rutinebaserte arbeidsoppgaver. Gjelder ofte 

for større prosjekter ute på anlegg, men kan også gjelde for jobber/prosjekter her på lokalet. 

Hensikten er å finne ut om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende 

arbeidprosedyrer og planer, eller om man må iverksette ytterligere tiltak som tar vekk eller 
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redusere/kontrollere farene. SJA gjennomføres som et møte hvor alle som er en del av 

gjennomføringen deltar. Ref. Vedlegg 1. 

13.2 Ta to minutter 

Før du setter i gang med en jobb du skal gjennomføre, bør du ta deg to minutter og tenke deg 

om.  

➢ Hva skal jeg gjøre nå? 

➢ Har jeg utstyret jeg trenger? 

➢ Kan jeg gjøre jobben på en sikker måte? 

➢ Trenger jeg jeg å informere noen om at jeg skal gjøre denne jobben? 

➢ Hva skal kunden betale for? 

14. Sikkerhet 

I vår bransje er det store energier i sving, i tillegg til bevegelige maskiner og utstyr med stor 

egenvekt. Vi vil til enhver tid unngå ulykker, og vi er derfor avhengig av å ha kontroll på all 

risiko som oppstår. Viktige punkter i forbindelse med dette er: 

• Kan vi fjerne risikoen? 

• Kan vi begrense risikoen? 

• Kan vi beskytte oss mot risikoen? 

14.1 Konflikt menneske maskin 

På våre lokaler har vi gaffeltruck og hjullaster i tillegg til trafikk fra kunder og leverandører. 

Dette er en stor risiko for alle som ferdes på vårt område. Det er store blindsoner på alle disse 

kjøretøyene, derfor handler det om å bli sett til enhver tid.  

• Bruk synlighetstøy. 

• Hold avstand til maskiner og kjøretøy. 

• Ha øyekontakt med sjåfør/operatør. 

• Stå i sikker sone da du snakker i mobil. 

Ved arbeid/vedlikehold/reparasjoner i produksjonsmaskineri og andre innretninger med 

bevegelige deler som kan kontrolleres av en operatør/tredje part, kreves det at vi merker med 
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skilt/sperringer o.l. Det er fordi vi skal være sikre på at ingen tukle med maskinen og utsetter 

noen for livsfare. Hovedstrøm skal brytes, slik at det ikke er mulig å starte maskinen. Det 

anbefales å sette på telefonnummer eks. merkingen som sitter ved start/stopp eller 

operatørpanel. 

14.2 Arbeid i høyden 

Om du skal arbeide i høyden, skal du påse at du er avgrenset med rekkverk eller lignende. 

Dette skal være barrierer som hindrer fall. Om dette ikke er mulig skal du bruke 

fallsikringsutstyr. Bruk av fallsikringsutstyr krever kursing og arbeidstillatelse. Ved bruk av 

slikt utstyr kjenn til forskjellen på falloppfangende og fallforhindrende systemer. For at man 

skal kunne bruke stillas kreves det opplæring. 

14.3 Løfteoperasjoner 

Løfteoperasjoner utgjør en stor risiko, og det kreves derfor god planlegging før 

gjennomføring. Før man bruker traverskranen på lokalet kreves det intern opplæring som er 

dokumentert.  

➢ Påse at løfteutstyret er godkjent og uskadet.  

➢ Stå i sikker sone 

➢ Gå aldri under hengende last 

14.4 Konstruksjonssvikt 

Alle konstruksjoner permanente eller midlertidige skal prosjekteres av kompetent personell og 

monteres riktig (iht. teknisk dokumentasjon og/eller arbeidstegninger). Hvis du som 

gjennomfører reagerer på noe ved konstruksjonen så er det ditt ansvar å si i fra om dette med 

en gang. Lurer man på noe skal man spørre.  

14.5 Elektrisk spenning 

Ledere i luft eller i bakke skal respekteres. Befinner det seg en av disse to i nærheten av der 

du skal gjennomføre jobben så kan dette bety stor risiko. Ledere skal identifiseres og merkes 

av kompetent personell. Alle som skal utføre arbeid i nærheten av spenningssatte ledere skal 

ha nødvendig opplæring og instrukser for arbeidet som skal utføres.  

• Respekter sikkerhetsavstander til høyspentkabler. 
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• Forsikre deg om at anlegg er strømløst der du skal arbeide. 

• Si ifra om feil eller mangler ved anlegget. 

• Betrakt alle ledninger/kabler som strømførende til det motsatte er bevist 

14.6 Brann og eksplosjon 

I mange arbeidsoperasjoner vi gjennomfører kan det medføre risiko for brann og/eller 

eksplosjonsfare. Når du planlegger gjennomføring av jobb/prosjekt må du gå gjennom ev. 

brannforebyggende tiltak som må gjøres før du går i gang med arbeidet. Det er viktig at alle 

brannobjekter kartlegges. 

• Dersom du skal utføre varmearbeider skal 

du ha oppdatert sertifisert opplæring og 

arbeidstillatelse.  

• Gassflasker må lagres forsvarlig og 

vedlikeholdes. (husk å steng ventil etter 

bruk) 

• Husk at brannslukningsapparat skal være 

lett tilgjengelig. 

• Respekter sperringer. 

• Benytt sveiseteppe ved sveising. 

• Husk å fyll ut skjema og avtal brannvakt.  

15. Miljø 

Vi skal ivareta alle medarbeidere og kollegaer, samt de som jobber på våre prosjekter. I tillegg 

skal vi ta vare på det ytre miljøet rundt oss. Det vil si inventar, natur, uteområder osv. T.L 

Mek er og skal framstå som en virksomhet som tar vare på miljøet og tar ansvar for å 
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minimere bruk av naturressurser og materialer. Vi skal beskytte våre omgivelser mot de 

største miljørisikoene.  

 

15.1 Avfall 

T.L Mek skal minimere avfallsproduksjon til enhver tid. 

Alle bedriftens ansatte har et ansvar for at dette 

etterleves. Det er viktig å minimere materialsvinn og 

tenke på ev. gjenbruk av materialer. T.L Mek skal 

kildesortere det avfallet som produseres til enhver tid. 

Avfallet plasseres i merkede kontainere. Som ansatt skal 

du gjøre det kjent med avfallsrutinene i bedriften.  

15.2 Energiforbruk og drivstoff 

T.L Mek skal prioritere løsninger som minimerer 

energibruken. Det er du som ansatt som skal sørge for at du ikke sløser med energi i løpet av 

arbeidsdagen. Unngå unødvendig tomgangskjøring. 

15.3 Naturressurser 

For å unngå materialsvinn skal alt material oppbevares på en slik måte at det ikke på noen 

måte blir skadet som resulterer i kast. Gjenbruk av materialer skal vurderes der dette er mulig. 

Det er ditt ansvar at du utnytter materialet på en best mulig måte. 
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15.4 Kjemikalier 

Som ansatt i T.L Mek må man innimellom jobbe med kjemikalier. Da er det viktig at dette 

håndteres på riktig måte. Du må vi te hva slags verneutstyr du skal bruke, og hva du skal gjøre 

ved uønsket eksponering.  

 

Du skal også sette deg inn i hvordan avfallet skal håndteres etter at du er ferdig med å bruke 

kjemikalie. *All denne informasjonen finner du i sikkerhetsdatabladene som ligger i 

bedriftens stoffkartotek i Lunna-skapet eller digitalt i Weld-it. Hver ansatt skal gjøre seg kjent 

med databladene og hvor de befinner seg.  

Kjemikalier skal oppbevares i original-emballasjen, eller tydelig merkes ved bruk av 

annen emballasje.  

15.5 Utilsiktet utslipp til grunn og vann 

Utilsiktet utslipp til vann og grunn skal overhodet ikke forekomme. Dette er ditt ansvar der du 

der du gjennomfører arbeidet ditt. 
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16. Helse 

Ingenting er viktigere for TL Mek enn att hver enkelt ansatt kommer trygt hjem til sine kjære 

hver dag. Det er også viktig for oss at man kommer igjen på jobben dagen etter. 

 

16.1 Støyende arbeider 

Hvis det er mulig skal du unngå å jobbe nært støykilder. Om arbeidet du utfører har støynivå 

skal det brukes hørselsvern, og ved ekstreme tilfeller dobbelt hørselvern som vil si propper og 

øreklokker. Mister man hørsel får man den aldri igjen.  

16.2 Belastningsskader 

På sikt kan man pådra seg belastningskader, og det er ikke sikkert at du merker med det første 

at det er i ferd med å skje. Du kan utvikle skade eller sykdom over tid om du utsetter deg selv 

for fare eller risiko i lengre perioder. Bruk hjelpemidler der det er mulig. Det er viktig å 

planlegge arbeidet. Kan du heve arbeidshøyde fra gulv/bakkenivå så gjør du det.  
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16.3 Vibrasjon 

Hender og armer kan skades ved gjentatt vibrasjon over lengre tid. Dette skader nerver, 

blodkar og muskler. Det er grenseverdier for hvor mye vibrasjon man kan utsettes for hver 

dag, og verktøy er merket med hvor mye vibrasjon de gir. 

• Bruk kvalitetsverktøy som er lavt-vibrerende. 

• Reduser tiden du blir eksponert. 

• Alternative arbeidsmetoder eller verktøy. 

• Unngå å bruke mer kraft enn nødvendig. 

16.4 Kjemisk, biologisk og fysisk eksponering 

Alle kjemikalier må håndteres på korrekt måte. Du må vite hvordan du beskytter deg mot 

eksponering. Du må også vite hva du skal gjøre om du blir eksponert. Bruk personlig 

verneutstyr som beskytter lunger og hud. Pass på at du bruker riktig verneutstyr. Informasjon 

om verneutstyr finner du i sikkerhetsdatabladet. 

16.5 Arbeidsmiljøet 

Vær bevist på din egen påvirkningskraft til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Du har 

ansvar og mulighet til å bidra positivt til at arbeidsdagen skal bli bra for alle. Det er viktig at 

vi har god kultur på dialog og tilbakemeldinger. Vi tolererer ikke mobbing. 
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17. Uønskede hendelser 

17.1 Rapportering og oppfølging 

Om du ser noe som kan virke som et farlig forhold skal du si ifra om dette så fort som mulig. 

Ved at du gjør det og skriver en rapport om uønsket hendelse så bidrar til å unngå fremtidige 

skader. Det er viktig å bygge en kultur hvor vi bryr oss om hverandre, og at vi stadig blir 

bedre på det vi gjør. 

17.2 Varsling ved personskade 

Hendelser og personskader som kunne endt i en alvorlig konsekvens skal rapporteres til 

daglig leder. Det er viktig for oss å avdekke grunnen og hendelsesforløpet slik at vi kan 

hindre at det skjer igjen. Alle våre ansatte er viktige ressurser, og vi har stor nytte av din 

erfaring og kompetanse så vi må passe på oss selv og kollegaene rundt oss. Det viktigste av 

alt er at man kommer hjem uskadd til sine kjære hjemme. Det er den ansattes ansvar å 

rapportere om uønsket hendelse, eller skade til nærmeste leder. (ruh/avviksmelding) 

Frister for rapportering: 

• RUH/avvik som ikke resulterer i skade: 24 timer fra oppstått hendelse. 

• Alle skader på menneske, materiell eller miljø rapporteres omgående! 

 

 

Ref. vedlegg 6, side 27. Avviksmelding. 
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Vedlegg 0: Nødetater 

 

   

  



Dokumentnavn: 

 
Personalhåndbok 

Utgave nr. 1.0 Rev. nr. 01 Vedlegg 4, Vedlegg 6 

Utarbeidet av: Dato: Godkjent av:  Dato: Side 

   Aleksander Ringnes 20.12.2018 Aleksander Ringnes 11.11.2020 21 av 27 
 

21 

Vedlegg 1: sikker jobb-analyseskjema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan 

oppstå farlige situasjoner. Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt 

gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette 

ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene. 

Eksempel: Man skal heise på plass ei ny tømmerkran ute på anlegg/i produksjonen hos en 

kunde. Denne jobben er unik, likt alle andre løfteoperasjoner ute i felt. Derfor skal man 

gjennomgå et slikt skjema før man går i gang med jobben. Skjemat kan legges ved 

dokumentasjon av timer og materiell. 

Disse skjemaene ligger på ordrekontoret, og skal også befinne seg i servicebilene til enhver 

tid.  

KOPI AV UTFYLT SKJEMA SKAL LEVERES DAGLIG LEDER INNEN 24 TIMER. 
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Vedlegg 2: Instruks for varmt arbeide 
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Skjemaet ligger på ordrekontoret og i servicebilene. 

Vedlegg 3: Branninstruks 

Ved brannalarm 

1. Lukk alle dører og vinduer 

2. Forlat bygningen straks, ikke bruk heis 

3. Møt opp på oppsamlingssted og vent der til du er registrert  

 

Ved Brann 

1. Varsle 

Alle som befinner seg i nærheten må varsles, bruk nærmeste brannmelder på vegg. Ring 

brannvesenet 110 - Opplys om skadested, omfang og eventuelle personskader 

 

2. Redde 

Dersom noen trenger hjelp, trå til og redd dem ut i sikkerhet 

 

3. Slokke 

Bruk nærmeste brannslange eller håndslokker hvis dette ikke medfører fare for deg. Vent med å 

forlate et brannsted i tilfelle brannen starter opp på nytt.  

 

4. Begrense 

Lukk vinduer og dører for å begrense brannen, men ikke lås dørene.  

 

5. Veilede 

Veiled og forklar hva som har hendt til brannvesenet  

 

Ingen må forlate området eller gå inn i bygningen igjen uten avtale eller ordre fra brannvernleder eller 

brannvesenet. 

 

BRANN – 110  POLITI – 112  AMBULANSE – 113 

 

Brannvernleder: Aleksander F. Ringnes 

Plassansvarlig/Etasjeansvarlig: Tord Lindstad 

Oppsamlingssted: Utenfor porten 

 

Hold deg alltid orientert om rømningsveier, slokkeutstyrets plassering og virkemåte, utfyllende 

branninstruks og oppmøtested ved evakuering. 



Dokumentnavn: 

 
Personalhåndbok 

Utgave nr. 1.0 Rev. nr. 01 Vedlegg 4, Vedlegg 6 

Utarbeidet av: Dato: Godkjent av:  Dato: Side 

   Aleksander Ringnes 20.12.2018 Aleksander Ringnes 11.11.2020 25 av 27 
 

25 

Vedlegg 4: Sjekkliste ved alvorlige ulykker i arbeidstiden. 

Det er viktig at den som er i nærheten av den skadede øyeblikkelig tar hånd om situasjonen, 

og tilkaller nødvendig etater. Tilkalling av nødetater og livreddende førstehjelp har første 

prioritet. Tilkall leder så fort situasjonen tillater det. 

Etter punkt 1 og 2, så tar øverste leder over ansvaret for resten av tiltakene. 

 

Tiltak                          
Ansvarlig for 

gjennomføring 

Kvittering for 

gjennomført 

1. Varsle lege/ambulanse – ring 113 
Nærmeste leder / 

Felles 
 JA  NEI 

2. Sett i gang førstehjelp, om nødvendig bruk 

hjertestarter 

Nærmeste leder / 

Felles 
 JA  NEI 

3. Sett sammen et kriseteam, utpek ansvarlig Daglig leder  JA  NEI 

4. Kontakt pårørende, innhent tillatelse om korrekt 

og sannferdig informasjon 
Daglig leder  JA  NEI 

5. Gi info til nærmeste medarbeidere, deretter andre 

medarbeidere 
Daglig leder  JA  NEI 

6. Informasjon Daglig leder  JA  NEI 

7. Kontakt bedriftshelsetjenesten Daglig leder  JA  NEI 

8. Samtale i grupper Daglig leder  JA  NEI 
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Vedlegg 5: Skjema for dokumentering av intern opplæring. 

 

 

Skjemaet ligger på ordrekontoret. 

Det er et krav at alle ansatte skal gjennom intern opplæring for å bruke maskiner og utstyr. 

Dette skal dokumenteres og legges inn i den enkeltes ansattemappe. 
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Vedlegg 6: Skjema for melding/rapport om skade eller uønsket 

hendelse. 

Avvik og/eller RUH skal rapporteres innen 24 timer til daglig leder. Alle skader på 

mennesker, materiell eller miljø skal rapporteres omgående!! 

 

Det er den ansattes ansvar å sørge for at det blir gitt så riktig informasjon som mulig. 

Skjemaet ligger i den grønne permen på ordrekontoret. Disse skjemaene skal og befinne seg i 

servicebilene til enhver tid. Avviket kan også registreres direkte i Weld it. 


