Ivareta ditt ansvar for å gi opplæring
Du som arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for
å utføre arbeidet. Arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg, eller håndterer varer, stoffer eller produkter, skal få
nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, andre relevante forhold
og ha nødvendige kvalifikasjoner for å jobbe sikkert. Du skal gi opplæringen på et språk arbeidstakeren forstår, og
gjenta den når det er nødvendig.

Ja
Har jeg, eller de jeg har satt til å lede andre, nødvendig kompetanse slik at
hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt?

Har jeg kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for?

Har jeg på bakgrunn av denne kartleggingen sørget for at arbeidstakerne
får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta
sikkerheten på arbeidsplassen? (Se liste over aktuelle områder under)
Har jeg gitt opplæring i bruk av bruk av hjelpemidler, rømnings- og
redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr
og om nødvendig øvelse, i bruken av dette?
Hvis jeg har ansatt noen under 18 år, har jeg tatt særlig hensyn til at de
ofte mangler forståelse for risikoen knyttet til arbeidet de skal utføre, og
at de har mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre?
Vet alle hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere
og hva opplæringen og instruksjonen omfatter?

Er det klart for den nyansatte hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre,
og hvilken opplæring som kreves?

Vet den ansatte hvem de skal kontakte og hva de skal gjøre dersom det
oppstår uforutsette farer og uønskede hendelser?
Skal det brukes arbeidsutstyr som jeg mener det er særlig viktig å være
forsiktig med, og har jeg sørget for å dokumentere opplæring av de som
skal bruke dette?

Skal arbeidstakerne bruke arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring?

Nei

Som arbeidsgiver må du sørge for
opplæring ved:
• Arbeid med kjemikalier
• Arbeid med asbest
• Varmt arbeid
• Arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer
• Arbeid ved avløpsanlegg
• Arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet
• Vedlikehold av arbeidsutstyr
• Arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller
mekaniske vibrasjoner
• Arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling
og elektromagnetisk felt
• Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
• Sikkerhetsskilting og signalgivning
• Ergonomisk belastende arbeid
• Arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold
og trussel om vold
• Arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking (kontrollrom)
• Arbeid under vann eller økt omgivende trykk
Les mer om hvilke krav som gjelder i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
og forskrift om utførelse av arbeid.

