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Vi viser til tilsyn med virksomheten.
I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets
reaksjoner i saken.
#

Reaksjon

Status

Frist

1

Krav om opplysninger

Vedtatt (frist utsatt)

03.07.2020

2

Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstøy og Varslet
personlig verneutstyr

20.11.2020

3

Pålegg - Biologiske faktorer - kartlegging og
risikovurdering

20.11.2020

Varslet

Hovedtema i tilsynet var arbeidstøy og biologiske faktorer. Tilsynet var postalt. Arbeidstilsynet ba om en
rekke opplysninger som ledelsen svarte ut punkt for punkt.

Oppsummering av tilsynet
I tilbakemelding fra ledelsen datert 03.07.2020 har vi mottatt:
En orientering om garderobeforholdene til arbeidstakerne for skifte fra privat til arbeidstøy.
Opplysninger om i hvilken grad ansatte og vikarer har tilgang til hensiktsmessig arbeidstøy
knyttet til biologisk smitte.
En beskrivelse av hvordan helsefarlige biologiske faktorer i forbindelse med arbeidet fjernes eller
unngås.
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Retningslinje for bruk av arbeidstøy i forbindelse med biologisk smitte og hvordan dette
praktiseres.
Siste kartlegging og risikovurdering av biologisk smitte med tilhørende plan for tiltak og hvordan
biologisk smitte defineres.
Kartlegging, risikovurdering med tilhørende plan for tiltak i forbindelse med ansattes risiko for
helseskader grunnet eksponering for det nye koronaviruset som gir sykdommen covid-19.
En beskrivelse av hvordan verneombudene har medvirket.
I tillegg har vi fått tilsendt en plan med gjennomførte tiltak og Hygieneperm for Hjemmetjenesten datert
2016.
Fra vernetjenesten har vi mottatt egen epost datert 03.07.2020 som bekrefter at verneombudene deltar
i arbeidsmiljøgruppene i egen virksomhet. Det opplyses at vernetjenesten ikke er kontaktet av ledelsen i
forbindelse med tilbakemeldingen som skulle sendes Arbeidstilsynet. Hovedverneombudet har heller
ikke deltatt i risikovurdering knyttet til arbeidstøy. Vernetjenesten opplyser at de opplever at ethvert
forsøk på å ta opp spørsmål knyttet til arbeidstøy i Hjemmetjenesten i Karmøy kommune blir møtt med
påstand om at Arbeidstilsynet har godkjent ordningen med bruk av arbeidstøy etter tilsyn i Karmøy
kommune i 2016.
Ved lukking av sak i 2016 ble det presisert at arbeidstøy skal benyttes i situasjoner der man etter
risikovurdering er kommet frem til at det vil være mistanke om smitte. Utviklingen i samfunnet og
smittesituasjonen er endret i løpet av tiden som er gått frem til 2020.
Arbeidstilsynetsvurdering
Kravet om utlevering av arbeidstøy beror i utgangspunktet på arbeidsgivers kartlegging og
risikovurdering, og om arbeidsgiver kan iverksette andre tiltak for å redusere risikoen for å bli utsatt for
biologisk helsefarlig smitte.
En særlig utfordring i helsesektoren er at arbeidsgiver vanskelig kan fastslå at eventuelle biologiske
faktorer er fjernet eller unngått. Dette skyldes flere forhold. For det første er
helsetjenesteassosierte infeksjoner og smittevern komplekse av natur. Dette gjør det vanskelig å være
sikker på at arbeidsmiljøet er fullstendig utredet og at alle risikoforhold er kjent for arbeidsgiver. Videre
er det en utfordring at risikobildet stadig er i endring. Hjemmetjenestens kartlegging og risikovurdering
av brukerne og arbeidstakers oppgaver må derfor ta høyde for potensielle aktuelle smitteforhold.
Risikovurderingen gjennomføres løpende, slik ar det faktisk tar høyde for endring i risikobildet. En
risikovurdering som ligger i Hygienepermen for Hjemmetjenesten er datert til 2016.
Slik Karmøy kommune beskriver det leveres arbeidstøy ut etter arbeidslistene og hva slags oppgaver
arbeidstaker skal gjøre den aktuelle dagen. De ansatte forteller i henvendelser til Arbeidstilsynet at
arbeidsdagen er lite forutsigbar og at de opplever at privat tøy blir tilgriset. Ansatte er bekymret for om
de tar med seg smitte til neste bruker og videre med seg hjem til familien.
Arbeidstilsynet har ikke mottatt en skriftlig kartlegging og risikovurdering, men en tiltaksplan. En
risikovurdering skal inneholde en vurdering av potensielle smittsomme risikoforhold, samt
sannsynligheten for at de ansatte kan utsettes for biologiske faktorer som ikke er kartlagt. Vi har mottatt
Hygieneperm for Hjemmetjenesten som inneholder flere avsnitt vedrørende bruk av privat tøy under
arbeidsoppdrag og hvordan vask av tøyet skal foregå i private hjem.
Det er en utvikling i samfunnet i retning av økning av multiresistente bakterier. Dette gjelder blant annet
MRSA, VREog ESBL-positive bakterier. I tillegg er vi midt oppe i en koronapandemi som krever spesielle
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tiltak. Pasienter som er bærere av for eksempel MRSA og Covid-19 trenger ikke være syke og smitten vil
ikke nødvendigvis være kjent. Det er en smittevernfaglig enighet om sammenhengen mellom
gjennomføring av smitteverntiltak, som blant annet bruk av arbeidstøy, og reduksjon av forekomst av
infeksjoner.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi KARMØYKOMMUNEpålegg om å rette opp
forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Før vi vedtar pålegg, har dere rett til å kommentere
saken.
Gi ossskriftligtilbakemeldinginnen 14.08.2020 hvis dere mener at beskrivelsen nedenfor ikke er
korrekt, eller hvis dere har kommentarer til de påleggene vi varsler og de fristene vi har satt. Etter denne
datoen kan vi vedta pålegg.
Send oss tilbakemeldingen via eDialog. Oppgi referansenummer 2020/ 27917.

#2 Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstøy og personlig
verneutstyr
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig
arbeidstøy og personlig verneutstyr, dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller
unngås.
Innen 20.11.2020 må dere sende oss:
Skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne får utlevert, og blir pålagt å bruke, hensiktsmessig
arbeidstøy og personlig verneutstyr.

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er tilrettelagt slik at arbeidestaker er sikret mot ulykker,
helseskader og særlig ubehag ved håndtering av biologisk materiale.
Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at
arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr.

Dette har vi funnet hosdere:
Vi har mottatt en beskrivelse av hvor og når arbeidstøy utleveres, knyttet opp mot arbeidsoppdrag der
biologisk smitte er definert som sårstell, injeksjoner og kateterisering. Andre ansatte som ikke går på
oppdrag knyttet opp mot disse arbeidsoperasjonene får ikke utlevert arbeidstøy.
Arbeidstilsynet har fått beskrevet at risikovurderingen som skjer fortløpende i forbindelse med oppsett
av arbeidslister og fordeling av oppgaver, tar utgangspunkt i pasientens helsetilstand. Arbeidstilsynet
vurderer denne risikovurderingen til ikke å være tilstrekkelig for å utelukke og avdekke helsefarlige
biologiske faktorer.
Vi har ikke mottatt en skriftlig kartlegging og risikovurdering som vurderer potensielle smittsomme
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risikoforhold, samt en vurdering av sannsynligheten for at de ansatte kan utsettes for biologiske faktorer
som ikke er kartlagt. Vi har mottatt melding om at personlig verneutstyr ikke alltid er tilgjengelig.
Vernetjenesten opplyser at de ikke har deltatt i risikovurdering angående arbeidstøy.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-5 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 6-7.

#3 Pålegg - Biologiske faktorer - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge eksponering av biologiske faktorer og vurdere risiko for arbeidstakernes
helse og sikkerhet. Risikovurderingen skal særlig omhandle de forhold som fremgår av forskrift om
utførelse av arbeid § 6-1. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ ansattes representant.
Innen 20.11.2020 må dere sende oss:
Kopi av virksomhetens kartlegging og risikovurdering av biologiske faktorer
Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres
representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på
bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene
kan anvendes på et senere tidspunkt.
Arbeidsgiver skal for en hver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for
biologiske faktorer. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes.

Dette har vi funnet hosdere:
Vi har mottatt en plan med tiltak, men ikke en skriftlig kartlegging med risikovurdering som skal ligge til
grunn for en plan med tiltak. Risikovurdering som skjer fortløpende i forbindelse med oppsett av
arbeidslister og fordeling av oppgaver tar utgangspunkt i pasientens helsetilstand. Biologisk smitte blir
definert til sårstell, injeksjoner, kateterisering, daglig stell og pleie. Slik vi oppfatter det er ikke
kartleggingen og risikovurderingen tilstrekkelig for å utelukke og avdekke helsefarlige biologiske
faktorer. Det ble opplyst at vernetjenesten ikke har deltatt i risikovurderingen knyttet til arbeidstøy.
I Hygienepermen for hjemmetjenesten jf. b.ii. gis det retningslinjer for hvordan privat tøy etter
arbeidsoppdrag skal vaskes i hjemmene. I henvendelse til Arbeidstilsynet opplyses det at ved vask av
tøy hjemme hos arbeidstaker, vil det være en risiko for at det ikke blir vasket på riktig temperatur, eller
at arbeidstøy vaskes sammen med annet tøy i overfylte maskiner. Dette må inngå i en kartlegging og
risikovurdering av biologiske faktorer.
Lovkravet er at kartlegging og risikovurderingen skal være skriftlig.
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Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
(forskrift om utførelse av arbeid) § 6-1.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog til å sende dokumentasjon digitalt eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi
referansenummer 2020/27917. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/ kontakt-oss/ post/ .

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/ omoss/ tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
Guro Fykse
seksjonsleder

Elin Fjell
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.
Kopi til:
KARMØYKOMMUNEHELSE- OGOMSORGSETATEN, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
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