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Rutine for planlegging og gjennomføring av alle typer 

arbeidsoppdrag ved DSA 

Enhetsledere har ansvar for at alle ansatte er opplært i gjeldende lover, forskrifter, regler og rutiner 

som gjelder for det arbeid som skal utføres. 

Alle nyansatte (også korttidsinnleide og ferievikarer) må gjennomføre en opplæring i de maskiner og 

sikkerhetsinstrukser de skal jobbe med.  De skal signere på at dette er gjort, og dokumentet skal 

lagres på den enkeltes personalmappe eller i perm på kontoret.  

 

Enhetsledere skal lage en oversikt over de sertifikat den enkelte ansatte har.  Oversikten skal lagres 

på den enkeltes personalmappe og i perm på kontoret. Eksempler: Dokumentasjon på at personen er 

sertifisert til å utføre kjøring med truck, bruk av lift, montering av stillas i gitte høyder, arbeid med 

heisekraner, større kjøretøy, elektrooppgaver, arbeid i kum med mer. 

Ansatte skal ikke settes til arbeidsoppgaver som de ikke er sertifisert for. 

Alle arbeidsoppdrag uansett art skal sendes via LYDIA. De oppdrag som kommer utenom må legges i 

LYDIA evt. returneres. Alle risikovurderinger skal lagres og følge oppdraget i LYDIA. 

 

Rutiner for daglige gjøremål 

Instrukser og skjema skal brukes i henhold til forskrifter. 

 

Vaktmesterenhet og renholdsenhet 

Egen vaktmesterinstruks skal følges. 

 

Elektro-, VVS- og byggenheten 

Ansatte fyller ut eget risikoanalyseskjema ved hvert oppdrag.  For elektroarbeid vises til egen 

webside.  

 

Rutiner ved mindre arbeidsoppdrag 

Mindre arbeidsoppdrag er oppgaver som inngår i drift og vedlikehold uten at de er en del av et stort 

prosjekt.  Små arbeidsmeldinger via Lydia vil være gode eksempler på dette. 

Ved alle oppdrag som ikke inngår i daglige gjøremål skal følgende skjema fylles ut og lagres i LYDIA: 

”Kontrollskjema for interne håndverkere ved vedlikeholds- og ombyggingsarbeid” 

Den enkelte har et spesielt ansvar for å følge opp at dette gjøres. 

Dersom det er snakk om varme arbeider må dette skjema også fylles ut og lagres i LYDIA. 

Kontaktperson i bygget hvor varme arbeider skal foregå må få beskjed. 
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 Det må utarbeides sjekliste for andre arbeidsoppdrag enn varme arbeider, dersom situasjonen 

krever det. Prosjektleder/enhetsleder er ansvarlig for at dette blir gjort.  Sikkerhetssinstruks skal 

lages for arbeid som ansees å utgjøre risiko.  

Rutiner ved større oppdrag/prosjekter 

Større oppdrag er oppdrag hvor det etableres et prosjekt med en prosjektleder. Oppdraget kan være 

både eksternt og internt. Prosjektkoordinator og prosjektleder er ansvarlig for å følge reglene for 

byggearbeid. 

Skjema for prosjektutvikling brukes i arbeidet.  Når punktene er fulgt og skjema fylt ut lagres dette i 

Lydia. Pkt 1.2 i dette skjema vil ofte medføre en risikoanalyse. Denne gjennomføres i programmet 

RiskAnalyzer, linken til den gjennomførte analysen lagres i LYDIA. 

 Under punkt 2.1 (samme skjema) vil  alle oppdrag som innbefatter riving, rydding, montering eller 

bygging i laboratorier, spesialrom og andre rom medføre  flere eksemplarer av skjema 

”Kontrollskjema for interne håndverkere ved vedlikeholds- og ombyggingsarbeid”. Disse 

fylles ut og lagres i LYDIA. 

Dersom det er snakk om varme arbeider må dette skjema også fylles ut og lagres i LYDIA. 

Kontaktperson i bygget hvor varme arbeider skal foregå må få beskjed. 

 

Evaluering 

Alle arbeidsoppdrag skal evalueres i etterkant av prosjektet både med hensyn på å bedre 

prosjektgjennomføring men også med hensyn på å øke HMS kunnskap over tid.  

Rutiner ved avvik 

Dersom det forekommer nestenulykker eller ulykker skal dette rapporteres i Avviksrapportering 

HMS. Enhetsledere og prosjektledere har her et særlig ansvar for å følge opp dette. 

 


