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Hva betyr begrepet risikovurdering ?

Hva betyr begrepet risikovurdering?

Risikovurdering er en gjennomgang og vurdering av hva som kan gå galt på arbeidsplassen. Det overordnede målet er å 

forhindre skader og sykdom som følge av arbeidet. Risikovurdering er et viktig verktøy for å få oversikt og evaluere 

tilstander i bedriften, og legger grunnlaget for videre beslutninger i HMS-arbeidet



Risikovurdere

Men hvorfor har vi risikovurdering?

Dette For å ha kontroll på hvilke “farer” og “uønskede hendelser” virksomheten og de ansatte kan rammes av, og 

hvilken risiko det er for at disse inntreffer. Typisk er det virksomheter med fysisk utfordrende arbeidsmiljøer og 

arbeidsoppgaver som vurderer risiko systematisk



Det finnes mange forskjellige begreper

Hva er forskjellen på en risikoanalyse og en risikovurdering?

Innholdsmessig er det ingen vesentlig forskjell i arbeidet som skal gjøres om en kaller hele prosessen risikovurdering

eller risikoanalyse. I begge tilfeller velges og brukes ulike metoder avhengig av problemstillingen som skal vurderes og 

analyseres.

Hva er forskjellen på risikovurdering og SJA?

Dersom et arbeid skiller seg ut fra normal praksis, og kan medføre en risiko, skal det gjennomføres en risikovurdering

som gjerne kalles sikker jobb analyse (SJA).



Hverdagen til en skadedyrbekjemper er full av utfordringer

Arbeid foregår i alle typer bedrifter og miljøer…

● Produksjonsbedrifter

● Maskiner i bevegelse

● Matvareproduksjon

● Helseinstitusjoner

● Skoler og Barnehager

● Private hjem

● Miljøer med rus og utagerende personer

Eksemplene er mange..



En skadedyrbekjemper må forholde seg til lovverket

Mange lover og regler skal overholdes..

• Forskrift om skadedyrbekjempelse står sentralt i vår hverdag

• Med denne forskriften er det mange forhold som må vurderes, før og under arbeidets gang

• Nabovarsel, substitusjonsprinsipp, protokoller - Her det det bare å ramse opp en hel masse detaljer……

I EN SLIK SITUASJON ER DET LETT Å HOPPE OVER RISIKOVURDERING



Er risikovurdering lovpålagt ?

§ 7-1. Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering

Alle bedrifter er lovpålagt å gjennomføre risikovurdering av sin virksomhet ( Arbeidsmiljøloven )

• Sørg for at du gjør deg kjent med de risikoer som er avdekket i den bedrift arbeid skal utføres

• Husk på at en bedrift har krav til å sørge for at risikoer er blitt gjort til kjenne

• Det at du viser interesse for å gjøre deg kjent med risikovurderinger er et signal om kvalitet

• En ulykke eller andre uønskede hendelser kan få store negative konsekvenser



Risikovurdering av våre egne aktiviteter

Hvor flinke er vi til å risikovurdere egne aktiviteter??

• Her er det rom for forbedring

• Mye er styrt av interne systemer og retningslinjer

• Hold fokus på hva som legges inn i en risikovurdering 



Risikovurdering trinn for trinn

Hvilke 4 trinn følger vi i en risikovurdering?

Trinn 1: Finn risikokildene

Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?

Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.



Sørg for at bransjen vår fremstår som en sikker leverandør 

En bevisst og sikker leverandør, vil alltid være en attraktiv leverandør..

Ingen ønsker at ulykker eller uønskede hendelser skal skje

Alle har et felles ansvar 


