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 Svar på høring – Endring i arbeidsmiljøforskriftene 
 
Folkehelseinstituttet har gått igjennom de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøforskriftene.  
 
Laboratorieavdelingene og HMS-ansvarlig har sett på høringsnotatet og har ingen vesentlige innspill. 
Alle avdelinger som arbeider med eller er eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 
eller 4, og biologiske faktorer som har anmerkningen D, har i dag rutiner for registrering. Samtidig ser 
vi at det i en stor virksomhet som er i stadig endring så oppleves det internt som en utfordring å 
finne et enkelt system for lagring av disse oversiktene i 10 år.  
 
Vi savner en klar beskrivelse av hva som menes med «eksponert for» med hensyn til stoffer eller 
mikrober. Det praktiseres litt ulikt for kjemiske stoffer (klarere definert) og biologiske agens. Det kan i 
dag tolkes slik at man ikke er eksponert, når sikkerhetstiltakene er tilstrekkelig ivaretatt. I realiteten 
jobber vi gjerne slik at vi unngår å bli eksponert. En reell eksponering vil da måtte være en følge av 
uhell/ulykker. Folkehelseinstituttet har i dag valgt å legge seg på en norm der alle som «håndterer» 
biologiske agens skal registreres. Vi ser gjerne at dette avklares nærmere på lov/forskriftsnivå. 
 
Når det gjelder endringene i pkt 2.4 om stoffkartotek opplever vi at det er positivt at det ikke lenger 
er nødvendig å søke dispensasjon for å slippe papirkopi av sikkerhetsdatabladene. 
 
Folkehelseinstituttet ser det videre som positivt med bedre forklaring av begrepet «alvorlig skade» i 
arbeidsmiljøloven, men har ikke hatt mulighet til å gjøre noen nærmere vurdering av en definisjon på 
terskelen for varslingsplikt på psykiske skader.  
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