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Vedlegg:
Høringssvar fra Helse Nord på forslag til endring i arbeidsmiljøforskriften.
I forbindelse med forslag til endring i arbeidsmiljøforskriften har Helse Nord fått inn en høringsuttalelse fra
Stabssenteret ved UNN HF, som har avgitt følgende uttalelse:
2.2. Forslag om å forskriftsfeste begrepet «alvorlig skadet» i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i en ny
bestemmelse § 14-8
Stabssenteret stiller seg positiv til forslaget om at psykiske skader i tillegg til fysiske skader omfattes av begrepet
alvorlig skade. Tallmaterialet til arbeidstilsynet er en av indikatorene som sier noe om arbeidsrelaterte skader. Godt
tallmateriale vil være hensiktsmessig når UNN som organisasjon skal jobbe med risikovurderinger og forebygging og
håndtering av skader og sykdom i arbeidslivet. Det er derfor viktig å ha tallmateriale både på fysiske og psykiske
skader. Når det gjelder endringer i 9 punktlisten er punkt j en viktig tilføying.
Vi savner imidlertid et punkt som omhandler biologiske faktorer. Det kunne derfor vært et punkt som het k)
smittsomme sykdommer for eksempel HIV, Hepatitt B og Hepatitt C. Stikkskader og bittskader som påfører
arbeidstakere smittsomme sykdommer bør anses som skade med alvorlige konsekvenser.
Når det gjelder det praktiske rundt melding av skade må det også foreligge en mulighet til å melde skade skriftlig på
papir og ikke bare gjennom Altinn. Det er ikke alle virksomheter som har mulighet til å melde gjennom Altinn p.t.
2.4 Forslag om endring i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 2 Stoffkartotek

Stabssenteret vurderer det slik at denne endringen er hensiktsmessig da det er utfordrende for UNN som en stor
organisasjon med mange kjemikalier å holde papirutgave av stoffkartoteket oppdatert. Presiseringen om at denne
endringen forutsetter at det elektroniske stoffkartoteket er tilgjengelig for arbeidstakerne og at det er gitt nødvendig
opplæring av arbeidstakerne i bruken av det elektroniske stoffkartoteket er viktig. Alle må ha tilgang til stoffkartotek
slik at de kan risikovurdere bruk av kjemikalier og utøve førstehjelp dersom de blir eksponert for kjemikalier.
2.7 Forslag til presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 31-3 Register over arbeidstakere eksponert for biologiske
faktorer

Presisering av merknaden D angående tre biologiske faktorer klassifisert i smitterisikogruppe 2 (Human herpesvirus 8,
BK and JC virus og Human papillomavirus) er ut fra vår vurdering hensiktsmessig. Register over denne typen
eksponering kan i fremtiden være til hjelp når man blant annet skal vurdere om Human Papillomavirus kan gi kreft i
luftveier ved eksponering eksempelvis gjennom diatermirøyk ved konisering av livmorhalsen. Register vil også ivareta
medarbeiders interesse dersom det oppstår senskader av eksponering fra disse faktorene.

