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Retningslinjen skal sikre at alle enheter ved NV-fakultet har rutiner for alenearbeid som ivaretar
Arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø og vurdering av risiko knyttet til alenearbeid.
Retningslinjen omfatter arbeid innenfor laboratorie- og verkstedområder og feltarbeid. Gjelder ikke
kontorarbeid.

Roller og ansvar
Instituttleder/linjeleder skal påse at de nødvendige rutiner er etablert og er ansvarlig for at enhetens praksis
for alenearbeid er i samsvar med gjeldende krav.
Arbeidsledere (alle ledere inkl. veiledere) har ansvar for at gjeldende rutiner for vurdering og utføring av
alenearbeid blir gjennomført for de arbeidstakere/studenter de leder (AML §2-3(3)).
Alle arbeidstakere og studenter har et selvstendig ansvar for å etterleve de gjeldende rutiner for alenearbeid.

Risikovurdering av alene-arbeid
Retningslinjen omfatter alt arbeid som utføres under forhold hvor det kan være fare for at
arbeidstaker/student ikke vil få sikkerhetskritisk assistanse dersom det inntreffer et uhell. Dette gjelder også
innenfor ordinær arbeidstid.
Det er et generelt krav at aktivitet skal risikovurderes. For vurdering av alenearbeid gjelder følgende:
• Risikovurdering skal ligge til grunn for vurdering av om en aktivitet skal kunne gjennomføres som alenearbeid og hvilke sikringstiltak som vil være nødvendige.
• Risikovurderingen skal klarlegge om aktiviteten kan medføre fare for akutt skade med behov for
assistanse/medisinsk behandling.
• Dersom risikovurderingen viser at det foreligger fare for slik skade:
− Alenearbeid skal bare brukes når risikovurdering dokumenterer at dette er fullt forsvarlig. Dette
innebærer blant annet at nødvendig assistanse er tilgjengelig.
− Alarm for tilkalling av assistanse (jobbe-alene-alarm) skal benyttes som konsekvensreduserende tiltak
der dette er tilgjengelig.

Rutiner for alene-arbeid
Alle enheter skal ha rutiner som ivaretar kravet om vurdering av særlig risiko knyttet til alenearbeid.
Gjennomgang av disse rutinene skal inngå i enhetens HMS-opplæring.
For de enheter som har innført jobbe-alene-alarm (JAA), skal det være klare rutiner for når denne alarmen skal
brukes. Bruk av JAA skal inngå i enhetens helhetlige rutiner for alenearbeid.

