
Vernerundeskjema

Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

1.Orden/Renhold

Er renholdet tlfredsstllende?

Er det faste renholdsrutner?

Følges de?

Utøres regelmessig 
hovedrengjøring? (Hvor ofe?)

Har arbeidstakerne ansvar for 
orden og renhold på egen 
arbeidsplass?

Følges dete opp?

2. Belysning

Er belysningen tlfredsstllende? 
(Luxtabellen)

Allmennbelysning?

Plassbelysning?

Er det utørt lysmålinger?

Er det ubehagelig blending?

Refekser i dataskjerm?

Er det rutner for renhold av 
armatur?

3. Støy 

Er det plagsom støy utover 
minstekravene?

Er det stor eterklang (ekko) i 
lokalet?

4. Ventlasjon 

Er grunnventlasjonen god?

Er det rutner mht. renhold, 
kontroll av reimer, flterskif osv.?

Er det god tetng rundt 
flterrammene?

Er kanaler sjekket for støv og 
forurensninger?

Er lufinntaket rent for blader, 
insekter o.l.?

5. Inneklima/Innemiljø  

Er temperaturen tlfredsstllende?

Er det trekk, og evt. hvor kommer 
trekken fra?

Er det kaldt ved gulvet?

Er det ubehagelig lukt, mye støv 
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eller andre forurensninger tl 
stede?

Føles lufen «tørr»?

6. Kjemiske stofer, f.eks. 
løsemidler /  biologiske faktorer 

Benytes kjemiske stofer?

Har disse tlfredsstllende NORSKE 
produktdatablader?

Er databladene samlet i 
stofartotek tlgjengelig for de 
aktuelle brukerne?

Er brukerne kjent med innholdet i 
databladene, helsefare, 
vernetltak, førstehjelp osv.? 

Er innkjøpsrutnene 
tlfredsstllende?

Kan noen stofer erstates med 
mindre helsefarlige produkter?

Kan antall stofer reduseres?

Krever kjemikaliene at spesielle 
arbeidsinstrukser følges?

Er det gode rutner for renhold og 
avfallshåndtering?

7. Lufforurensning (støv, røyk, 
gasser, damper og kjemikalier) 

Arbeides det med stofer som 
avgir støv eller andre 
forurensninger? 

Avgis forurensninger fra arbeids-
prosessen? 

Kan de forurensende prosesser og 
eller arbeidsoperasjoner la seg 
bygge inn ?

Benytes tlfredsstllende 
punktavsug? 

Er det utørt målinger av 
forurensningskonsentrasjonene?  

Benytes riktg type 
åndedretsvern?

8. Ergonomi

Er det tunge løf?

Kan løfeutstyr/hjelpemidler 
benytes?

Er det belastende 
arbeidsstllinger?

Ensidig gjentakelsesarbeid?

Vonde arbeidsstllinger?
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Går/står en mye på harde gulv?

Kan arbeidsplassen/ 
arbeidsprosessen tlretelegges slik
at en reduserer uheldig fysisk 
belastning?

Finnes variasjonsmuligheter? 
(jobbrotasjon, pauser)

Er de ansate kjent med riktg 
arbeidsstlling?

Er kontorarbeidsplassen 
hensiktsmessig innredet?

9. Sikkerhet/vernetekniske 
forhold 

Forekommer farlige 
arbeidssituasjoner?

Finnes sikkerhetsprosedyrer og 
arbeidsinstruks, og følges disse?

Er maskiner/utstyr forsvarlig 
sikret?

Er det regelmessig 
kontroll/etersyn på dete 
utstyret?

Har operatøren nødvendig 
opplæring?

Er det sikkerhetsskiltng/
signalgiving på arbeidsplassen? 

10. Personlig verneutstyr og 
førstehjelpsutstyr 

Er nødvendig verneutstyr 
tlgjengelig (hjelm, sko, briller/ 
ansiktsskjerm, åndedretsvern, 
hørselsvern)?

Oppbevares og vedlikeholdes 
utstyret på forsvarlig måte?

Benytes riktg (godkjent) 
verneutstyr?

Er en klar over hvilke 
arbeidsoperasjoner som krever 
verneutstyr?

Benytes tlfredsstllende 
arbeidstøy?

Er nødvendig førstehjelpsutstyr 
let tlgjengelig for ansate?

Finnes øyeskyller og nøddusj ved 
håndtering av kjemikalier? 

11. Organisatoriske og 
psykososiale forhold 

Vedrørende organisatoriske og psykososiale forhold kan HMS 
gruppesamtale med fordel benytes i stedet eller i tllegg.

Er arbeidet godt 
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tlretelagt/organisert? Finnes det 
arbeidsinstrukser?

I hvilken grad er det mulighet for 
selvbestemmelse og faglig ansvar?

Hvordan blir medbestemmelse 
praktsert?

Hvilke rutner fnnes for å sikre god
kommunikasjon og godt 
samarbeidsklima? Er det f.eks. 
faste rutner for personalmøter, 
medarbeidersamtaler eller 
liknende

Er det faste rutner for opplæring 
av nytlsate? 

Er det utarbeidet 
opplæringsplaner el.l. for å sikre 
de ansates faglige og personlige 
utvikling?

Hvilke rutner fnnes for spise- og 
hvilepauser 

Hvor stort var sykefraværet siste 
år, og hvordan er utviklingen hitl i
år?

Er det tlfeller av vold og trusler?
Hvordan blir dete i tlfelle 
registrert?

Hva med tlretelegging av 
arbeidsplasser for 
yrkeshemmede? 

Hva kan eventuelt gjøres for å 
bedre trivselen?

12. Øvrige forhold  

Driver virksomheten aktvt AKAN-
arbeid?

Har virksomheten ungdom under 
18 år ansat?

Er risikomomenter i forhold tl 
gravide arbeidstakere kartlagt? 

Forhold vedrørende f.eks. 
lokaliteter som ikke er nevnt 
tdligere? 

Vernerunde utørt dato: 
_________

Leder__________________ Verneombud__________________ Andre__________________

Avdelingen er varslet på forhånd/gjort kjent med vernerunden: 
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Dokumentasjon fra siste vernerunde/tltaksplaner gjennomgåt:
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