
Kartlegging og risikovurdering  
Treningsaktivtet v/Yven IF 

Navn på bedriften: Org.nr: Ant. ans.: 

Besøksadresse: Næringskode: Foreligger generell risikovurdering biologisk smitte fra tidligere:  
JA  NEI 

Daglig leder: Mobil: Epost: 

Annen Kontakperson Mobil: Epost: 

Risikovurdering utført av: Dato: Bistand / ekstern rådgiver: 

Kommentarer: 
Hvilke biologiske faktorer som kan forekomme: 

Hvilke giftige, allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til: 

Hvilke smitterisikogruppe er de biologiske faktorene er plassert i: 

Opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som arbeidstakere kan pådra seg i forbindelse med ekponering: 

Foreligger nasjonale anbefalinger: 

JA  NEI 

Kommentarer: 

Har virksomhet informert de ansatte om kunnskap 
om sykdom og hvordan forebygge smitte: 

JA NEI 

Kommentarer: 

Hvilke eksisterende iverksatte og forebyggende 
tiltak eksisterer:  

Kommentarer: 



Risikodiagram (H-nummer skal plasseres inn i dette diagrammet) 
Usannsynlig (1) Lite Sannsynlig (2) Mindre sannsynlig (3) Sannsynlig (4) Meget sannsynlig (5)

Ufarlig (1) 

En viss fare (2) 

Farlig (3) 

Kritisk (4) 

Katastrofalt (5) 

Mulige uønskede hendelser (H): 
H-nummer Type hendelse Årsak Verdier i fare Risikotall Tiltak Restrisiko 

Ja       Nei 

Ja       Nei 

Ja      Nei 

Ja       Nei 

Ja       Nei 

Sannsynlighet eksponering Beskrivelse 
Usannsynlig Eksponering ikke sannsynlig 
Lite sannsynlig En gang i måneden 
Mindre sannsynlig En gang i uken 
Sannsynlig Flere ganger i timen/daglig 
Meget Sannsynlig Flere ganger pr. min 

Konsekvens Beskrivelse 
Ufarlig Ingen smitterisiko 
En viss fare Liten smitterisiko 
Farlig Kan gi smitte – karantene/stopp i produksjon, stopp i levering av tjenester 
Kritisk Smitte – sykefravær/innleggelse sykehus 
Katastrofalt Dødsfall 



Mulige uønskede hendelser (H): 
H-nummer Type hendelse Årsak Verdier i fare Risikotall Tiltak Restrisiko 

Ja       Nei 

Ja       Nei 

Ja       Nei 

Ja       Nei 

Ja       Nei 

Handlingsplan (Restrisiko) 
H-nummer Tiltak Ansvar Tidsfrist 
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