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Åpningsmøte 
 

Presentasjon – hvem vi er og hva vi jobber med.  

 

Bruk varselbrev som mal. 

 Bakgrunn og hensikt (pålagt tilsyn med skadedyrforskriften med mer) 

 Hva er en systemrevisjon – systematisk gjennomgang av prosedyrer og praksis.  

 Temaer (Kap 3,4,5 i skadedyrforskriften) 

 Målet er en kvalitetsforbedring 

 

Program for dagen 

 Intervjuer  

 Verifikasjon (befaring) 

 Lunch 

 Sluttmøte – presentere funn, alle deltar. 

 

Videre oppfølging 

 Rapport 

 Avvik – må følges opp/rettes. Tidsfrist  

 Merknad – forbedringspotensial 

 

Eventuelle spørsmål? 

 

 



Bli kjent spørsmål 
Intervjuobjektet skal presentere seg selv og sine hovedoppgaver 

 

Svar intervjuobjekt …… 

 

 

 

Svar intervjuobjekt …… 

 

 

 

Svar intervjuobjekt …… 

 

 

Svar intervjuobjekt …… 

 

 

 

1. Kjenner du innholdet i skadedyrforskriften? 
 

Delspørsmål/stikkors for kontroll 

 På hvilken måte blir forskriften gjort kjent for de ansatte? 

 Er den tilgjengelig? 

 

 

Svar intervjuobjekt 

 

 

 

 

Svar intervjuobjekt 

 

 

 

2. Er skadedyrbekjemperne i virksomheten godkjent av 
Nasjonalt folkehelseinstitutt? 
 

Svar: 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 4-1 

Liste over godkjente skadedyrbekjempere 

http://www.fhi.no/custom/loadstate.asp?state=('ContentArea_4498','_self','-3:56659','4336','10',2)


 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Er du godkjent (godkjennoingssertifikat? Dato?) 

 Er alle andre godkjent, også planleggere og selgere?  

 Hvem planlegger: 

 Hvem selger: 

 Hvem rapporterer: 

 

 

3. Benyttes det medhjelpere i skadedyrbekjempelsen (ikke 
godkjente personer)? 
 

Svar: 

 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-1, 2. ledd. + merknad 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-5, 3. ledd 

 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Hvor mange: 

 Hvilke oppgaver: 

 Grad av selvstendighet: 

 Får medhjelper særskilt fullmakt når’n jobber alene (jf merknad): 

 Opplæring til medhjelper: 

 Er rutiner for bruk av medhjelper nedfelt skriftlig i internkontrollen? 

 

 

 

4. Forebyggende tiltak / (prinsippet om substitusjon)? 
 

Svar: 

 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-2 1. ledd 

 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Har dere oppdrag der dere ikke ser tegn etter skadedyret eller skadeverk gjort av dyret 

(engstelige gamle damer)? Hvilke tiltak gjennomføres da? 

 Beskriv hvordan forebyggende tiltak gjennomføres. 

 Brukes kjemiske midler til forebyggende tiltak (”sprøyting for sikkerhets skyld”): 



 Kjenner alle skadedyrbekjemperne til substitusjonsprinsippet: 

 Er prinsippet nedfelt i skriftlig i internkontrollen?  

 

 

5. Hvilke kjemiske midler bruker virksomheten i sin 
bekjempelse? 
 

Svar: 

 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-2 

Skadedyr 1 – kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge 

Produktregisteret Produkinformasjonsbanken (http://www.pib.no/) 

Giftinformasjonssentralen (tlf 22 59 13 00) 

Liste over godkjente skadedyrbekjempere med rett til å bruke giftige og meget giftige 

bekjempelsesmidler. 

Liste over godkjente skadedyrbekjempere. 

 

Delspørsmål  

 Har virksomheten datablader for alle kjemikalier, er disse lett tilgjengelig for alle 

ansatte? 

 Er produktet skikkelig merket (med blant annet farebetegnelse): 

 Hva mener du er et ”ufarlig middel” (jf bruk av medhjelper). 

 Er produktet registrert i skadedyr 1: 

 Er produktet registrert i produktregisteret (www.pib.no): 

 Brukes midler merket med faresymbol og farebetegnelse giftig eller meget giftig: 

 Finnes rutiner for å ta kontakt med giftinformasjonssentralen: 

 Hvilke rutiner har du for å vurdere om det finnes mindre farlige stoffer i et aktuelt 

bekjempelsestilfelle? 

 Er det beskrevet rutiner for bruk av kjemikalier i internkontrollen og inneholder denne 

rutinen beskrivelse om bruken og substitusjon? 

 

Vår merknader 

 Oversikt preparater er mangelfull, Se redigert liste over preparater fra aktiv. 

Tipse om henvisning til datablad, event nett (pib eller skadedyr). 
 

 

6. Hvordan gjennomføres meldingsplikten til kommunen 
ved bruk av giftige og meget giftige bekjempelsesmidler? 
(Faller bort dersom giftige midler ikke benyttes). 

 

Svar: 

http://www.fhi.no/dav/12BECA1917.pdf
http://www.pib.no/
http://www.fhi.no/dav/7F748A166D.pdf
http://www.fhi.no/custom/loadstate.asp?state=('ContentArea_4498','_self','-3:56659','4336','10',2)
http://www.fhi.no/dav/12BECA1917.pdf
http://www.pib.no/
file:///E:/Skadedyr/Aktiv%20Skadedyrkontroll/80010%20oversikt%20over%20preparater.doc


 

 

 

Referanse  

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-3 

 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Tidsfrist 3 uker: 

 Vurdering av helse, hygiene og sikkerhet: 

 Sendes gjenpart av nabovarsel til kommunen: 

 Rapporteres gjennomført tiltak innen 3 uker til kommunen: 

 

 

7. Hvordan gjennomføres nabovarsel? 
 

Svar: 

 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4 

 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Inneholder nabovarsel følgende punkter: 

gjennomføringsdato 

hvilke midler 

faresignaler 

forhåndsregler 

hvem som utfører 

sted 

 Når blir nabovarsel utelatt: 

 Hvordan vurderes utrykket ”åpenbart unødvendig”: 

 Etter krav om internkontroll må en utelatelse av nabovarsel vurderes og begrunnes, og 

dette må kunne dokumenteres. 

 Finnes skriftlig rutine om nabovarsel? Går det frem av rutinene hva nabovarsel 

inneholder og når det kan unnlates? 

 

Vår merknad 

Blir nabovarsel protokollført? 

 

 

 

8. Føres det protokoll? 
 

Svar: 



 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-5 

 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Inneholder protokollen følgende punkter: 

  tidspunkt for tiltaket 

  sted 

  eier 

  oppdragsgiver 

  anvendt middel 

  kvantum 

  metode 

  resultat 

  hvilken type skadedyr 

  nabovarsel 

  eventuelle skader 

 

 

Våre merknader 

Nabovarsel og evt. Skader? går det godt nok frem av rapporten!! Omfang og plassering 

er ikke beskrevet i servicerapporten – kan bli bedre? 

 

 

9. Hvordan gjennomføres opplysningsplikt overfor 
oppdragsgiver? 
Svar: 

 

 

 

Referanse 

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-5 2. ledd 

 

Delspørsmål 

 Gis opplysninger til oppdragsgiver i tråd med protokoll 

 (Gis det spesielle råd til oppdragsgiver om:  

  etterbruk 

  skadevirkninger) 

 

10. Utøves internkontroll? 
 

Svar 

 



 

 

 

Referanse 

§ 5-1 

 

OBS:  

Alle skadedyrbekjempere skal føre internkontroll, selv om de ikke sysselsetter arbeidstakere. 

 

Delspørsmål/stikkord for kontroll 

 Kjenner du internkontrollsystemet i bedriften? 

 Inneholder internkontrollsystemet følgende: 

mål/hensikt 

organisering (ledelse, org.kart, ansvar, oppgaver, delegering m.m.) 

prosedyrer praktiske arbeidsoppgaver 

prosedyre avvikshåndtering / korrigerende tiltak 

(kan vi få se et eksempel på utfylt avviksskjema?) 

prosedyre internrevisjon 

prosedyre dokumentstyring (godkjent, systemansvarlig, datering, versjonnr o.l) 

 Demings sirkel (læringshjulet- forbedringshjulet: kartlegging – prioritering – plan – 

kontroll – oppfølging – kartlegging osv): 

 Hvordan gjøres IK kjent 


