
Rutine for oppfølging og etterfylling av førstehjelpsutstyr i KHMs bygg 

Formål 

Rutinen skal sikre at oppfølging og etterfylling av førstehjelpsutstyr i KHMs bygg skjer på en 
trygg og tilfredsstillende måte. 

Ansvar 

Leder har ansvaret for at førstehjelpsutstyr finnes og er oppdatert.  

Ved KHM har etasjekontaktene i oppgave å utføre ettersyn og vedlikehold av førstehjelpsutstyr. 

Brannvern – Kulturhistorisk museum (uio.no) 

 

Fremgangsmåte 

Oppstart og kartlegging: 

Etasjekontakt sammen med verneombud går runde i sitt område og kommer med vurdering av 

hvilke rom og hvor det bør plasseres i rommene. KHM har valgt å basere seg på 

«førstehjelpsputer». Putene bør plasseres med krok eller veggoppheng slik at de er godt synlige 

og lett tilgjengelige. Det bør tas hensyn til hvor det er potensiale for skade (for eksempel lab, 

spiserom, kopirom, verksteder) og i hvilken grad rom/område er avsperret med kortlås eller lett 

tilgjengelig fra andre rom/områder, slik at det i områder med stort potensiale for skade ikke vil 

være nødvendig å bruke kort/kode for å få tilgang til førstehjelpsutstyr. 

Der det trengs nye førstehjelpsputer bes dette oppgis til HMSB-rådgiver som sørger for å 

bestille opp. 

Etasjekontaktene samarbeider om å sende en samlebestilling per bygg til EA Drift for montering 

av kroker, veggfester e.l. 

Etasjekontaktene samarbeider om å sende en samlebestilling per bygg til EA drift for å få fjernet 

de veggmonterte førstehjelpsreoler ettersom disse ikke lenger skal benyttes. 

Etasjekontaktene samarbeider om å sende plassering av førstehjelpsputer (romnummer og 

nærmere beskrivelse) til HMSB-rådgiver som legger ut info på intranett. 

Etasjekontaktene merker alle førstehjelpsputer med info, se mal nedenfor. 

 

 

https://www.khm.uio.no/om/hms/brannvern/index.html


Videre oppfølging: 

Etasjekontaktene sjekker førstehjelpsputene i sitt område som del av brannvernrundene fire 

ganger i året og fyller på med nødvendig materiale.  

Etterbestilling/påfyll av førstehjelpsputer gjøres av etasjekontaktene via bestillingsskjema 
Kontorrekvisita 
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/bestille/slik-bestiller-
du/enheter/khm/index.html 
 
Produktinfo til standard førstehjelpsutstyr: 

Innhold i Large førstehjelpspute, Best.nr.: 8.741.559: 
https://www.lyreco.com/webshop/NONO/foerstehjelpsveske-cederroth-first-aid-kit-large-
product-000000000008741559.html 
 
Innhold: 
1 Cederroth 4-in-1 Blodstopper 
1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper 
20 Salvequick Plaster 
10 Salvequick Sårvask 
1 Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm – forbinding som fungerer både som plaster og bandasje. 
1 Pustemaske – munn-til-munn-førstehjelp 
4 Safety Hand Cleanser – steril våtserviett med 70 % alkohol 
2 par hansker 
1 redningsteppe 
2 elastiske bandasjer 
2 metalliserte kompresser 20 x 40 cm 
2 festenett – til å holde forbindinger på plass 
1 Cederroth Burn Gel Dressing 
1 mitella 
1 saks 
1 førstehjelpsinstruksjon 
 
Øyeskyllevann, Best.nr.: 5.189.879: Øyedusj Cederroth Eye Wash, pakke à 2 x 500 ml (lyreco.com) 

Veggholder Førstehjelpspute, PRODUKTID: 119358 - Veggholder CEDERROTH førstehjelpskoffert 

| Staples®  

Refill førstehjelpspakke, Best.nr.: 5.219.976 - Refillpakke til Førstehjelpsstasjon Cederroth 

(lyreco.com) 

 
Kontering HMS-tiltak: Koststed: 27000500 og delprosjektkode: 102533007 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/bestille/slik-bestiller-du/enheter/khm/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/bestille/slik-bestiller-du/enheter/khm/index.html
https://www.lyreco.com/webshop/NONO/foerstehjelpsveske-cederroth-first-aid-kit-large-product-000000000008741559.html
https://www.lyreco.com/webshop/NONO/foerstehjelpsveske-cederroth-first-aid-kit-large-product-000000000008741559.html
https://www.lyreco.com/webshop/NONO/oeyedusj-cederroth-eye-wash-pakke-c3a0-2-x-500-ml-product-000000000005189879.html
https://www.staples.no/p/veggholder-cederroth-forstehjelpskoffert/119358
https://www.staples.no/p/veggholder-cederroth-forstehjelpskoffert/119358
https://www.lyreco.com/webshop/NONO/refillpakke-til-foerstehjelpsstasjon-cederroth-product-000000000005219976.html
https://www.lyreco.com/webshop/NONO/refillpakke-til-foerstehjelpsstasjon-cederroth-product-000000000005219976.html


Lager av standard utstyr til førstehjelpsutstyr bør finnes i hvert bygg, etasjekontaktene i bygget 

samarbeider om å ta ansvar for dette. 

 

Mal for info på førstehjelpsputen: 

Kort beskrivelse på hver førstehjelpspute: 

[Plassering, f.eks. U134 – arkeologisk laboratorium] 

Ved mangler, ta kontakt med etasjekontakt for påfylling. 

Etasjekontakt for dette området finner du under: 

https://www.khm.uio.no/om/hms/brannvern/ 

 

Dato for oppdatering: 15.06.2022 

Utarbeidet av HMSB-rådgiver og LHVO KHM. 


