Retningslinje for feltarbeid i forbindelse med koronautbruddet
Hva retningslinjen regulerer

Gjennomføring av feltarbeid i forbindelse med koronautbruddet.
Høgskolen i Innlandet (HINN) har en dispensasjonsbasert ordning for
gjennomføring av fysisk felles aktivitet i høgskolens regi. Retningslinjene for
feltarbeid i forbindelse med koronautbruddet regulerer kun aktivitet som
allerede er godkjent av eiendomsdirektøren.
Ved en eventuell fremtidig avvikling av den dispensasjonsbaserte
tilnærmingen vil disse retningslinjene gjelde som generelle retningslinjer for
feltarbeid i høgskolen i forbindelse med koronautbruddet.

Mål

Retningslinjene skal sikre at smittevernhensyn blir ivaretatt ved
gjennomføring av feltarbeid.

Styrende dokumenter

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) § 5 (6) om krav til kartlegging og forebygging
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127)
Høgskolen i Innlandets HMS håndbok om risikovurdering
(https://cp.compendia.no/inn/hms-handbok/501516)

Ressursdokumenter

Plan for feltarbeidet
Logg for feltarbeidet (mal)
Mal for risikovurdering - feltarbeid

Oversettelse

Foreløpig ikke oversatt

Ansvarlig

Prorektor utdanning

1.

Definisjon og overordnede føringer
På feltarbeid innhenter studenter og ansatte datamateriale, eller utfører
arbeidsoppgaver innen sitt fagfelt. Feltarbeid foregår utenfor HINNs ordinære arbeidsog læringsmiljø.
Feltarbeidet gjøres i gruppe eller individuelt. Feltarbeidet skal ha en ansvarshavende
som er ansvarlig for å føre logg. Feltarbeid hvor studenter deltar skal ha en
ansvarshavende som er faglig tilsatt.
Retningslinjen gjelder også for andre former for aktivitet som feltkurs, studentoppgaver
utenfor HINNs områder, befaring og ekskursjon/bedriftsbesøk, eksternfinansierte
forskningsoppdrag eller andre typer oppdrag og feltarbeid i forbindelse med forskning.
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Ordinære tjenestereiser regnes ikke som feltarbeid.
Studenter, som deltar på feltarbeid, anses som arbeidstakere og er underlagt
Arbeidsmiljølovens bestemmelser, jf. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for
personer som ikke er arbeidstakere, § 1.
2.

Generelle krav
Høgskolen har følgende generelle krav ved mulig igangsettelse av feltarbeid:










Ikke-kritiske feltarbeid skal ikke gjennomføres. Med ikke-kritisk feltarbeid mener
vi feltarbeid hvor studentens progresjon ikke hemmes i avgjørende grad, hvor
annen aktivitet kan erstatte feltarbeidet eller hvor sekvensielle
forskningsresultater ikke forringes.
Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen skal følges.
HINNs oversikt over viktig informasjon til ansatte i forbindelse med
koronautbruddet skal overholdes.
Det er et særskilt prinsipp at smitte skal kunne begrenses og eventuelt spores:
o Verken studenter eller ansatte skal delta på feltarbeid dersom man har
noen form for luftveissymptomer, for eksempel hoste eller sår hals, har
feber, eller på annen måte er syk, er i hjemmeisolering eller er i
karantene.
o Antall personer, som deltar på feltarbeid skal derfor reduseres til et
absolutt minimum, samtidig som alene-arbeid i felt bør unngås (balanse
mellom smitterisiko og sikkerhet). Den som er ansvarlig for feltarbeidet
(ansvarshavende) må sørge for rutiner for hvordan man skal ha kontakt
med de som er på feltarbeid. Rutinen skal være godkjent av fakultetet.
o Offentlig transport skal som hovedregel unngås.
o Myndighetenes anbefalinger om avstand mellom deltakere og antall
deltagere skal overholdes, både under transport til feltarbeidet, i
forbindelse med feltarbeidet og ved evt. innkvartering.
o Kontakt på tvers av grupper bør unngås. Det er derfor uheldig hvis
veileder/ansvarlig eller deltakere deltar i flere feltarbeid med ulike
grupper.
Generelt gjelder det at deltakere må melde fra til ansvarshavende om når de
starter og avslutter feltarbeidet. Dette er særskilt viktig når arbeidet gjøres
individuelt, ikke først og fremst på grunn av smittevern, men for å ivareta
sikkerhet i feltarbeidet.
Det skal foreligge kontaktinformasjon for ansvarshavende og deltakere i Plan for
feltarbeidet som alle har tilgang til i Canvas.
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3.

Risikovurdering, før feltarbeid
Det skal gjennomføres en risikovurdering av feltarbeidet i forkant som ender opp i en
plan for gjennomføring og hvor man som et minimum vurderer følgende aspekter:










Må feltarbeidet gjennomføres, eller kan det utsettes? Feltarbeid som kan
utsettes skal utsettes.
Finnes der føringer fra oppdragsgiver som vanskeliggjør ivaretagelse av
smittevernhensyn og kan disse føringene endres?
Man skal gjennomføre risikovurdering for å planlegge hvordan man kan
gjennomføre feltarbeidet med minimal smitterisiko:
o Sanitærforhold og eventuell innkvartering (bo- og spiseforhold, inkl.
renhold) anses være spesielt utfordrende med tanke på smitterisiko.
o Hvordan ivaretar man renhold av felles utstyr (måleutstyr, nettbrett,
kamerautstyr med mer)?
o Hvordan kan feltarbeidet planlegges i mindre grupper og med tilstrekkelig
avstand mellom personene?
o Kan man benytte alternativ jobbrotasjon/arbeidsfordeling for å begrense
antall ulike grupper en veileder/ansvarshavende eller deltaker aktivt
deltar i?
Man skal gjennomføre risikovurdering i forhold til lokasjon:
o Feltarbeid utenfor egen kommune skal vurderes særskilt, både med
tanke på risiko for smittespredning, men også for å unngå ekstra
belastning på helsetjenesten i andre kommuner.
o Flere kommuner har etablert egne retningslinjer for å redusere
smitterisiko. Hvordan påvirker dette feltarbeidet?
o Feltarbeid utenfor Norge må forholde seg til FHIs til enhver tid gjeldende
smittevernråd ved reise.
o Hvordan kommer deltakerne seg til lokasjon? Dette skal vurderes opp
mot avstandskrav og smitterisiko for eksempel i forbindelse med bruk av
offentlig transport.
Man skal gjennomføre risikovurdering i forhold til beredskap:
o Er det mulig å sikre tilstrekkelig og tilgjengelig beredskap ved uønskede
hendelser?
o Er det gjort en tidsavklaring? Det er viktig å fastlegge tidsperspektivet for
feltarbeidet for å ivareta sikkerhets- og smittevernhensyn. Hvis aktiviteten
er vær og føreavhengig kan den som er ansvarlig for feltarbeidet søke
om at aktivitetene skjer innenfor et gitt tidsrom og definere
varslingsrutiner til overordnet om hvilke dager man konkret drar i felt.
Man skal vurdere om det foreligger andre forhold som utgjør en risiko.

Beredskap har utviklet et risikovurderingsverktøy som kan brukes som støtte i arbeidet.
Plan for gjennomføring gjøres i maldokumentet Plan for feltarbeidet og skal godkjennes
av dekan eller instituttleder (der dette er delegert).
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4.

Loggføring
Ansvarshavende skal føre logg for feltarbeidet. Logg for feltarbeid som er en del av et emne
lagres i emnets Canvasrom.
I forbindelse med koronautbruddet skal logg sendes til dekan eller instituttleder (der dette er
delegert). I de tilfeller hvor et feltarbeid strekker seg over flere uker skal en slik logg oversendes
ukentlig.
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