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Retningslinjer for HMS og førstehjeplsskrin 
Dette er Elevorganisasjonens retningslinjer for HMS og førstehjeplsskrin, vedtatt av 
Landsstyret den 01.08.2019. Retningslinjene trer i kraft ved møteslutt av Elevtinget 
2020. 

1. Generelt 

1.1  Disse retningslinjene gjelder for Elevorganisasjonens fylkeslag, og på alle 
arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag. 

 
1.2  Retningslinjer for HMS og førstehjelpsskrin skal vedtas hvert år av 

landsstyret før Elevtinget. 

2. Krav til fylkesstyret 

2.1  Alle i fylkesstyret skal ha en forståelse av innholdet i førstehjelpsskrinet og 
utstyrets bruksområder. 
 

2.2  Fylkesstyrene skal ved første anledning ha en skolering om førstehjelp og HMS. 
Skoleringen skal handle om innhold i førstehjelpsskrin, bruk av utstyret, og 
hvordan man opptrer hvis noe alvorlig skjer på et arrangement. 

 
2.3  På arrangementer i regi av Elevorganisasjonens fylkeslag, skal minst to (2) 

personer med gjennomført norsk grunnkurs i førstehjelp være til stede. 
 
2.4  Fylkesstyret skal utpeke en person som har ansvar for utstyret og at det er 

oppdatert. Alt HMS og førstehjelpsutstyr skal sjekkes minst 2 uker før 
arrangementstart. 

 
2.5 Fylkesstyret skal utarbeide en risikovurdering i starten av perioden som brukes 

på arrangementer og seminar den perioden. 
 
2.6  Fylkesstyret skal ha et skrin til å oppbevare HMS og Førstehjelpsutstyr. 
 
2.7  Fylkesstyret skal utarbeide en alarmplan som skal følges under nødstilfeller. 

Sentralstyret utarbeider et forslag til en slik alarmplan. 

3. Krav til innhold i førstehjelpsskrin 

3.1  Et førstehjelpsskrin inneholde: 
- Bandasje 
- Sportstape 
- Plaster 
- Sårserviett 
- Fatle eller armslynge 
- Saks 
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- Sikringsnåler 
- Pinsett 
- Munn-til-munn maske 
- Engangshansker 
- Øyeskyllemiddel 
- Saltvannsoppløsning 
- Brannbandasje 
- Kuldepakke 
- Bruksanvisning 
- Ny tannbørste i forpakning 

4. Krav til HMS-utstyr: 

4.1  Fylkesstyret skal ha følgende utstyr: 
- Bind 
- Tamponger 
- Paracept 
- Ibux 
- Voltarol 
- Tabletter mot sår hals 
- Kondomer, herunder også lateksfrie 
- Allergimedisin 
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