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Rammebetingelser 
Enhet for HMS og beredskap har 7 årsverk: HMS og beredskapsdirektør, HMS-koordinator, to HMS-

rådgivere, brannrådgiver og to sikkerhetsrådgivere.  

Tilsynsmyndighetene følger aktivt opp UiO og etterspør hvordan vi arbeider for å sikre at HMS-

regelverket etterleves. Det har vært noen endringer i regelverket i 2017. 

Ressurser i HMS-arbeidet 
Over de siste 5 til 10 årene har det blitt en profesjonalisering av HMS-arbeidet ved UiO og alle 

enheter har lokale HMS-koordinatorer. Disse kan være fulltidsansatte eller ha oppgaven ved siden av 

andre oppgaver. Det synes også å være en økt bevissthet om betydningen av HMS-arbeidet hos 

ledelsen på enhetene. 

Enhet for HMS og beredskap er UiOs ressursgruppe innen HMS og skal bistå universitetsledelsen og 

enhetene med kompetanse innen HMS-regelverket og implementering av et styringssystem for 

arbeidsmiljø. Enhet for HMS og beredskap besvarer også enkelthenvendelser fra enheter. Enhet for 

HMS og beredskap har systemeierskap til de systemene og verktøyene som stilles til disposisjon for 

enhetene innen HMS-arbeidet.  

Avdeling for personalstøtte har ansvar for HMS-arbeidet innen psykososialt og organisatorisk 

arbeidsmiljø og bistår enhetene innen dette arbeidet.  

Eiendomsavdelingen har ansvar for HMS-arbeidet innen teknisk brannvern og el-sikkerhet knyttet til 

bygningene. De bistår også enhetene innen dette arbeidet.  

Avdeling for fagstøtte har ansvar innen læringsmiljø. De har sekretariatet for læringsmiljøutvalget og 

har kontakt med læringsmiljøkontaktene på enhetene. 

UiO har egen godkjent, intern bedriftshelsetjeneste (se egen årsrapport). UiO har i tillegg en 

rammeavtale med en ekstern bedriftshelsetjeneste for å sikre tilstrekkelig kapasitet og tilgang til 

spesialkompetanse. Ledelsen bestiller tjenester fra bedriftshelsetjenesten som er fagkyndig og 

rådgivende innen forebyggende HMS-arbeid. 

Verneorganisasjonen består av arbeidsmiljøutvalg og verneombud. UiO har et arbeidsmiljøutvalg 

(AMU) på institusjonsnivå og 26 lokale arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal delta i 

planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten og følge nøye med på utviklingen av 

arbeidsmiljøet.  

UiO har totalt over 200 verneombud. Disse er valgt av og blant de ansatte ihht prosedyre for valg av 

verneombud og varaverneombud. Ved enheter med 2 eller flere verneombud er det et ledende 

verneombud. På fakultetene, ved museene, ved universitetsbiblioteket og i LOS er det lokalt 

hovedverneombud. Disse er valgt av og blant verneombudene. I tillegg er det et hovedverneombud 

for UiO utpekt av fagforeningene. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i 

saker som angår arbeidsmiljøet. 

http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/2017/?bransjeid=5405
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/ledelsen/funksjonsbeskrivelse.html
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/
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Aktiviteter 2017 

Styring av HMS-arbeidet 
Implementering av standarden OHSAS 18001 har vært videreført. Styringssystem for arbeidsmiljø 

holdes oppdatert.   

Tidlig i 2017 ble prosjektet HMS risikostyring startet opp. Prosjektet er i rute i forhold til 

prosjektplanen. Evaluering av forprosjekt og ev beslutning om videreføring er planlagt sommer 2018. 

UiO har gjennomført HMS-revisjoner i 2017, og hatt fokus på obligatorisk HMS-kompetanse. 

Enhet for HMS koordinerer nettverk for lokale HMS-koordinatorer. Nettverket brukes til å etablere 

ambisjoner og vise retning innen HMS-feltet, opplæring og erfaringsutveksling. Alle møtene er åpne 

for hovedverneombudet. Deltagelsen er på 10-25 personer. Nettverket har hatt 4 møter i 2017.  

Følgende tema har vært presentert og diskutert:  

 HMS-avvikssystem   

 Risikovurdering/analyse 

 Organisatorisk arbeidsmiljø 

 IT-sikkerhet 

Det har vært gjennomført jevnlige møter mellom universitetsdirektøren og hovedverneombudet.  

Kontakten mellom universitetsdirektøren og hovedverneombudet bidrar til at UiO holder 

kontinuerlig oppmerksomhet på arbeidsmiljøutfordringer – og tidlige signaler om behov for nye tiltak 

diskuteres. 

Arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) 
Avdeling for personalstøtte har ansvar for ARK og rapporterer årlig til AMU. På slutten av året ble 

premissene for bruk av verktøyet til lokal arbeidsmiljøutvikling utfordret ved at UH-sektorens felles 

klagenemd for innsynsbegjæringer ga journalister mulighet for å kunne kreve innsyn i ARK-

rapportene på lavest mulig nivå. 

Ledelsens gjennomgåelse 
Øverste ledelse har gjennomgått styringssystemet for HMS-arbeidet for å sikre at det er velegnet, 

tilstrekkelig og virker etter hensikten. Både muligheter for forbedring og behov for endringer er 

vurdert. 

Meldinger HMS-avvik  
OHSAS 18001 og regelverket har krav om registreringer av uønskede hendelser eller avvik.  

HMS-avvik ved UiO er: 

 avvik ved at krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er blitt fulgt. 

 arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til mén eller redusert helse eller 

skader på menneske, miljø eller materiell (nestenulykke) 

https://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/nettverk-los-enhetene/index.html
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 arbeidsrelaterte episoder der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall 

(personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø. 

I 2017 er det mottatt 350 meldinger om HMS-avvik i HMS-avvikssystemet noe som er en dobling fra 

året før.  

Enhet for HMS har ikke mottatt noen melding om sykdom som kan ha tilknytning til arbeidet eller 

forholdene på arbeidsplassen. Slike meldinger kan ha kommet til ledelsen lokalt og blitt fulgt opp der.  

UiO innførte elektronisk rapportering av HMS-avvik i 2016. Enhet for HMS og beredskap antar at det 

fremdeles er en vesentlig underrapportering av uønskede hendelser, spesielt hendelser som ikke har 

medført personskade. Det er jevnt økende grad av rapportering, men et stort potensial for 

forbedring vedrørende saksbehandling i CIM. Det utarbeides egen statistikk over avvik som 

oppsummerer antall meldinger pr enhet, lukkingsgrad og bakenforliggende årsaker.  

Blant de hyppigste årsakene til avvik er manglende kunnskap om, og etterlevelse av, prosedyrer. 

Det er fremdeles en del personskader som ikke rapporteres i systemet slik at vi fortsatt ikke har en 

fullverdig skadestatistikk for UiO. 

Meldinger gjennom Si fra systemet for læringsmiljø 
Avdeling for fagstøtte har ansvar for studentenes rapporteringssystem Si fra systemet for 

læringsmiljø. Avdeling for fagstøtte innhenter rapporter fra fakultetene og rapporterer til LMU og 

styret. 

Samkjøring av meldesystemer 
Det har vært gjennomført et prosjekt for å samkjøre meldesystemene for varsling, læringsmiljø, 

eiendomstjenester og HMS-avvik. Prosjektet resulterte i en felles innmeldingsside (portal) på UiOs 

web, felles opplæring for saksbehandlerne i systemene og felles informasjon ut til virksomheten. Det 

er etablert et nettverk for enhetene som drifter disse forskjellige databasene. HMS og beredskap har 

ansvaret for portalen og tilrettelegging av samhandling mellom saksbehandlerne i meldesystemene. 

Opplæring 
UiO har en egen prosedyre for HMS-opplæring hvor det framkommer hvem som skal ha hvilken 

opplæring innenfor det lovpålagte (grunnopplæring).  

Grunnopplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, samt lovpålagt HMS-

opplæring for ledere, administreres av Enhet for HMS og består av 7 obligatoriske moduler og 4 

andre valgfrie moduler. Foredragsholderne har vært fra AOF (arbeidernes opplysningsfond), Enhet 

for BHT, Eiendomsavdelingen, Avdeling for personalstøtte og Enhet for HMS og beredskap. 

Grunnopplæringen ble gjennomført 3 ganger i 2017.  

Det ble i tillegg tilbudt et bredt spekter av kurs og workshops. Ut over høsten var deltakelsen 

synkende på sistnevnte tilbud, og det ble innført en grense på minst ti påmeldte for å arrangere et 

kurs og fem for å arrangere en workshop. Videre ble det sendt ut spørreskjema til HMS koordinatorer 

og verneombud for å undersøke om det var andre tema/emner det var behov for å fokusere på. Det 
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ble videre besluttet at det i 2018 skulle gis særskilt tilbud om opplæring på gjennomføring av HMS-

internrevisjoner.  

Det er en stor utfordring å holde oversikt over status på gjennomførte HMS-kurs med dagens 

dataløsning i SAP. 

HMS-opplæring for ledere er lovpålagt, men ikke definert innholdsmessig. UiO har besluttet at ledere 

som et minimum skal gjennomføre modulen i grunnopplæringen som omhandler styringssystemet 

for HMS-arbeidet ved UiO.  

Hva slags oppgaveutførelse som regnes som farlig arbeid, og kommer inn under lovpålagt opplæring, 

kommer fram i prosedyren om HMS-opplæring. I tillegg til de som faktisk skal gjennomføre arbeidet, 

kan det også være aktuelt for ledere og verneombud å ta disse kursene. Ofte vil verneombudene 

være pålagt å ta kurset med henvisning til det verneområdet de er satt til å følge opp. Enhet for HMS 

og beredskap koordinerer kursene og kursholdere er fra Praxair, BIS, VWR, Enhet for BHT og Enhet 

for HMS og beredskap. Brukerkurs for arbeid med åpne radioaktive kilder koordineres av SAFE. Alle 

kursene i farlig arbeid gjennomføres både på norsk og engelsk.  

Brannvernopplæring  

Enhet for HMS og beredskap har holdt en rekke kurs for etasjekontakter, enheter, studentpuber og 

arrangementer. Kursene vektlegger emner og temaer som skal sikre at personer har tilstrekkelig 

kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Kurs for etasjekontakter gjennomføres 

månedlig med god og økende deltagelse.  Øvrige kurs gjennomføres etter forespørsel. 

PLIVO (Pågående livstruende vold) kurs 
 
Kursene har som mål å gi deltagerne handlingskompetanse til å håndtere PLIVO, både som 
enkeltindivid og som leder av den gruppen de har ansvar for (eksempelvis studenter). Det har jevnt 
over vært svært lav deltagelse på disse kursene og over 50 % av deltagerne har vært fra andre 
institusjoner vi samarbeider med (HiOA, UiB, UiS m.fl.) Det ble i tillegg gjennomført ett internt kurs 
for sommerskolen. Hovedmålgruppen er forelesere, men det er svært få forelesere som har møtt på 
kursene. Fra desember 2017 vil PLIVO-kurs kun arrangeres som lokalt tilpassede opplegg. 
 
PLIVO problematikken har fått stor plass i Sikresiden.no som en følge av de samarbeidende 
institusjoners forståelse og interesse av problematikken Det er ikke satt opp PLIVO kurs for 2018, 
men enheter kan bestille kurset. 
 

Enhet for BHT har gjennomført kurs og workshops innen smittevern, ergonomi, konflikt, stress og 

stressmestring og vold og trusler. Det er avholdt eget kurs for bestilling av bedriftshelsetjenester fra 

enhetene.  

Lokal opplæring vil være knyttet til apparatspesifikk opplæring og spesielle rutiner som er nødvendig 

for eksempel i forhold til feltarbeid. Førstehjelpskurs har vært arrangert lokalt ved flere enheter. 

Det har vært gjennomført en heldags verneombudssamling i regi HVO og en halvdags 

verneombudssamling i regi av Enhet for HMS i 2017.  

De lokale HMS-koordinatorene har fått tilbud om kurs i HMS-revisjon  
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I tillegg til kurs, arrangerer Enhet for HMS workshops hvor det innledes om et tema før en diskusjon 

eller erfaringsutveksling. Hensikten med HMS-workshopserien er å understøtte implementeringen av 

det systematiske HMS-arbeidet ved UiO, samt følge opp aktuelle problemstillinger og temaer som 

krever mer tid å sette seg inn i. HMS-workshops er åpne for alle som trenger dem i arbeidet sitt og 

verneombud er også velkommen. Deltagelsen ligger mellom 5 og 25 personer på hver workshop. Ved 

under 5 deltakere ble arrangementene avlyst. Nytt av året var en Workshop om anskaffelser av 

kjemikalier, der også ansatte i anskaffelsesmiljøet ble invitert, og en workshop om avfallshåndtering i 

samarbeid med Eiendom. 

HMS-myndigheter 

Arbeidstilsynet 
I 2013 fikk UiO pålegg om å ha et papirbasert stoffkartotek. I møte med Arbeidstilsynet ble vi enige 

om å søke dispensasjon fra forskriftenes krav, og dette ble innvilget. Dispensasjonen ble forlenget i 

2015 og gjelder frem til 8.juli 2018. Dette kravet er fjernet ved regelverksendring fra årsskiftet. Det 

jobbes med oppdatering av regelverksendring i prosedyren for stoffkartotek. 

Regelverksendringer 

Se link i avsnittet «Rammebetingelser»  

Endringer i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter i 2017: 

 Arbeidsmiljøloven  

o Arbeidstidsreglene og varslingsreglene 

 Krav til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte 

 Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen 

 Endringer i arbeidsmiljøforskriftene 

o Presisering av krav til arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring, 

Reduksjon av grenseverdier for stråledoser for øyelinser – ioniserende stråling, 

Presisering av produsentforskriften – sertifikat, Presisering i forskrift om 

administrative ordninger – Krav til sertifiseringsorgan som skal utstede sertifikat 

etter produsentforskriften   

 Det er også kommet nye endringer i arbeidsmiljøforskriften i 2018 

(http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2018/?bransjeid=5405). Dette vil bli nærmere 

beskrevet i årsrapporten for 2018.  

Statens strålevern  
UiO er pålagt innen 30. mars hvert år å levere en detaljert rapport til Statens strålevern om bruken av 

strålekilder ved UiO. Ny strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2017, og det arbeides med å 

implementere endringene. 

Helsedirektoratet  
Helsedirektoratet fører tilsyn med arbeidet med genmodifiserte organismer og godkjenner lokaler 

hvor det arbeides med genmodifiserte organismer. Det ble i 2017 gjennomført to tilsyn ved UiO 

rundt bruk av GMO. Tilsynene avdekket ett avvik, som ble lukket innen oppgitt frist. Begge tilsynene 

ble lukket.   

http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/2017/?bransjeid=5405
http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2018/?bransjeid=5405
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Brann- og redningsetat 
Enhet for HMS og beredskap følger opp tilsyn fra brann- og redningsetat i tett samarbeid med 

Eiendomsavdelingen og berørte enheter. Det har ikke vært gjennomført formelle tilsyn knyttet til UiO 

i 2017, men flere befaringer med Oslo brann- og redningsetat og Follo brannvesen. Fokus har vært på 

uerstattelige verdier ved Observatoriet, studentpuber på Blindern, dyrestall Gaustad og overnatting i 

forskningsstasjonen i Drøbak.   

Det lokale el-tilsyn 
Eiendomsavdelingen følger opp el-tilsyn. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke hatt tilsyn ved UiO i 2017. 

Samarbeid i sektoren 
HMS og beredskap har i 2017 hatt en aktiv rolle i utviklingen av den mobiltilpassede nettsiden 

Sikresiden.no. Nettsiden ble lansert i oktober, og inneholder en rekke HMS-temaer (i tillegg til 

sikkerhet og beredskap) som gir den enkelte ansatte og student i hele UH-sektoren tilgang på enkel 

og relevant informasjon og e-læringsmoduler. 

HMS-rådgiverne deltar i sektorens HMS-samlinger, og var spesielt aktive innen kjemikalie-arbeidet i 

2017. 

Anita Sandberg   

Direktør        Steinar Heid 

Enhet for HMS og beredskap      HMS-koordinator for UiO 


