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Mål/hensikt med prosjektet - Operasjonelle 

UiOs operasjonelle mål for helse, miljø og sikkerhet er å ha risiko 

under kontroll.  

 

Enheten ved UiO skal: 

• Identifisering av aktuelle HMS-risikoer 

• Konkret ansvarsplassering 

• God risikostyring og tilpasset beredskap 



Mål/hensikt med prosjektet - Langsiktige 

gevinster 

• Enhetene bruker risikostyring for å nå HMS-målet om et godt 

arbeidsmiljø.  

• Alle enheter ved UiO på sikt oppfyller HMS-regelverkets krav 

vedrørende risikovurdering. 

• Suksesskriterier:   

– Lederlinjen etterspør status på risikostyring fra 

organisasjonen.  

– Ledere på alle nivå har kompetanse på risikostyring i egen 

enhet. 

 



Resultatmål for prosjektet 

• Videreutviklet rammeverk for ledelse av HMS-risikostyring.  

• Rammeverket er testet ved 2 enheter ved UiO 

• Det foreligger risikovurderinger for kjemisk helsefare, 

biologisk helsefare, forplantningsskade, samt for støy og 

mekaniske vibrasjoner for de to pilotenhetene. 

• Ved pilotenhetene har de foretatt en grundig 

kjemikalieopprydding og oppdatert stoffregister/kartotek 

• Prosjektet ble levert innenfor planlagt tid og budsjett. 



• Forplantningsskade: arbeidsmiljøfaktorer (i dette tilfellet: biologisk, 

kjemisk, støy og vibrasjon) som kan gi uheldige helseeffekter på; 

gravide, fosteret, spedbarnet – eks. via amming, fertilitet hos 

mann/kvinne – eks. påvirke kjønnsceller 

• Regulert i aml. forskrift om utførelse av arbeid – kap. 7 

 

 



Prosjektgjennomføring 

• Tidsplan 

• Ressursbruk 

• Erfaringer fra andre virksomheter 

• Gjennomføring av to piloter: 

– Systematisk arbeidsmetodikk 



 

Krevende elementer 

 

• Valg av IT-løsning  

• Akseptkriterier 

• Detaljeringsgrad 

• Kjemikaliestyring 

• Ressurser i pilotgjennomføringen 

– NHM: Identifiserte 70 risikoer og 100 nye risikoreduserende tiltak 

– OD/IKO: Identifiserte 40 risikoer og 26 nye risikoreduserende tiltak 

 

 

 



Bow-Tie modellen 

Uønsket hendelse 

Årsak 

Konsekvens 

Barriere 

Forebygging Beredskap 



AKSEPTKRITERIER 

Sannsynlighetskategorier 
Gir et rammeverk for å vurdere sannsynligheten for at en eller flere årsaker kan utløse en 

uønsket eksponering, dersom det ikke er iverksatt noen risikoreduserende tiltak 

 

Konsekvenskategorier 
Gir et rammeverk for å vurdere alvorlighetsgraden (helsefaren) av en uønsket eksponering 

opp mot en eller flere definerte verdier 

 

Risikoaksept 
Definerer virksomhetens «risikoappetitt» - uttrykt gjennom hvilke kombinasjoner av 

sannsynlighet og konsekvens som 

– Ikke kan aksepteres 

– Kan aksepteres dersom det finnes enkle, kosteffektive avbøtende tiltak 

– an aksepteres uten tiltak 



«Prosessen» 

• Sammensetning av prosjektgruppe 

• Kjemikalierydding 

• Befaring 

• Identifisering av eventuelle risikoområder  

• Gjennomgang av risker 

• Beslutningsmøte 

• Gjennomføring av tiltak…………….? 



Risikomatrise for 1. pilot i CIM 

Støy faktorer 

Biologiske faktorer 

Vibrasjon Kjemiske faktorer Støy faktorer Biologiske faktorer 

Vibrasjon 

Kjemiske faktorer 

Støy faktorer 

Vibrasjon 

Kjemiske faktorer Biologiske faktorer 

Støy faktorer Biologiske faktorer 

Kjemiske faktorer 

Vibrasjon 



Risikomatrise for 2. pilot 2 i CIM 

Kjemiske faktorer 

Støy faktorer 

Biologiske faktorer 

Vibrasjon 

Kjemiske faktorer 

Støy faktorer 

Biologiske faktorer 

Vibrasjon 

Kjemiske faktorer 

Støy faktorer 

Vibrasjon Biologiske faktorer 

Kjemiske faktorer 

Støy faktorer 
Vibrasjon 

Biologiske faktorer 



Oversikt over tiltak i CIM 



Erfaringer av prosjektet 

• Viktig med god ledelsesforankring og at det etterspørres 

• Risikostyringsprosessene krever at det prioriteres tid til det 

administrative arbeidet i CIM/støtteverktøy 

• Korte møter med enheter som har felles problemstillinger 

• Tiltakene grupperes og antallet må begrenses 

 



Anbefaling om veien videre  

• Et viktig hjelpemiddel for ledelsens systematiske HMS arbeid? 

• Kjemikaliestyring 

• Eksponeringsregister 

• Aksept fra «linjen» 

• AMU/LAMU 

• CIM-risikostyringsmodulen – optimaliseres 

• Utvide med flere arbeidsmiljøfaktorer i risikostyringssystemet? 

• Opplæring i bruk av CIM 

• Samarbeid mellom enhetene 

 



Støttefoiler 

• Sannsynlighetskategorier 

• Konsekvenskategorier 

• Spesifikke tabeller  

Sikkerhet og beredskap ved UiO - Sikker oktober 2015 



Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighet Verdi Beskrivelse 

Svært sannsynlig 5 Daglig til ukentlig 

Meget sannsynlig 4 Ukentlig til hvert halvår 

Sannsynlig 3 Hvert halvår til årlig 

Mindre sannsynlig 2 Mellom hvert 1. og 5. år 

Lite sannsynlig 1 Hvert 5. år eller sjeldnere 



Konsekvenskategorier 

Sikkerhet og beredskap ved UiO - Sikker oktober 2015 



Spesifikke tabeller  

• Kjemiske faktorer 

– Bygger på H-setninger i SDS 

• Biologiske faktorer 

– Bygger på smitterisikogrupper 

• Støy 

– Bygger på grenseverdier i forskrift og 

konsekvenser 

• Vibrasjon 

– Symptomer og forskrift 


