
HMS-mål for  UiO 
   

 

      



Lovhjemmel 

• Internkontrollforskriften §1: 
• Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, 

skal forskriften fremme forbedringsarbeid i virksomheten  

• Internkontrollforskriften §5: 
• Virksomheten skal fastsette mål for helse, miljø og 

sikkerhet, må dokumenteres skriftlig. 
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HMS-systemet i sammenheng 

UiO 

 

HMS-systemet 

Regler 

Policyer 

Prosedyrer 

HMS-verktøy og hjelpemidler 

Felles støttesystemer 

Lover og regler 

Styring fra departementer, godkjenninger, tillatelser, mv. 



Endringer i internasjonalt HMS-klima 

• Trend nasjonalt og 

internasjonalt for større 

krav til oppfølging av 

leverandører og 

samarbeidspartneres 

HMS-system 

– At OHSAS 18001 er 

erstattet av ISO 45001 

forsterker dette 

• UiO må i større grad 

dokumentere/bevise for 

eksterne at vi har et 

fungerende HMS-arbeid 

 

 

IKOS er vertskap for et ERC-prosjekt med oppstart i 

2019. Som en del  av kontraktsforberedelser, er vi 

bedt om å utdype håndtering av en  rekke ting i 

forhold til personvern, andre forskningsetiske 

vurdering og HMS. I forhold til det siste, er vi  bedt om 

følgende: 

 

 1. "The applicant must demonstrate that the 

appropriate health and safety procedures confirming 

to relevant local/national guidelines/legislations are 

followed for staff involved in this  project" 

 2. " Detailed information must be provided on 

foreseen measures to minimize the risks to research 

participants and staff involved in this project" 

 

 Vi lurer på om dere har noen forslag om hva vi kan 

vise til her? UiOs  HMS system, risikoanalyser for 

feltarbeid, nasjonale lover... Og hva med 

implementering? Det er altså ikke nok å si at vi vil 

følge regler. 

 

Henvendelse mottatt oktober 2018 



LAMUer etterspør føringer for arbeid 

• LAMUene har i varierende grad mål og 

fokusområder for HMS 

• Følger opp fakultetsplaner 

• Ser til AMU og HMSB for føringer 
• MN-LAMU har bedt om innspill fra HMSB til LAUMs 

arbeid. 

• JF-LAMU har etterspurt AMUs HMS-planer og -mål. 
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Risiko under kontroll Styringssystem Kjemikaliebruk Psykososialt 

Langsiktig mål 

(5 års plan) 

Styret 

HMS-ROS gjennomført på 

alle fakulteter, institutter, 

museer, UB og i LOS innen 

fysisk, kjemisk, biologisk, 

psykososialt og 

organisatorisk arbeidsmiljø, 

feltarbeid, ergonomi 

Styringssystem i 

samsvar med ISO 

45001 

Kontroll på 

kjemikaliebruken 

Substitusjonsvurdering 

gjennomført for alle 

merkepliktige 

kjemikalier 

Alle enheter skal ha 

gjennomført tiltak for å 

utvikle arbeidsmiljøet 

ved enheten minst 

hvert 3. år 

Mål kommende 

år 

Udir 

HMS-ROS gjennomført på 

halvparten av instituttene 

innen minst to av 

arbeidsmiljøfaktorene 

Etablere prosedyrer: 

• Håndtering av 

farlig vare 

• Substitusjons-

vurdering 

 

Redusere antall 

kjemikalier i bruk ved 

UiO med 15 % 

Komme i gang igjen 

med 

arbeidsmiljøutviklings-

arbeidet på 1/3 av 

enhetene igjen 

Plan kommende 

år 

Udir/fakultetene 

HMS-ROS gjennomføres 

på: 

MN: KI, IBV, FAI og FI 

OD: IOB 

KHM 

MED: IMB 

LOS: EA 

Prosedyrene utvikles 

og forankres i 

samarbeid med 

fakultetene og 

verneorganisasjonen. 

Forankres. 

Etablere rammeavtale 

for kjemikalieinnkjøp 

Opprydding i 

kjemikaliebeholdning 

på instituttene 

 

Arbeidsmiljøutviklings-

verktøy forankres og 

gjennomføres på: … 

Workshop om IA 

gjennomføres på:… 

Eksempler på mål 


