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Saksliste 

Minner om Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU): LAMU har samme oppgaver og 
beslutningsmyndighet som AMU og skal følge regelverket for arbeidsmiljøutvalg. 

Aktuelle saker for LAMU 

• Uttale seg om årsplaner og/eller handlingsplaner for HMS-arbeidet innen 
verneområdet 

• Påse at disse planene følges opp 
• Velge seg et fokusområde som følges opp spesielt 
• Skademeldinger, ulykkesmeldinger (også nesten-ulykker) og andre avviksmeldinger 
• Sykefraværsstatistikk 
• Påse at det gjøres risikovurderinger 
• Påse at det gjennomføres kartlegginger av arbeidsmiljøet 
• Diskutere og komme med råd ved omstillinger 
• Vurdere behov for rutiner for mottak av nytilsatte 
• Kartlegge behov for opplæring av ledere, verneombud, medlemmene i lokalt 

arbeidsmiljøutvalg, andre ansatte, studenter 
• Lokale byggesaker (§18-9) 
• Læringsmiljøsaker 
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AGENDA 

VEDTAKSSAKER 

ingen 

ORIENTERINGSSAKER  

Sak 01/17  Faste orienteringssaker  

a. Aktuelt fra ledendeverneombudet 
b. Aktuelt fra Instituttleder 
c. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten 
d. Aktuelt fra HMS-team på IBV 
e. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen 
f. Aktuelt fra fagutvalgene 

 
Sak 2/17 Ledelsens gjennomgåelse 2016 

Se vedlagt gjennomgåelse (fra s 2, 37 sider) og tiltaksliste (fra s 39, 11 sider). 
Vedleggene til gjennomgpåelsen er ikke vedlagt. .  

Sak 3/17 Inneklimaundersøkelse KB-hus 2017 
Se vedlegg (fra s 50, 6 sider) 
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ORDLISTE	
• AF= Avdelinge for fagstøtte (Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av 

administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon.) Etikk ligger 
organisatorisk i LOS i denne avdelingen.  

• CLP= Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger 
(kjemikalier) skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. De skal også 
emballeres på en forsvarlig måte. Reglene om klassifisering, merking og emballering omfatter både 
kjemikalier som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk. For mer informasjon: 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Klassifisering-og-
merking-av-kjemikalier-CLP/ 

• CMR stoffer kategori 1A og 1B, se CMR og Farekategori nedenfor 
• CMR stoffer kategori 2, se CMR og Farekategori nedenfor 
• CMR= Det er kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige 

egenskaper. 
• EA= Eiendomsavdelingen 
• ECOonline= IT- selskap og database. EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med 

fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som 
mulig.  I en felles database knyttes produsenter, selgere eller forhandlere av kjemikalier sammen 
med de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikaliene. Databasen inneholder lovpålagt 
informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Dermed settes 
virksomheter i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø. 

• EHMSB= Enhet for HMS og beredskap er UiOs særskilte kompetanseenhet innen fagområdene 
arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. Sikkerhet dekker både "security" og "safety". Ligger under 
UiO: Ledelsen og støttenheter 

• Farekategori: Oppdeling av kriterier innenfor hver fareklasse som spesifiserer farens 
alvorlighetsgrad. Kategori der Katergori 1A og 1B - ofte er forbundet med en fare, mens Katergori er 
forbundet med en advarsel.  

• FVA= fast vitenskapelig ansatt 
• GHS = ”Globally harmonised system of classification and labelling of chemicals” er et globalt initiativ 

i FN-regi om innføring av felles kriterier for klassifisering og merking av farlige kjemikalier i alle FN-
land. EU/EØS har vedtatt en forordning (Classification, Labelling and Packaging – CLP) som 
gjennomfører GHS.  

• GHS08 kjemikalier= Kjemikalier market med dette varsel merket er eller kan være kronisk 
helsefarlig.  

• Gjønn Kjemi Helse Sør-Øst= Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg 
kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over 
kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020. https://sykehuspartner.no/nyheter/gronn-
kjemi-i-helse-sor-ost 

• HMS-i= HMS-i=HMS-k i seksjonene_ Formålet med lokal HMS-koordinator-funksjonen er å bistå 
seksjonsleder med å ivareta sitt HMS-ansvar. 

• HMS-k= HMS-koordinator: Formålet med lokal HMS-koordinator-funksjonen er å bistå 
instituttleder med å ivareta sitt HMS-ansvar. 

• HSØ=Helsefortakene på sør og østlandet: https://www.helse-sorost.no/ 
• IBV= Instiutt for biovitenskap 
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• Kandidatlisten= Liste over stoffer med svært betenkelige egenskaper (Substances of Very High 
Concern, SVHC), og kandidater til vedlegg XIV som er en liste over stoffer som ikke kan anvendes 
uten at det er innvilget godkjenning. Leverandør av slike stoffer og av stoffblandinger og produkter 
med minst 0,1 % av et stoff på kandidatlisten skal gi informasjon om dette til sine kunder. Fra 1. 
desember 2011 må alle framstillere eller importører av produkter melde fra til ECHA hvis deres 
produkt inneholder mer enn 0,1 prosent av et stoff på kandidatlista og mengden er mer enn 1 tonn 
pr. år. 

• LOS= LOS består av UiOs sentrale ledelse: Rektorat og universitetsdirektør, Enhet for lederstøtte, 
Enhet for internadministrasjon, Enhet for helse, miljø og sikkerhet, Enhet for bedriftshelsetjeneste 
og fem administrative støtteenheter. Les mer om ansvarsområder, oppgaver og utvikling (pdf) 

• LVO= Ledende verneombud 
• MN-fak=Matematisk naturvitenskapelig fakultet 
• MVA 
• PLIVO= (en forkortelse for pågående livstruende vold) er en prosedyre for samvirke mellom politiet, 

brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved hendelser der det utøves livstruende vold mot 
flere personer.[1] Prosedyren ble utviklet for en bedret nasjonal beredskap etter terrorangrepet 22. 
juli 2011.[2] 

• PSOP= Procedures that describe a general method for e.g. DNA-isolation, use of various solution etc. 
• SOP= Alle arbeidsoppgaver hvor man arbeider med kjemikalier, biologiske faktorer, genmodifiserte 

organismer, forplantningsskadelige faktorer, støy, mekaniske vibrasjoner og/eller strålekilder skal 
man gjøre en risikovurdering. På IBV er forskningsmessig bruk av kjemikalier, biologiske faktorier 
(bakterier, virus, sop etc), fysiske faktorer, strålekilder (åpne strålekilder og andre) beskrevet i våre 
SOPer. I SOPene finner du beskrivelse av prosedyren med risikovurdering og avfallshåndtering. I 
tillegg skal det beskrives om substitusjon er vurdert der det er aktuelt. 

• SSOP= Procedures that describe how to make various solution e.g. 1M HCl, 6% perchlo 
• Substitusjon av kjemikalier= Å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser står øverst på listen 

over tiltak for å verne arbeidstakerne mot risiko i forbindelse med arbeid med kjemikalier og 
biologiske faktorer.Dette hjelder spesiet de CMR stoffene. Disse er merket med GHS08.  Handler om 
å erstatte eller fase ut farlige kjemikalier. Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan 
erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for 
arbeidstakerne. Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som medfører risiko for kreft, skader på 
arvestoffet, reproduksjonsskader og allergi. Kravet om erstatning av farlige kjemikalier er hjemlet i 
arbeidsmiljøloven § 4-5 og produktkontrolloven § 3a. 

• UiO=Universitetet i Oslo 
• Varselord: Ord som angir farens relative alvor; Det skilles mellom følgende to nivåer: 

”fare” – varselord som angir de alvorlige farekategoriene 
”advarsel” – varselord som angir de mindre alvorlige farekategoriene.  

• VO= Verneombude 
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OR 

1 Introduksjon 
Formål med ledelsens gjennomgåelse er å sikre at ledelsen gjennomgår HMS-systemet med jevne 
mellomrom for å sikre at det fungerer og vurdere forbedringer. Ledelsens gjennomgåelse er beskrevet i 
Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse.  
 
1.1 IBV organisasjon 

Totalt har IBV ca 1000 studenter og ansatte; 119 fast ansatte, 200 midlertidige, 650 bachelor og master 
studenter.  
 
IBV har hatt samme organisering siden sammenslåingen i 2014. I løp av 2016 endres organisasjon ved at 
seksjon for infrastruktur innfases i forskningsseksjonene. Formelt vil dette være på plass 1.1.2017. Samtidig 
er verkstedet fra 1.1.2016 blitt en del av FI. Dermed vil endringen der seksjon for Infrastruktur infases i 
foskningseksjonene påvirke 12 teknisk ansatte på IBV.  
 
Formelle ledere med personalansvar per 1.1.2017 (endring fra 2016):  

• Instituttleder- Nivå 3: 1  
• Seksjonsleder - Niva 4: 6 (-1) 
• Avdelingsleder - Nivå 5: 6 (+4)  

 
I tillegg har IBV ledere i form av 53 professorer / 1. amanuensis som kan ansees som ledere på nivå 5. Dette 
gjelder også noen av de MVA som er prosjektleder / PI. I tillegg har IBV en teknisk og administrativ stab på 
72, hvorav 47 er ingeniører og teknikere. Hvorav noen er arbeidsledere uten personalansvar.  
 
1.2 HMS organisasjon 

Instituttleder: Leder har ansvaret for HMS-arbeidet. Leder støttes av lokal HMS-koordinator, enhetens 
personalsjef, Enhet for HMS, Avdeling for personalstøtte og Eiendomsavdelingen. Instituttleder første 
halvdel av 2016 var Finn-Eirik Johansen, Stein Kaartvedt var midlertidiginstituttleder, ny leder fra 1.1.2017 
er Rein Aasland.  

HMS-koordinator Formålet med lokal HMS-koordinator-funksjonen er å bistå leder med å ivareta sitt 
HMS-ansvar. HMS-k rapporterer direkte til Instituttleder. HMS-k er Kathrine Schou.  

Seksjonslederne på IBV: Leder har ansvaret for HMS-arbeidet i sin enhet 
Seksjonsleder støttes av HMS-ingeniør. 

1 AKVA:    Stein Kaartvedt 
2 BMB:    Fahri Saatcioglu – Pål Falnes fra oktober 2016 
3 CEES:   Anne K. Brysting 
4 EVOGENE:  Paul E. Grini 
5 FYSCELL:  Marianne Fyhn 
6 ADMISTRASJONEN:  Maren Onsrud 
7 INFRA:   Kathrine Schou (fases inn i forskningseksjonene formelt fra 1.1.2017) 
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Seksjonenes HMS-koordinator (HMS-i): Formålet med seksjonenes HMS-koordinator-funksjonen er å 
bistå seksjonsleder med å ivareta sitt HMS-ansvar. Hvilke oppgaver ivaretas av HMS-team er ikke formelt 
klar gjort. Forslag til stillingsbeskrivelse Lab-mangerder HMS oppgaver ingår se vedlegg 3.1.  

1 AKVA: Berit Kaasa 
2 BMB: Anders Moen 
3 CEES: Nanna Winger Steen 
4 EVOGENE: Cecilie Mathiesen 
5 FYSCELL: Tove Klungervik 
6 FELT: Anders Herland 
7 ALLERGENER OG ARBEID MED DYR: Ben Wetzel 

HMS-team: består av alle HMS-i og ledes av HMS-k.  

Organisasjonskart;  

 

 
1.3 Utfordring  

1.3.1 HMS 
På IBV favner HMS arbeid i laboratoriet, i felt og generelt arbeidsmiljø. Til en hver tid arbeider ca 200 
ansatte og masterstudenter selvstendig på lab med egen forskningsaktivitet. Med et spenn fra biokjemi og 
molekyler til labarbeid med organismer har instituttet en omfattende virksomhet. Laboratoriesikkeheten tar 
derfor mye av oppmerksomheten i HMS arbeidet på IBV.  
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Nesten alle som jobber på lab arbeider med faremerkete kjemikaler, i tillegg til at mange jobber med 
biologisk faktorer (e.g. Mikroorganismer), fysiske faktorer, GMO, planter og dyr. Vi har feltarbeid; fra 
maritime til høyfjell, fra Oslo til Svalbard, samt i Afrika og Asia.  
 
I tillegg skal vi drive utvikling av arbeidsmiljø med mål om et godt Arbeidsmiljø. I Strategi 2020 står det:  
”Akademisks miljø er ofte preget av en konkurranse-og kritikk - kultur. Instituttets kjerneoppgaver utføres 
eller ledes i hovedsak av de fast vitenskapelig ansatte, og hard konkurranse ligger til grunn for deres 
stilling. Fortsatt suksess i arbeidet er i stor grad preget av konkurranse, internt og eksternt, spesielt når det 
gjelder forskningsfinansiering. Det er viktig at man er bevisst på dette og at man på instituttet arbeider 
aktivt for en kollegial kultur preget av åpenhet, sjenerøsitet og gjensidig støtte 
 
De fast vitenskapelig ansatte kan ikke utføre kjerneoppgavene alene, andre yrkesgrupper er essensielle for 
dette. Instituttet skal kjennetegnes ved at ulike yrkesgrupper har gjensidig respekt, faglig og personlig, for 
hverandre og støtter hverandre i utføring av sine oppgaver. Gode administrative tjenester skal lette de 
vitenskapelige ansattes hverdag, og de vitenskapelig ansatte skal bidra til administrasjonen lettere får 
utført sine forvaltningsoppgaver. En god personalpolitikk skal sørge for at alle medarbeidere involveres og 
inkluderes og får gode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon.” 
 
1.3.2 Etikk 
Forskingsetikk er beskrevet de sentale nettsiden. Det står det: Universitetet har ansvar for å sikre at 
forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, bl.a. i universitetsloven, forvaltningsloven, og i 
vilkår fra eksterne finansieringskilder. Instituttlederne og dekanene skal kontinuerlig følge opp at rammene 
overholdes. Den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god 
forskningsskikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper, og innenfor fastsatte rammer. Her der det 
mange gode lenker til lovverk, NENT.  
 
UiO har et forskningsetisk utvalg ledetg av Kristin Flagstad. Enkelte fakulteter som TF og psykologisk instiutt 
har egne utvalg.  
 
Overlapp mellom etikk og HMS 
Å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser står øverst på listen over tiltak for å verne arbeidstakerne 
mot risiko i forbindelse med arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. Dette er også etikk, men 
beskrives også i generell HMS.  
 
UiOs 10 bud for god forskningsetikk  

1. Du skal innrette deg etter både rettigheter og plikter i loven om akademisk frihet. 
2. Du skal være deg bevisst at ærlighet er en absolutt betingelse for vitenskapelig arbeid. 
3. Du skal handle i overensstemmelse med det etiske regelverk som gjelder på ditt forskningsområde. 
4. Du skal gi anerkjennelse til kolleger og kunnskapskilder som har betydning for din egen forskning. 
5. Du skal, så sant det er mulig, delta i et kollegialt fellesskap som kommuniserer og analyserer 

forskningens metoder og resultater. 
6. Du skal kunne gjøre rede for hvordan du forvalter midler som er stilt til din disposisjon. 
7. Du skal sørge for at dine vitenskapelige resultater er solide nok til å støtte konklusjonene dine, og for 

at rådata/kildeinformasjon for publikasjonene er tilgjengelige. 
8. Du skal følge reglene for vitenskapelig publisering innen ditt fagfelt. 
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9. Du skal la forskningsformidlingen være nøktern; konsekvenstenkningen bør omfatte både mulig 
nytte og mulige etiske dilemmaer. 

10. Du skal vedlikeholde og videreutvikle din vitenskapelige kompetanse. 
 
Forskningsetikk er også beskrevet på ansatt sidene. Her beskrives regelverk og forskningsetikk. Disse sidene 
inneholder  
 

• Forskningsetikk: Forskningsetikk viser til et sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger 
som regulerer vitenskapelig virksomhet. UiO og forskeren har et ansvar for at forskningen utføres i 
samsvar med disse. 

• Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning: Kvalitetssystemet ved UiO skal 
bidra til at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres slik at etiske, medisinske, 
helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas. 

•  
• Personvern i forskning: Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger elektronisk og 

som ikke er innenfor medisinsk eller helsefaglig forskning, skal meldes til Norsk senter for 
forskningsdata (NSD). 

• Regelverk og retningslinjer for forskning: Regelverk og retningslinjer for UiOs forskning. 
 
1.3.3 Beredskap 
Det meste av beredskapsaktivitene foregår i regi av MN-fak. Det har vært uklare roller. Det bør gjøres 
en rolleavklaring mellom IBV og MN-fak.  
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2 Sammenfatning 
 
2.1 Resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og 

med andre krav som organisasjonen pålegger seg  

Viktige faktorer for å lykkes i HMS arbeidet er at alle ansatte har god HMS-kompetanse, bruker sin HMS-
kompetanse og har en arbeidskultur der HMS inngår.  
 
2.1.1 Revisjoner og vurderinger 
Det ble ikke gjennomført noen HMS-internrevisjoner ved IBV i 2015.  
 
Tiltak 

1. Bistå MN-fakultet i eventuelle HMS-internrevisjoner 
2. Forslå eventuelle områder vi ønsker revisjon.  

 
 
2.1.2 Intern vurdering av samsvar 

2.1.2.1 HMS rammeverk 
HMS-stab er ansvarlig for at den generelle samsvarsvurdering av HMS-regelverket og felles HMS-prosedyrer 
ved UiO (lenke) er oppdaterte. Samtidig er IBV ansvarlig for å gjøre samsvarsvurdering i vår egen virksomhet 
som gjelder spesielt for vår virksomhet. For IBV gjelder dette for eksempel det maritime lov og regelverk. 
Enhetens leder skal sørge for at det finnes lokale prosedyrer som utdyper de generelle prosedyrene for UiO 
der det er nødvendig, samt at disse oppdateres ved behov. I tillegg er enhetens leder anvarlig for at dette er 
kjent og følges av ansatte. Avvik fra dette rapporteres.  
 
Enhet for HMS og beredskap (EHMSB) skal oppdatere samsvarsvurderingen og vurdere om lov og regelverk 
endringer har betydning for HMS-systemet ved UiO. EHMSB skal: 

• oppdatere UiOs felles HMS-system ved behov.  
• informere enhetene om endringer som er gjort i samsvarsvurderingen. 

 
HMS-systemet til UiO og dets mål og policyer, organisering og roller og prosedyrer er beskrevet her: lenke. 
IBV sine 17 prosedyrer er beskrevet; to nye prosedyrer er skrevet og to er oppdatert lenke.  
 
IBVs prosedyrer:  

1. Laboratoriejournal 
2. Lokal prosedyre for generelle regler på IBVs – laboratorier (NY: 16.11.2016) 
3. Lokal prosedyre for gjester ved IBV (uendret) 
4. Lokal prosedyre for HMS opplæring og adgangskontroll ved IBV (oppdatert: 

14.2.2017) 
5. Lokal prosedyre for renholdere ved IBV (uendret) 
6. Prosedyre for anskaffelse, oppbevaring og håndtering av kjemikalier (uendret) 
7. Prosedyre for arbeid med biologiske faktorer (uendret) 
8. Prosedyre for arbeid med forsøksdyr (uendret) 
9. Prosedyre for arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) (uendret) 



Universitetet i Oslo 
 

 

Skjema for ledelsens gjennomgåelse Dokumentnr. i ePhorte:  
2012/11454-36 
Side : 11 av 83 

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA 

 Dato : 24.09.2012  
Utgave : 1 

 

 

10. Prosedyre for arbeid med GMO-planter Fytotronen (NY: 15.9.2016) 
11. Prosedyre for avhending av kjemikalier (uendret) 
12. Prosedyre for bruk av avtrekkskap og punktavsug (uendret) 
13. Prosedyre for bruk av sikkerhetsbenker (uendret) 
14. Prosedyre for GMO-dyr (uendret) 
15. Prosedyre for håndtering av avfall, inkludert avfall fra laboratorier (oppdatert 8/2-17) 
16. Prosedyre for Kristine Bonnevies hus (uendret) 
17. Prosedyre for utarbeiding av Standard operasjonsprosedyre med risikovurdering (SOP) (uendret) 
18. Prosedyre for verkstedet (UTGÅR) 

 
I tillegg har IBV Fartøyshåndboka. Den ble siste oppdatert i 2016.  
 
Tiltak 
ingen 

2.1.2.2 Risikovurdering og substitusjon - HMS i praksis 
HMS-risikovurdering og substitusjonsvurdering er lovpålagt. Det er ikke noe vi gjør fordi vi vil, men fordi vi 
må. Formålet med risikovurdering på IBV er at vi gjør det som vi skal. Dette gjelder utdanning 
(laboratoriekurs og feltkurs) og forskning (i laboratoriet og i felt). 
 
Hva må risikovurderes? På IBV er forskningsmessig bruk av kjemikalier, biologiske faktorier (bakterier, 
virus, sop etc), fysiske faktorer, strålekilder (åpne strålekilder og andre) beskrevet i våre SOPer. I SOPene 
finner du beskrivelse av prosedyren med risikovurdering og avfallshåndtering. I tillegg skal det beskrives om 
substitusjon er vurdert for alle CMR-kjemikalier . 
 
Tilsammen har instituttet ved utgangen av 2016 over 318 risikovurderte prosedyrer. I løp av 2016 ble det 
utarbeidet 66 nye risikovurderte arbeidsprosedyrer. Dette er et fremskritt fra 2015. Se oversikt over antall 
risikovurderte prosedyrer man i figuren nedenfor. Ut fra antall produserte risikovurderinger siden 2013, bør 
et realistisk mål for 2017 være at det skrives minst 100 nye SOPer.  
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I 2016 SOPene ble endret slik at de også inkluderer en substitusjonsvurdering. Se P-SOP 191 Standard 
procedure for EM Reynold's Lead Citrate Staining eller S-SOP 004 Preparing antibiotic, fungicide and 
herbicide stock solutions. I 2016 ble utført 77 substitusjonsvurderinger på alle nye SOP samt at en del gamle 
risikovurderinger ble oppdatert.  
 
Substitusjon kan også utføres på et høyere plan en hva som beskrives i SOPene som  

• Ved å lage stokkløsninger har man utført en substitusjon ved at færre ansatte blir eksponert 
• Ved å benytte ferdig lagde løsninger blir arbeidsprosessen også få mindre risiko. 
• Ved å ha egne rom der kjemikalier  

 
I det systemet vi har i dag er dette vanskelig å måle. UiO har et ECOonline-samarbeid med HELSE SØR-ØST 
(HSØ). Det er HSØ st som er vår superbruker i ECOonline. I HSØ har mange ansatte som andimistrerer 
ECOonline. HSØ har også et Faglig forum for kjemikaliesikkerhet i samarbeid med andre sykshusmiljøer. 
For mer info se https://sykehuspartner.no/nyheter/gronn-kjemi-i-helse-sor-ost. Grønn kjemi i HSØ har 
også utviklet systemer og verktøy i ECOonline for å dokumentere substitusjonsarbeid. Det bør IBV vurdere.  
 
Men gjør vi det vi må?  
Å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser står øverst på listen over tiltak for å verne arbeidstakerne 
mot risiko i forbindelse med arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. Dette hjelder spesiet de CMR 
stoffene. Disse er merket med GHS08.  
 
Selv om vi har 318 risikovurderinger og at det i flere av disse benyttes mange kjemikalier er det grunn til å tro 
IBV må for å utvikle flere SOPer. Selv om alle faremerkete kjemikalier skal være risikovurdert, har vi et 
spesielt fokus på kjemikalier merket med GHS08. I ECOonline er det beskrevet 742 GHS08 kjemikalier. Av 
de tilgjengelige risikovurderte prosedyrene kommer det tydelig fram på de mest oppdaterte om GHS08 
inngår. For de 75 nyeste og mest oppdaterte PSOP i 2016 inngikk GHS08 kjemikalier i 28/72 prosedyrer. For 
de 13 nyeste og mest oppdaterte SSOP i 2016 inngikk GHS08 kjemikalier i 3/10 prosedyrer.  
 
Kun fire SOP tilgjengelig på nettsidene er knyttet opp mot kursvirksomhet. Dette gjelder fysiologi prosedyren 
P-SOP-178-181 knyttet til kurs MBV3050. Dette dekker ikke kursvirksomheten vår.  
 
Oversikt over hvilke kurs hvor det er behov på HMS-informasjon se vedlegg 3.2 
 
Tiltak Risikovurdering 
• Risikovurderinger minst 80 nye SOP og 50 oppdateringer av eksisterende SOPer. Sjekker underveis 

kvalartalsivis eller i hvert semester hvordan vi ligger ann 
• Særlig prioritert er (etter definisjoner til Gjønn Kjemi Helse Sør-Øst):  

o Stoffer som er eksplosive 
o Stoffer på kandidatlisten (https://echa.europa.eu/candidate-list-table) 
o CMR stoffer kategori 1A og 1B 
o CMR stoffer kategori 2 
o Allergener 
o Akutt giftige 

• Vurdere samarbeid med HSØ 
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• Risikovurdering: Risikovurdering av undervisning må på agendaen?  
 

2.1.2.3 HMS-opplæring- HMS modul 1-10 
For generell HMS opplæring henvises det til generell "Prosedyre for HMS-opplæring". Formålet med HMS 
modulene er å sikre at arbeidstakere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere på alle nivåer 
skal ha nødvendige opplæring i oppgaver og ansvar når det gjelder arbeidsmiljøet.  
 
Seksjonsleder AKVA, BMB, EVOGENE og FYSCELL mangler dette kurset. I tillegg bør man vurdere om alle 
avdelingsledere og professorer også burde ha dette kurset.  
 
Verneombudene skal to HMS modul 1-7. Alle verneombud har 6-10 HMS grunnkurs. Noen vara verneombud 
har tatt HMS grunnkurs, selv om dette ikke er et krav.  
 
Alle ledere skal ta HMS modul 5. Seks ledere har følgt obligatorisk for ledere per 1.1.2017 (modul 5).  
 
Se vedlegg 3.4 for alle på IBV som er registret med modul 1-6.  
 
Tiltak HMS opplæring for VO og ledere 
• Alle ledere skal innen V2018 ha tatt HMS grunnkurs modul 5.  
• Alle nye VO skal innen H2017 har tatt de nødvendige HMSgrunnkursen 
 

2.1.2.4 HMS opplæring: Farlig arbeid for laboratorier 
Formålet med HMS opplæring er viktig ledd i å heve kvaliteten på HMS på IBV. Alle som arbeider i lab på 
IBV skal fylle ut en egenerklæring. Dette er nødvendig for tilgang til laboratoriene på IBV. 269 ansatte har i 
perioden 26.6.2014 til 31.12.2016 utfylt egenerklæring på lab for ansatte. I henhold til IBVs HMS-opplæring 
prosedyre skal all som arbeide på lab som et minimum har to kurs i farlig arbeid: laboratoriesikkerhet og 
personligverneutstyr. Masterstudenter skal ta HMS0503 ved oppstart til master, HMS0503 er også 
tilgjengelig som et alternativ for PhD studenter. Dette er ikke tilgjengelig for ansatte - ennå.  
 
HMS kursene i farlig arbeid arrangeres av EHMSB og 
skal registreres i HR portalen. Alle ansatte og studenter 
som skal ha tilgang til lab må fylle ut et skjema om de 
har tatt disse kursene eller ikke. EHMSB sender ut 
halvårsoversikter. Den enkelte leder kan se rapport for 
egne ansatte i HR-portalen; se HMS-kvalifikasjoner 
her: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sap/hr-portalen/leder/rapport-
resultater-veiledning.html 
 
Antall ansatte som har tatt obligatoriske kurs i farlig 
arbeid er per 31.12.2016 ’for Personligverneutstyr 49 og 
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66 for henholdsvis EHMSB-rapport og egenerklæring, mens for lab.-sikkerhet er tallene 50 og 150. I tillegg 
tar alle masterstudenter (104) HMS0503. Det er viktig å finne ut av hva denne forskjellen skylles. Det er også 
mange som i sin egenerklæring oppfører at de skal ta obligatorisk kurs. Dette bør følges opp tettere.  
 
Oversikt Sikkerhetskurs  
Personligverneutstyr Laboratoriesikkerhet 

  
 
Oversikt over hvem som har tatt de ulike obligatoriske kursene se kursoversikten i vedlegg 
3.3.  

• Administrasjon og infra 
• AQUA 
• BMB 
• CEES 
• EVOGENE 
• FYSCELL 

 
Tiltak HMS opplæring farlig arbeid - labsikkerhet 
• Vurder løsninger for labsikkerhetsopplæring (gjelder både personlig verneutstyr og labsikkerhet) i form 

av elektroniske HMS-kurs som blir tilgjenglige for ansatte eller klasseromsundervisnings som i dag.  
• Be fakultetet om et bedre og sikrere system for registrering og dokumentering av ansatte som har tatt 

obligatorisk opplæring.  
• Våre ansatte postdoktorer, forskere, professorer/amenuensiser og Ph.d. studenter skal ta 

labsikkerhetskurset i løp av første år man er ansatt.  
 

2.1.2.5 HMS i felt  
Formålet med HMS opplæring er viktig ledd i å heve kvaliteten på HMS på IBV. I henhold til UiOs og IBV 
HMS-opplæring prosedyre er det ingen krav til opplæring i farlig arbeid knyttet til feltarbeid. For 
masterstudenter med feltarbeid skal alle ta HMS0504 ved oppstart til master, HMS0504 er også tilgjengelig 
som et alternativ for PhD studenter. Dette er ikke tilgjengelig for ansatte - ennå. 
 
I felt skal også alle feltansvarlige påse at feltarbeidet er risikovurdert. Det er totalt levert inn 43 feltkort for 
feltansvarlige i 2016 for felt i forsknings og undervisningssammenheng. Alle feltkortene ble gjennomleste av 
HMS-k eller HMS-i felt eller ledende verneombud. I de aller fleste tilfeller var det ikke behov for 
tilbakemelding, men i noen tilfeller var det behov for det. Disse nettskjemaene kunne vært enklere og 
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administrere; feltansvarlig må be feltdeltager videre sende nettskjema for å sikre at disser er utfylt, vanskelig 
å knytte feltansvarlig og risikovurdering til alle deltagerne, vanskelig å se hvilke risikovurdering som er kurs 
og hvilke som er forskningsaktivitet, etc. IBV bør be fakultetet finner et bedre system eller optimalisere 
eksisterende.  
 
For mer informasjon om risikovurdering av feltarbeid se vedlegg 3.8 
For mer informasjon om hvilke kurs hvor felt arbeide inngår se vedlegg 3.9 
 
Tiltak HMS i felt 
• Vurdere optimalisering nettskjema HMS felt 
• Vurdere opplæring i felt for ansatte som for studentene.  
 

2.1.2.6 Endret prosedyre for HMS opplæring og risikovurdering av oppgave for MSc 
studenter-alle skal ta HMS0503. HMS opplæringene tilbys også PhD studentene 

Prosedyrer for lokal HMS opplæring er endret slik at det nå står at obligatorisk HMS opplæring for Studenter 
og PhD-studenter på lab og i felt er:  
 
For studenter på MN-fak består HMS-opplæringen av 7 emner fra høsten 2015: 

• HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø 
• HMS0502 - Utviklende læringsmiljø 
• HMS0503 - Laboratoriesikkerhet 
• HMS0504 - Feltsikkerhet 
• HMS0505 - El-sikkerhet 
• HMS0506 - Klinikksikkerhet 
• HMS0507 – Brannsikkerhet 

 
På IBV forventer vi at ALLE master- og PhD-studenter tar en oppfriskning av HMS0503 og HMS0504 ved 
kontraktstart. Dette registreres gjennom studieadministrasjonen. Disse HMS-kursene er elektroniske og kan 
utføres når og hvor som helst. Det forventes at alle som er veiledere og lærere for studenter og PhD studenter 
setter seg inn i innhold i de kursene som studentene deres har. 
 
I tillegg er risikovurdering av masteroppgave endret. For interne oppgaver som utføres på Kristine Bonnevies 
hus forventes det at veileder sammen med student finner frem hvilke generelle prosedyrer som er aktuelle. I 
tillegg beskrives aktuelle risikovurderte prosedyrer (SOP). Hvis risikovurdert prosedyre mangler skal dette 
også komme frem. 
 
Risikovurdering av masteroppgaver arkiveres av studieadministrasjonen. For mer informasjon kontakt 
studieadminiatrasjonen.  
 
Tiltak HMS opplæring og risikovurdering av master oppgaver 
• Kan denne delen av masteroppgavekontrakten gjøres elektronisk slik at denne informasjonen er enklere 

tilgjengelig for studieadministasjonen og HMS team.  
• Vurdere hvordan risikovurdering av masteroppgaven dokumenteres i avhandlingen  
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• Vurdere om HMS opplæringene også skal tilbys PhD studentene  
• Vurdere om at krav om HM0503 for alle eller om det er tilstrekkelig kun for studenter som ikke har 

HMS0503 om å ta denne modulen igjen. Det er viktig at all HMS opplæring har en verdi. Derfor bør 
repetisjonen gjøres ved bruk av andre virkemidler. 

•  
 
 

2.1.2.7 Etikk 
Dette punktet har tidligere ikke vært med i ledelends gjennomgang i HMS.  
 
Kartlegging av eksisterende tiltak er beskrevet i ”Kartlegging av eksisterende tiltak for opplæring og god 
vitenskapelig praksis” se vedlegg 3.  
 
Per 31.12.2016 hadde IBV 2 REK søknader lag liste.  
 
Tiltak Etikk 

• Gjøre informasjon om etiske spørsmål i forskning og utdanning tilgjengelig for alle ansatte legge 
dette under HMS 

• Vurdere en arkiveringsrutine for REK 
• HMS feltet er godt dekker av spesifikke sikkerhetskurs og modulbasert opplæring, det er ikke 

forskningsetikk. UIO bør vurdere et tilbud for ansatte. 
• Vurdere arkiveringsrutiner rundt andre lovpålagte godkjenninger.  
 

 

2.1.2.8 Beredskap  
Dette punktet har tidligere ikke vært med i ledelends gjennomgang i HMS.  
 
PLIVO 
UiO tilbyr ansatte et nytt kurs i PLIVO. Kurset skal sette deltakerne i stand til å planlegge og lede forsvarlige 
handlinger under stress, med særlig vekt på situasjoner der væpnede personer utgjør en fare for studenter og 
ansatte. Målgruppen er forelesere ved UiO.  
 
Vi har ikke lykkes med dette på IBV. Nærmest ingen av våre ansatte har vist interesse av dette. Det er kun top 
professorer som har tatt dette kurset. Muligens fordi kurser per i dag er på 5,5 timer.  
 
Brannvern 
UiO tilbyr Etasje og avdelingsansvarlige kurs. Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller 
avdelingsansvarlig. Målgruppen er Etasje og avdelingsansvarlige ved UiO.  
 
http://www.uio.no/om/hms/brannvern/branninstruks-etasjeansvarlige.pdf 
 
På IBV har vi 36 Etasje og avdelingsansvarlige. Av disse har 9 tatt obligatorisk HMS brannvernsopplæring.  
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Oversikt over etasjeansvarlig se vedlegg.  
 
Opplæring i brannvern 
Ny ansatte skal sette seg inn i:  
http://www.uio.no/om/hms/brannvern/om-
brannvern.html 
https://www.uio.no/om/hms/brannvern/generell-
branninstruks.pdf 
 
Dette må inn i mottak av nye ansatte og studenter.  
 
Beredskapsøvelse i brannvern KB-hus 
Dette koordineres av driftsleder på KB-hus.  
 
Det skal være en planlagt øvelse med etasjeansvarlige, pluss og forbindelse med røykutvikling og annet som 
løser ut brannalarmen. Dette har ikke vært utført siden områdene ble slått sammen i 2014. Siste øvelse var i 
2014. Avdelingsleder/områdeleder Nedre Blindern er ansvarlig for dette. Det skal møter med 
etasjeansvarlige en gang i året. Etasjeansvarlige skal rapportere månedlig til Område leder. Dette skjer heller 
ikke.  
 
Hva skjer i en beredskapssituasjon hva er IBVs ansvar, MN og UiO?  
Alvorlige beredskapssituasjoner blir raskt tatt over av MN-fak og/eller UiO sentralt. Det viktigste for IBV 
innen beredskap er å bistå fakultetet med innsikt i aktivitet, informasjon og risiko forhold. Instituttet må 
delta på beredskapsmøter og kartlegginger som utføres under ledelse av MN-fak., som: 
 

• Gjennomføring av tiltak 
• Bestilling fra EHMSB 
• Bekjentgjøre rutine for ansatte og studenter som skal på reise (generelle reiseråd, ikke relatert til 

feltarbeid). Se sentrale rutiner. 
• Avklare organisatoriske brannverntiltak i forskningsstasjoner (spesielt bygg med overnatting). 
• Verifisere sikringsrutiner knyttet til bruk av forskningsfartøy, spesielt relatert til besøk av 

skoleklasser. 
 
ROS-analyse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
ROS-analyse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble på begynt i 2016.  
IBV har deltat på MN-fak Risiko- og sårbarhetsanalyse 19.09.2016 - 30.11.2016. Risikovurdering av Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vært utført med vekt på uønskede hendelser som kan kreve 
beredskap- og krisehåndtering. Dette er et resultat av pppfølging av KDs styringsdokument for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Arbeidet er ledet av Trond Gran Larsen 
(brannvernrådgiver, enhet for HMS og beredskap).  
 
Mer informasjon ligger i CIM: https://uio-cim.no/?sso=1 
 
Tiltak - beredskap 
• Opplæring brannvern må inn i mottak av nye ansatte og studenter.  
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• Opplæring: Identifisere hvilke beredskapskurs som er så viktige at alle MÅ ta dem -spesielt den 
obligatoriske HMS opplæringen i PLIVO og Brannvern.  

• For IBV gjenstår det fortsatt å gi tilbakemelding til MN-fak. på ROS analysen 
• Be beredskapsleder MN-fak om å vurdere behov for øvelser på IBV 
 
 
 
2.2 Resultater av deltagelse og konferering 

2.2.1 Verneombudets deltagelse i HMS-arbeidet. 
LAMU har også fungert som et HMS-dialogmøte mellom ledende verneombud, vara for dette og ledelsen ved 
IBV. 
 
Vernombud 01.01.2015 - 31.12.2016: 
Vernombud: Seksjon: Vara: 

Ibrahim Hujaleh Seksjon for Administrasjonen, IT-avdelingen og 
Innkjøpskontoret (ADM) Kyrre Grøtan 

Rita Amundsen Seksjon for Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA) Stein Fredriksen 

Cathrine Fagernes Seksjon for Fysiologi and cellebiologi (FYSCELL) Bård Mathiesen 

Helene Lampe Center for ecological and evolutionary syntehesis (CEES) Morten Skage 

Klaus Høiland Seksjon for Genetikk og evolusjons biologi (EVOGENE) Håvard Kauserud 

Ingrid Fadum Kjønstad Seksjon for Biokjemi og molekulær Biologi (BMB)  Marit Ledsaak 
 
”Nye” verneombud kom på plass for perioden 2017-18. De aller fleste VO stilte til gjenvalg. Ingen andre stilte 
til valg. I seksjonene BMB og ADM måtte man ha et nytt VO , der stilte heller ingen. Dermed måtte ledelsen i 
seksjonen utpeke VOene; Margarita Anna Strozynski og Ola Nordbye Rundberget.  
 
Vernombud 01.01.2017 - 31.12.2018: 
Vernombud: Seksjon: Vara: 

Ola Nordbye Rundberget 

Seksjon for Administrasjonen, IT-avdelingen og 
Innkjøpskontoret (ADM) Kyrre Grøtan 

Rita Amundsen Seksjon for Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA) Stein Fredriksen 

Cathrine Fagernes Seksjon for Fysiologi and cellebiologi (FYSCELL) Bård Mathiesen 

Helene Lampe Center for ecological and evolutionary syntehesis (CEES) Morten Skage 

Klaus Høiland Seksjon for Genetikk og evolusjons biologi (EVOGENE) Håvard Kauserud 

Margarita Anna Strozynski Seksjon for Biokjemi og molekulær Biologi (BMB)  Marit Ledsaak 
 
I 2016 ble det holdt 2 møter i IBV-LAMU. Møtereferater er tilgjengelige på nett: lenke 
I tillegg verneombudene har blant annet deltatt på 

• Verneombudssamlinger 
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• Workshops arrangert av EHMSB  
• deltatt i avviksrapportering 
• utarbeiding av risikovurderingsmaler for feltarbeid 

 
Tiltak Verneombudets deltagelse i HMS arbeidet 
• Involverer VO mer i HMS arbeidet ved å invitere til HMS-møter og andre møter 2-4 i året.  

 
 
 
 
2.2.2 IBV har lokale HMS koordinatorer / lab managere / HMS-i som deltar aktivt i HMS 

gruppa i IBV 
Følgende ansatte har deltatt meget aktivt i HMS-arbeidet det siste året i sin rolle som HMS-i. HMS-i har 
møttes annenhver uke i 2016.  

1 AKVA: Berit Kaasa 
2 BMB: Anders Moen 
3 CEES: Nanna Winger Steen 
4 EVOGENE: Cecilie Mathiesen 
5 FYSCELL: Tove Klungervik 
6 FELT: Anders Herland 
7 ALLERGENER OG ARBEID MED DYR: Ben Wetzel 

Tiltak HMS gruppa i IBV 
• Fortsette med HMS gruppa 
• Tydpeliggjøre roller og ansvar til HMS-i og andre.   

 

 

2.2.3 IBV har vært aktive på følgende workshop 

IBV har vært aktive på følgende workshop. IBV har vært representert med LVO, Professorer, HMS-k, HMS-i, 
og VO:  

• Workshop om å lage sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for hhv kjemikalier og biologiske 
faktorer: Dette er workshop og erfaringsutveksling om når og hvordan det skal lages 
sikkerhetsdatablader eller informasjonsblader for kjemikalier og biologiske faktorer.  

• Workshop om oppdatering av stoffkartotek i ECOonline: Dette er et tilbud til de som jobber med å 
legge inn data i stoffkartoteket til UiO; ECOonline. Workshopen avholdes på PC-stue, slik at 
deltagerne kan jobbe med sine vanlige oppgaver i ECOonline. Enhet for HMS og beredskap vil være 
til stede for å veilede og svare på spørsmål. 
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• Workshop om HMS for gravide som jobber på laboratoriet: Dette er workshop og erfaringsutveksling 
om HMS for gravide som jobber på laboratoriet: Dette er en serie på fire workshops om praktisk 
gjennomføring av lovpålagt risikovurdering av forplantningsskadelige faktorer. 

• Workshop om merking av kjemikalier: Dette er workshop og erfaringsutveksling om merking av 
kjemikalier med ny type fareetikett i henhold til CLP-regelverket.  

• Workshop i bruk av ECOonline til risikovurdering, rapportering, arbeidsplassbeskrivelse og 
målinger: Dette er workshop og erfaringsutveksling om bruk av ECOonline til risikovurdering, 
rapportering, innlegging av arbeidsplassbeskrivelse, og målinger. 

• Workshop om implementering av GMO-regelverket: Dette er workshop og erfaringsutveksling om 
implementering av GMO-regelverket. This is a workshop about handling gas , including exercise in 
switching regulator. 

• Workshop om hvordan merke løsninger man lager på laben: Dette er et tilbud til de som jobber med 
å merke løsninger på laben. Workshopen avholdes på PC-stue, slik at deltagerne kan jobbe i 
ECOonline. 

• Workshop om risikovurdering biologiske faktorer: Dette er workshop og erfaringsutveksling om 
risikovurdering biologiske faktorer. 

• Workshop om innlegging i ECOonline: Dette er et tilbud til de som jobber med å legge inn data i 
stoffkartoteket til UiO; ECOonline. Workshopen avholdes på PC-stue, slik at deltagerne kan jobbe 
med sine vanlige oppgaver i ECOonline. Enhet for HMS og beredskap vil være til stede for å veilede 
og svare på spørsmål. 

Tiltak HMS gruppa i IBV 
- Fortsette å bidra sentralt på UiO  

 
 
2.2.4 Deltagelse i HMS-arbeidet 
Samarbeid med EA: 
IBV har et godt samarbeid med EA. I tillegg til daglig og hyppig kontakt har IBV vært involvert i mange 
prosjekter på KB-hus. Minst en bruker representant har vært med i følgende prosjekter: 
 

- Lukking av avvik i Fytotronen – plantepatogener som kan føre til allergi og astma 
- Lukking av avvik ventilasjon Dyreavdelingen– dyreallergener som kan føre til allergi og asthma 
- VEV 
- Utredningen av ny planteavdeling for IBV 
- Oppgradering av avtrekkskap på MN – nye alarmer med ny styring 
- Mindre oppussingsprosjekter av kontorer  
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HMS-samarbeid og dialog med UiO for øvrig: 
- Enhet for HMS og beredskap: generell dialog 
- Enhet for HMS og beredskap: CIM – nytt avviksprosjekt UiO.  
- Enhet for HMS og beredskap: koordinator nettverk 
- Enhet for HMS og beredskap: workshops 

 
Tiltak deltagelse i HMS-arbeidet 

- Ingen 
 

 

2.3 Relevante henvendelser fra eksterne interesse parter, inklusive klager  

Det er ikke kjent at det har kommet henvendelser knyttet til HMS fra eksterne samarbeidspartnere, 
finansører, underleverandører eller andre i 2016. 
 
Tiltak relevante hendelser fra eksterne interesse parter, inkl. klager 

- Ingen 
 
 
2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon 

2.4.1 Statistikk for sykefravær IBV:  
En overordnet figur fra MN-fakultetet viser lavt sykefravær. I 2015 var disse tallene henholdsvis 2,68 for IBV 
og 2,08 for MN-fakultetet samlet sett. I 2016 v ar sykefraværprosenten samlet for IBV 1,87 altså en nedgang 
siden 2015.  
 
For mer informasjon se tabell i vedlegg  
 
Tiltak sykefravær 

- ingen 
 
2.4.2 Statistikk uønskede hendelser  
Fra 2016 kan alle ansatte, ledere og verneombud ved UiO melde HMS-avvik elekronisk og se status for eget 
innmeldt HMS-avvik i HMS-avvikssystemet. Etter å ha sendt inn et HMS-avvik får innmelder automatisk en 
e-post med bekreftelse. I e-posten er det en lenke til HMS-avviket som innmelder kan bruke til å følge saken 
sin. For mer informasjon om saksgangen i det nye avvikssystemet se veileder tilgjengelig på nettsidene. 
 
Status for uønskede hendelser er tatt opp på alle IBV-LAMU-møter. 
Per 31. desember 2016 er det meldt 38 avvik i det nye avvikssystemet. I løp av 2015 ble det meldt inn 28 
avvik. 
 
Mer informasjon ligger i CIM: https://uio-cim.no/?sso=1 
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Tiltak 
- Nytt avvikssystem testes ut på IBV våren 2016, for implementering på hele UiO i løp av høsten 2016. 
- Sette HMS på agenedaen på alle ledermøter 

 
2.4.3 Beredskapssituasjoner og - øvelser:  
Det er ikke registert noen beredskapssituasjoner i løp av 2016.  
 
Det var ikke vært mulig å gjennomføre planlagt beredskapsøvelse for beredskapsgruppen i 2015 år, dette 
lykkes vi heller ikke med i 2016. Dette vurderes behov for beredskapsøvelse i 2017 i samarbeid med MN-fak.  
 
Tiltak informasjon om beredskapssituasjoner og - øvelser: 

- Be om bistand fra MN-fak til å burderes behov for beredskapsøvelse i 2017 , som evakuering KB-
hus,Drøbak, i Båt eller på Finse 

 
 
2.4.4 Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 
 
ARK 
Det ble ikke gjennomført noen ARK undersøkelse i 2016. Det planlegges ny undersøkelse i 2017.  
 
Livet på IBV - sosialt 
 
Følgende sosiale aktiviteter ble arrangert av IBV for ansatte i 2016 

• I februar arrangerte administrasjonen et felles arrangement kommunikasjonseksopert Dyveke 
Hamza dan lage bedre tream på tvers av kulturelle barriærer etter foredraget var det en enkelt 
servering.  

• I mars var det et administrasjons og ledelses seminar i Malaga. 
• I april ble alle invitert til et infromasjonsmøte med Inven2. Fulgt opp av ”speed talks” med Gerbrand 

Koster og Aina Rengmark fra Inven2. Dette for å hjelpe forskerne om hvordan Inven2 kan hjelpe 
med business ideer og start-ups. 

• I may deltok to lag fra IBV i 
Holmenkollstafetten. Deltagene ble 
invitert til grilling i hagen til Finn-Eirik 
Johansens. 

• I august arrangerete dyravdelingen og 
den sosiale gruppen på IBV sommerferst 
for alle våre ansatte. Temaet var “Hawaii 
party”. Det ble servert mat og drikke. Det 
var quiz, limbo konkurranse, super-
splash konkurranse, dansing og 
smvøming i selbassengene. 

• Julefesten ble arrangert av AQUA i 
desember i kantinen for alle ansatte og 
studenter.  
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IBVs priser 
På julebordet ble dset del ut 6 priser for: beste artikkel, beste foreleser, beste formidler, HMS, Årets IBVer og 
Darwin prisen.  
 
Tiltak  Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

- Ark 2017 
- Temamøter i Bikuben 2017 – (parafaglige tema) 
- Bedre ”kaffe med ledelsen” 
- Allmøter (3-4) 
- Sommerfest 2017 
- Real moro (MN fak) 
- IBV Grand Prix 
- IBVs julebord og utdeling av priser 

 
 
 
 

2.4.5 Resultater av tilsyn fra myndighetene 
 
I 2016 måtte IBV svare på to postale tilsyn fra Arbeidstilsynet.  
Begge saken er arkivert og koordinert av EHMSB. 2016/4667 

1. 2016/4667-1-5 Oppsummering av tilsynet: Tilsynet (postalt tilsyn) ble foretatt etter at 
Arbeidstilsynet hadde mottatt opplysning om sykdom knyttet til dyreforsøk med rotter og mus utført 
i dyrestall ved Universitetet i Oslo. Arbeidstilsynet ba om risikovurdering vedrørende arbeid med 
forsøksdyr, spesielt med rotter og mus, og om ulike iverksatte tiltak knyttet til slikt arbeid. 
Arbeidstilsynet har mottatt de etterspurte opplysningene. Arbeidstilsynet minner om at studenter 
også dekkes av arbeidsmiljølovgivningen når de utfører praktiskarbeid. Vi forutsetter at alle som 
utfører arbeid med forsøksdyr i dyrestallene ved Universitetet (arbeidstakere, studenter, 
gjesteforskere) omfattes av de tiltak og rutiner som foreligger (mht opplæring, målrettede 
helseundersøkelser mv.). Arbeidstilsynet finner å kunne avslutte saken. 
 

2. 2016/4667 – 6,12,16: Tilsynet (postalt tilsyn) ble foretatt på bakgrunn av en mottatt melding om 
arbeidsrelatert sykdom knyttet til eksponering for muggsopp i forbindelse med arbeid i plantekamre 
ved Fytotronen (leges meldeplikt etter arbeidsmiljøloven § 5-3). Arbeidstilsynet går ikke inn i noen 
enkeltsak med mindre vi mottar opplysninger som tilsier at dette er nødvendig. Vi ba om kartlegging 
og risikovurdering av inneklimaet samt opplysning om gjennomførte og planlagte tiltak for å sikre at 
ingen skal utsettes for helseskadelige inneklimaforhold. Av mottatt tilbakemelding, der det opplyses 
om gjennomførte undersøkelser og risikovurderinger, fremgår bl.a. opplysning om rik soppvekst i 
noen av plantekamrene. Det fremgår videre at planer om ny planteavdeling, som vil erstatte 
Fytotronen, er utredet. Dette vil imidlertid innebære et større byggeprosjekt med tidligst oppstart i 
2018. Som midlertidige tiltak for å redusere eksponering for muggsopp, er arbeid med en del 
bygningsmessige endringer og utbedringer påbegynt. Det gis også opplysning angående bruk av 
verneutstyr samt rutiner og prosedyrer. Arbeidstilsynet finner på bakgrunn av tilbakemeldingen å 
kunne avslutte saken. Vi vurdere imidlertid å følge opp saken på et senere tidspunkt. 
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Vi fikk to tilsyn fra Fiskeridirektoratet i Akvarieavdelingen og Drøbak 
1. Akvarieavdelingen fikk pålegg om å sende søknad om hold av en rekke arter. Søknad er sent, men 

søknaden ligger forsatt til behandling hos Fylkes kommunen.  
 

2. Forvaltningsvedtak "Pålegg om opphør av akvakulturdrift ved Biologisk Stasjon Drøbak" (deres 
ref.16/12841) etter tilsyn. UiO er av den oppfatning at Fiskeridirektoratet ikke har dekning i 
Akvakulturloven til å definere vårt hold av fisk og andre marine organismer i Drøbak og i 
akvarieavdelingen på Blindern  som akvakulturdrift. Avventer svar fra Fiskeridirektoratet 

 
Forberedelse til nye tilsyn; 
Helsedirektoratet: Som en forberdelse til mulig tilsyn ble ny oppdatert søknad for GMO – S3 sendt til 
Helsedirektoratet. Sist oppdatering av søknader for GMO planter ble sendt i 2007 for arealene. For 
eksisternede godkjenning for bruk av GMO er enda eldre.  
 
Arbeidstilsynet: se SOP arbeidet, CLP og substutusjonsarbeid beskrevet tidligere.  
 
Mattilsynet: I løp av 2016 ble det saendt X FOTS søkander. Oppdatering SDD ifm renoveringe av 
dyreavdelingen.  
 

 
Tiltak 

- Oppdatering av GMM2 i kombinasjon dyr ifm oppgradering av dyreavdelingen 
- Oppdatere GMM2 søknader.  
-  

 
 
2.4.6 Resultater av kartlegginger, overvåkninger og målinger 

2.4.6.1 Resultater fra vernerunder 
Det ble gjennomført 5 vernerunder ved IBVs forskningsseksjoner i 2016. Det er skrevet rapport med 
angivelse av påpekte forhold, tiltak, ansvarlig og tidsplan. En detaljert oppsummering fra alle vernerundene 
er utarbeidet. Ved bruk av spørsmål ble utarbeidet av HMS-team som ble godkjent av LAMU. Kanskje man 
forenkle og videreføre ved bruk av nettskjema. Det kan gjennomføres stikkprøver muntlig.  
 
På denne vernerunden besvarte 36 av over 350 ansatte spørsmålene vist nedenfor. For mer informasjon se: 
vernerunde rapport 2016   
 
Resultater:  
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Tiltak basert på resultater fra vernerunde 

- Fortsatt fokus på opplæring og risikovurdering er nødvendig 
- Obligatorisk opplæring må følges.  

 
 

2.4.6.2 Samsvarsvurding substitusjon og risikovurdering av kjemikalier  
I henhold til prosedyre skal alle farlige kjemikalier risikovurderes. Dette er lovpålagt. Substitusjonsplikten 
innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige 
alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker 
produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon. Det ble laget en 
rapport på GHS08 kjemikalier i hver seksjon. Disse kjemikaliene ble så sortert etter navn og lokasjon. 
Deretter ble det valgt ut de kjemikaliene som fantes flest steder. 29 kjemikalier (4,7%) ble valgt ut. Deretter 
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ble det gjort et søk blant SOPene. Et problem er at i SOP databasen må søke på hele ord. Man kan for 
eksempel ikke søke etter ” β-Mercaptoethanol” ved å bruke søke ordet ”Merca”.  
 
Samsvarsvurding substitusjon og risikovurdering av kjemikalier ble presentert på Administrasjons- og 
ledelsesseminaret i våren 2016. For mer informasjon se møterapport Malaga og vedlegg.  
 
Tiltak samsvarsvurdering: Er CMR stoffer risikovurdert.  
 

• For de fleste kjemikalier ser du veldig bra ut. For 15/29 finner men flere enn 4 risikovurderinger.  
 
• For følgende kjemikalier finnes det ikke ingen risikovurderinger. Dette er et avvik.  

Ø Actrylamide Acrylic amide 
Ø Lead(II) nitrate 
Ø Blycitrat 3-hydrat; Lead citrate; Lead(II) citrate trihydrate; 
Ø Boric acid Trihydrooxidoboron Orthoboric acid, Boracic acid, 
Ø Cobalt 
Ø N,N-Dimetylformamid  

 
• Substitusjonsvurderinger GHS08:  

o 51 arbeidsprosedyrer av type PSOP mangler substitusjonsvurdering 
o 19 arbeidsprosedyrer av type SSOP mangler substitusjonsvurdering 

 
• Vi må også få en oversikt hvordan seksjonene bruker SOP i det daglige da særlig i forhold til 

studenter.  
 

• Ikke alle kjemikalier i arbeidsprosedyrene er registrert i ECOonline: i denne samsvarsvurderingen 
ble det avdekket at Lead-2-Acetate trihydrate ikke er registrert i ECOonline. 

 
 
 
2.4.7 Instituttledervedtak 

 
Instituttledervedtak-implementering av CLP – Instituttleder Finn-Eirik Johansen.  
Instituttet skal følge norske lover og forskrifter, samt UiOs HMS-Policyer og prosedyrer. Dette 
instituttledervedtaket (av 31.3.2016) beskriver gjeldende regler og lokal tilpassing for innføring av direktivet 
for kjemikaliemerking, CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) 
 
For mer informasjon se ansattsidene IBV/administrasjon 
 
Skikk og bruk- Instituttleder Stein Kaartvedt 
Dette er beskrevet i ”Lokal prosedyre for generelle regler på IBVs - laboratorier ” 
Sikre et HMS godt og sikkert arbeidsmiljø gjennom å: 

• Sikre samsvar mellom HMS0503 og praksis på IBV. Her introduseres studenten for skikk og bruk på 
lab. Vi må etablere en kultur som lærer studenter å overholde UiO reglement og dermed lover og 
forskrifter som vi skal følge. 
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• EA, renhold, V&A og andre skal kunne arbeide trygt også på våre arealer. 
Vi må ha like regler på de ulike laboratoriene på huset. IBV får flere felleslaboratorier, samt at flere 
laboratoriebrukere bruker laboratorier på tvers av avdeling og seksjoner. Dette øker behovet for samordnet 
skikk og bruk. 
 
For mer informasjon se IBV-sidene IBV/om/HMS 
 
2.4.8 Målrettede helseundersøkelser:  
 
I samsvar med bestillingen til BHT for 2016 er ansatte i Dyreavdelingen (allergenutvikling gnagere) og i 
Fytotron (allergenutvikling muggsopp) hatt målrettede helseundersøkelser. Båtene (støy) skulle vært 
gjennomført men ble utsatt til 2016.  
 
Dyreavdelingen (allergenutvikling gnagere) 
Resultatene fra de målrettehelseundersøkelsene beskrives i Målrettede helseundersøkelser for ansatte 
eksponert for dyreallergen, Institutt for Biovitenskap- 2015/15161  
 
Her et utdrag:  
Det er gjort flere målrettede helsekontroller ved IBV og flere tiltak har blitt anbefalt fra BHT. Henviser til 
tidligere rapporter. IBV har gjort tiltak, de ansatte forteller om for eksempel om bedret renhold.  
Ved helsekontrollen nå, får man fortsatt tilbakemeldinger fra ansatte at verneutstyr ikke brukes konsekvent 
av alle. Det gjelder spesielt bruk av maske. Det er tilbakemeldinger på at kirurgisk maske brukes av og til, og 
at maske ikke brukes alltid. Vi har tidligere anbefalt P3 maske og opprettholder denne anbefalingen. Det er 
gjort tiltak på instituttet, men det er bekymringsfullt at bruk av verneutstyr fortsatt ikke virker å være 
optimalt. Det gjelder også bruk av øvrig verneutstyr som for eksempel hansker, der det ser ut som det er noe 
forskjellig bruk. Bruken av verneutstyr bør derfor gås igjennom med de ansatte straks.  
Flere ansatte har etter tidligere helseundersøkelser vært henvist til spesialisthelsetjenesten for vurdering pga. 
mistanke om mulig yrkesrelatert allergi. Også denne gang er ansatte henvist videre for vurdering. Enhet for 
BHT har tidligere kommet med anbefalinger til tiltak og disse anbefalingene opprettholdes, hvis de ikke er 
tatt i bruk. Bl.a. er målinger av allergeneksponering anbefalt. Det finnes ingen fastlagte 
grenseverdier/farenivåer på allergener. Målinger før og etter tiltak vil kunne si noe om nivåene har blitt 
redusert. BHT kan vare behjelpelig, men det er arbeidsgivers ansvar å følge opp. 
 
Ventilasjon 
I tillegg til oppfølging av tiltak fra BHT har IBV sammen med EA sett på hvordan man skal lukke avvik IBV-
2015-nr.1: IBV meldte inn et avvik da luftmengde som ble levert til oppstallingsrommene ikke var i henhold 
til forskriftsmessige krav (15*/t) for oppstalling av mus og rotter. Etter måler utført av ventilasjonsfirma på 
oppdrag for EA ble det konkludert at ventilasjonen var svært mangelfull og at mest sannsynlig hadde dette 
aldri vært i henhold til forskriftene etter rehabiliteringen i 2008-2010. EA var enig i at det var deres ansvar å 
lukke avviket og det for lå to alternativer: 

1) Oppgradering av ventilasjonsanlegget (dvs nytt anlegg), stipulert til over 6 MNOK så vidt jeg husker. 
2) Installasjon av IVC-bursystem. Dette er et lukket system der luften i burene ikke blandes med luften i 

rommet. Ved bruka av IVC-system er det derfor mye mindre volum av luft som må skiftes 15*/t. 
Totalkostnadene for dette var stipulert å bli lavere enn alt. 1) og i tillegg vil driftskostnadene være 
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lavere. I tillegg er IVC-systemet bedre for de som arbeider i avdelingen fordi de får en lavere 
eksponering for allergener. 

 
Avviket ble ikke lukket i 2015.  
 
Fytotron (allergenutvikling muggsopp) 
Ingen målrettet undersøkelse for ansatte i FYTOTRONEN. Forrige undersøkelse ble uført i 2015. Rapport ble 
presentert i 2015. Fra syngeri helse i mail a 17. Desmber 2015. Oppsummering beskriver følgende relatert til 
hva vi ba om –muggsopp eksponering i fytotronen– ikke ergonomi og solinntrålingn relatert til arealer i 4 
etasje:  

• De ansatte kan være eksponert for kjemikalier, ergonomiske utfordringer, biologisk materiale, samt 
noe støy.  

• I tillegg er det blitt påvist muggsopp i fytotronen (se egen rapport fra Mycoteam) som derav gir 
eksponeringsfare for de som jobber der. 

• Majoriteten oppgir at de bruker påkrevd verneutstyr og hjelpemidler i sitt arbeide. 
• Muggsopp kan påvirke luftveiene, samt gi en systemisk påvirkning. Muggsopp er påvist i fytotronen. 

Majoriteten av de ansatte har normal lungefunksjon. 1 tilfelle er meldt til Arbeidstilsynet, hvor man 
mistenker sammenheng mellom helseplager og eksponering for muggsopp. 

• Anbefalt ny arbeidshelseundersøkelse om 2 år – altså i løp av 2017. 
 
For mer informasjon om siste målerett undersøkelse se rapport fra Synergihelse datert torsdag 17 desember 
13:59. 

 
 I 2016 ble to brukere av GMO avdeling som kan ha utviklet allergi/astma videre utredet. Den ene er fortsatt 
under utredning.  
 
Båtene (Støy) 
Målrettede helseundersøkelser ble gjennomført 2016. Rapport foreligger ikke.  
 
Tiltak målrettehelseundersøkelser 

- Dyreavdelingen: Fokus på gjennomføring av prosjekt.  
- Fytotronen: Vurdere ytterligere tiltak når ny rapport foreligger.  
- Fytotronen: Total skisse prosjekt nytt plantelaboratorium ble avsluttet 2016. I areal innspill 2018 har 

IBV meldt dette inn som innspill over 10 millioner.  
- Fytotronen: Mini renovering 2016 for å bedre inneklima forholdene i GMO delen av Fytotronen.  
- Fytotronen: Bestille inneklimakartlegging 
- Fytotronen: Bestille målrettehelseundersøkelser fokus på ALLERGI – ikke alt annet som sist.  
- Båt: Vurdere tiltak når rapport foreligger.  

 
 
2.5 I hvilken grad målet er oppnådd  

Vi tar HMS på alvor ved Institutt for biovitenskap. HMS arbeidet natur består både av akutt arbeid, 
forbyggende arbeid og kontinuelig. De beste resultatene kommer med systematiske forbedringer, ikke ved 
skippertak. Det er dårlig butikk å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.  
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Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidet samtidig som ledelsen må ta sitt ansvar. Kunnskap og kompetanse 
må vedlikeholdes. Dette er en viktig forutsetning for å få et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet 
til å fungere. 

Arbeids- og læringsmiljøet har stor betydning for mennesker som arbeider eller studerer ved institusjonen og 
en avgjørende betydning for deres 
trivsel. 

Systematisk HMS-arbeid deles ofte 
inn i fire faser: Planlegge - Utføre - 
Følge opp - Forbedre. De fire 
fasene skal bidra til systematikk i 
gjennomføringen og kontinuerlig 
forbedring av arbeidet. 

Det er gjennom UiOs systematiske 
HMS system vi skal sikre at dette. 
(se 
https://www.uio.no/om/hms/arbe
idsmiljo/mal-policyer/om-hms-
systemet.html)  

 
 
HMS-mål 
Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. IBV vil også bygge 
på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende 
arbeidsmiljø og HMS arbeide. 

1) Arbeide er i tråd med UiOs overordna målsetting og følger vedtatte policyer og prosedyrer 
2) Studenter og tilsette har et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på forebygging av 

uønskte hendelser 
3) Det bygges en felles HMS-kultur som bidrag til at de tilsette opplever arbeidsplassen som 

helsefremmende 
4) Ser til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyll loven sine krav. 

 
Måloppnåelse: 
Måloppnåelse er vurdert i perioden 2010 – 2015 i forhold til de sju oppsatte hovedmål for HMS-prosjektet 
2010-2013. Disse målene har vært uendret siden. Foreslår at disse skrives om slik at man får SMARTE1 mål 
for HMS, etikk og beredsskapsarbeidet på IBV fremover 
 
 
 
 
                                                
1

	Hersey	og	Blanchard	(1993)	har	foreslått	en	god	huskeregel	for	hvilke	elementer	gode	mål	bør	inneholde.	De	kom	opp	med	et	

akronym,	og	mener	at	målene	må	være	SMARTE:�Spesifikke,		Motiverende,	Ambisjonsrike,	Relevante,	Tidsbestemte	og	Enkle	
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Eksempelvis:  
Hovedmål IMPLEMENTERING AV AVVIK-REGISTRINERING I CIM 
Smarte mål Øke antall risikovurderinger  
Tiltak Informere HMS-k / Leder på alle nivårer på IBV 

Hvem HMS-k / Leder på alle nivårer på IBV 
Frist / Når  25-3-2018 
Leveranser Sjekke at antall avvik er iht plan; 
Hva er mål indikator? 3 avvik per kvartal HMS-k/leder på alle nivåer 
Status- milepæler 25-6-2017, 25-9-2017, 25-12-2017 
 
IMPLEMENTERING AV AVVIK-REGISTRINERING I CIM kan i prinisppet ha mange slike smarte mål. Det 
bør velges ut hvert år hva som er fokus det året. 
 
2.5.1 God måloppnåelse ble oppnådd for følgende tiltak fra 2015:  

2-1 resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og 
med andre krav som organisasjonen pålegger seg 
2.1.2 Samsvar 
a) Prosedyre HMS-opplæring 

Alle ledere ved IBV skal ha en 
gjennomgang av samsvarsvurderingen 
legges til på Administrasjons- og 
ledelsesseminaret i våren 2016.  
 

JA 

2.1.2 Samsvar 
b) Feltkort for feltansvarlige 

Fortsette tilbakemelding på RA feltarbeid JA - utført 

 
2.4 Organisasjonensarbeidsmiljøprestasjon 
2.4.1.Statistikk for sykefravær IBV - - 
2.4.2. Statistikk uønskede hendelser Nytt avvikssystem testes ut på IBV våren 

2016, for implementering på hele UiO i 
løp av høsten 2016. 
 
Øke antall avvik registrert 2016 
sammenlignet med 2015 

JA utført 

2.4.4 Arbeidsmiljø undersøkelser Temamøte i Bikuben 2016 (3-4); and 
IBV grand Prix og D. Hama 
Allmøter (3-4) 
Sommerfest  
Real moro 
IBVs julebord 
 

 UTFØRT  

2.4.5.Resultater av tilsyn fra 
myndighetene 

Være forberedt på tilsyn gjennom 
systematisk arbeids med HMS 
Forberede oppdatering av GMM1 
videreført fra 2014 
Forberede oppdatering av GMo-S3 

JA utført(GMM1 2017) 
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2.4 Organisasjonensarbeidsmiljøprestasjon 
videreført fra 2014 
 

FYTOTRON 
 
 

Sette fokus på tiltak som kan bedre 
arbeidsmiljø i GMO avdelingen.  

JA utført - 
arbeidsmiljø 
fytotronen er 
ferdigstilt 

 
 

2.5 I hvilken grad målet er oppnådd 
Konklusjon: Bevisstheten om 
viktigheten av HMS- arbeidet er økt. 
Lederteamet er i aller høyeste grad med. 
Det må videre jobbes fremover med den 
enkeltes bidrag blir tydeligere.  
 

 JA utført 

 
2.6 Status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 
Implementering av IL-vedtak i 2016, gir 
bedre systematikken rundt oppfølgingen 
av HMS utfordringer 
 

IL-vedtak CLP 
Nye prosedyrer 

JA utført 

 
2.7 oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser 
Oppdatering av søknader:  

- Ny GMM I søknad som omfatter 
labareal på KB hus der GMM I 
benyttes.  

- Oppdatering av søknader: 2015 – 
GMO PLANTER – Siste søknad er 
fra 2007, gjennom gang for å se 
om søknaden bør oppdateres.  

- Innkalle møte i beredskapsgruppa, 
beredskapskort, V&A, 
Beredskapsøvelse 

- Bedre rutiner rundt rapportering 
av uønskete hendelser 

- Melding til 
NAV/Statenspensjonskasse – 
hvem er ansvarlig for vurderingen 

-  

Oppdatering av søknader: Ny GMM 
I søknad som omfatter labareal på 
KB hus der GMM I benyttes. Denne 
søknaden må oppdateres for å 
rydde opp og lette oversikten både 
for IBV ledelse og myndigheter.  
Oppdatering av søknader: 2015 – 
GMO PLANTER – Siste søknad er 
fra 2007, gjennom gang for å se om 
søknaden bør oppdateres.  
Innkalle møte i beredskapsgruppa, 
beredskapskort, V&A, 
Beredskapsøvelse 
Bedre rutiner rundt rapportering av 
uønskete hendelser 
Melding til 
NAV/Statenspensjonskasse – hvem 
er ansvarlig for vurderingen 
Bedre rutiner rundt lukking av 
uønskete hendelser 

JA utført 
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2.10 Anbefalinger om forbedringer 
Anbefaling: CLP- Instituttleder vedtak for 
implementering 

 JA utført 

Anbefaling: Fokus på 
Målrettethelseundersøkelser og 
arbeidsmiljø i dyreavdelingen og 
fytotronen må opprettholdes. 

 JA utført 

 
2.5.2 Forbedringspotensial hva gjelder måloppnåelse 
2-1 resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 
Revisjoner og vurderinger:  Er enheten moden for en internrevisjon av 

“Prosedyre for risikovurdering” og 
Prosedyre for utarbeiding av Standard 
operasjonsprosedyre med risikovurdering 
(SOP)? 
 
Intensivere SOP arbeidet – 146 PSOP og 85 
SSOPer er ikke dekkende.  
 
Prosedyre HMS opplæring følges ikke 
 

Påbegynt ikke i mål 
 
 

 Vurdere bruk av HMS modulene til MN fak 
for ansatte, tross at de er rettet på studenter 
og unge mennesker. Finnes også på Norsk 
og Engelsk.  
 

JA- saken er videre i 
MN-fak, men ikke i mål.  

 
 

2.4 Organisasjonensarbeidsmiljøprestasjon 
2.4.6. Resultater av kartlegginger, 
overvåkninger og 
målingerarbeidsmiljøprestasjon: 
Resultater fra vernerunder – tiltak 
og oppfølging 

Fortsatt fokus på opplæring og 
risikovurdering er nødvendig 
Obligatorisk opplæring må følges.  
 

JA, MEN her er det et 
stort 
forbedringspotensial 

2.4.7. Resultater av kartlegginger, 
overvåkninger og 
målingerarbeidsmiljøprestasjon: 
Målrettede helseundersøkelser: 
DYREAVDELINGEN 
 
 
 
 
 

DYR:  
Lukke avvik ventilasjon dyreavdelingen 
Bruke det nye avvikssystemet og 
rapportere skade til NAV og SKP. 
Problem er at arbeidsgiver ikke får 
informasjon når BHT henviser videre til 
spesialisthelsetjenesten. Ansatte har ikke 
rapportert dette til ledelsen på IBV. 
Mulig linjeleder er informert. Bedre 
rutiner på dette.  
Følge opp tiltak fra BHT 

JA, MEN venter på 
dato for oppstart 
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2.4 Organisasjonensarbeidsmiljøprestasjon 
BÅTENE Utføres i 2016 JA utført men rapport 

foreligger enda ikke  
 

2.5 I hvilken grad målet er oppnådd 
   

 
2.6 Status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 
   

 
2.7 oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser 

-    
 
2.10 Anbefalinger om forbedringer 

Anbefaling: Verneombud informeres og 
involveres bedre i HMS-arbeidet. 

 JA utført VO har vært 
involvert enkelte mye, 
men vi ønsker mer 

Risikovurdering av master oppgaver 
oppdateres for å være i tråd med det 
systematisk HMS på IBV og UiO 

 JA er i gang  

 
2.5.3 Stort forbedringspotensial hva gjelder måloppnåelse 

2-1 resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og 
med andre krav som organisasjonen pålegger seg 
2.1.2 Samsvar 
a) Prosedyre HMS-opplæring 

Alle ledere skal i løp av 2016 ha tatt HMS 
grunnkurs modul 5.  

NEI 

 
 

2.4 Organisasjonensarbeidsmiljøprestasjon 
2.4.3. Informasjon om 
beredskapssituasjoner og – øvelser 

Møte i beredskapsgruppa 
Beredskapsøvelse 
 

NEI 

FYTOTRON 
 
 

Total renovering /ny bygg av Fytotron er 
spilt inn i areal innspill 2017.  
 

NEI, vet når dette 
prosjektet vil 
prioriteres av EA 

 
2.5 I hvilken grad målet er oppnådd 
   

 
2.6 Status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 
   

 
2.7 oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser 
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2.7 oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser 
-    

 
 
2.10 Anbefalinger om forbedringer 
Anbefaling: Samsvarsvurdering- økt fokus 
på den enkeltes bidrag 

 NEI, HMS er fortsatt 
mye ildsjelsarbeide 

Anbefaling: Risikovurdering og 
substitusjon- økt fokus på den enkeltes 
bidrag 

 NEI, HMS er fortsatt 
mye ildsjelsarbeide 

 
Tiltak 

- Konklusjon: Bevisstheten om viktigheten av HMS- arbeidet er økt. Lederteamet er i aller høyeste 
grad med. Det må videre jobbes fremover med den enkeltes bidrag blir tydeligere.  

 
 
2.6 Status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

IBV følger UiOs system for håndtering av uønskede hendelser, og dette er fortsatt i papirform. Verneombud 
ved aktuell enhet informeres om uønskede hendelser innenfor sitt verneområde og signerer på 
rapportskjema. Dette er et tungvint system og lite brukervennlig.  
 
Ved alle uønskede hendelser skal det søkes å finne årsak til hendelsen og foreslå forbedringstiltak – dette blir 
i liten grad oppfulgt i ”ikke alvolige hendelser”. Stort sett blir dette fulgt opp på en grei måte, men 
systematikken rundt oppfølgingen kan trolig bli bedre. 
 
Tiltak 

• Implementering av CIM i 2016 skal gi bedre systematikken rundt oppfølgingen av avvik. 
 
 
2.7 Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser 

Tiltaksplan fra Ledelsens HMS-gjennomgang for 2016 er fulgt opp, men det er noen forhold som kan 
forbedres neste år: 
 
2.8 Endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre 

krav som angår arbeidsmiljøet 

Arbeidstilsynets nye forskrifter til AML (nå seks forskrifter) ble gjeldende fra 1. januar 2013. Noen mindre 
korreksjoner er forventet etter innspill inneværende år. 
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2.9 Anbefalinger om forbedringer 

HMS-koordinator IBV har følgende anbefalinger om forbedringer i IBVs HMS-arbeid:  
 

1. Videreføre HMS-team: HMS-team har vært viktig for HMS arbeidet på IBV. Gjennom HMS-i får 
vi et mye bedre innsikt i hva som skjer og HMS-utfordringene i seksjonene. Det er derfor viktig at 
denne arbeidet videreføres. Bemanningsplan og lab-managere roller har bidratt til dette, men er 
dette helt formalisert? Se pkt. 2.2.2 

 
2. Jobbe mer systematisk og målrettet med HMS på IBV. Vurderingen er gjort i forhold til de 

sju oppsatte hovedmål for HMS-prosjektet 2010-2013. Foreslår at disse skrives om slik at man får 
smarte mål for HMS, etikk og beredsskapsarbeidet på IBV. Lager flere avgrensete prosjekter i HMS 
med SMARTEre mål. Se pkt. 2.5.  
 

3. Økt fokus på rolleavklaring i HMS og beredskap: Hva forventes ligger det av HMS ”ansvar” i 
de ulike stillingen. Bemanningsplanen for teknisk ansatte er ikke landet (denne ble påbegynt V2016), 
labmanager rollen for leiesteden; seksjonsleiestedene, felles leiestedene (DYR, FYT, BÅT, 
Drøbak,ing, Finse), spesial leiestedene (NSC, Imaging, EM, aDNA, Isotope, MS). Hva forventes av 
FVA, MVA/PI? Hva forvengtes av Post doc, PhD? Hva forventes av våre studenter? Se pkt. 2.2.2, 
2.4.3., 2.1.2. (under pkt 7)   

 
4. Økt fokus på den enkeltes bidrag: Viktig del av HMS arbeidet er at enheten til en hver tid er i 

samsvar Norske lover og regler. Selv om det er god forståelse av dette i lederteamet og HMS-teamet, 
må den enkelte ansatte forstå sine forpliktelser og ansvar som arbeidstaker. Det er viktig at 
seksjonslederne bidrar til at seksjonens ansatte også forstår dette og hvordan dette gjøres. Se pkt. Se 
pkt. 2.2.2,   2.1.2. (under pkt 2-8), 2.4.6. (under pkt 1-2) 

 
5. Risikovurdering og substitusjon- økt fokus på den enkeltes bidrag. Sentralt i alt lovverk og 

prosedyrer er risikovurdering. Den enkelte ansatte må forstå sine forpliktelser og ansvar som 
arbeidstaker. Det er viktig at seksjonslederne bidrar til at seksjonens ansatte også forstår dette og 
hvordan dette gjøres. Det bør utarbeides minst 100 nye SOP samtidig å fokus på at dette arbeidet er 
målrettet mot de aller farligste. Se pkt. 2.2.2,   2.1.2. (under pkt 2), 2.4.6. (under pkt 1-2) 

 
6. Verneombud informeres og involveres bedre i HMS-arbeidet: Vi har noen aktive og gode 

verneombud, men det er ønskelig at flere verneombud er delaktige i HMS arbeidet på IBV. Se pkt. 
2.2.1  

 
7. Gjennomføring av målrettetDE helseundersøkelser og oppfølging av tiltak foreslått i 

kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet. Fokus på arbeidsmiljø i dyreavdelingen og 
fytotronen må opprettholdes, både målrettete helseundersøkelser og undersøkelse av 
allergeneksponering. Se pkt. 2.4.8. 
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8. Prinsipper for lagring og bruk av CMR kjemikalier. Kaste kjemikalier som bare er ”kjekt å 
ha”. Oppfordre seksjoner om å samle kjemikalier på en lokasjon for enklere risikovurdering og 
eksponering. Implementering av CLP. Se pkt. Se pkt   2.1.2. (under pkt 2), 2.4.6. (under pkt 1-2) 

 
9. Rydde opp i HMS i undervisning – med særlig fokus på ”skikk og bruk” Vi bør få slutt på 

at studenter vandrer rundt i fellesarealer med labfrakk og hansker, frakter laboratoriefrakker i 
sekken sammen med matpakka. Private labfrakker er tull, istedet bør alle studenter få en 
engangsfrakk i begynnelse av hvert kurs – bruk tusj og merk med navn alternativ finnes det på 
enkelte kursalene egne frakker. Det anbefales videre at det i FYSCELL og BMB ser på hvordan man 
kunne gjøre noe liknende. Vi har mange avvik knyttet til bruk av PVU på kurs. Se pkt.   2.1.2. (under 
pkt 2), 

 
10. HMS i forbindelse med laboratoriekurs – særlig fokus på risikovurdering og substitusjon: På 

hvilke kurs benyttes CMR stoffer – kan vi bruke CMR stoffer i utdanning. Uansett må det foreligge 
en risikovurdering og substitusjonsvurdering.: I forbindelse med omleggingen av bachelor 
programmet er dette en gylden mulighet for også å se på HMS. Se   2.1.2. (under pkt 2), 
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Enhet: Institutt for Biovitenskap Dato: 24.05.2017 

Leder: Rein Aasland Andre deltakere (navn og stilling):  

Maren Onsrud Kontorsjef 

Ann Elisabeth Mellbye HR rådgiver 

HMS-koordinator: Kathrine Schou 

 

Tiltaksplan 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status Ref.  

a) resultater av interne revisjoner og 

vurderinger av samsvar med 

lovbestemte krav og med andre krav 

som organisasjonen pålegger seg 

 Dato    

2.1.1 Revisjoner og vurderinger Bistå MN-fakultet i eventuelle HMS-

internrevisjoner 

   2.1.1. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS 

rammeverk 

Ingen    2.1.2.1. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Risikovurdering og substitusjon - HMS i 

praksis 

Risikovurderinger minst 80 nye SOP og 50 

oppdateringer av eksisterende SOPer. Sjekker 

underveis kvalartalsvis eller i hvert semester 

hvordan vi ligger ann. Særlig prioritert er: Stoffer 

som er eksplosive, Stoffer på kandidatlisten 

(https://echa.europa.eu/candidate-list-table), 

CMR stoffer kategori 1A og 1B, CMR stoffer 

kategori 2, Allergener, Akutt giftige 

Sjekke del mål- 

1.9.17,  1.1.2018 

 

1.6.2018 

  2.1.2.2. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table)
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2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Risikovurdering og substitusjon - HMS i 

praksis 

Substitusjon: vurdere bruk av ECoonline som 

verktøy og samarbeid med HSØ 

   2.1.2.2. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Risikovurdering og substitusjon - HMS i 

praksis 

Risikovurdering av undervisning 1.6.2018   2.1.2.2. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- HMS modul 1-10 

Alle ledere skal innen V2018 ha tatt HMS 

grunnkurs modul 5.   

1.6.2018 IL  2.1.2.3. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- HMS modul 1-10 

Alle nye VO skal innen H2017 har tatt de 

nødvendige HMS-grunn-kursen  

1.6.2018 IL  2.1.2.3. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- HMS modul 1-10 

Bedre HMS kultur: Vurdere å lage en video 

testimonia fra ansatte (helst professor) som har 

tatt dette. 

1.6.2018 IL  2.1.2.3. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- farlig arbeid 

Vurder løsninger for labsikkerhetsopplæring 

(gjelder både personlig verneutstyr og 

labsikkerhet) i form av elektroniske HMS-kurs 

som blir tilgjengelige for ansatte eller 

klasseromsundervisnings som i dag.  

1.6.2018 IL  2.1.2.4. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- farlig arbeid 

Be fakultetet om et bedre og sikrere system for 

registrering og dokumentering av ansatte som har 

tatt obligatorisk opplæring.  

1.6.2018 IL  2.1.2.4. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- farlig arbeid 

Våre ansatte postdoktorer, forskere, 

professorer/amanuenser og Ph.d. studenter skal 

ta labsikkerhetskurset i løp av første år man er 

ansatt. Hvis elektronisk system kan dette gjøres i 

1.6.2018 IL  2.1.2.4. 
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løp av første måned.  

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- farlig arbeid 

Bedre HMS kultur: Vurdere å lage en video 

testimonia fra ansatte (helst professor) som har 

tatt dette. (Rein/Norbert/Kristian G?!) 

1.6.2018 IL  2.1.2.4. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- felt 

Vurdere optimalisering nettskjema HMS felt be 

MN fak om bistand-.  

1.6.2018 IL  2.1.2.5. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-

opplæring- felt 

Vurdere opplæring i felt for ansatte som for 

studentene. 

1.6.2018 IL  2.1.2.5. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 

prosedyre for HMS opplæring og 

risikovurdering av oppgave for MSc 

studenter-alle skal ta HMS0503.  

Kan denne delen av masteroppgavekontrakten 

gjøres elektronisk slik at denne informasjonen er 

enklere tilgjengelig for studieadministasjonen og 

HMS team.   

1.8.2017   2.1.2.6. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 

prosedyre for HMS opplæring og 

risikovurdering av oppgave for MSc 

studenter-alle skal ta HMS0503.  

Vurdere hvordan risikovurdering av 

masteroppgaven dokumenteres i avhandlingen  

1.1.2018   2.1.2.6. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 

prosedyre for HMS opplæring og 

risikovurdering av oppgave for MSc 

studenter-alle skal ta HMS0503.  

Vurdere om HMS opplæringene også skal tilbys 

PhD studentene  

1.8.2017   2.1.2.6. 
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2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 

prosedyre for HMS opplæring og 

risikovurdering av oppgave for MSc 

studenter-alle skal ta HMS0503.  

Vurdere om at krav om HMS0503 for alle eller 

om det er tilstrekkelig kun for studenter som ikke 

har HMS0503 om å ta denne modulen igjen. Det 

er viktig at all HMS opplæring har en verdi. 

Derfor bør repetisjonen gjøres ved bruk av andre 

virkemidler.  

1.8.2017   2.1.2.6. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Etikk Gjøre informasjon om etiske spørsmål i forskning 

og utdanning tilgjengelig for alle ansatte legge 

dette under HMS 

1.8.2017   2.1.2.7. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Etikk Vurdere en arkiveringsrutine for REK 1.8.2017   2.1.2.7. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Etikk HMS feltet er godt dekker av spesifikke 

sikkerhetskurs og modulbasert opplæring, det er 

ikke forskningsetikk. UIO bør vurdere et tilbud 

for ansatte. 

1.1.2018   2.1.2.7. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Etikk Vurdere arkiveringsrutiner rundt andre 

lovpålagte godkjenninger. 

1.1.2018   2.1.2.7. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Beredsskap 

Opplæring brannvern må inn i mottak av nye 

ansatte og studenter.  

1.1.2018   2.1.2.8. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Beredsskap 

Opplæring: Identifisere hvilke beredskapskurs 

som er så viktige at alle MÅ ta dem -spesielt den 

obligatoriske HMS opplæringen i PLIVO og 

Brannvern.  

1.8.2017   2.1.2.8. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Beredsskap 

For IBV gjenstår det fortsatt å gi tilbakemelding 

til MN-fak. på ROS analysen 

1.7.2017   2.1.2.8. 
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2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Beredsskap 

Be beredskapsleder MN-fak om å vurdere behov 

for øvelser på IBV 

1.7.2017   2.1.2.8. 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 

Beredsskap 

Vurdere å lage en video testimonia fra ansatte 

(helst professor) som har tatt dette. 

1.11.2017   2.1.2.8. 

b) resultater av deltagelse og 

konferering 

 Dato    

2.2.1 Verneombudets deltagelse i HMS-

arbeidet. 

Involverer VO mer i HMS arbeidet ved å invitere 

til HMS-møter og andre møter 2-4 i året.  

Sjekke del mål- 

1.9.17,  1.1.2018 

 

1.6.2018 

  2.2.1 

2.2.2 IBV har lokale HMS koordinatorer / 

lab managere / HMS-i som deltar aktivt i 

HMS gruppa i IBV 

Fortsette med HMS gruppa 1.6.2017   2.2.2 

2.2.2 IBV har lokale HMS koordinatorer / 

lab managere / HMS-i som deltar aktivt i 

HMS gruppa i IBV 

Tydeliggjøre roller og ansvar til HMS-i og andre.   Sjekke del mål- 

1.9.17 

 

1.1.2018 

  2.2.2 

2.2.3 IBV har vært aktive på følgende 

workshop 

Fortsette å bidra sentralt på UiO Sjekke del mål- 

1.9.17 

 

1.1.2018 

  2.2.3 
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2.2.4 Deltagelse i HMS-arbeidet. Ingen    2.2.4 

c) relevante henvendelser fra eksterne 

interesseparter, inklusive klager 

 Dato    

2.3 Relevante henvendelser fra eksterne 

interesse parter, inklusive klager  

Ingen -   2.3. 

d) organisasjonens 

arbeidsmiljøprestasjon 

 Dato    

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Statistikk for sykefravær IBV 

Ingen -   2.4.1 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Statistikk uønskede hendelser  

Nytt avvikssystem testes ut på IBV våren 2016, for 

implementering på hele UiO i løp av høsten 2016. 

Sjekke del mål- 

1.9.17,  1.1.2018 

1.6.2018 

  2.4.2. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Statistikk uønskede hendelser  

Sette HMS på agenedaen på alle ledermøter 1.7.2017   2.4.2. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Beredskapssituasjoner og - øvelser 

Be om bistand fra MN-fak til å burderes behov for 

beredskapsøvelse i 2017 , som evakuering KB-

hus,Drøbak, i Båt eller på Finse 

1.7.2017   2.4.3. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Beredskapssituasjoner og - øvelser 

Vurdere beredskap, forsikringsordninger, og 

informasjon forbundet med tjenestemansreise – 

hva er krav til ansatte? Forskningstermin? Hva 

dekker UiO? Alle ansatte må ta ANSVAR. 

1.9.2017   2.4.3. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Ark 2017    2.4.4. 
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2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Temamøter i Bikuben 2017 – (parafaglige tema) 1.6.2018   2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Bedre ”kaffe med ledelsen” 

 

1.9.2017   2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Allmøter (3-4/ÅR) 

 

Sjekke del mål- 

1.9.17,  1.1.2018 

1.6.2018 

  2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Sommerfest 2017 

 

   2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Real moro (MN fak)    2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

IBV Grand Prix    2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

IBVs julebord og utdeling av priser 

 

   2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av tilsyn fra myndighetene 

Oppdatering av GMM2 i kombinasjon dyr ifm 

oppgradering av dyreavdelingen 

1.1.2018   2.4.4. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av tilsyn fra myndighetene 

Oppdatere GMM2 søknader.  1.8.2017   2.4.5 
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2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Resultater fra vernerunder 

Fortsatt fokus på opplæring og risikovurdering er 

nødvendig 

   2.4.6.1 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Resultater fra vernerunder 

Obligatorisk opplæring må følges.  

 

   2.4.6.1 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Samsvarsvurding substitusjon 

og risikovurdering av kjemikalier 

For de fleste kjemikalier ser du veldig bra ut. For 

15/29 finner men flere enn 4 risikovurderinger.  

 

   2.4.6.2 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Samsvarsvurding substitusjon 

og risikovurdering av kjemikalier  

For følgende kjemikalier finnes det ikke ingen 

risikovurderinger. Dette er et avvik. Dette gjelder 

Acrylamide Acrylic amide, Lead(II) 

nitrate,Blycitrat 3-hydrat; Lead citrate; Lead(II) 

citrate trihydrate; Boric acid Trihydrooxidoboron 

Orthoboric acid, Boracic acid, Cobalt, N,N-

Dimetylformamid  

   2.4.6.2 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Samsvarsvurding substitusjon 

og risikovurdering av kjemikalier  

Substitusjonsvurderinger GHS08: 51 

arbeidsprosedyrer av type PSOP mangler 

substitusjonsvurdering og 19 arbeidsprosedyrer 

av type SSOP mangler substitusjonsvurdering 

   2.4.6.2 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Samsvarsvurding substitusjon 

og risikovurdering av kjemikalier  

Substitusjonsvurderinger GHS08: 51 

arbeidsprosedyrer av type PSOP mangler 

substitusjonsvurdering og 19 arbeidsprosedyrer 

av type SSOP mangler substitusjonsvurdering 

 

   2.4.6.2 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status Ref.  

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Samsvarsvurding substitusjon 

og risikovurdering av kjemikalier  

Vi må også få en oversikt hvordan seksjonene 

bruker SOP i det daglige da særlig i forhold til 

studenter.  

 

   2.4.6.2 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Resultater av kartlegginger, overvåkninger 

og målinger: Samsvarsvurding substitusjon 

og risikovurdering av kjemikalier  

Ikke alle kjemikalier i arbeidsprosedyrene er 

registrert i ECOonline: i denne 

samsvarsvurderingen ble det avdekket at Lead-2-

Acetate trihydrate ikke er registrert i ECOonline. 

   2.4.6.2. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Instituttledervedtak 

Ingen    2.4.7. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Dyreavdelingen: Fokus på gjennomføring av 

prosjekt.  

   2.4.8. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Fytotronen: Vurdere ytterligere tiltak når ny 

rapport foreligger.  

   2.4.8. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Fytotronen: Total skisse prosjekt nytt 

plantelaboratorium ble avsluttet 2016. I areal 

innspill 2018 har IBV meldt dette inn som innspill 

over 10 millioner.  

   2.4.8. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Fytotronen: Mini renovering 2016 for å bedre 

inneklima forholdene i GMO delen av Fytotronen.  

   2.4.8. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Fytotronen: Bestille inneklimakartlegging    2.4.8. 

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Fytotronen: Bestille målrettehelseundersøkelser 

fokus på ALLERGI – ikke alt annet som sist.  

   2.4.8. 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status Ref.  

2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 

Målrettedehelseundersøkelser 

Båt: Vurdere tiltak når rapport foreligger.     2.4.8. 

e) i hvilken grad målet er oppnådd  Dato    

2.5. I hvilken grad målet er oppnådd: 

Forbedringspotensial hva gjelder 

måloppnålese følgende tiltak  

 

SOP arbeidet – pågående –men arbeidet må 

intensiveres særlig knyttet til CMR kjemikalier 

(beskrevet ovenfor) 

Obligatorisk opplæring følges ikke 

Målrettehelseundersøkelse :  Lukke avvik 

ventilasjon Dyreavdelingen 

Målrettehelseundersøkelse: Båtene 

  Pågående 

 

? uklart @ 

Oppstart Nov 2017 

– lukkes mars 

2018 

Utført 2016 

resultatene er 

ukjent 

2.5.2 

2.5. I hvilken grad målet er oppnådd: Stort 

forbedringspotensial hva gjelder 

måloppnålese følgende tiltak  

 

Alle ledere må ta HMS grumnnkurs – UiOs HMS 

system 

Beredskap – uklare roller og ansvar IBV/MN-fak 

– e.g. skal vi selv arrangere beredskapsøvelser?  

HMS arbeid er fortsatt mye ildsjelsarbeide.  

Total renovering av Fytotronen er ikke prioritert 

av EA, kun av MN-fak. 

   2.5.3 

f) status for undersøkelse av 

hendelser, korrigerende tiltak og 

 Dato    
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forebyggende tiltak 

2.6. Status for undersøkelse av hendelser, 

korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

Implementering av CIM i 2016 skal gi bedre 

systematikken rundt oppfølgingen av avvik. 

    

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens 

tidligere gjennomgåelser 

 Dato    

2.7 Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 

gjennomgåelser 

Ingen     

h) endrede forutsetninger, inklusive 

utvikling med hensyn til lovbestemte 

krav og andre krav som angår 

arbeidsmiljøet 

 Dato    

2.8. Endrede forutsetninger, inklusive 

utvikling med hensyn til lovbestemte krav og 

andre krav som angår arbeidsmiljøet 

ingen     

i) anbefalinger om forbedringer  Dato    
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Innledende vurdering av støv og asbest ved  
Institutt for biovitenskap 

 
Virksomhet:  UiO Institutt for biovitenskap  
Sted:   Kristine Bonnevies hus, blokk 18 
Bestiller av oppdrag:  Elisabeth Mona (HMS-koordinator for UiO)   
Ansvarlig Synergi Helse:  Tove L. Gamst Bodin (sertifisert yrkeshygieniker) 
Tilstede:   Kathrine Schou (Avdelingsleder) og Tove L. Gamst Bodin (sertifisert yrkeshygieniker) 
Dato for befaring:  15.05.2017 
Dato for vurdering: 29.05.2017 
 
Bakgrunn 
Bestilling på bistand vedrørende inneklima/støv/asbest ved Institutt for biovitenskap ved UiO ble rettet til Synergi 
Helse fra HMS-koordinator ved UiO Elisabeth Mona. Kontaktperson ved Institutt for biovitenskap var 
avdelingsleder Kathrine Schou. Bakgrunnen for henvendelsen skyldes at ansatte opplever symptomer som 
tørrhet i huden, i tillegg til at de opplever manglende renhold av ventilasjonsventiler, dårlig renhold og at det er 
enkelte bekymringer ifm at det er benyttet asbest i veggene i bygningen. Bestiller ønsket en vurdering av fysisk 
arbeidsmiljø med tanke på støv og asbest, samt konkrete råd til tiltak.  
 
Gjennomføring 
Den innledende vurderingen av inneklima/støv/asbest ble utført av sertifisert yrkeshygieniker Tove L. Gamst 
Bodin ved Synergi Helse under et møte og en befaring, ved Institutt for biovitenskap i Kristine Bonnevies hus den 
15.05.2017. Tilstede var avdelingsleder Kathrine Schou. 
 
Formål og vurderingskriterier  
En innledende vurdering av inneklima/støv skal gi svar på om det er foreligger behov for tiltak for å bedre 
luftkvaliteten. I tillegg ble det gjennomført en vurdering med tanke på eksponering for asbest, og tilstanden til 
asbestplatene som er benyttet på veggene. 
Den innledende vurderingen dokumenterer funn og gir konkrete anbefalinger om tiltak. Funn vil bli sammenlignet 
med normer gitt i Folkehelseinstituttets «Anbefalte faglige normer for inneklima» (2015) og Arbeidstilsynets 
«Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen» (best.nr.444).   
 
Følgende forhold vurderes: 

• Opplevd luftkvalitet – temperatur, tørr luft, mangelfullt luftutskifte (dårlig luft) etc. 
• Ventilasjon – innregulering, vedlikehold, renhold av ventilasjonsanlegg 
• Renhold – støvdepoter, rengjøring av gulv og overflater, hovedrengjøring 
• Asbest – tilstand til veggplater 
• Arbeidsvaner som kan innvirke på opplevd inneklima 
• Organisatoriske tiltak som kan bedre opplevd inneklima 

 
Siden bygget er så stort ble det kun vurdert et lite utvalg av kontorer i de ulike etasjene på befaringsdagen. 
 
I etterkant av befaringen kom det kommentarer på at det var vond lukt i 4.etg. Dette ble ikke observert på 
befaringen, men vil bli kommentert i notatet. 
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Resultater av innledende vurdering av støv 
 
Blokk 18 som benyttes av Institutt for biovitenskap ved UiO ble bygget i 1974, med ventilasjonsanlegg fra samme 
byggeår. Bygget benyttes av ca. 350 ansatte og 600 studenter. Bygget er på 37.000 m2 og består bl.a. av flere 
laboratorier, kontorer og auditorier. 
 
Ventilasjonsanlegget har Univent styring hvor varmt vann benyttes til å varme opp luften, slik at man har 
varmesystem og ventilasjon (tilluft) i samme system. Dette systemet er innebygd i kasser under vinduene. 
Avtrekksventilene er plassert i taket eller på veggene, og flere av ventilene var fulle av støv. 
Ventilasjonsanleggene styres etter driftstider og åpningstider i bygningen. Når det er lavere enn -12/13 grader 
ute, kjøres de fleste anleggene hele døgnet. Grunnen til det er at det ikke er noen grunnvarme i Univentene (i 
kassene under vinduene). På en liten del av bygget, som er oppusset i senere tid, er det radiatorer som tar seg 
av oppvarmingen og ventilasjonen ventilerer. 
 
Eiendomsavdelingen hadde ikke noe info på at det er gjennomført kanalrens eller innregulering av anleggene i 
nyere tid. De har rutiner for å skifte filter på luftinntak èn gang i året på tilluft og avtrekk. 
 
Noen av de ansatte har opplevd symptomer hvor de blir tørre i huden.  
 
Kontorene er noe ulikt innredet, men de fleste kontorene har èn eller flere arbeidsbord, kontorstoler, gjestestoler 
og bokhyller. På noen av kontorene har de ansatte lukkende skap, men på de fleste kontorene er det montert 
åpne bokhyller på veggene. Noen av kontorene er også til dels overmøblert. På flere av kontorene er det lagret 
mye papirer åpent på arbeidsbordet, i bokhyllene og i kasser på gulvet, se bilde 1 og 2.  
 
På enkelte av kontorene er det solskjerming i form av utvendige persienner på vinduene. Vinduene kan åpnes for 
lufting, men det er ellers ingen spesiell kjøling av luften. 
 
Det er linoleumsbelegg på gulvene. Det utføres renhold av frie gulvflater i form av tørrmopping 1 gang i uken på 
kontorene. Rengjøring med tørrmopp av tilgjengelige bordflater, vinduskarmer, datalister og hyller. Èn gang i året 
gjennomføres det vinduspuss og støvsuging/rens av møbler. Hvert fjerde år gjennomføres det gardinvask. 
I henhold til renholdsrutinene ved UiO gjennomføres det renhold av avtrekksventilene i form av støvsuging/tørk 
èn gang i året (på sommeren). 
 
 
 

 
Bilde 1: Åpne bokhyller med arkivbokser og papirer 
 

 
Bilde 2: Kontor med arbeidsbord og åpne bokhyller 
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Resultater av innledende vurdering av asbest 
 
På befaringen ble et tilfeldig utvalg av kontorer gjennomgått i ulike etasjer. Det ble opplyst at de fleste veggene 
på kontorene, og i korridorene inneholdt asbestplater. 
Tilstanden på veggplatene var noe ulikt fra kontor til kontor, men på flere av kontorene var det hull i veggene fra 
tidligere montering av hyller, rørgjennomføring etc. som ikke var tettet, se bilde 3.  
Noen av hullene var på vegger i tilknytning til kontordør, og det kan være en risiko for at asbestfibre kan bli virvlet 
opp ved åpning/lukking av kontordøren. 
Det ble også observert sprekker i veggplater og større skader på veggplatene, se bilde 4-6. 
 
Det ble opplyst at slike hull og skader kun blir reparert og forseglet hvis det meldes inn til Eiendomsavdelingen. 
Det ble opplyst om at det også er rutine for å male kontorene ved utflytting/innflytting, men dette er ikke 
gjennomført overalt. 
 

 
Bilde 3: Hull i asbestplate (rom 3124) 
 

 
Bilde 4: Skade på asbestplate 
 

 

 
Bilde 5: Sprekk i asbestplate ved avtrekksventil 
 

 
Bilde 6: Større skade på asbestplate (korridor utenfor 
rom 2118) 
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Resultater av innledende vurdering av vond lukt i 4.etg 
 
I etterkant av befaringen kom det inn kommentar om at det var observert vond lukt i 4.etg. Lukten var spesielt 
merkbar før påske, men lukten har delvis avtatt og er så vidt merkbar nå. Lukten ble beskrevet som jordaktig. 
Kommentaren er gitt av verneombud Klaus Høiland som også er professor i Mycologi. De mistenker at lukten kan 
skyldes fukt i veggene og vekst av muggsopp eller strålebakterier. Sistnevnte produserer stoffet geosmin, som 
har en jord-aktig lukt. 
Det er ikke observert misfarging på veggene. Det er vannkilder på laboratorier og kjøkken, men det er ikke 
rapportert om lekkasjer. I takene langs korridorene går rør, og lukten kan stamme derfra. Det har vært 
gjennomført en del arbeid av Eiendomsavdelingen i korridorene. 
 
Anbefalinger etter innledende vurdering av støv 
 
Som nevnt lagres det store mengder papirer på flere av kontorene, og når dette lagres åpent i hyller og på 
skrivebord vil dette fungere som støvdepoter. Renholdsrutinene fungerer slik at det kun er tilgjengelig bordflater 
som tørkes. På flere av kontorene var skrivebordene overfylt med papirer, slik at renholderne ikke har mulighet til 
å rengjøre. 
Det anbefales at man rydder skrivebordene, i hvert fall dagen før man vet at renholderne kommer, slik at man får 
rengjort skrivebordet. I tillegg anbefales det at man henger opp strømledninger og kabler slik at renholderne 
enkelt kan rengjøre under skrivebordet. Dette tilsier også at man må unngå å lagre papirer i esker på gulvene. 
 
Det anbefales at man forsøker å minimere volumet av papirer lagret på kontorene. Dette kan gjøres ved har mest 
mulig fagstoff digitalt, og gjør en opprydding i gamle papirer. Om mulig anbefales det at dette gjøres som en felles 
«dugnad» ved at de ansatte oppfordres til å rydde opp i papirene og digitalisere mest mulig. 
For å unngå støvdepotene anbefales det i tillegg at de åpne bokhyllene byttes ut med lukkede bokskap. Ved å 
oppbevare papirer/bøker i lukkede skap unngår man støvdepoter oppå og bak de lagrede papirene. 
 
Renholdsrutinene ved UiO ansees som tilstrekkelig, og det vurderes slik at det er opp til den enkelte ansatte å 
legge forholdene til rette for at kontorene skal få et tilfredsstillende renhold. 
 
Det anbefales at lufttemperaturen så langt som mulig holdes under 22 oC, spesielt i perioder av året når det er 
oppvarmingsbehov. Det ble ikke vurdert temperatur på kontorene på befaringen, men for å holde 
lufttemperaturen under 22 oC anbefales det å senke temperaturen på varmtvannet til Univentene for å unngå høy 
makstemperatur i lokalene. 
Høy temperatur øker avdampingen fra byggematerialer, og dette sammen med papirstøv kan gi opplevelsen av 
tørr luft. De åpne bokhyllene vil fungere som støvdepoter. Stolputer i tekstil og gardiner vil også binde opp støv. 
Dette støvet kan lett føre til hudplager hos disponerte personer. Eksempler på slike plager er tørr, sviende og 
rødmusset hud. Luftfuktighet og temperatur henger naturlig sammen, så ved å senke temperaturen innendørs vil 
man kunne naturlig øke den relative fuktigheten. Dette er også med til å bidra til å unngå opplevelsen av tørr luft. 
 
Siden det ikke er noen kjøling av luften via ventilasjonen, anbefales det å det anbefales at det luftes via vindu ved 
lunsjpauser, og ved møter hvor man ikke er tilstede på kontoret. Det anbefales i tillegg å benytte utvendige 
persienner på dager med sol, for å unngå økt varmebelastning på kontoret. 
 
Noen av kontorene er overmøblert, og har unødvendig mange stoler og møbler. Det anbefales å ta en opprydding 
slik at man kun har det man trenger av møbler på kontorene, da dette også vil bidra til bedre tilgang for 
renholderne. 
 
Per i dag benyttes det Univent ventilasjonsanlegg for å varme opp tilluften. Det anbefales at det gjennomføres 
støvsuging av varmerillene inne i kassene under vinduene. Dette oppvarming-/og ventilasjonssystemet vil kunne 
bidra til opplevelsen av tørr luft. Det anbefales at man på sikt planlegger å skifte ut dette anlegget med radiatorer 
og separat ventilasjonssystem. Det vil kunne bidra til bedre luft ved å skille oppvarmingen fra 
ventilasjonssystemet. 
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Eiendomsavdelingen (EA) opplyser om at det ikke er gjennomført noen kanalrens eller innregulering av anlegget i 
nyere tid. EA opplyser om at hvis det er klager/problemer noen steder bør dette meldes inn slik at de kan se 
nærmere på saken og eventuelt utbedre det. 
Det anbefales at det tas en runde ved de ulike avdelingene for å sjekke om det er tilstrekkelig avtrekk på 
ventilene på de ulike kontorene. Dette kan man gjøre selv ved å ta et enkelt A4-ark og holde det inntil 
avtrekksventilen. Hvis det er godt avtrekk vil papiret suges fast til ventilen. Hvis det ikke holdes fast, er dette tegn 
på at det er lite avtrekk i ventilen. 
 
Anbefalinger etter innledende vurdering av asbest 
 
Det ble opplyst av Eiendomsavdelingen at det ble gjennomført en kartlegging av asbestforekomst i bygget for ca. 
15-20 år siden av et eksternt firma. Det ble da laget et hefte med oversikt over asbestforekomst i bygget, men 
denne oversikten har ikke blitt oppgradert når det har blitt fjernet asbestvegger, rør o.l. i rehabiliteringsprosjekter. 
Det anbefales å holde denne oversikten oppdatert slik at man til enhver tid vet hvilke vegger/rør som fortsatt 
inneholder asbest. 
 
UiO har rutiner ved at Eiendomsavdelingen kontaktes når det skal monteres noe nytt på vegger som man vet 
inneholder asbest. Eiendomsavdelingen har videre rutiner om å kontakte saneringsfirma som utfører større 
montering/demonterings arbeider. Eiendomsavdelingen har nulltoleranse når det gjelder asbest. 
 
På befaringen kom det frem at flere av de ansatte ikke var godt nok informert om at de skulle ta kontakt med 
Eiendomsavdelingen hvis det skulle tas nye hull i veggene. Det anbefales at det innskjerpes på rutiner med å 
informere de nåværende ansatte og nyansatte slik at det unngås hulltaking i asbestplatene. 
 

På befaringen ble et tilfeldig utvalg av kontorer gjennomgått i de ulike etasjene, og det ble funnet hull, sprekker og 
skader på veggplater som inneholder asbest. 
Det anbefales å forsegle eksisterende hull og skader i vegger på kontorer, på laboratorier og i gangareal hvor 
man vet at det er benyttet asbestplater. 
Eiendomsavdelingen opplyste om at de skulle kontaktes for å forsegle denne type hull. På befaringen ble det 
diskutert to løsninger på hvordan dette bør gjennomføres på en best mulig måte, uten å skape unødvendig frykt 
for asbesteksponering for de ansatte: 
 
Alternativ 1: Eiendomsavdelingen går igjennom samtlige rom i hele bygget for å undersøke veggplatene, 

som man vet inneholder asbest, for hull og skader. Deretter forsegles hullene og skadene med 
egnet tettemasse for å unngå spredning av asbestfiber. 

 
Alternativ 2: Verneombud eller avdelingsledere gjennomgår samtlige rom i sine områder av bygget, for å 

undersøke veggplatene for hull og skader. Funnene noteres ned på skjemaer med romnummer, 
og sendes over til Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen gjennomfører forsegling på basis 
av funnene. 

 
Anbefalinger etter innledende vurdering av vond lukt i 4.etg 
 
Det anbefales at det tas kontakt med Eiendomsavdelingen slik at de kan sjekke om det har vært noen vannskade 
enten fra vanninntrenging utenfra eller via utette vannrør i 4.etg. Hvis EA har kjennskap til en slik vannskade bør 
man se på hvilke tiltak de har gjort i forhold til vannskaden. Tiltak her kan være opptørking av materialer, 
utbedring av skaden/fjerne eksponert materiale og ikke minst fjerne årsaken til fukt. 
 
Hvis en vannskade får ligge uberørt uten av man gjør tiltak vil lukten vedvare, da muggsoppen vil fortsette å 
vokse så lenge den har riktig temperatur (vanlig romtemperatur) og jevn tilgang på fukt. 
 
I henhold til "Anbefalte faglige normer for inneklima" fra Folkehelseinstituttet skal vedvarende fukt og vekst av 
muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjonen unngås. Hvis det påvises fukt eller vekst av 
muggsopp skal dette utbedres så raskt som mulig. 
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Den innledende vurderingen og konklusjonene reflekterer den kunnskap som Synergi Helse ved ferdigstilling av 
disse på det tidspunktet var i besittelse av.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Synergi Helse  
 
Tove L Gamst Bodin 
Sertifisert yrkeshygieniker 
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Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) 
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1356.html 
 
Veiledning om klima og luftmiljø på arbeidsplassen, best.nr 444, Arbeidstilsynet. 
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=79437 
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