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ORDLISTE 
• 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 
• 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= midlertidig vitenskapelig ansatt 
• 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. 
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• 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, 
• 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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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 tall  

Totalt har IBV: 
• 397 B.sc-studenter 
• 164 MSC -studenter 
• 340 ansatte 

 
IBV har hatt omtrent den samme organisering siden 
sammenslåingen i 2014. Formelle ledere med 
personalansvar per 1.1.2018:  

• Instituttleder- Nivå 3: 1  
• Seksjonsleder - Nivå 4: 6 
• Avdelingsleder - Nivå 5: 6  

 
IBV har 48 professorer / 1. amanuensis som kan anses 
som ledere på nivå 5. I tillegg har noen av MVAene 
lederroller i form av å være prosjektleder og/eller PI. 
IBV har en teknisk og administrativ stab på 72 
personer, hvorav 47 er ingeniører/teknikere. Her er 
noen avdelingsledere med personalansvar, andre er 
arbeidsledere uten personalansvar.  
 
1.2 HMS ansvar og HMS roller  

 
 
Leder har ansvaret for HMS-arbeidet. Leder støttes av 
lokal HMS-koordinator, enhetens kontorsjef og HR-
rådgiver, Enhet for HMS, Avdeling for 
personalstøtte og Eiendomsavdelingen. Formålet med 
lokal HMS-koordinator-funksjonen er å bistå leder 
med å ivareta sitt HMS-ansvar. HMS-k rapporterer 

direkte til Instituttleder. I HMS arbeidet bistår 
strålevernskoordinator med å ivareta sitt HMS-ansvar 
innen strålevern.  
 
Instituttleder: Rein Aasland.  
HMS-koordinator: Kathrine Schou. 
HR-rådgiver: Ann Elisabeth Mellbye. 
Strålevernskoordinator: Uwe Klein. 

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

1 AKVA:  Stein Kaartvedt 
2 BMB:  Pål Falnes  
3 CEES: Anne  Brysting 
4 EVOGENE: Paul E. Grini 
5 FYSCELL: Marianne Fyhn (V-H2017) 

FYSCELL: Gøran Nilsson (H2017/V2018) 
6 ADMISTRASJONEN:  Maren Onsrud 

Seksjonenes HMS-koordinator (HMS-i): 
Formålet med seksjonenes HMS-koordinator-
funksjonen er å bistå seksjonsleder med å ivareta sitt 
HMS-ansvar.  

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

Fagernes 

 

HMS-team: består av alle HMS-i og ledes av HMS-k. 
Forslag til stillingsbeskrivelse «lab-manager» er lagt 
frem for ledelsen, der formelle HMS oppgaver inngår, 
se vedlegg 3.1. 
 
1.3 HMS-Utfordring  

På IBV favner HMS-arbeidet laboratoriearbeid, 
feltarbeid 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 molekylærbiologi til organismebiologi har 
instituttet en omfattende virksomhet. 
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Laboratoriesikkeheten tar derfor mye av 
oppmerksomheten i HMS-arbeidet på IBV.  
 
Nesten alle som jobber på lab arbeider med 
faremerkete kjemikaler, i tillegg til at mange jobber 
med biologiske faktorer (e.g. mikroorganismer), fysiske 
faktorer, GMO, planter og dyr. Vi har feltarbeid; fra 
marine miljøer til høyfjell, fra Oslo til Svalbard, samt i 
Afrika og Asia.  
 
I tillegg skal vi drive utvikling av arbeidsmiljøet med 
mål om et godt Arbeidsmiljø. I Strategi 2020 står det:  
”Akademisk 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 at 
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.” 
 
1.4 Etikk 

Etikk er beskrevet på de åpne sentrale nettsidene som: 
• Etikk  
• Forskningsetisk regelverk  
 
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 og etiske utvalg.  
 
UiO har et forskningsetisk utvalg ledet av Kristin 
Flagstad. Enkelte fakulteter som TF og psykologisk 
institutt har egne utvalg, på MN-fak ligger helseforsk 
under forskningsseksjonen.  
 
1.5 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 under generell HMS.  
 
Forskningsetikk og regelverk er beskrevet på 
ansattsidene. 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. 

 
1.5.1 Beredskap 
Det meste av beredskapsaktivitetene foregår i regi av 
MN-fa. . 
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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. Samsvar med gjeldene lover og forskrifter sikres ved å følge UiOs HMS-mål, 
HMS-policyer, HMS-roller og HMS-prosedyrer. Samsvar sikres også ved at vi har lokale prosedyrer og SOPer, samt en 
håndbok for fartøyene som sikrer at vi også følger det Maritime regelverket. HMS-systemer gjelder både utdanning 
(laboratoriekurs og feltkurs) og forskning (i laboratoriet og i felt). UiOs HMS-mål skal nås ved bruk av risikostyring, 
god ledelse, gode arbeidsrutiner og adekvat opplæring. 
 
2.1.1 Internrevisjon, ledelsens gjennom-

gåelse 
HMS-revisjon er en systematisk, uavhengig og 
dokumentert prosess for bl.a. å avdekke om HMS-
arbeidet oppfyller kravene i UiOs HMS-system. IBV ble 
revidert desember 2017 etter prosedyre «Prosedyre for 
ledelsens gjennomgang». Denne prosedyren skal sikre 
at ledelsen gjennomgår HMS-systemet med jevne 
mellomrom for å sikre at det fungerer og vurdere 
forbedringer. 
 
Revisjon ble utført av NEMKO, deltagere fra IBV: IL,  
LVO, Vara LV, samt HMS-k. Fakultetet var 
representert ved Frank Sarnes. EHMSB var 
representert ved Frøydis Schultz. Revisjonen inngår i 
internrevisjonsprogrammet til Universitetsdirektøren. 
 
Sammendrag av rapporten:  
Kommunikasjonen i revisjonen var preget av åpenhet 
og med gode innspill til forbedringer fra alle deltakere.  
 
Revisjonen viste at planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av forbedringstiltak gjennomføres i samsvar 
med kravene i UiOs prosedyre for ledelsens 
gjennomgåelse. Det ble ikke registrert avvik men totalt 
6 anbefalinger.  
 
Anbefaling nr. 5: Et forbedringsforslag på 
fakultetsnivå: «Vurder å utarbeide en langsiktig plan 
for fakultetets beredskapsøvelser/temaer som input til 

planlegging og behov for lokale beredskapsøvelser pr. 
institutt».  
 
Anbefaling nr. 6a: Et forbedringsforslag for hele UIO, 
EHMSB: «Vurder å tydeliggjøre i sjekklisten for 
gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse: at samsvar 
med lov og forskrift er å være i samsvar med HMS-
prosedyrer.»  
 
Anbefaling nr. 1-4 og 6b er anbefalinger som instituttet 
behandler.  
 
Hva lærte vi og hvordan følger vi det opp på 
IBV? 
Revisjonen ga oss en bekreftelse på at gjennomføringa 
av ledelsens gjennomgåelse på IBV er tilfredstrillende. 
I etterkant av revisjonen er grensesnittet mot EA 
definert på nytt. Dette er beskrevet på EAs sider. 
Vernerunde utføres etter en prioritert plan, som 
revideres hvert år. Fokus vernerunde var laboratorier i 
hver seksjon med høyest risiko. Vi bruker 
avvikssystemet for rapportering av vernerunde avvik 
for en bedre oppfølging etter vernerunden. (t#2.1.1) 
 
2.1.2 EIR: REK 
EIR gjennomførte revisjon av REK i 2017-2018. På IBV 
ble instituttleder og HMS-k revidert. Bruk av REK- 
oversikt ved IBV ble brukt som 
undderlagsdokumentasjon for revisjonen. I tillegg skal 
alle godkjente prosjekter beskrives i Helseforsk. EIR 
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skriver rapport. Revisjonen ble ledet av Cecilie 
Thorberg.  
 
EIR anbefalte at det skulle vurderes om CIM skal bli 
obligatorisk for avvik for alle.  Selv om CIM i 
utgangspunktet brukes mest til HMS på UiO, så er det 
et system som kan brukes til mye mer. (t#2.1.2) 
 
2.1.3 Brannberedskap Drøbak  
Stasjonen fikk besøk av Follo Brannvesen IKS / 
Brannforebyggende seksjon, tilstede var 
representanter fra EA, EHMSB og IBV. Follo 
Brannvesen IKS hadde kartlagt særskilte 
brannobjekter og ønsket med dette å vurdere 
brannsikkerheten. Dette vil danne grunnlag for 
satsingsområdene for Follo Brannvesen IKS 
forebyggende arbeid i tiden som kommer. Det følger av 
brann- og eksplosjonsvernloven § 13 at brannvesenet 
skal føre tilsyn med særskilte brannobjekter for å påse 
at disse er tilstrekkelig sikret mot brann.  
 
Vi gjennomførte et møte/befaring ved Tollboden, 
onsdag 25.10.2017. 
 
Follo Brannvesen IKS var godt fornøyde mhp 
brannsikkerheten på Tollboden.  
 
2.1.4 Vernerunde 
Det ble gjennomført 6 vernerunder ved IBVs 
forskningsseksjoner i denne perioden for ledelsens 
gjennomgåelse. Det ble avdekket 38 avvik på 
vernerunden 2017. Av disse er 6 lukket. I år valgte vi 
isteden for å skrive en rapport bruke HMS 
avviksystemet.  
  

ÅPNE LUKKETE 
ÅPEN 32 

 

LUKKET  6 
 
Hyppigste årsak er til avvik på vernerundene er: 
• Manglende eller mangelfull etterlevelse av 

prosedyre/krav/retningslinjer 
• Manglende eller mangelfull 

informasjon/opplæring 
• Manglende eller mangelfull risikovurdering 
 
Nye vernerunder planlegges i årsskiftet. (t#2.4.4) 
 
Andre kartlegginger og målinger som bør vurderes er:  

• Bruk av kjemikalier på BIOS kursene 
• Allergen eksponering i den nye 

dyreavdelingen 
 

Avvikene vil bli fulgt opp og lukket i CIM. Saksgang 
lukking av avvik er for treg. (t#2.1.4) 
 
2.1.5 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 for det som gjelder spesielt for vår 
virksomhet. For IBV gjelder dette for eksempel 
maritime lover og regelverk.  
 
IBV har 18 interne prosedyrer hvor alle ble revidert i 
2017.  
 
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 ansvarlig for at dette 
er kjent og følges av ansatte. Avvik fra HMS- 
prosedyrene avdekkes i internrevisjoner og 
vernerunder, samtidig forventes det at studenter og 
ansatte følger disse prosedyrene.  
 
Tilgjengelig informasjon for ansatte kan være vanskelig 
å finne på nettsider hvor denne informasjonen drukner 
i informasjon som kun er relevant for Ledere, VO og 
HMS-k. Det hadde vært fint om HSM-informasjonen 
ble presentert på en bedre måte. (t#2.1.5) 
 
2.1.6 Risikovurdering lab 
HMS-risikovurdering og substitusjonsvurdering er 
lovpålagt. Det er ikke noe vi gjør fordi vi vil, men fordi 
vi må.  
 
Risikovurderingen er sentral del av alt HMS-arbeid og 
viktig for at vi skal nå de HMS-målene som er satt. 
Viktigheten av risikovurdering er beskrevet i Policy for 
risikostyring innen HMS-området.  
 
På IBV skal bruk av kjemikalier, biologiske faktorier 
(bakterier, virus, sopp og lignende), fysiske faktorer, 
strålekilder (åpne strålekilder og andre) beskrevet i 
våre SOPer. Risikovurderinger skal gjøres skriftlig og 
arkiveres. Risikovurderinger skal revideres jevnlig og 
ved endringer. Det er ledelsen som er ansvarlig for 
utarbeiding av risikovurdering og gi opplæring for den 
aktiviteten leder har personalansvar for. 
 
Tilsammen har instituttet ved utgangen av denne 
perioden for ledelsens gjennomgåelse 382 
risikovurderte prosedyrer. Grafen nedenfor viser 
utviklingen av SOP siden 2013. 
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Målet var for forgående periode 80 nye SOPer og 50 
reviderte SOPer. Dermed  nådde vi ikke helt de målene 
som var satt i 2016.  

 
 
På vernerunden i seksjon AQUA ble det avdekket at 
seksjonen har rekke gode SOPer, men de finnes bare 
lokalt i seksjonen og er ikke en del av vår database. 
Hadde disse blitt inkludert hadde mest sannsynlig 
målet for 2017 vært nådd. I 2018 bør man følge opp 
hvordan disse SOP blir del av IBV felles database for 
SOPer. (t#2.1.6) På årets vernerunde ble det også 
avdekket flere avvik knyttet til risikovurdering av 
GHS08 kjemikalier.  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 (t#2.1.7) 
 
2.1.7 Ny SOP-mal 2018 
I samråd med enhet for EHMSB har vi forenklet SOP- 
malen, for å gjøre det enklere å lese og for at de viktige 
elementene i risikovurderingen blir lest og at 
dokumentene blir korte og konsise. Ferdigstilling av ny 
mal ble ferdig mars 2018. Per 18. mai 2018 var 39 
SOPer i nytt formal.  
 
Tidligere har risikovurderingen og prosedyredelen vært 
separate enheter i dokumentet, nå er de integrert slik at 
viktige elementer ikke faller bort. Der hvor det ikke er 
risiko forbundet med et trinn i prosedyren har vi valgt 
å ikke dokumentere dette. Slik at alt risikoinformasjon 
er viktige elementer bruker må forholde seg til. I tillegg 
er noen av avsnitte bortfalt. Kjemikalielisten er i tillegg 
flytte frem i dokumentet. Påbudt verneutstyr er 
illustrert med påbudsskilt og minimal tekst.  

 
§ 2012: Trizol plus Total RNA purification 
§ Ny: Standard procedure for isolating total 

RNA from fish organs/tissue using RNAzol RT 
from Sigma Aldrich 

 
2.1.8 Kjemikalier - CLP 
Kjemikalier skal være merket iht CLP. På årets 
vernerunde ble det avdekket at ikke alle kjemikalier er 
merket iht CLP. I prinsippet bør man med lukking av 
avvik sikre at alt er merket CLP. Ny vernerunde høsten 
2018 for å sjekke at dette er rettet opp. (t#2.1.8) 
 
2.1.9 Særskilt farlige kjemikalier -REACH 
Særskilt farlige kjemikalier grupperes iht til REACH. 
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH omfatter 
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av 
kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom 
EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften.  
 
IBV har registrert 42 kjemikalier som er oppført på 
kandidatlista. Stoffer som er ført opp på kandidatlista 
er kandidater for videre regulering under REACH, som 
oftest ved at det vurderes om stoffene tilfredsstiller 
kriteriene for å bli underlagt krav om godkjenning. Som 
alternativ til oppføring i REACH vedlegg XIV kan det 
også vedtas forbud og begrensninger mot bruk av 
kandidatlistestoffer ved at stoffet føres opp på 
REACH vedlegg XVII. For stoffer på REACH vedlegg 
XIV skal det også vurderes om det er hensiktsmessig å 
innføre forbud mot stoffet i importerte produkter.  Se 
hvilke stoffer som står på kandidatlista 
(Kjemikaliesøk).Eksempler her er: Actrylamid – 
kjemikalier, formalin/formamid, DMF, Borsyre, 
Koboltdikloridheksahydrat, Kromokiod, Blyløsninger, 
Kaliumkromat 
 
IBV har registrert 67 kjemikalier som er oppført på 
restriksjon/begrensingslista. Begrensninger under 
REACH (REACH vedlegg XVII) innebærer forbud 
knyttet til stoff, stoffblandinger eller produkter, og 
gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. 
Begrensninger er den eneste måten i REACH å regulere 
importerte produkter som inneholder et farlig stoff til 
EU/EØS-området. Se hvilke stoffer som står på 
REACH vedlegg XVII (Kjemikaliesøk). Eksempler her 
er: Metanol, Kloroform, formaldehyd løsninger, 
bradford assay reagent, Glutaraldehyd, Coomassieblue 
ect. Noen av stoffene er registret som kurskjemikalium. 
 
IBV har registrert 2 kjemikalier som er oppført på 
godkjenningslista. For stoffene som står oppført på 
REACH vedlegg XIV er det krav om at du må ha 
særskilt tillatelse (godkjenning) for å kunne bruke 
stoffene. Disse stoffene er forbudt å bruke dersom 
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godkjenning ikke er innvilget, og godkjenningen vil kun 
gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Produsenter, 
importører eller nedstrømsbrukere av stoffer som er 
underlagt krav om godkjenning (REACH vedlegg XIV), 
kan søke om å fortsette å omsette eller å bruke stoffet. 
Dersom det blir gitt godkjenning, vil den kun gjelde for 
de som er omfattet av vedtaket. Se hvilke stoffer som 
står på REACH vedlegg XIV (Kjemikaliesøk). 
Eksempler her er:1,2 Dikloretan EMPLURA og 
Kaliumdikromat 
 
Utarbeide en strategi for «hvordan forholder vi oss til 
stoffer i vedlegg XIV, XVII og XIV» (t#2.1.9) 
 
2.1.10 Plantevernmidler 
Alle brukere av plantevernmidler må være sertifiserte. 
De er ansvarlig for å sjekke med Mattilsynet om 
kjemikaliet fortsatt er godkjent for bruk og er merket 
iht til forskrift.  
 
2.1.11 Cytostatika, Narkotiske stoffer og 

legemidler:  
For kjemikalier og legemidler er det ulikt regelverk. 
Det er spesielle regler for arbeid/ anskaffelse/ lagring/ 
avhending med legemidler/kjemikalier klassifisert 
som cytostatika og/eller narkotika.  
 
I dyreavdelingen har vi en veterinær som tar seg av 
foreskrivning av medikamenter til våre dyr, og forsøk 
med dyr. Derimot har vi ingen som kan foreskrive 
legemidler/kjemikalier som benyttes til forsking med 
cellelinjer- in vivo.  
 
Det er noen usikkerheter knyttet opp mot arbeid med 
slike stoffer og vi lurer på hvordan man registrerer 
dette? Kan vi anse dette som legemidler slik at vi 
unngår synlighet i ECOonline av personsikkerhet og 
risiko. (t#2.1.8) 
  
I tillegg bør særlige tiltak beskrives i SOP eller 
prosedyre. Eksempel: § 9-1. Særlige tiltak ved 
arbeid med cytostatika. Håndtering av 
cytostatika skal foregå i eget rom. På 
arbeidsbenken skal det legges et underlag som hindrer 
at cytostatika kommer i kontakt med arbeidsbenken. 
Overflaten skal være dekket av et absorberende 
materiale. Underlaget skal skiftes etter hver 
tilberedning, og kastes i merkede 
spesialavfallsbeholdere. Vi tolker AT slik at om det 
håndteres Cytostatika på et rom hver dag er dette å 
regne som daglig, men hvor går grensen? Hva med 
annen hver dag? Hvem sikrer og kontrollerer at 
Cytostatika benyttes etter forskrift da dette ikke er 
beskrevet i prosedyrene? Etter dødsfall på OUS etter 
ureglementert bruk har OUS revidert sine 

rutiner. https://www.dagbladet.no/nyheter/solveig-
38-forsket-pa-kreft-ble-selv-uhelbredelig-
syk/65076395 
 
Vi vet at det er flere som benytter slik stoffer på UiO, 
FAI (ikke akkurat for øyeblikket), NCMM, IMB og 
etterspør en prosedyre og opplæring hvor dette 
beskrives fra EHMSB. Tilsvarende følgende som 
beskrevet på UiB (t#2.1.8) 
 
2.1.12 Substitusjon  
I dag har vi registrert 4484 «unike» kjemikalier. Unike 
kjemikalier er kjemikalier med eget produkt- nummer. 
Dette betyr at det er flere duplikater fordi man 
eksempelvis kjøper inn fra forskjellige leverandører 
eller har produkter med ulike renhet. Men fra et HMS-
perspektiv er de ikke ulike.  
 
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 gjelder spesielt de CMR 
stoffene. Disse er merket med GHS08. Kravet om 
erstatning av farlige kjemikalier er hjemlet i 
arbeidsmiljøloven § 4-5 og produktkontrolloven § 3a. 
 
(2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan 
innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de 
kan erstattes med andre eller med en annen 
prosess som er mindre farlig for 
arbeidstakerne. 
 
Søker man på CLP GHS08 merkete kjemikalier får man 
opp 1232 produkter i bruk, gjør man en manuell 
sortering har vi ca 627 kjemikalier merket med GHS08. 
I og med gammel merking er det vanskelig å 
sammenligne utgåtte produkter med produkturer i 
bruk for eventuelt å vurdere hvordan vi har arbeidet 
med substitusjon.  
 
Hvordan skal man prioritere hvilke kjemikalier man 
kan bytte ut?  
Man kan se på hvilke som er merket med H340, H360 
og H370 og andre stoffer beskrevet i REACH. I tillegg 
når et kjemikalium finnes på ulike lokasjoner er 
risikoen større i alle fall på papiret, samt at alternative 
metoder er kjent.   
 
Tabell viser GHS08 kjemikalier, på hvor mange 
lokasjoner kjemikaliet er registrert og om det finnes 
SOP. Tabellen nedenfor beskriver på hvor mange 
lokasjoner stoffet finnes og om bruk er risikovurdert.  
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Hits GHS 08 2017 Søke ord i SOP database S P  SUM 

50 Metanol / Methanol Methanol/metanol 3 11 14 

48 Kloroform / Chrlorform Chloroform 0 11 11 

41 2-Mercaptoethanol  2-ME/β-
Mercaptoethanol /2-
Mercaptoethanol  

4 15 19 

32 Ampicillin sodium salt  Ampicillin 3 2 5 

29 Ammonium Persulfate  Ammonium 
Persulfate/peroxydisulfat
e 

2 3 5 

28 Chloramphenicol  
   

0 

27 Borsyre / Boric acid Boric 
acid Trihydrooxidoboron 
Orthoboric acid, Boracic 
acid, 

0 0 0 

25 Formaldehyd Formaldehyd 1 4 5 

22 Natriumazid  sodium azide 0 1 1 

21 N,N-Dimetylformamid  N,N-Dimetylformamid  0 0 0 

20 Glutaraldehyde solution  Glutaraldehyde 0 1 1 

20 Kanamycin sulfate, from 
Streptomyces 
kanamyceticus  

   
0 

19 CHAPS hydrate  
   

0 

18 Chloramphenicol  Chloramphenicol 1 1 2 

18 Ethylenediaminetetraa
cetic acid disodium salt 
dihydrate 

   
0 

18 Acrylamide / 
Akrylkamide 

Actrylamide Acrylic 
amide 

0 0 0 

17 Ethidium bromide  Ethidium bromide  0 4 4 

17 Imidazole  Imidazole 2 2 4 

17 Paraformaldehyde  Paraformaldehyde  0 8 8 

16 Proteinase K  
   

0 

15 TRIZOL REAGENT  
   

0 

14 Streptomycin sulfate salt  Steptomycin 5 9 14 

12 Iodoacetamide  
   

0 

11 Formamid  Formamide 2 6 8 

11 Protein Assay Dye Reagent 
Concentrate  

   
0 

11 Sodium borohydride  
   

0 

11 β-Estradiol  β-Estradiol  0 0 0 

10 Trypsin  trypsin 1 10 11 

9 Collagenase 
   

0 

9 Cykloheksimid  
   

0 

9 Nitrilotriacetic acid  
   

0 

8 Albumin 
   

0 

8 Diklormetan  
   

0 

8 Titriplex® III  
   

0 

7 Carbenicillin  Carbenicillin 1 0 1 

7 Phenol – chloroform 
   

0 

7 Tiourea  
   

0 

 
 
 
 
 
 
 

Hvilke kjemikalier bør vi fokusere på for substitusjon? 
(t#2.1.11) Her er noen eksempler: 
v Boric acid: Brukes denne til noe annet enn TBE. 

Kan man kjøpe inn 10x TBE (Fortsatt H360), eller 
5x TBE som ikke er merkepliktig? Borsyre er på 
kandidat listen.  

v Kan DMF erstattes av DMSO?  
v Bør vi se på hvordan vi organiserer ECOonline? I 

rom og skap?  
v Trenger vi 10 beholdere av GHS08 kjemikalium på 

samme lokasjon? 
v Bør denne oversikten også inkludere: 

kandidatlista, krav om godkjenning og 
begrensninger? 

v PFA og ulike formalin løsninger? Kan de erstattes 
begrenses.  

v Acrylamid – trenger vi acrylamid på 18 lokasjoner, 
når vi kjøper ferdig geler....  

 
Hvilke risikoreduserende tiltak bør prioriteres. 
(t#2.1.12) Et eksempel på et slikt tiltak kan være å gjøre 
som på BMB hvor man har samlet alle kjemikalier som 
er merket GHS08, eller krever utveiing i avtrekksskap. 
Alle slike kjemikalier veies nå på ut på egen lab, hvor 
man tidligere utførte dette på 4-6 ulike store 
felleslaboratorier.  
 
Vi mangler gode verktøy og metode for evaluering av 
substitusjon a la det som er etablert på HELSE SØR-
ØST (HSØ). Grønn kjemi i HSØ har også utviklet 
systemer og verktøy i ECOonline for å dokumentere 
substitusjonsarbeid. Selv om vi har hatt dialog med 
HSØ har det ikke kommet noe konkret ut av dette.   
 
Oversikt over hvilke kurs hvor det er behov på HMS-
informasjon, dette er også et lovkrav, se samsvars-
vurdering ovenfor.  
 
2.1.13 Risikovurdering i felt  
I henhold til UiOs og IBVs HMS-opplæringsprosedyre 
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 
håndteres og ettersees av studie-administrasjonen.  
 
I tabellen nedenfor vises oversikt over hvilke kurs hvor 
feltarbeid inngår. For de fleste kurs har feltansvarlig 
levert inn oversikt over aktivitet og risikovurdering. 
Men for BIO4140 og BIO4331 har det aldri vært levert 
feltkort. Begge kurs har vært undervist hvert år i 
perioden 2016-2018. Dette er et avvik. For BIO4350 
mangler risikovurdering for 2016-2017, mens det 
derimot levert inn i 2018. Risikovurderinger for 
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feltarbeid på kurs bør være en tilgjengelig ressurs for 
alle feltansvarlige/fagansvarlige. (t#2.1.13) 
 

Emne Sted Varighet Antal
l 
plass
er 

 
2016 

2017 2018 

BIO1200 Tomb  5 dager x 1 
parti.  

95 BIO1200A 
Tomb-
feltkurset 

BIO1200A 
Tomb-
feltkurset 

nedlagt 

BIO1200 Drøbak 4 dager x 3 
partier  

95 BIO1200A 
feltkurs i 
Drøbak 

BIO1200A 
feltkurs i 
Drøbak 

nedlagt 

BIO1200 Østensj
ø-vann 

2 timers 
ekskursjon 

95 
  

nedlagt 

BIO1200 Finse 5 dager x 3 
partier  

52 BIO1200 B 
- Biologisk 
mangfold 

BIO1200 
B - 
Biologisk 
mangfold 

nedlagt 

BIO4140 Drøbak 2 dager x 2 
grupper 
seminar 

34 Hver høst Hver høst Hver høst 

BIO4250 Teneriff
e  Kenya 

5 dager 10 BIO4250 - BIO4250 
(kenya) 

BIO4260 Drøbak 5 dager 5 BIO4260 - Annen hver 
høst 

BIO4301 Drøbak 5 dager 18 BIO4301 BIO4301 Hver høst 

BIO4320 Drøbak 4 dager 9 BIO4320/
9320 

BIO4320 Mangler 
riskovurde
ring 
 

BIO4331 Solberg
strand 

1 dag 26 Mangler, 
undervises 
hver høst 

Mangler, 
undervise
s hver høst 

Mangler, 
undervises 
hver høst 

BIO4350 Trygve 
Braarud 

1 dag ? Hver vår Hver vår BIO4350 

BIO4400 Trygve 
Braarud 

1 dag 19 BIO4400 BIO4400 BIO4400 

BIO4400 Drøbak 3 dager 19 BIO4400 BIO4400 BIO4400 

BIO4550 Trygve 
Braarud 

3 dager ? BIO4550 BIO4550 
 

BIOS5411    - - Høsten 
2018 

BIOS5412    - - Høsten 
2018 

 
I felt skal også alle feltansvarlige påse at feltarbeidet er 
risikovurdert. Tabellen nedenfor viser hvor mange 
feltkort som er levert inn av feltansvarlige i forsknings- 
og utdanningssammenheng. Dette viser en økt 
bevissthet knyttet til dette.  
 

 
Det er fortsatt en vei å gå – særlig viktig at alle leverer 
feltkort i forskningssammenheng. Dette er også 
vanskelig å kontrollere. Dette vises i 
spørreundersøkelsen oppsummert i grafen nedenfor. 
(t#2.1.14) 

 
 
I 2017- 2018 ble alle feltkortene gjennomlest av HMS-
k eller HMS-i felt eller ledende  verneombud. I de aller 
fleste tilfelle var det ikke behov for tilbakemelding, men 
i noen tilfeller var det behov for det. Nettskjemaene 
kunne vært enklere å administrere for feltansvarlig og 
deres ledere. Feltansvarlig må be feltdeltager 
videresende nettskjema for å sikre at disse  er utfylt. Det 
er vanskelig å knytte feltansvarlig og risikovurdering til 
alle deltagerne. I tillegg er det vanskelig å se hvilke 
risikovurdering som er kurs og hvilke som er 
forskningsaktivitet. IBV har bedt MN-fak ta dette 
videre uten at det har skjedd noe.  
 
Prosedyre for feltarbeid følges. Her står det at 
feltansvarlig skal sørge for at feltdeltagerne 
har gjennomført opplæring som beskrevet i prosedyre 
for HMS-opplæring og som dekker behovene som 
risikovurderingen viser. Samtidig er det i denne 
prosedyre for HMS-opplæring ingen krav om HMS- 
opplæring FELT for ansatte slik som for studenter. Det 
hadde vært ønskelig. Dette er meldt inn til MN-fak som 
arbeider med å få på plass E-læring innen HMS for 
ansatte. (t#2.1.15) 
 
HMS-opplæring for studenter kan dokumenteres – her 
mangler Ledere, VO og HMS-i informasjon om at dette 
er tilgjengelig fra studie adm. 
HMS-opplæring for ansatte kan IKKE dokumenteres – 
her mangler Ledere, VO og HMS-i informasjon om 
dette. Det er heller ikke et prosedyrekrav.  
Ledere, VO og HMS-i er av den oppfatning av at ikke 
alle leverer inn feltkort som feltansvarlig.  

 
2.1.14 Importtillatelser  
All internasjonal import og eksport skal følge lover og 
traktater. Konvensjonen om biologisk mangfold 
(Convention on Biological Diversity, CBD) ble vedtatt 
på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de 
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Janeiro i juni 1992. Konvensjonen betraktes som et 
sentralt dokument for prinsippet om bærekraftig 
utvikling Norge ratifiserte konvensjonen i 1993. På 
partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold i 
Nagoya i Japan den 29. oktober 2010 ble Nagoya-
protokollen vedtatt. Nagoya-protokollen er langt på vei 
en videreføring av Konvensjonen om biologisk 
mangfold. Konvensjonen har tre siktemål:  

1. Bevaring av biologisk mangfold 
2. Bærekraftig bruk av biologiske ressurser 
3. Rettferdig fordeling av genetiske ressurser 

 
Mattilsynet forvalter følgende:  
• Import av levende fisk mm. 
• Import av dyr 
• Import av animalske biprodukter 
• Kommersiell import av planter og frø 
 
Dyreavdelingen Kristine Bonnevies hus 
Alle dyr og fisk som skal importeres fra utlandet kjøpes 
gjennom godkjente nasjonale leverandører som tar seg 
av importtillatelser der det er behov for det.  
 
Akvarieavdelingen Drøbak 
Alle fisk som skal importeres fra utlandet kjøpes 
gjennom godkjente nasjonale leverandører som tar seg 
av import tillatelser der det er behov for det 
 
Andre dyr  
For Galleria mellonella fikk vi innførselstillatelse av 
miljøddirektoratet (2017/8868) 
 
Import av animalske biprodukter: 
Stefaniya Kamenova og Galina Gusarova dyr-  
biprodukter- tillatelser fra Mattilsynet: 
• Reinsdyr faeces fra Russland 14-11-17 (Naturen) 
• Reinsdyrurin (gul snø) Svalbard 9-5-18 (Naturen) 
 
Dette materialet bearbeides på CEES-lab. 
 
Import av planter og frø, samt søknad av 
eksport iht til Nagoya protokollen: 
Anne Brysting og Charlotte Bjorå – frø og planter. Når 
det gjelder selve innsamlingstillatelsen som vi har fått 
fra myndighetene på Grønland, så er det Charlotte som 
har skrevet søknaden og den har gått fra NHM og ikke 
IBV. 
• Survey license G17-022: Grønlandsk 

kokleare/Scurvygrass - Cochlearia groenlandica 
Blankstarr/Rock sedge - Carex saxatilis comlex 
Snow Whitlowgrass - Draba nivalis, Draba 
subcapitata Arctic draba - Draba fladnizensis I tråd 
med Nagoya protokollen. (Grønlandske 
myndigheter) 

• Importtillatelse såvarer til 20.09.2017 
(Mattilsynet) 

 
Ane Vollsnes:  
• Stiklinger, småplanter, in-vitro planter, 

halvfabrikata, grunnstammer og podekvist 
(Varegrupper for melding av import) Mattilsynet 
13.4.2018 

• Import av hvitkløverstengler fra USA  
 
Dette dyrkes i plantelaboratoriet.  
 
Økt bevissthet om registrering av dette hos forskere, 
ledere, VO, lab-managere og HMS-i. (t#2.1.16) 
 
2.1.15 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.  
 
Ingen endring siden 2016. Seksjonsleder AKVA, BMB, 
EVOGENE og FYSCELL mangler dette kurset. I tillegg 
bør man vurdere om alle avdelingsledere og professorer 
også burde ha dette kurset. Det er også et krav om at 
alle ledere av REK-prosjekter skal ha HMS modul 5. 
Alle ledere skal ta HMS modul 5. Seks ledere har fulgt 
obligatoriske kurs for ledere per 1.1.2017 (modul 5) 
(t#2.1.17).  
 
Ingen endring i verneombud siden LG 2016; 
Verneombudene skal to HMS-moduler 1-7. Alle 
verneombud har 6-10 HMS grunnkurs. Noen vara- 
verneombud har tatt HMS-grunnkurs, selv om dette 
ikke er et krav.  
 
2.1.16 HMS-opplæring 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-
opplæringsprosedyre skal all som arbeide på lab som et 
minimum har to kurs i farlig arbeid: 
laboratoriesikkerhet og personlig verneutstyr. 
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 
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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 
 
Det er også mange som i sin egenerklæring oppfører at 
de skal ta obligatorisk kurs.. Dette bør følges opp 
tettere. (t#2.1.18) 
  
2.1.17 HMS-opplæring studenter 
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. Dette følges opp av 
studieadministrasjonen og er godt tatt vare på her. 
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. 
 

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

 
På IBV må ALLE master- og PhD-studenter som ikke 
har HMS0503 og HMS0504 ved kontrakt start passer 
Studieadministrasjonen at ta de relevante emnene tas. 
Samtidig må vi finne en måte å friske opp HMS 
kunnskapen til nye studenter og stipendiater.  
 
2.1.18 Risikovurdering av MA oppgaver 
Risikovurdering av masteroppgave endret i foregående 
periode. 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. For eksterne MA-
oppgaver skal det foreligge en samordningsavtale. 

Eksterne MA-oppgaver må forholde seg HMS 
reglementet hos ekstern aktør. 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 Ph-D studenter setter seg inn i innhold i 
de kursene som studentene deres har. 
 

 
 
2.1.19 Etikk 
Per 31.12.2017 leder IBV 2 REK-godkjente søknader. 
Disse ligger i HELSEforsk databasen.  
 
På IBV interne nettsider under HMS er informasjon om 
etiske spørsmål i forskning og utdanning tilgjengelig 
for alle ansatte. 
 
2.1.20 Beredskap: ROS-analyse Det 

matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

IBV har deltatt på MN Risiko- og sårbarhetsanalyse 
19.09.2016 - 30.11.2016.  
 
Mer informasjon ligger i CIM: https://uio-
cim.no/?sso=1 
 
2.1.21 Beredskap ROS-analyse InVIVO IBV 
I 2017 ble det gjennomført en tilsvarende analyse for 
Dyreavdelingen med bra utbytte. ROS hadde fokus på 
sikkerhet for dyr og mennesker og myndighetskrav. 
Kjemikalier var ikke inkludert, for å avgrense analysen. 
En rekke forhold ble poengtert, disse utbedres ifm 
byggeprosjektet. ROS analysen er unntatt offentlighet. 
Mer informasjon ligger i CIM: https://uio-
cim.no/?sso=1 
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2.2 HMS-deltagelse  

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 01.01.2016 - 31.12.2017: 

Vernombud: Seksjon: Vara: 
Ola Nordbye 
Rundberget. 

ADM Kyrre 
Grøtan 

Rita Amundsen AQUA Stein 
Fredriksen 

Cathrine Fagernes FYSCELL Bård 
Mathiesen 

Helene Lampe CEES Morten 
Skage 

Klaus Høiland EVOGENE  Håvard 
Kauserud 

Margarita Anna 
Strozynski 

BMB Marit 
Ledsaak 

 
Nytt valg av verneombud 1.1.2019 
 
Verneombud deltar i LAMU. I 2017 ble det holdt 1 møte 
i IBV-LAMU. Møtereferater er tilgjengelige på nett: 
lenke. Dette er et mindre enn det var planlagt. I tillegg 
har VO deltatt på noen HMS møter. Det hadde sikkert 
vært bra å involvere VO mer i HMS-arbeidet ved å 
invitere til HMS-møter 2-4 ganger i året. (t#2.2.1) 
 
I tillegg har verneombudene blant annet deltatt på 
• Verneombudssamlinger 
• Deltatt i avviksrapportering: forslag tiltak og 

anbefalinger, samt lukking av avvik 
• Utarbeiding av risikovurderingsmaler for 

labarbeid og merking av dører. 
 
2.2.2 HMS team 
HMS – koordinatorer, lab managere, avdelingsledere 
og HMS-i har deltatt aktivt i HMS gruppa. HMS-i har 
møttes annenhver uke i 2017.  

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

E. Fagernes 

 

 

2.2.3 HMS-samarbeid med MN-fak og 
EHMSB 

LVO, Professorer, HMS-k, HMS-i, og VO har vært 
aktive og representert IBV ifm 

• Presentasjon av HMS arbeidet på MN-LAMU for 
og med MN fak.  

• Innspill til MN-LAMU for og med MN fak.  
• Presentasjon til EHMSB prosjekt risikovurdering 

med EHMSB 
• REK revisjon for og med MN fak. 
• Revisjon av ledelsens gjennomgåelse for og med 

MN fak.  
• Branninspeksjon feltstasjon Drøbak med EA 
• Merking av laboratorier på UiO med EHMSB 
• Enhet for HMS og beredskap: generell dialog med 

EHMSB 
• Enhet for HMS og beredskap: koordinator 

nettverk 
 
2.2.4 Bygningsteknisk infrastruktur og det 

fysiske arbeidsmiljø 
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 astma 
ferdigstilles Juli 2018 

• VEV 
• Utredningen av ny planteavdeling for IBV 
• Oppgradering av avtrekkskap på MN – nye 

alarmer med ny styring 
• Mindre oppussingsprosjekter av kontorer  
 
Ny ansvarsmatrise mellom EA og enhetene 
IBVs handlingsrom har blitt betydelig svekket etter at 
EA har definert hva som er Standard servicenivå; hva 
som inngår, hva som er brukers ansvar og hva 
leveransen ikke omfatter.  
 
Ettersom EA har blitt mer og mer restriktive når det 
gjelder deltakelse i vedlikeholdsarbeid i KB-hus, har 
IBV brukt over 2,5 millioner på nye gulvbelegg, maling, 
VVS og strøm. I tillegg har vi i 2018 også betalt lab-
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inventar i EA styrte prosjekter som tidligere ble 
finansiert av EA, sist nå på aDNA-lab. Dette innkjøpet 
var på over 1,3 millioner. Totalt har Instituttet brukt 
nesten 6 millioner på oppussing.  
 

 

_________________________________________________________________________ 
2.3 Relevante henvendelser fra eksterne samarbeidspartnere, inklusive klager  

Det er ikke kjent at det har kommet henvendelser knyttet til HMS fra eksterne samarbeidspartnere, 
finansører, underleverandører eller andre i 2016. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon 

2.4.1 Statistikk for sykefravær IBV:  
Den overordnete oversikten fra MN-fakultetet viser lavt 
sykefravær. Normalt ligger sykefraværet i arbeidslivet 
mellom 3 og 5 %. Det at fraværet er så lav skyldes nok 
underrapportering blant vitenskapelig ansatte. Ser 
man total fraværsprosent og sammenligner kvinner og 
menn er det relativ store forskjeller. MN-fak har en 
policy som sier at sykefravær skal følges opp på laveste 
nivå, samtidig skal alle kontorsjefene følge opp 
sykefravær for hele instituttet. I 2017-2018 har 
sykefraværsrapporteringen blitt elektronisk, som enda 
ikke er et godt nok etablert system. Vi trenger mer 
erfaring. (t#2.4.1) 
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2.4.2 Statistikk uønskede hendelser  
Fra 2016 kan alle ansatte, ledere og verneombud ved 
UiO melde HMS-avvik elektronisk 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. Fra 2016 og frem til i dag. Utvikling av 
melding av avvik før og etter CIM. CIM tatt i bruk 
V2016. 

 
Etter implementering av CIM 

 
 
Målet med implementering av CIM er at å øke antall 
registrerte avvik i CIM, samt en bedre og mer effektiv 
oppfølging av avvik, samtidig som det gis en oversikt 
over lukkede og åpne avvik.  
 
Det langsiktige mål er at hver enhet skal rapportere like 
mange avvik som ansatte per år. IBV har ca 340 
ansatte. Dette tallet har vært stabilt de siste årene. Det 
betyr at for hele 2014 sammenlignet med hele 2017 har 
vi en økning på 48%. Første halvdel av 2018 ser vi en 
økning på 58%. Det ser jo fint ut, men for å nå det 
langsiktige målet må avviksmeldingen opp til 340 
avvik, dvs vi må melde inn 14 ganger så mange avvik 
som i 2017, og 8 ganger så mange som i 2018. Vi kan 

øke antall avvik ved å gjøre flere ROS-analyser og ved å 
gå flere vernerunder. (t#2.4.2) 
 
Oversikt over åpne avvik som ikke er satt i behandling 
er alt for stort. Alle avvik hvor alle involverte er 
informert settes i behandlet. Noen avvik vil det ta lang 
tid å lukke pga for eksempel at avviket krever 
investeringer av IBV eller EA. Fokus bør være at alle 
avvik settes i behandling innen 5 arbeidsdager slik at så 
få som mulig avviker i status åpen. (t#2.4.3) Mer 
informasjon ligger i CIM. 
  

ÅPNE LUKKETE TOTALT 

NY 11  
 

BEHANDLET 35  
 

ÅPEN 37  
 

LUKKET  44  

TOTALT 83 44 127 

 
Avvik på UiO kategoriseres i årsaker og hendelser, i 
prinsippet kan man velge så mange ulike årsaker og 
hendelser man ønsker på ett og samme avvik. Mer om 
årsaker og hendelser kan man lese i «Prosedyre for 
håndtering av HMS-avvik» – veileder. Nedenfor er de 
viktigste og/eller hyppigst forekommende 
avvikskategorier listet opp. Det at mange avvik ikke har 
en hendelse og/eller årsakskategori skyldes at avviket 
ikke er behandlet. 
  

Å L T 
TOTALT 83 44 127 
Ikke hendelses kategori 34 12 46 
Ikke årsak kategori 34 3 37 
Vernerunde avvik 32 6 38 
 
 
I hvor mange avvik ble 
følgende kategorier 
valgt 

   

HENDELSER    
Personskade 1 1 2 
Potensiale for personskade / 
miljøskade 

13 10 23 

Utslipp 1 1 2 
Utenfor uio eiendom 0 1 1 
ÅRSAKER    
Manglende eller mangelfull 
etterlevelse av 
prosedyre/krav/retningslinj
er  37 15 52 
Eksponering for kjemiske 
faktorer  15 11 26 
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Å L T 

Manglende eller mangelfulle 
prosedyrer/krav/retningslin
jer  17 8 25 
Manglende eller mangelfull 
informasjon/opplæring  13 7 20 
Manglende eller mangelfull 
risikovurdering  14 5 19 
Eksponering for biologiske 
faktorer 7 2 9 
Feil/mangler på 
utstyr/utrustning  3 6 9 
Feil valg/bruk av 
utstyr/utrustning  2 7 9 
Uoppmerksomhet  0 8 8 
Teknisk svikt på 
utstyr/utrustning  0 7 7 
Manglende eller feil bruk av 
verneutstyr  4 2 6 
Manglende eller mangelfullt 
vedlikehold  

3 0 3 

Fallende gjenstand  1 2 3 
Eksponering for fysiske 
faktorer  

1 1 2 

Fall  1 1 2 
Å= åpen,L=lukket, T=Totalt.  
 
 
Av 127 meldte avvik er 2 personskader (1,5%). 40% av 
avvikene har et element av «Manglende eller 
mangelfull etterlevelse av prosedyre/ 
krav/retningslinjer», 20% «eksponering til kjemiske 
faktorer», «manglende eller mangelfulle prosedyrer/ 
krav/retningslinjer», 16% «manglende eller mangel-
full informasjon/opplæring», 15% «manglende eller 
mangelfull risikovurdering» 
 
2.4.3 Beredskapssituasjoner og - øvelser:  
Det er ikke registrert noen beredskapssituasjoner i 
løpet av 2017.  
 
Det har ikke vært mulig å gjennomføre planlagt 
beredskapsøvelse for beredskapsgruppen i 2016 år, 
dette lykkes vi heller ikke med i 2017. Det vurderes 
behov for beredskapsøvelse i 2018/2019 i samarbeid 
med MN-fak.  
 
2.4.4 Arbeidsmiljøundersøkelser - ARK 
Både planleggings- og tilbakemeldingsmøte (med de 
ansatte) ble holdt ultimo november 2017. Resultatene 
vil bli presentert for LAMU (årets første møte ble 
utsatt). Tiltakene fra tilbakemeldingsmøtet skal 
innarbeides i handlingsplaner for seksjonene i 2018/19 
og følges opp av seksjonens ledere i samarbeid med HR 
og verneombudet ved IBV. 
Resultatene for fokus fremover er som følger; 
 

Det positive vi vil jobbe for å beholde: 
• Godt sosialt klima  
• Autonomi i arbeidet 
• Høy grad av tilfredshet, jobbengasjement, 

meningsfullt arbeid  
 
Jobbe med videre og nedfelle i konkrete tiltak: 
• Øke medarbeidersamtaler/kontakt med ledere 
• Minske tidspress/arbeidspress 
• Styrke veilederkompetansen generelt 
• Styrke administrasjon og kommunikasjon 
• Sosialt engasjement og sosiale møteplasser  
 
Vi har hatt et seminar i administrasjonen hvor 
vi kom til følgende tiltak: 
• Dedikert gjennomføring av årlige medarbeider-

samtaler. 
• Tydelig oppgave forventing- og avklaring, blant 

annet i medarbeidersamtaler med leder. 
• Arbeid med tidspress – mot tidsfrister, svar på 

henvendelser, stressmestring. 
• Nye sosiale opplegg for IBV i 2018 
 
Ved IBV skal vi ha en gjennomgang i ledergruppen nå 
før sommeren hvor vi på samme måte skal komme til 
konkret planlegging av hvordan dette skal iverksettes i 
seksjonene, og med sikte på gjennomføring høsten 
2018 og i 2019. 
 
IBVs priser 
På julebordet ble det del ut 6 priser for: beste artikkel, 
beste foreleser, beste formidler, HMS, Årets IBVer og 
Darwin prisen. 
 
IBV HMS-pris deles ut årlig til noen som har 
markert seg med sin innsats innen HMS ved instituttet, 
som har utvist særlig engasjement og ansvarlighet på 
HMS-området i året som har gått. 
Prisen deles ut for 5 gang. TIDLIGERE VINNERE ER: 
Anders Moen, AKVA, Sindre Holm og Cathrine 
Fagernes 
 
Årets vinner er Anne K. Brysting 
HMS er en naturlig del av hennes undervisning: 

• Dokumentert risikovurdering av feltarbeid 
• Opplæring av andre feltansvarlige 

 
HMS er en naturlig del av hennes bidrag til det 
psykososiale arbeidsmiljø: 

• Som leder har hun gjennomført medarbeider 
samtaler  

• Dessuten er Anne veldig omsorgsfull og 
interessert i at sine studenter og kollegaer skal 
ha det bra. 
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HMS er en naturlig del av hennes forskning: 
• Dokumentert risikovurdering av lab-arbeid 
• Utvikling av SOPer sammen med sine 

studenter  
• Dokumentert risikovurdering av feltarbeid 
• Dokumentert godkjenning av feltarbeid 
• Gode risikovurderinger av feltarbeid 
• Dokumentert import tillatelse 
• Lastet ned Sikresiden.no-appen på mobilen 

sin 
• Levert HMS-nettskjemaer, som " HMS-

opplæring: Laboratorier IBV ". 
• tatt en rekke HMS-kurs både sikkerhet og 

modul kurs, bla. Grunnleggende 
laboratoriesikkerhet. 

 
Prisvinneren har fulgt opp aktuelle HMS saker 
på en måte som vi håper vil gi inspirasjon til 
andre ledere ved instituttet.  
 

 
 
2.4.5 Resultater av tilsyn fra myndighetene 
Potensielt kan vi få tilsyn fra:  
§ Helsedirektoratet 
§ Arbeidstilsynet 
§ Mattilsynet 
§ Fiskeridirektoratet- Fiskekvoter/Akvakultur 
§ Statens strålevern 
§ Statens legemiddelverk 
§ REK 
 
Mens vi i 2016 måtte svare på to postale tilsyn 
fra Arbeidstilsynet (begge saken er arkivert og 
koordinert av EHMSB. 2016/4667), ble det i 2017 
ikke gjennomført noen tilsyn fra 
Arbeidstilsynet. 
 

Fiskeridirektoratet i Akvarieavdelingen og 
Drøbak 
• 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. Per 1.5.-2018 avventer saken 
hos Fylkes kommunen utfallet av pålegg om 
akvakultur som fortsatt er hos behandling hos 
Fiskeridirektoratet.  

• Tilsyn ble utført 2. mars 2016 i akvarieavdelingen. 
Fik vi pålegg om å sende inn en søknad om 
oppdatering av antall arter samt dispensasjon for 
akvakultur på fremmede arter. Søknad avventer 
tilbakemelding fra Bymiljøetaten. Bymiljøetaten 
stiller i bero til saken er ferdig behandlet i 
Fiskeridirektoratet.  

 
Tilsyn fra Helsedirektoratet  
Helsedirektoratet utførte i 2017 et tilsyn etter 
genteknologi loven. I den forbindelse ble det laget en 
oversikt til HD (se vedlegg), i tillegg til at det ble lagt ut 
informasjon til ansatte på HMS sidene: 
https://www.mn.uio.no/ibv/english/about/hss/gmo/  
 
Avvik ble gjennomført uten anmerkninger.  
 
I etterkant av tilsynet ble de sendt inn en ny søknad for 
bruk av GMO cellelinjer i kombinasjon med GMM1 og 
GGM2. Søknaden er innvilget.  
 
Mattilsynet -Dyrehelse 
Avdelingen på Blindern fikk regodkjenning postalt 
20.12.2017 (17/140178) 
Drøbak ble godkjent som egen Forsøksdyrenhet i 2018.  
Mattilsynet - Import eksport 
Plante 
Anne Brysting og Charlotte Bjorå – frø og planter. Når 
det gjelder selve innsamlingstillatelsen som vi har fått 
fra myndighetene på Grønland, så er det Charlotte som 
har skrevet søknaden og den har gått fra NHM og ikke 
IBV. 
• Survey license G17-022 
• Importtillatelse såvarer til 20.09.2017 

(Mattilsynet) 
 
Ane Vollsnes:  
• Stiklinger, småplanter, in-vitro planter, 

halvfabrikata, grunnstammer og podekvist, 
Matiilsynet 13.4.2018 

• Import av hvitkløverstengler fra USA  
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Dyr 
Stefaniya Kamenova og Galina Gusarova dyr-  
biprodukter- tillatelser fra Mattilsynet: 
• Reinsdyr bæsj fra Russland 14-11-17 (Naturen) 
• Reinsdyr urin (gul snø) Svalbard 9-5-18 (Naturen) 
 
Alle dyr til dyreavdelingen kjøpes av godkjent importør 
som tar seg av denne saken.  
 
2.4.6 Resultater av kartlegginger, 

overvåkninger og målinger 
 
Det ble gjennomført: 

• vernerunder som beskrevet i 2.1.4. 
• Beredskap ROS-analyse InVIVO IBV som 

beskrevet 2.1.21 
 
2.4.7 Instituttledervedtak 

 
10 point to consider – GMO 
10 point to consider – Chemicals 
Undervisningsinstruks HMS 
 
2.4.8 Målrettede helseundersøkelser:  
 
I samsvar med bestillingen til BHT for 2017 har ansatte 
og brukere i Dyreavdelingen fått tilbud om målrettede 
helseundersøkelser. Dette gjøres ved at alle nye får 
beskjed ved oppstart og i tillegg sendes det ut til alle 
brukerne om de ønsker nye undersøkelse. BHT gir ikke 
tilbakemelding på hvem som har vært på undersøkelse, 
slik at det blir opp til den enkelte å sikre egen helse.  
 
Helseundersøkelser for ansatte som jobber med BLY. 
Alle som ble registrert har bekreftet muntlig at de har 
vært på undersøkelse hos BHT, men vi kan ikke 
dokumentere dette. 
 
Ansatte og brukere Fytotron (allergenutvikling 
muggsopp) har for tilbud om målrettede 
helseundersøkelser, men vi kan ikke dokumentere 
dette. 
 
Kan man velge eller ikke om man skal ha 
helseundersøkelse? I § 6-11.Helseundersøkelse av 
arbeidstakere som kan utsettes for biologiske faktorer 
står det: Dersom risikovurderingen viser at 
arbeidstaker kan bli eksponert for helsefarlige 
biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig 
med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal 
arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse.  
 
Både i Dyreavdelingen og Fytotronen er det påvist 
utvikling av allergier. I dyreavdelingen brukes fullt 

verneutstyr inkludert maske og klesskift dette tilsier at 
dette kan tolkes inn under paragrafen ovenfor. I 
Fytotronen er kanskje dette ikke like opplagt. I 
dyreavdelingen gjøres mange gode tiltak ifm 
byggeprosjektet, men det vil alltids være en risiko for 
allergiutvikling.  
 
Støy 
Ingen målrettede helseundersøkelse for støy båt og MS-
lab i 2017. Vurdere behov i 2018-2019 inkludert isotop 
lab?  
 
Ioniserende stråling 
Ingen hendelser der dosimeter viser verdier over 0.0 
mSv.  
 
Vaksiner 
Felt og dyreavdeling, samt de som jobber med humant 
materiale skal få tilbud om yrkesvaksinasjon. Dette skal 
fanges opp i risikovurdering av MA-oppgaver og 
risikovurdering felt, samt SOPer og ifm adgang til 
dyreavdelingen.  
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______________________________________________________________________ 
2.5 I hvilken grad målet er oppnådd  

Vi tar HMS på alvor ved Institutt for biovitenskap. 
HMS-arbeidets natur består både av akuttarbeid, 
forbyggende arbeid og kontinuerlig forbedringer. 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. 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. 
 
Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, 
involvering og kompetanseutvikling, samt bygge på 
erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-. 
 
 

Overordnet HMS-mål 
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. Tabellene nedenfor viser måloppnåelse i denne 
period

Stort forbedringspotensial 
 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

a a) resultater av interne revisjoner og 
vurderinger av samsvar med lovbestemte 
krav og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 

   

a.4 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Substitusjon  Substitusjon: vurdere bruk av ECOonline som 
verktøy og samarbeid med HSØ 

Substitusjon ikke godt nok 
dokumentert 

2.1.9 

a.5 Risikovurdering og substitusjon – i kurs Dokumentert risikovurdering og substitusjon av 
undervisning på lab. Samt et opplegg for 
repetisjon av spesielt viktige forhold. Merke kurs 
om CMR stoffer er inkludert. Mål at CMR stoffer 
skal kun brukes når alternativer ikke finnes og er 
essensiell for utdanningen.  

Dette er fulgt opp i ulik grad. Vanskelig 
å måle. I tillegg er denne 
informasjonen er ikke lett tilgjengelig 
for andre enn kursansvarlig.  

2.1.2.2. 

a.6 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-
opplæring- HMS modul 1-10 

Alle ledere skal innen V2018 ha tatt HMS 
grunnkurs modul 5.   

Ingen flere ledere har tatt HMS modul 
5 

2.1.2.3. 

a.8 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-
opplæring- farlig arbeid 

Vurder løsninger for lab-sikkerhetsopplæring 
(gjelder både personlig verneutstyr, 
kjemikaliehånderting og lab-sikkerhet) i form av 
elektroniske HMS-kurs eller 
klasseromsundervisnings som i dag. Hvis 
elektronisk system kan dette gjøres i løp av første 
måned. HVA ØNSKER VI PÅ IBV?  

Klasserom undervisning ikke godt 
dokumentert. 
 
Mange tar ikke obligatoriske kurs 

2.1.2.4. 

a.9 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.  

Status som for forrige ledelsens 
gjennomgåelse.  

2.1.2.4. 

a.10 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-
opplæring- farlig arbeid 

Bedre HMS kultur: Vurdere å lage en video 
testimonia fra ansattehelst professor) som har 
tatt dette.  

Ikke utført 2.1.2.4. 

a.14 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 
prosedyre for HMS-opplæring og 
risikovurdering av oppgave for MA studenter-
alle skal ta HMS0503. 

Vurdere hvordan risikovurdering av 
masteroppgaven dokumenteres i avhandlingen  

????  2.1.2.6. 
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 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

a.15 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 
prosedyre for HMS-opplæring og 
risikovurdering av oppgave for MA studenter-
alle skal ta HMS0503. 

Vurdere om HMS-opplæringene også skal tilbys 
Ph.d- studentene. Dette er mulig da de bor også i 
FS, som MA-studentene.  

PhD studentene skal tilbys HMS0503, 
usikker hvordan dette følges opp.  

2.1.2.6. 

a.21 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Beredskap Opplæring: Identifisere hvilke beredskapskurs 
som er så viktige at alle MÅ ta dem -spesielt den 
obligatoriske HMS-opplæringen i PLIVO og 
Brannvern.  

Ikke utført  2.1.2.8. 

a.24 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Beredskap Vurdere å lage en video testimonia fra ansatte 
(helst professor) som har tatt dette. 

Ikke utført.  2.1.2.8. 

d d) organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon 

   

d.19 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Fytotronen: Total skisse prosjekt nytt 
plantelaboratorium ble avsluttet 2016. I areal 
innspill 2018 har IBV meldt dette inn som 
innspill over 10 millioner. 

Intet nytt 2.4.8. 

d.22 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Fytotronen: Vurdere ytterligere behov for 
inneklimakartlegging, som BioAir, 
Artsbestemmelse av soppvekst, osv.  

Ikke utført 2.4.8. 

 
Noe forbedringspotensial 
 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

a a) resultater av interne revisjoner og 
vurderinger av samsvar med lovbestemte 
krav og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 

   

a.3 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- 
Risikovurdering  

Risikovurderinger minst 80 nye SOP og 50 
oppdateringer av eksisterende SOPer. Sjekker 
status underveis kvartalsvis eller i hvert 
semester. 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 

Manglet 20 SOP for å nå målet medd 
80 nye SOPer.  

2.1.1 

a.19 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Etikk Vurdere arkiveringsrutiner rundt andre 
lovpålagte godkjenninger som skal sendes AT, 
HD, etc.  .  

Venter tilbakemelding fra MN arkiv. 
Her er det forbedringspotensiale for 
HMS IBV og MN arkiv 

2.1.2.7. 

a.20 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Beredskap Opplæring brannvern må inn i mottak av nye 
ansatte som for studenter som får tilbud 
(HMS0507) 

Se pkt a.8.  2.1.2.8. 

b b) resultater av deltagelse og konferering    
b.1 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.  
Delvis utført., men potensiale for 
bedring.  

2.2.1 

b.3 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.   Delvis utført., men potensiale for 
bedring. 

2.2.2 

d d) organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon 

   

d.3 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Statistikk uønskede hendelser  

Sette HMS på agendaen på alle ledermøter Innført, men potensiale for bedring 2.4.2. 

d.4 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Beredskapssituasjoner og - øvelser 

Be om bistand fra MN-HMSB til å vurderes 
behov for beredskapsøvelse i 2018; som 
evakuering KB-hus, Drøbak, i Båt eller på Finse 

Dette må belastes enheten selv. Noen 
må få opplæring.  

2.4.3. 

d.9 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Resultater av tilsyn fra myndighetene 

Oppdatering av GMM2 i kombinasjon dyr ifm 
oppgradering av dyreavdelingen 

Påbegynt, utføres ifm åpning etter 
ombygning.  

2.4.4. 
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 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

d.10 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Resultater av tilsyn fra myndighetene 

Oppdatere GMM2 søknader.  Påbegynt, ferdigstilles juni.  2.4.5 

d.11 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Resultater av kartlegginger, overvåkninger og 
målinger: Resultater fra vernerunder 

Fortsatt fokus på opplæring og risikovurdering er 
nødvendig 

Påbegynt, rom for forbedring 2.4.6.1 

d.13 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Resultater av kartlegginger, overvåkninger og 
målinger: Samsvarsvurdering 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  

Utført for de fleste av disse men 
vernerunde avdekket nye GHS08 
kjemikalier.  

2.4.6.2 

d.14 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Resultater av kartlegginger, overvåkninger og 
målinger: Samsvarsvurdering substitusjon og 
risikovurdering av kjemikalier  

Substitusjonsvurderinger GHS08: 51 
arbeidsprosedyrer av type PSOP mangler 
substitusjonsvurdering og 19 arbeidsprosedyrer 
av type SSOP mangler substitusjonsvurdering 

Substitusjonsvurdering er ikke med i 
SOP. Det er sikkert behov for flere av 
disse. Bare det at man har acrylamid på 
17 lokasjoner tilsier at her bør man ha 
en gjennomgang 

2.4.6.2 

d.15 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Resultater av kartlegginger, overvåkninger og 
målinger: Samsvarsvurdering substitusjon og 
risikovurdering av kjemikalier  

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

Rom for forbedring. Noen jobber særs 
godt andre ikke.  

2.4.6.2 

e e) i hvilken grad målet er oppnådd    

e.1 2.5. I hvilken grad målet er oppnådd: 
Forbedringspotensial hva gjelder måloppnåelse 
følgende tiltak  
 

SOP arbeidet – pågående –men arbeidet må 
intensiveres særlig knyttet til CMR kjemikalier 
(beskrevet ovenfor) 
Obligatorisk opplæring følges ikke 
Målrettehelseundersøkels: Lukke avvik 
ventilasjon Dyreavdelingen 
Målrettehelseundersøkelse: Båtene 

 2.5.2 

e.2 2.5. I hvilken grad målet er oppnådd: Stort 
forbedringspotensial hva gjelder måloppnåelse 
følgende tiltak  
 

Alle ledere må ta HMS grunnkurs – UiOs HMS 
system 
Beredskap – uklare roller og ansvar IBV/MN-fak 
– e.g. skal vi selv arrangere beredskapsøvelser?  
HMS arbeid er fortsatt mye ildsjel arbeide.  
Total renovering av Fytotronen er ikke prioritert 
av EA, kun av MN-fak. 

Se ovenfor 2.5.3 

f f) status for undersøkelse av hendelser, 
korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

   

f.1 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. 

Bedre systematikk for oppfølging. 
Første trinn i AVVIK for lang tid. 
Lukking av avvik for lang tid.  

 

 
Bra måloppnåelse 
 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

a a) resultater av interne revisjoner og 
vurderinger av samsvar med lovbestemte 
krav og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 

   

a.1 2.1.1 Revisjoner og vurderinger Bistå MN-fakultet i eventuelle HMS-
internrevisjoner 

UTFØRT 2.1. 

a.7 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  

Alt i orden 2.1.2.3. 

a.8 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-
opplæring- farlig arbeid 

Vurder løsninger for lab-sikkerhetsopplæring 
(gjelder både personlig verneutstyr, 
kjemikaliehånderting og lab-sikkerhet) i form av 
elektroniske HMS-kurs eller 
klasseromsundervisnings som i dag. Hvis 
elektronisk system kan dette gjøres i løp av første 
måned. HVA ØNSKER VI PÅ IBV?  

HMS0503 fungerer bra for studentene. 
¨ 
 
MN arbeider med eHMS for ansatte 
 
PhD kan ta HMS0503 
 
 

2.1.2.4. 

a.11 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-
opplæring- felt 

Vurdere optimalisering nettskjema HMS felt be 
MN fak om bistand.  

Ingen endring i nettskjema. Funger 
greit. Folk melder inn.  

2.1.2.5. 
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 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

a.12 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- HMS-
opplæring- felt 

Vurdere opplæring i felt for ansatte som for 
studentene. Som for eksempel HMS0504- 
https://ehms.uio.no/#/4/no) 

Se ovenfor punkt a.8 2.1.2.5. 

a.13 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 
prosedyre for HMS-opplæring og 
risikovurdering av oppgave for MA studenter-
alle skal ta HMS0503.  

Kan denne delen av masteroppgavekontrakten 
gjøres elektronisk slik at denne informasjonen er 
enklere tilgjengelig for studie-administrasjonen 
og HMS team.  

Innført.  2.1.2.6. 

a.16 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Endret 
prosedyre for HMS-opplæring og 
risikovurdering av oppgave for MA 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 ved 
opptak til MA-grad. Det er viktig at all HMS-
opplæring har en verdi. Derfor bør repetisjonen 
gjøres ved bruk av andre virkemidler. Finne disse 
virkemidlene 

 2.1.2.6. 

a.17 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. Dette gjelder 
spesielt for prosjekt ansvarlige. Informasjon om 
NENT og andre aktuelle etiske komiteer.  

Uført 2.1.2.7. 

a.18 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Etikk Vurdere en arkiveringsrutine for REK (NEM) Utført og iverksatt 2.1.2.7. 

a.21 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Beredskap For IBV gjenstår det fortsatt å gi tilbakemelding 
til MN-fak. på ROS analysen 

UTFØRT 2.1.2.8. 

a.22 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Beredskap Be beredskapsleder MN-fak om å vurdere behov 
for øvelser på IBV 

UTFØRT, men ingen øvelse så langt.  2.1.2.8. 

a.23 2.1.2. Intern vurdering av samsvar- Beredskap Rolle avklaring beredskapsleder MN-fak / IBV. 
Behov for beredskapsgruppe lokalt 

UTFØRT 2.1.2.8. 

b b) resultater av deltagelse og konferering    
b.2 2.2.2 IBV har lokale HMS koordinatorer / lab-

managere / HMS-i som deltar aktivt i HMS 
gruppa i IBV 

Fortsette med HMS gruppa UTFØRT 2.2.2 

b.4 2.2.3 IBV har vært aktive på følgende workshop Fortsette å bidra sentralt på UiO Utført 2.2.3 

d d) organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon 

   

d.2 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. 

Innført 2.4.2. 

d.5 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Beredskapssituasjoner og - øvelser 

Beredskap forbundet med ulike typer 
tjenestereise. Tjenestereise, felt, 
forskningstermin. Vurdere behov for 
informasjon om beredskap, forsikringsordninger 
og informasjon forbundet med 
tjenestemansreise. Hva er krav til ansatte? Hva 
dekker UiO? Alle ansatte må ta ANSVAR.  

Informasjons tilgjengelig.  2.4.3. 

d.6 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Ark 2017 
 

Utført.  2.4.4. 

d.8 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Arbeidsmiljø undersøkelser og livet på IBV 

Sommerfest 2017 og andre sosiale tiltak 
 

Utført 2.4.4. 

d.17 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Dyreavdelingen: Fokus på gjennomføring av 
prosjekt.  

Ferdigstilles september 2018 2.4.8. 
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 Sjekkliste Kommentarer / tiltak Status Ref.  

d.18 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Fytotronen: Vurdere ytterligere tiltak når ny 
rapport foreligger.  

Ingen nye tiltak. Ansatte opplever at 
det har blitt mye bedre.  

2.4.8. 

d.20 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Fytotronen: Mini renovering 2016 for å bedre 
inneklima forholdene i GMO delen av 
Fytotronen.  

UTFØRT 2.4.8. 

d.21 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Inneklimakartlegging 

Fytotronen: Bestille inneklimakartlegging Utført 2.4.8. 

d.23 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Fytotronen: Bestille målrettehelseundersøkelser 
fokus på ALLERGI – ikke alt annet som sist.  

 2.4.8. 

d.24 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Målrettede helseundersøkelser 

Dyreavdelingen: Bestille 
målrettehelseundersøkelser fokus på ALLERGI 
–fra JAN – FEB 2018 før de kommer inn i 
avdeling. 

Utsatt pga sen ferdigstilling 2.4.8. 

d.25 2.4 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- 
Støykartlegging 

Båt: Vurdere tiltak når rapport foreligger.  Rapport?  2.4.8. 

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

Dette beskrives ovenfor.  
 
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. Se avsnitt 2.5. 
 
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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3 Konklusjon 

 
3.1 Oppsummering 

Det er alltid rom for forbedringer i HMS arbeidet. Eksempelvis: Vi har områder hvor vi er gode og har god progresjon, 
som f.eks. SOP-arbeidet. Nettsidene holdes også oppdaterte. Vi melder avvik, men er ikke like flinke til å behandle og 
lukke avvikene. Vi har god oversikt over risiko på forskningslaboratoriene våre, mens aktivitet i undervisnings 
sammenheng ikke er like oversiktlig. For noen er HMS en selvfølge, mens for andre er det et mas. Noen tar den 
opplæringen som kreves, andre trenger år før de tar obligatorisk opplæring som HMS modul 5 for ledere og Lab-
sikkerhet for ansatte.  
 
Vi er i stadig forbedring,- det er det viktigste. 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.  
 
I hvilken grad målet er oppnådd fra forrige Ledelsens gjennomgåelse 

Stort forbedringspotensial På vei, men fortsatt et 
forbedringspotensial 

God mål oppnåelse 

   
• Substitusjonsarbeidet 
• Risikovurdering i 

undervisningssammenheng og i 
seksjon AQUA 

• CMR stoffer på kurs – kartlegging 
• Ledere uten obligatorisk HMS 

kompetanse i BMB, FYSCELL, 
AQUA og EVOGENE. 

• Opplæring – manglene etterlevelse av 
krav til obligatorisk HMS-opplæring 

• Ingen bedring av systemer for 
dokumentasjon av opplæring 

• Risikovurdering MA-oppgave. 
• Manglende etterlevelse av at eHMS 

bør tilbys PhD studenter for å sikre 
gjennomføring og dokumentasjon.  

• Undervisere tar ikke PLIVO kurs 
• EA plantelaboratoriet – Viktigste 

HMS tiltaket på IBV 
• Inneklimakartlegging 

• SOP arbeidet mangler 64/80 SOP 
ble utarbeidet i 2017. 42/50 ble 
revidert. Akivering i ephorte 

• Mottak av nyansatte bør inkludere 
brannvernsopplæring 

• Involvere VO 
• Tydeligere roller innen HMS 
• HMS på ledermøter 
• Nye GMO søknader 
• Opplæring 
• Risikovurdering, CLP og REACH - 

GHS08  
• Lukking av avvik 
• eHMS for ansatte 

 
 

• Internrevisjon ledelsensgjennomgåelse 
• Internrevisjon REK 
• ROS analyse MN-fak 
• Definisjon av beredskapsroller 
• HMS-team 
• UiO HMS nettverk 
• Innføring av CIM 
• Informasjon om ulike typer reiser er 

tilgjengelig 
• Opplæring av VO 
• HMS0503 og HMS0504 gir godt 

dokumentert HMS-opplæring.  
• Risikovurdering feltarbeid 
• Elektronisk risikovurdering av MA-

oppgaven 
• Ark2017 
• Sosiale tiltak 
• Laboppgraderinger 
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3.2 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?  
 

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. Dette gjelder også tiltaksplanen.  
 

3. HMS er et lederansvar: 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? Oppfølging av dette bør også sees i sammenheng med mottak av nye ansatte.  

 
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 

 
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.  
 

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.  

 
7. Gjennomføring av målrettede 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.  

 
8. Prinsipper for lagring og bruk av 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.  

 
9. 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.  
 

10. Feltarbeid og mottak av materiale felt. Risikovurdering av feltarbeid skal inneholde alle viktige 
elementer som er beskrevet i template for risikovurdering av feltarbeid. Alt arbeid skal være i tråd med 
internasjonal lover og traktater. I tillegg skal man vurder behov for godkjenning før import samt vaksinasjon 
der det er behov for det.  

  


