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Sjekkliste Kommentarer / tiltak ANSVAR PRIORITET 
LAMU 

Status Ref.  

a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg 
2.1. Intern vurdering av samsvar: 
Oppfølging av Internrevisjon ledelsen 
gjennomgåelse 

Bruk av avvikssystemet for rapportering av vernerunde avvik 
for en bedre oppfølging etter vernerunden. 

   t#2.1.1 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar: 
Oppfølging av Internrevisjon REK 

Bruk av avvikssystemet for rapportering av REK avvik for en 
bedre oppfølging etter vernerunden. 

   t#2.1.2 

2.1.2. Intern vurdering av samsvar: 
Oppfølging av Internrevisjon REK 

Bruk av REK-oversikt IBV for å holde oversikt over REK- 
aktivitet ved instituttet. I tillegg skal alle godkjente prosjekter 
beskrives i Helseforsk.  

   t#2.1.2 

2.1.4. Intern vurdering i form av 
vernerunde 

Alle avvik vernerunde rapporteres i CIM 
Alle avvik følges opp i CIM 

   t#2.1.4 

2.1.5. Intern vurdering etterlevelse av 
HMS rammeverk 

Bedre løsning på presentasjon av HMS-regelverk: Det bør være 
enklere å finne relevant informasjon for den enkelte ansatt. Ny 
webløsning slik som på UiB. 

   t#2.1.5 

2.1.6. Intern vurdering risikovurdering På vernerunden i seksjon AQUA ble det avdekket at seksjonen 
har rekke gode SOPer men de finnes bare lokalt i seksjonen og 
er ikke 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. (2.1.6) 
 

   t#2.1.6 

2.1.6. Intern vurdering risikovurdering Alle GHS08 kjemikalier i bruk skal være risikovurdert. Fokus 
for avvik 2018-2019. Risikovurderinger minst 60 nye SOP og 
60 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 
Kan man finne ut når kjemikalier ble lagt inn i Eco? Er det 
samsvar mellom nye kjemikalier og nye SOP’er? Alle SOP’er i 
bruk skal oppdateres til ny mal anno 2018 i løp av 2019-2020. 
Risikovurdering i kurs: HMS på kurs, jobbe systematisk med 
emneansvarlig. (Ansvar: Pilot med Tone og Ida Marie 
BIOS1110) 

   t#2.1.7 

2.1.8. Intern vurdering av CLP På året vernerunde ble det også avdekket at ikke alle 
kjemikalier er merket iht CLP. Ny vernerunde høsten 2018 for 
å sjekke at dette er rettet opp.  

   t#2.1.8 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak ANSVAR PRIORITET 
LAMU 

Status Ref.  

2.1.9. Intern vurdering av REACH Utarbeide en strategi for «hvordan forholder vi oss til stoffer i 
vedlegg XIV, XVII og XIV» 

   t#2.1.9 

2.1.9. Intern vurdering av bruk av 
Cytostatika 

Kartlegge bruk av cytostatika. 
Hvordan registrerer dette? 
Etterspørre en UiO policy mhp cytostatika 

   t#2.1.10 

2.1.12. Intern vurdering av bruk av 
substitusjon 

Hvilke stoffer er viktig å fokusere på? Vurdere hvilke GHS08 
kjemikalier som IKKE er kritisk for forskningen, fordi det 
finnes gode alternativer 
Kartlegge hvilke kjemikalier benyttes på kurs?  
Vurdere på hvilket nivå, BIOS1xxx, BIOS2xxx, BIOS3xxxx, 
BIOS4xxx kan man introdusere slike kjemikalier.  
 

   2.1.11 

2.1.12. Intern vurdering av bruk av 
substitusjon 

Hvilke risikoreduserende tiltak kan vi gjøre for å redusere 
risiko? 

   t#2.1.12 

2.1.13. Intern vurdering av 
risikovurdering felt utdanning 

Påse at risikovurdering av feltarbeidet inngår i planlegging av 
kurs og at denne informasjonen gjøre tilgjengelig.  

   t#2.1.13 

2.1.13. Intern vurdering av 
risikovurdering felt forskning 

Økt bevissthet om registrering av forskningsfeltarbeid hos 
forskere, ledere, VO, lab-managere og HMS-i 

   t#2.1.14 

2.1.13. Intern vurdering av 
risikovurdering felt - opplæring 

Ansatte måp på linje med studenter få opplæring feltarbeid. 
MN-HMS arbeider med dette.  

   t#2.1.15 

2.1.14. Intern vurdering av 
importtillateker 

Økt bevissthet om registrering av dette hos forskere, ledere, 
VO, lab-managere og HMS-i 

   t#2.1.16 

2.1.15. Intern vurdering av obligatorisk 
HMS-opplæring modul 1-10 

Alle ledere må ta modul 5.    t#2.1.17 

2.1.16. Intern vurdering av beredskap Ingen godt system for oppfølging av dette.    t#2.1.18 
2.1.16. Intern vurdering av 
risikovurdering av MSc oppgaver 

Ingen godt system for oppfølging av dette. Samordningsavtaler 
for eksterne masteroppgaver mellom UiO/IBV og ekstern 
aktør. Finnes de eller er dette et MN-fak avvik? 

   2.1.19 

2.1.16. Intern vurdering av obligatorisk 
HMS-opplæring sikkert arbeid -
Brannvern, Labsikkerhet, gass og 
verneutstyr 

Ønskelig med ROS analyse – Finse, Drøbak, Båt     t#2.1.20 

2.1.16. Intern vurdering av obligatorisk 
HMS-opplæring sikkert arbeid -
Labsikkerhet, gass og verneutstyr 

Ingen godt system for oppfølging av dette. Opplæring HMS og 
brannvern må inn i mottak av nye ansatte og studenter. 
MN-HMS arbeider med en EHMS-løsning for alle ansatte, som 
for studenter istedenfor klasseromundervisningen 

   t#2.1.21 

b) HMS-deltakelse 
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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.  

   2.2.1 

c) relevante henvendelser fra eksterne samarbeidspartnere, inklusive klager 
2.3 Relevante henvendelser fra eksterne 
interesse parter, inklusive klager  

Ingen     

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon 
2.4.1. Organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon- Statistikk for 
sykefravær IBV 

Det er viktig at HR portalen brukes også av de vitenskapelige 
for rapportering av sykefravær.  

   t#2.4.1 

2.4.2 Organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon- Statistikk 
uønskede hendelser  

Doble antall avvik ved å gjøre flere ROS analyser og gå flere 
vernerunder.  

   t#2.4.2 

2.4.2 Organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon- Statistikk 
uønskede hendelser  

Fokus bør være at alle avvik settes i behandlet innen 5 
arbeidsdager slik at så få som mulig avviker i status åpen 

   t#2.4.3 

2.4.6 Organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon- Vernerunder  

Vernerunder bør gjennomføres minst en gang i året 
Vurdere behov for andre kartlegginger. 

   t#2.4.4 

2.4.8 Organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon- BHT 

Følge opp innmeldte BHT tjenester, særlig fokus allergi 
utvikling og vaksinasjon.  
Undersøke om ansatte kan man velge eller ikke om man skal ha 
helseundersøkelser 
Undersøke tilbakemelding fra BHT om hvem som har vørt på 
undersøkelser.  

   t#2.4.2 

 


