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Innledning 
MN-fakultetet arbeider stadig mer systematisk og planmessig innenfor HMS-området. 
Enhetene har i stor grad kontroll med risiko slik at vårt lærings- og arbeidsmiljø fremstår trygt 
og godt. Det er fortsatt stor variasjon mellom enhetene i hvilken grad de har tatt i bruk UiOs 
HMS-system.  Et viktig skritt på veien er at linjeansvaret i større grad er tydeliggjort på alle 
nivåer fra 1-4. Det gjenstår derfor fortsatt noe arbeid før fakultetet oppfyller krav i UiOs 
HMS-system og øvrige krav i lov og forskrifter.  

Denne rapporten søker å gi et bilde av status på HMS-området, basert på informasjon 
innhentet gjennom internrevisjon, ledelsens gjennomgang, fakultetets HMS-koordinatorer, 
HMS-stab samt fra verneombuds- og arbeidsmiljøstrukturen. Avslutningsvis gis det en kort 
oppsummering om hvor det systematiske HMS-arbeidet står ved MN fakultetet.  

Rammebetingelser 
MN-fakultetet skal drive sitt HMS-arbeid i tråd med UiOs vedtatte HMS-system. Systemet er 
utviklet i samsvar med Internkontroll-forskriftene og standarden SN-BS OHSAS 18001:2007 
som er et styringssystem for arbeidsmiljø.  Ytterligere rammebetingelser ligger i fakultetets 
strategiplan for HMS 2013-2016 og fakultetets handlingsplan for HMS for 2015. 

Ressurser i HMS-arbeidet 
Flere enhetene har opprettet stillinger for lokale HMS-koordinatorer – enten som hel eller del 
av en stilling plassert i stab eller i linjen. Oppgaver som er delegert til lokal HMS-koordinator, 
avtales mellom leder og den lokale HMS-koordinator.  

Tabell 1: Oversikt over de funksjoner som ivaretar HMS-oppgaver ved enhetene 
Funksjon Enhet 
Kontorsjef/  
Adm. leder stilling 

Astrofysisk 
Geofag 
Matematisk 

HMS-koordinator som 
del av annen stilling 
 
 

Biovitenskap (seksjonsleder 
fellestjenestene) 
Farmasøytisk (30 %)  
Fysisk (50 %) 
Informatikk (10 %) 

HMS-koordinator i 100 % stilling 
 

Kjemisk (i stab) 
MN-fakultetet  inkl. MN fak adm 

 

Leder og øvrige linjeledere (nivå 1-4) som har fått delegert HMS-ansvar i henhold til 
fullmakt, har mange støttespillere i sitt systematiske HMS-arbeid: Lokal HMS-koordinator, 
enhetens administrativ leder og/eller personalsjef i tillegg til sentrale ressurser i Enhet for 
HMSB, Enhet for BHT, Avdeling for personalstøtte og i Eiendomsavdelingen.  Oppfølging 
med at ansatte innehar den kvalitet og kompetanse som kreves for at virksomheten drives på 
en forsvarlig måte, er leder på de ulike nivåene sitt ansvar. 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/index.html
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Den pålagte opplæring i HMS for ledere og medlemmer av LAMU blir registrert i HR-
portalen (SAP). Nødvendig dokumentasjon kan nå enkelt hentes ut, se tabell 8 s.7 for HMS-
opplæring for ansatte. 

For øvrig er krav til enhetlig oppfølging av personalet og kompetanseutvikling nedfelt i UiOs 
personalpolitiske plattform. Leder og medarbeider ved UiO er gjensidig forpliktet til å følge 
opp og etterleve de holdninger og mål som er nedfelt her. 

Fakultetet har en særskilt rolle i å følge opp enhetens arbeid gjennom bl.a. internrevisjoner 
samt å bidra til en koordinert utviklingen av HMS-arbeid ved fakultetet. 

Aktivitet 2015 
MN fakultetet har etablert egen prosedyre for Feltarbeid utarbeidet i tråd med formkrav i 
UiOs HMS-system. Det skjer løpende justeringer for å bedre prosedyren og nettskjemaet. 

Arbeidsmiljøutvalg 
UiO har en 3-nivåutvalgsstruktur med et sentralt AMU som har besluttet at fakultetene m.fl. 
skal ha lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  
 
Fakultetets arbeidsmiljøutvalg (MN-LAMU) har vedtatt å ha 8 lokale arbeidsmiljøutvalg på 
instituttnivå. I tillegg har MN administrasjonen eget LAMU.  
 
MN-LAMU skal fungere som et overordnet koordinerende organ for fakultetets lokale 
arbeidsmiljøutvalg. MN-LAMU har 9 verneområder som utvalget følger opp arbeidet med.   
Da MN-LAMU fikk avslag på søknad om å bli nedlagt som verneområde under AMU, ble det 
besluttet å bemanne utvalget med representanter fra underliggende LAMU. Dette for å sikre at 
MN-LAMU har lokal forankring og dermed er i større grad til å gi råd til ledelsen i saker som 
angår lærings- og arbeidsmiljøet. Det ble avholdt 2 møter i 2015.        

 Tabell 2: Saker til behandling i MN-LAMU sine 2 møter i 2015 
VÅR – 15.januar 11.juni 
Sakstype: Diskusjonssaker  
01/15 Godkjenning av dagsorden  
02/15 Veivalg for MN-LAMU 02/15 Veivalg for MN- LAMU forts. 
03/15 Utkast til handlingsplan HMS for 
2015 

 

11/14 Valg av nye medlemmer til utvalget 
forts. 

 

Vedtakssaker  
04/15 Forslag til møteplan 2015  
 07/15 Årsrapport 2014 for MN-LAMU 

 
Orienteringssaker  
05/15 Status fremdrift i e-lærings-
prosjektet: Opplæring HMS for studenter 

05/15 Status framdrift i e-lærings-
prosjektet forts. 

 08/15 Internrevisjons rapport: LAMUs 
funksjon 
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forts. VÅR – 15.januar 11.juni 
 09/15 Årsrapport HMS 2014 for MN 

fakultet 
 10/15 Årsrapport HMS 2014 for UiO 
 11/15 Årsrapport 2014 fra EBHT 
Faste orienteringssaker  
06/15  

a. Referat fra verneområdenes LAMU 
møter 

b. Referat AMU møte 13.okt 
c. Meldinger i «Si-fra» systemet for 

MN fak 
d. Uønskede hendelser 
e. Sykefraværsstatistikk 

 

 

Verneområder under MN-LAMU - Lokale arbeidsmiljøutvalg 
De 9 underliggende arbeidsmiljøutvalg er verneområder under MN-LAMU. Disse utvalgene 
har hatt varierende møtefrekvens fra 2 til 4 møter. Det er 3 institutt som ikke har avholdt 
LAMU møter i 2015. Disse er: Fysisk institutt, Institutt for informatikk og Matematisk 
institutt. 

Tabell 3: Møtefrekvensen med dato i LAMU inklusive MN-LAMU. 
Enhet/institutt LAMU-referat 

Vår Høst 
1. Inst. for teoretisk 

astrofysikk  
 

25.mars 14.okt 

2. Institutt for biovitenskap 
 

30.jan 
8.mai 

11.sep 
16.des 

3. Farmasøytisk institutt 18.feb 
21.mai 

23.sept 
18.nov 

4. Fysisk institutt Ikke 
avholdt 

Ikke 
avholdt 

5. Institutt for geofag 
 

26.mai 24.nov 
16.des 

6. Institutt for informatikk Ikke 
avholdt 

Ikke 
avholdt 

7. Kjemisk institutt  
 

4.mars 
 

28.okt 

8. Matematisk institutt Ikke 
avholdt 

Ikke 
avholdt 

9. MN-administrasjonen  18.mars 
24.juni 

23.sept 
02.des 

10.  MN-LAMU 22.jan 
11.juni 

 

  

http://www.mn.uio.no/astro/om/hms/lamu/
http://www.mn.uio.no/astro/om/hms/lamu/
http://www.mn.uio.no/ibv/om/hms-ny/
http://www.mn.uio.no/farmasi/om/hms/lamu/
http://www.mn.uio.no/fysikk/om/hms/lamu/
http://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/
http://www.mn.uio.no/ifi/om/hms/LAMU/index.html
http://www.mn.uio.no/kjemi/om/hms/lamu-lokalt-arbeidsmiljoutvalg/
http://www.mn.uio.no/math/om/hms/
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/organisasjon/rad-og-utvalg/lamu/index.html
http://www.mn.uio.no/om/hms/
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Utvalget tar opp et bredt spekter av saker 
Flere enheter sorterer sakene utvalget behandler etter sakstype som følger: «Vedtaks-, 
diskusjons- og orienteringssaker».  I tillegg utarbeider flere enheter et årshjul for når ulike 
type saker skal behandles i det lokale LAMU. Dette er i tråd med sentrale AMU sin 
organisering og plan for behandling av saker.    

Utvalget behandler et bredt spekter av saker. Dette gjelder saker som angår drift, HMS-
systemet samt avvikshendelser og sykefraværsstatistikk. Utvalget behandler i liten grad 
strategiske saker. Status i handlingsplan HMS samt status tiltak etter vernerunden er nå ved 
flere enheter faste poster på møtene. Flere utvalg har valgt et eller flere fokusområder. 

Tabell 4: Viser et tverrsnitt av sakstyper som ble behandlet i LAMU ene i 2015: 

Avviksrapportering Rapportering om personskader/ulykker/uønskede hendelser 
ARK Fremlagt oppfølgingsplan etter arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) 
Bedriftshelsetjenesten 
ved UiO (EBHT) 

Bestilling av bistand fra EBHT med status av årsplan 

HMS-system Fremlagt tiltaksplaner etter «Ledelsens gjennomgang» 
Risikovurdering I felt og på lab. Beredskapsplan oppdatert.  
Arealbruk Ombygging/omgjøring av eksisterende arealer 
Opplæring Informasjon om implementering av E-læringsprosjektet 
Vernetjenesten Avtalt tid og fremlagt status fra vernerunden. Valg av verneombud 
 

Vernefunksjonen 
MN-fakultetet hadde i 2015 en vernetjeneste med i alt 48 verneombud lokalt. Verneombudene 
ved enhetene avholder møter koordinert av sitt lokale verneombud (L-VO). På fakultetsnivå 
er det ett lokalt hovedverneombud (L-HVO) som er frikjøpt 30 %.  L-HVO møter fast i 
informasjon, drøfting og forhandlingsmøtene (IDF-møtene) på fakultetet. 

Ledelsens gjennomgang 
Alle enheter ved UiO skal årlig gjennomgå sitt HMS-system (fra 2013). Formålet er å sikre at 
systemet er velfungerende og vurdere forbedringer. Tabell 4 viser at stadig flere enheter 
gjennomfører slike møter for å sikre at utvikling går i ønsket retning.   

Tabell 5: Enheter som har gjennomført ledelsens gjennomgang for 2013 og 2014 

Ledelsens gjennomgang 2013 2014 
Institutt for biovitenskap X X 
Fysisk institutt X X 
Institutt for teoretisk astrofysikk  X 
Institutt for geofag  X 
Farmasøytisk institutt X X 
Matematisk institutt   
Kjemisk institutt  X 
Institutt for informatikk   
Fakultetsadministrasjonen X X 
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HMS-internrevisjon 
I samsvar med MN-fakultetets handlingsplan for 2015 ble det gjennomført internrevisjon av 
«Prosedyren for Ledelsens gjennomgang» ved 4 enheter: Farmasøytisk institutt, Institutt for 
geofag, Fysisk institutt og ved Kjemisk institutt.    

Revisjonen viste at alle de 4 instituttene hadde avvik i forhold til prosedyren.  Avvikene 
varierte fra 3-6 avhengig av enhet. Følgende avvik syntes i større eller mindre grad å være 
felles for instituttene: 

1) Mangler oversikt som viser hvilke krav i Lov- og regelverk som gjelder for 
virksomheten som følger av krav i HMS-systemets «Prosedyre for 
samsvarsvurdering».  

2) Mangler å ha arkivert dokumenter i ePhorte i tråd med prosedyren.  
3) Mangler en samlet oversikt over risikoforhold, forebyggende tiltak og nødvendig 

beredskap.  
Internrevisjonene ble gjennomført i tråd med prosedyre for HMS-revisjon i UiOs HMS-
system.  

Uønskede hendelser/avvik 
OHSAS 18001 og regelverket stiller krav til registrering av uønskede hendelser eller avvik. I 
UiOs prosedyre er det definert 5 typer av uønskede hendelser. UiO har fortsatt et papirbasert 
system, men vil i løpet av 2016 implementert et elektronisk system.  

Tabell 6 viser utviklingen i antall uønskede hendelser i perioden 2012 – 2015  

Kategori/År 2012 2013 2014 2015 
Ansatte 5 2 4 14 
Studenter 9 25 3 2 
Uten skade 18 2 5 10 
Totalt 32 29 12 16 

 
Tabellen viser at antall uønskede hendelser har gått ned fra 2012 til og 2014. I 2015 har 
antallet økt noe fra totalt 12 til 16. Det forholdsvis lave antall hendelser meldt kan skyldes 
underrapportering og at mange fortsatt er ukjent med UiOs rapporteringssystem 

Si fra systemet 
UiO har innført et varslingssystem «Si fra system» hvor studentene kan si fra når de er 
fornøyde eller mener noe må forbedres. Særlig kritikkverdige forhold blir studenten bedt om å 
varsle om. MN-fakultetet fikk i 2015 totalt 11 slike meldinger, hvorav 5 var røde (kritikk-
verdige forhold), 5 var gule (klager på læringsmiljøet) og 1 var grønn (positiv forhold). 

Tematikken i klagesakene har vært spredt. Et tema har vært oppe flere ganger og det gjelder 
bruk av Halse som eksamenslokaler for studentene. 

Fakultetet har heller ikke i 2015 mottatt mange reelle varslingssaker. I de tilfeller fakultetet 
har oppfattet varslingen som alvorlig og kommet inn under UiOs varslingsdefinisjon, er det 
fortsatt slik at varsler ønsker å være anonym og ikke vil stå frem med saken. På generelt 
grunnlag er det foretatt en grundig gjennomgang av et emne.  
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Sykefravær 
IA-avtalen har som mål at sykefravær på nasjonalt nivå skal være under 5,6 %. Tabell 5 viser 
en økning av sykefraværsprosent på i gjennomsnitt 1,77 i 2014 mot 2,08 i 2015. Sykefraværet 
varierer til dels mye mellom de ulike enhetene.  Noen av forskjellene kan forklares med 
underrapportering av sykefravær blant de vitenskapelig ansatte.  Noe av sykefraværet kan 
også tilbakeføres til ansatte som har kroniske lidelser og av den grunn har hatt langtidsfravær.   

Tabell 7: Sykefravær 2014 - 2015 i prosent (Sykefraværsdagsverk x 100/Avtalte dagsverk) 
Institutt 2014 2015 
Institutt for biovitenskap 2,30 2,68 
Fysisk institutt 1,64 1,22 
Institutt for teoretisk astrofysikk 1,43 1,82 
Institutt for geofag 2,23 2,49 
Farmasøytisk institutt 1,99 2,32 
Matematisk institutt 0,61 1,05 
Kjemisk institutt 1,64 2,52 
Institutt for informatikk 1,68 1,39 
Naturfagsenteret 3,66 5,96 
Fakultetsadministrasjonen 2,89 3,92 
Fakultetet totalt 1,77 2,08 

Datagrunnlaget skiller ikke mellom legemeldt og egenmeldt sykefravær.  
 

HMS opplæring av ansatte 
Tabell 8 viser at ansatte ved fakultetet deltok på i alt 245 kurs i regi av Enhet for HMSB i 
2015. Antallet er gått ned siden 2014 (745) og 2013 (318). Denne reduksjonen kan skyldes at 
de fleste ansatte nå har fulgt de kurs de er pålagt.  

Tabell 8. Deltakere fra MN FAK på modul-kurs i HMS 2015 

HMS modul-kurs Antall  

1. Systematisk HMS-arbeid 17 

2. Arbeidsmiljølovgivningen 11 

3. Arbeidsmiljøfaktorer 13 

4. Roller 10 

5. HMS-styringssystem UiO 20 

6. Verneorganisasjonen ved UiO 15 

7. Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 12 

8. Arbeid i arbeidsmiljøutvalg 5 

9. Inneklima 3 

10. Ergonomi 5 

11. AKAN og rusforebyggende arbeid 1 
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Øvrige kurstilbud Antall 

Førstehjelpskurs (MN fak tilbud) 13 

Laboratoriesikkerhet – farlig arbeid 35 

Personlig verneutstyr 31 

Smittevern 27 

Sikkerhet ved håndtering av gass – farlig arbeid 19 

Stoffkartotek, kjemikalier – farlig arbeid 2 

Vold og trusler – farlig arbeid 6 

Totalt antall kurs  245 

 

 

HMS-opplæring av studenter 
MN-fakultetet har lagt betydelige ressurser i å gjennomføre tradisjonell opplæring av 
studentene. Dette er et ledd i arbeidet mot et fult forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø og å 
forebygge uønskede hendelser. Tabell 9 viser antall oppmeldt og møtt av bachelor- og 
masterstudenter etter den gamle ordningen for de ulike kursene tilbudt fra høsten 2013 til og 
med våren 2015. 
 
 

Tabell 9: Emner 

Høst      2013 Vår       2014 Høst      2014 Vår  2015 
Opp- 
meldt 

Møtt Opp-
meldt 

Møtt Opp-
meldt 

Møtt Opp-
meldt 

Møtt 

MNHMS0015 – 
Introduksjon til HMS 

1514 1280 230 193 1548 1277 230 174 

• Brann 1516 1358 209 177 1526 1346 219 155 
• Førstehjelp 1511 1353 217 178 1516 1331 202 172 
• HMS 1514 1280 215 184 1492 1340 209 182 

MNHMS0015 ES (El-
sikkerhet) 

519 469 192 169 540 474 214 190 

MNHMS0015FS 
(feltsikkerhet) 

347 278 54 44 314 281 58 51 

MNHMS0010LS 
(laboratoriesikkerhet for 
bachelorstudenter) 

625 567 77 63 602 558  52 

MNHMS0020LS 
(laboratorie-sikkerhet 
for masterstudenter) 

181 171 95 91 172 151  92 

 
 
Fra høsten 2015 ble denne opplæring lagt om til E-læringsmoduler med egne emnekoder.   
Modulene har egne emnebeskrivelser: HMS0501-0505 og HMS0507. De totalt 6 modulene 
avsluttes med en test. Tilbakemeldingene i evalueringen fra studentene etter innføring viser at 
e-læringen har sort sett blitt positivt mottatt. Studentene svarer at de i stor grad eller svært stor 
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grad foretrekker E-HMS fremfor tradisjonell forelesning. Imidlertid fremkom at lærings-
utbyttet kunne vært noe bedre.  Tabell 10 viser antall studenter som har bestått prøven. 

  Tabell 10: Emner høsten 2015 Bestått 
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø 1154 

HMS0502 - Utviklende læringsmiljø 1131 

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet 820 

HMS0504 - Feltsikkerhet 269 

HMS0505 - El.sikkerhet 581 

HMS0507 - Brannsikkerhet 1268 

 

Veiledning av studenter – ForVei 
MN fak tilbyr forberedende veiledning til studentene. Det gjennomføres et stort antall 
veiledningssamtaler i tillegg til at det arrangeres programseminarer. Høsten 2015 deltok rundt 
1000 studenter på dette tilbudet. ForVei er et tilbud som legger grunnlaget for å utvikle et 
godt og trygt læringsmiljø. ForVei deltar på en rekke nasjonale og lokale seminarer med 
formidling av sitt verdisett MSHRL som står får: «Alle har krav på å bli møtt, sett, hørt, 
respektert og likt». 

Frode Olsgards minnepris 
Frode Olsgards minnepris deles ut til en person, gruppe, avdeling eller institutt ved fakultetet 
som over år har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Prisen for 2015 ble 
tildelt Linda Therese Sørensen og Ilan Dehli Villanger som fikk prisen for sin store innsats 
med å få våre studenter til å trives og mestre sin studiesituasjon gjennom vårt ForVei kontor.   

Beredskap 
Den sentrale beredskapsgruppen er nå slått sammen med sentral HMS-stab til en seksjon med 
egen direktør: Enhet for Helse-, Miljø og Sikkerhet og Beredskap forkortet EHMSB.  Det ble 
i 2015 igangsatt arbeid ved MN fakultetet for å tilpasse enhetenes lokale planer til den nye 
strukturen i den sentrale beredskapsplanen.  

Oppsummering på HMS-området i 2015 
Det er gjennom å få sammenfattet og fremlagt gode oversikt på all aktivitet på HMS-området 
at leder skaffer seg nødvendig oversikt over at virksomheten drives og fungerer slik den skal. 
Dette bidrar til å få løftet blikket og foretatt nødvendige vurderinger om utvikling som skjer er 
ønsket og er i riktig retning.  

Det gjenstår at enhetene fult ut tar inn over seg at kvaliteten i HMS-arbeid er avhengig av 
samsvar mellom krav i HMS-styringssystemet og den adferd som skjer i hverdagen. Det er 
fortsatt enheter som har en utfordring i å følge det etablerte HMS-system ved UiO.  

http://www.mn.uio.no/studier/forvei/
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En viktig forutsetning for enhetenes videre utvikling av et godt og systematisk HMS-arbeid er 
tydelig ledelse. Roller, oppgaver og myndighet må være klart definert, forstått og akseptert 
slik at dette kan formidles til ansatte og studenter. Dette er en grunnleggende forutsetning i 
utvikling av et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø.   

Det stigende antall ansatte som har fulgt HMS-kursene er et viktig bidrag til økt bevissthet på 
HMS-området. Samarbeidet med verneombudstjenesten er blitt tydeligere og er i god 
utvikling.  

Omlegging av opplæring til studentene i E-læringsmodulene har bidratt til en effektivisering 
på HMS-området.  En ressursbesparelse er oppnådd uten at den faglige kvaliteten er blitt 
vesentlig dårligere. 

Årsplan 2015-2017  
Det er den sentral årsplan med tiltak på HMS-området som setter rammen for fakultetets mål 
og aktiviteter. 

Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt 
potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø, se tiltak 15: HMS side 14. 

Tiltak: HMS oppæring av studenter. 
Fakultetet vil revidere opplæring av Master og Bachelorstudenter MN HNS0020LS og MN 
HMS0010LS i HMS med særlig sikte på ytterligere profesjonalisering og effektivisering av 
opplegget. 

Status gjennomføring: Opplæring av HMS av studenter er i sin helhet lagt om til e-læring 
med bl.a. sammenslåing av de tidligere emnene MNHMS0020LS og MNHMS0010LS til en 
egen modul: MNHMS0503. Tilbudet om brannsikkerhet er videreført i eget emne: HMS0507. 
Mens tilbud om opplæring i førstehjelp (tidligere MNHMS0015) er gått ut. 
 
Tiltak: Innføring av ledelsens gjennomgang. 
Standard OHSAS 18001 – ledelsens gjennomgang skal tas i bruk på alle enheter ved 
fakultetet. 

Status gjennomføring: I alt 7 av 9 enheter har nå gjennomført ledelsens gjennomgang for 
2014 (fra tidligere 4 av 9 for 2013). MN fakultetet har gjennomført internrevisjon av denne 
prosedyren ved 4 enheter som et ledd i å påse at enhetene driver utvikling av det systematiske 
HMS-arbeidet innenfor krav satt i UiOs HMS-system.  
 

Oslo, 30. mai 2016  

Cecil Tidemand Grosch 
HMS-koordinator  

http://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-2015-2017.pdf
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