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ÅRSRAPPORT 2009 
FRA 

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 
 

 

1. Innledning 
I henhold til Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget ”hvert år avgi rapport om 
sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.” I følge 
Direktoratet for arbeidstilsynet bør rapporten inneholde fakta om utvalget og hovedpunktene i 
utvalgets arbeid. 
 

2. Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og møter i 2009 
Arbeidsmiljøutvalget ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslags-, og stemmerett. 
Arbeidsgiver og arbeidstakerne har like mange representanter i utvalget. Arbeidsmiljøutvalget 
ved UiB har flere faste observatører. Som observatører møter leder for HMS- seksjonen og 
bedriftssykepleier, samt en representant for studentene.  
 
Ledervervet i utvalget alternerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2009 hadde 
arbeidstakerne ledervervet ved Ragnfrid J. Skavland, NTL.  
 
Arbeidsmiljøutvalget 2009 ble konstituert i møtet 28.01.2009 med følgende sammensetning: 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken  Økonomidirektør Kjell Bernstrøm 
Rektor, professor Sigmund Grønmo   Dekanus, professor Gerd Kvale 
Personaldirektør Line Rye    Underdirektør Britt-Karin Muri 
Eiendomsdirektør Even Berge   Overingeniør Tore Andre Andersen 
Fakultetsdirektør Lise Gundersen   Fakultetsdirektør Ragna Valen 
 
Arbeidstakerepresentanter: 
Forskerforbundet: 
Førsteamanuensis Bjarne Andreas Meidell  Professor Kristin Klock 
Parat v/UiB: 
Avdelingsingeniør Randi Heimvik   Led.forsk.tekniker Siren Hammer Østvold 
NTL UiB: 
Instruktørtannpleier Ragnfrid J. Skavland  Overingeniør Morten-Christian Bernson 
Akademikerne: 
Førsteamanuensis Kathrine Skarstein  Professor Amund Gulsvik 
Hovedverneombudet: 
Overingeniør Wenke Trovik 
Konsulent Thorolf Førde (f.o.m. møtet 03.06.10) 
 
Observatører: 
Fra studentene (2009): 
Ingrid Foss Ballo      
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Fra Bedriftshelsetjenesten: 
Leder for HMS- seksjonen Britt-Karin Muri tom 31.10.2009 og Roar Nese fom. 01.11.2009                            
Bedriftssykepleier Tordis M. Sundnes   

 
Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget og arbeidsutvalget:   
Rådgiver Stig Morten Frøiland, Personal- og organisasjonsavdelingen  
Seniorkonsulent Kathrine Brosvik Thorsen, Personal- og organisasjonsavdelingen (f.o.m møtet 
16.12.09) 
 
Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsutvalg hadde disse medlemmene i 2009: 
Kari Tove Elvbakken, Ragnfrid J. Skavland, Line Rye, Britt-Karin Muri/Roar Nese og  
Wenke Trovik/Thorolf Førde  
  
Antall møter i 2009:  
Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 5 møter og Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 4 møter i 
2009. 
 

3. Oppsummering og resultater av arbeidsmiljøutvalgets arbeid 
ved UiB i 2009 

AMU har i 2009 vært involvert i et bredt utvalg av aktiviteter og prosjekter rettet mot helse, 
miljø og sikkerhet ved Universitetet i Bergen (UiB).  Noen saker har fått spesiell 
oppmerksomhet: 

 Ny HMS- handlingsplan for 2009-2011 
 Utvikling av HMS- kurs for ledere. POA har utarbeidet et obligatorisk 

kursopplegg for ledere ved UiB. I tillegg ble det gjennomført opplæring for de 
nye verneombudene og varaverneombud i 2009.  

 Tiltaksplan for det ytre miljø  
 Arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer.  
 AMU har rettet oppmerksomhet på hvordan brukerutvalgene ved 

byggeprosjekter fungerer.  
 

4. Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2009 
AMU har behandlet til sammen 26 saker i 2009. I hvert møte har AMU i tillegg gjennomgått en 
oversikt over avvik, ulykker og nestenulykker oppstått i perioden fra forrige møte. Utvalget har 
registrert med tilfredshet at ingen ansatte ved UiB ble utsatt for alvorlige skader i 2009.  
 
AMU har i tillegg noen faste saker på dagsorden på årlig basis. Foruten konstituering og 
møteplan, behandles ulike årsrapporter fra foregående år. Det gjelder årsrapport for AMU, 
BHT, Prosjektet Miljøledelse, AKAN- utvalget og HMS. Disse er faste og omtales ikke her 
(Sak 01/09, 07/09, 08/09, 14/09, 16/09, 26/09). Foruten disse har følgende saker vært 
behandlet: 
 
Sak 02/09  Retningslinjer for varslingsrutiner ved UiB 

AMU ble forelagt saksnotat, utakst til universitetsstyresak, samt 
retningslinjer, veileder og varslingsjournal.  
 
Vedtak:   
AMU anbefaler at de retningslinjene for varsling og varslingsjournal, 
med de kommentarer som fremkom i møte, tas i bruk ved UiB. AMU 
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anbefaler også at retningslinjene vurderes etter en hvis tid. Saken 
oversendes universitetsstyret for endelig behandling.  

 
Sak 03/09  Valg av verneombud og varaverneombud 

Personal- og organisasjonsavdelingen er oppnevnt som sekretariat for 
valgstyret. POA sendte ut brev datert 18.11.09 til 
instituttstyrere/forskningsdirektører/ avdelingsledere der vi ba de legge 
forholdene til rette slik at valg av verneombud og varaverneombud 
kunne gjennomføres. Frist for valgene ble satt til 31.12.08.  Innen fristen 
var det kun mottatt valgprotokoll fra 27 av 71 verneområder..  
 
Vedtak:   
AMU tar saken til etterretning.   

 
Sak 04/09  Plan for HMS opplæring 2009 

Verneombudsopplæringen starter 18. februar 2009. 
Opplæringsprogrammet vil gi grunnleggende kunnskap om hvordan 
HMS-arbeidet ved UiB er organisert og praktisert. Hvilke forventninger 
en har til ledere og ansatte mht. HMS-arbeidet i egen enhet, den nye 
Arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk HMS-arbeid 
(internkontroll) vil bli behandlet. Universitetsspesifikke utfordringer i 
HMS-arbeidet vil og bli diskutert.  
 
Bedriftshelsetjenesten holder samtidig på med å planlagge et kortkurs i 
HMS for ledere ved UiB. Dette vil BHT komme tilbake til i løpet av 
våren 2009.  
 
Vedtak:   
AMU tar saken til etterretning 
 

Sak 05/09  Forslag til retningslinjer for feltarbeid og tokt   
Bedriftshelsetjenesten (BHT) ble i brev 21.01.08 bedt av 
Universitetsdirektøren om å utarbeide forslag til retningslinje for helse, 
miljø og sikkerhet ved feltarbeid og tokt. Retningslinjen skal gi en 
tydelig ramme for utarbeidelse av lokale forebyggende prosedyrer. 
Aktuelle forsikringsordninger og beredskapsplaner for ansatte og 
studenter skal omtales eller henvises til. Universitetsdirektøren skal 
endelig godkjenne retningslinjene.  
 
AMU ble forelagt retningslinjer og forslag til feltkort.  
 
Vedtak:   
AMU tar forslaget til retningslinje for HMS ved feltarbeid og tokt til 
etterretning. AMU anbefaler at retningslinjene oversettes til engelsk.   

 
Sak 06/09  Like muligheter for alle i arbeidslivet 

Likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø var invitert til AMU for å 
orientere om den nye diskrimineringsloven. Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven (gjeldende fra 01.01.09) skal fremme likestilling og 
likeverd, sikre muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, 
uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne.  
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Vedtak 
AMU tok saken til orientering.  

 
Sak 09/09  Handlingsplan HMS 2009 - 2011  

Forslag til ny revidert handlingsplan ble fremlagt for AMU.  
 
Kommentarer fra AMU: 
AMU hadde noen språklige innspill, eller støttes planen slik den er 
foreslått. Videre ønsket AMU at det presiseres at UiB er en røkfri 
institusjon.  
 
Vedtak:   
AMU tar saken til etterretning.  
 

Sak 10/09  Sykefravær 2008   
Sykefraværet ved UiB var på 3,73 % i 2008, dette er en nedgang i 
forhold til 2007, og tallet er det laveste siden 2004. AMU vil få en 
nærmere redegjørelse om fremdriften den 14. oktober 2009.  
 
Fraværsprosent innenfor de ulike stillingsgruppene ved UiB i fht. 
årsverk: 
 

2008 Egenmeldt fravær Legemeldt fravær 
 Kvinner Menn Kvinner Menn 
Vitenskapelig 0,34 % 0,16 % 3,74 % 1,10 % 
Teknisk 1,36 % 1,33 % 7,41 % 3,95 % 
Administrativ 0,92 % 0,67 % 4,86 % 2,58 % 

 
Vedtak:   
AMU tar saken til etterretning og ber administrasjonen iverksette tiltak 
innenfor sykefraværsoppfølging som kan forbedre situasjonen for spesielt 
utsatte grupper.  

 
Sak 11/09  Personal og organisasjonsavdelingen / HMS-seksjonen   

Personaldirektør orienterte AMU om tidsplaner og fremdrift med hensyn 
på integrering av HMS seksjonen i personal og organisasjonsavdelingen. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering.    

 
Sak 12/09  Tiltaksliste 2008 
    

Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget tar tiltakslisten 2008 til etterretning. 
 

Sak 13/09  Kjemikalier og biologiske faktorer ved UiB 
Kommentarer fra AMU: 
Det er betryggende at HMS seksjonen har oppmerksomhet på disse 
sakene, og AMU ber om å bli orientert om status på et senere tidspunkt. 
 
Vedtak:   
Arbeidsmiljøutvalget støtter HMS seksjonens forslag til tiltak. Det er 
viktig at alle miljø ved UiB som håndterer farlige kjemikalier og 
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biologiske faktorer forholder seg til de lover og retningslinjer som 
gjelder.  

 
Sak 15/09  Status for miljøarbeidet og Årsrapport for 2008  

Kommentarer fra AMU: 
AMU understreker viktigheten av å løfte fram viktige indikatorer og 
resultater av arbeidet med avfallshåndtering og energisparing. 
Kampanjen for å redusere antallet flyreiser må fortsette. 
 
Vedtak:   
Arbeidsmiljøutvalget tar statusmelding for miljøarbeidet pr. april 2009 til 
etterretning. Årsrapport 2008 tas til etterretning og oversendes styret. 
Rapporten sendes også Kunnskapsdepartementet. 

 
Sak 17/09  Valg av verneombud 

Kommentarer fra AMU: 
   AMU ønsker å diskutere prinsipper (antall/størrelse) for verneområdene. 
   

Vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning.    

 
Sak 18/09  Utkast til Tiltaksplan for det ytre miljø 2010-2011 

Forslaget er at UiB skal ha som mål at innen 2020 skal UiB ha redusert 
sin restavfallsmengde, energiforbruk, innkjøp og forbruk og transport 
med 20 %. Reduksjonen gjøres med gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 
% per år basert på regnskapstall fra 2009. Fremlagte utkast til tiltaksplan 
inneholder forslag til tiltak for å kunne oppnå disse målene. Utkastet vil 
bli oversendt Universitetsdirektøren med det første.    

    
Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget er positiv til den fremlagte tiltaksplanen og ber 
Miljøsekretariatet notere seg AMUs kommentarene i det videre arbeidet. 
 

Sak 19/09  Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 
 
Kommentarer fra AMU: 
Undersøkelsen skal være et redskap for å utvikle enhetene sitt 
psykososiale arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at den blir tilrettelagt på 
en god måte. Det er derfor viktig å planlegge godt hvordan opplæring, 
tilbakemelding og oppfølging av resultater skal skje.  
 
Vedtak:   
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering, men ber om at fremlagte 
plan bearbeides noe mer.   

 
Sak 20/09  Skademeldingsrapport – rutiner ved avviksrapport 

Kommentarer fra AMU: 
Arbeidsmiljøutvalget har stor oppmerksomhet på 
skademeldingsrapporten som kommer til hvert møte. Rapporten viser 
hvordan UiB håndterer avvik, nestenulykker og ulykker. AMU 
kommenterte at det er viktig å ha oppmerksomhet om hva vi registrerer. 
Alle avvik er ikke alltid avvik i HMS forstand. AMU ba POA/HMS 
seksjonen om å se igjennom rutinene for dette. Arbeidsmiljøutvalget var 
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videre opptatt av at statistikken bør sees på i lys av oppfølgingsaspektet 
samt alvorlighetsgrad med hensyn til avvik  
 
Vedtak:   
Arbeidsmiljøutvalget ber HMS seksjonen iverksette de kortsiktige 
tiltakene som er skissert i saken og arbeide videre med å vurdere 
fremtidige elektroniske løsninger. 
  

Sak 21/09  Kurs for ledere høsten 2009 og våren 2010  
Kommentarer fra AMU: 
Arbeidsmiljøutvalget understreker viktigheten av at lederne i 
organisasjonen tar HMS opplæring på alvor.  
 
Vedtak:   
Arbeidsmiljøutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 
Sak 22/09  UiBs beredskapsarbeid i forbindelse med utbrudd av svineinfluensa 

Kommentarer fra AMU: 
AMU uttrykte tilfredshet med beredskapsarbeidet i forbindelse med 
pandemien, spesielt fremheves kombinasjonen mellom nøkternhet og 
systematikk i arbeidet.  
UiBs bidrag med opprettelse av vaksinestasjon gir en viktig oppfordring 
til de ansatte om å vaksinere seg. 

   Vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

Sak 23/09  HMS- handlingsplan 2009- 2011: oppfølging 
Kommentarer fra AMU: 
AMU har ingen spesielle kommentarer til planen på dette stadiet i 
oppfølgingen.  
 
Vedtak:   
AMU tar oppfølgingen av handlingsplanen til etterretning, og ber om å få 
seg forelagt en status for oppnåelse av målene i planen midt i 
planperioden. AMU ser det som hensiktsmessig at POA ved HMS- 
seksjonen blir den koordinerende sentraladministrative enhet for 
oppfølging av HMS- handlingsplanen 2009- 2011.  

 
Sak 24/09  Rapport: HMS- opplæring 2009 

Kommentarer fra AMU: 
Det må undersøkes hvor stor andel av aktuelle deltakere som faktisk 
deltar på 40- timers opplæring, og om nødvendig må det iverksettes tiltak 
for å sikre at dem som skal delta også gjennomfører kurset.. Det er viktig 
at det finnes tilbud til de øverste lederne, men gruppen med ledere som 
tar kortkurs bør begrenses, og det bør utarbeides tilpassede kurs på flere 
nivåer.  
 
Vedtak:   
AMU tar saken til etterretning, og ber om at Personal- og 
organisasjonsavdelingen ved HMS- seksjonen tilbyr neste 40- timers 
HMS- opplæring (Grunnopplæring) i 2011 og at instituttledere, 
assisterende fakultetsdirektører og administrasjonssjefer blir tilbudt et 
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obligatorisk HMS- kurs for ledere spesialtilpasset denne målgruppen 
høsten 2010. 
  

Sak 25/09  Endring av verneområder ved Det medisinsk- odontologiske fakultet  
Kommentarer fra AMU: 
Arbeidsmiljøutvalget ber om at det undersøkes nærmere hvorvidt 
verneområde 3.4 skal deles i flere underområder, og at det rettes opp i 
trykkfeil i vedtakets punkt 3.4.  
 

Det har i tillegg blitt orientert om pågående arbeid ved avdelingene som er representert i AMU. 
Orienteringene har dels vært skriftlige saksforelegg, dels vært gitt muntlig.  

 
 
 
 

Bergen, 07.04.10 
 

 
Ragnfrid J. Skavland 

leder for Arbeidsmiljøutvalget 2009 
 
 

Kathrine Brosvik Thorsen 
 sekretær for Arbeidsmiljøutvalget 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Personal- og organisasjonsavdelingen 
Helse-, miljø - og sikkerhetsseksjonen 

Personal- og organisasjonsavdelingen 
Telefon 55582054 
Telefaks 55589647 
post@bht.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen  
 

Besøksadresse 
Fosswinckelsgt. 7 
Bergen 
 

Saksbehandler 
Runa Jakhelln 
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Årsrapport 2009 Bedriftshelsetjenester  
 
I tråd med Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om 
godkjenning av bedriftshelsetjeneste gir Årsmelding 2009 Bedriftshelsetjenester en oversikt 
over bedriftshelsetjenester (BHT) fra HMS-seksjonen, Personal- og organisasjonsavdelingen 
(POA) til ansatte og ledere på alle nivå ved Universitetet i Bergen (UiB). HMS-seksjonen har 
også en rekke oppgaver på vegne av Universitetsdirektøren, her kan nevnes utarbeiding av 
UiBs HMS-årsrapport, inkludert elektronisk systemrapportering og tilbakemelding til alle 
enhetene på lokale HMS-årsrapporter, utarbeiding av UiBs Årsrapport Miljøledelse, 
Årsrapport til Statens strålevern og Miljørapport til Kunnskapsdepartementet. I tillegg til UiB, 
leverte HMS-seksjonen også bedriftshelsetjenester til fem virksomheter i UiBs randsone. 
Dette innebar at enheten i 2009 har ytt tjenester til virksomheter med om lag 4.500 ansatte. 
HMS-seksjonen har i 2009 hatt til disposisjon i underkant av 9 årsverk. Denne rapporten 
omhandler BHT-tjenester utført i driftsåret 2009 til UiB. 
 
Følgende endringer i rammebetingelsene i 2009 har hatt betydning for enhetens virksomhet: 

 Bedriftshelsetjenesten (BHT) ble fra 1. mars 2009 lagt inn under POA som egen 
seksjon: HMS-seksjonen  

 Nyopprettet 100 % stilling som leder for HMS-seksjonen var på plass i november 
2009  

 Bedriftslegetjenester var i hele 2009 tjenesteutsatt tilsvarende ca. 0,4 årsverk fordelt 
på to bedriftsleger etter avtale med ARSANA 

 Strålevernkoordinatorstillingen var ubesatt fra september 2009 
 Avsluttet bedriftshelsetjenestetilbud til randsonevirksomhetene Bymuseet i Bergen og 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) november 2009 
 
I 2009 har en fortsatt god utvikling av kvalitetssikring og systematisk HMS-arbeid, i tillegg til 
ulike omfattende byggesaker, stått særlig i fokus. De fleste tiltak i HMS-seksjonens årsplan 
for 2009 er gjennomførte eller igangsatte. 2009 har også vært preget av uforutsatte oppgaver 
som arbeidet knyttet til svineinfluensapandemien og Arbeidstilsynets eksterne revisjon 
”Bedre Kjemi”.   
 
Drift av den Arbeidsmedisinske poliklinikken har i perioder vært svært utfordrende, og 
bedriftslegenes kapasitet til å bidra arbeidsmedisinsk ut over individrettet helsearbeid har 
som i deler av 2008 vært redusert i 2009. Seksjonen har vært nødt til å omprioritere 
ressurser i koordinering av oppgaver relatert til den tjenesteutsatte bedriftslegetjenesten. Gitt 
rammene i tjenesteutsettelsen har imidlertid HMS-seksjonens mulighet til å drive 
forebyggende med en tverrfaglig tilnærming, ikke fungert tilfredsstillende i henhold til krav og 
regelverk.  
 
HMS-seksjonens virksomhet har i 2009 til dels vært preget av omorganiseringsprosesser ved 
POA. Det er igangsatt arbeid med hensyn til kvalitetssikring av saksfordelings- og 
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behandlingsrutiner for HMS-saker og BHT-saker, samt rolleavklaring av BHTs plass i POA. 
Da avdelingens nyetablerte ledergruppe ikke var på plass før februar 2010 er dette ikke 
fullført. 
 
Medarbeidere ved HMS-seksjonen har deltatt på en rekke kurs og konferanser som vil styrke 
BHT-funksjonen. Her kan nevnes Revisjonskurs NS-EN ISO 19011:2002, kurs knyttet til 
kjemikaliehåndtering, samt kurs ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. 
 
KVALITETSSIKRING OG SYSTEMATISK HMS-ARBEID 
HMS-seksjonen har satt særlig fokus på kvalitetssikring og utvikling av det systematisk HMS-
arbeid ved UiB innen følgende prioriterte områder i 2009:  

 Revisjonsarbeid Regelsamlingen, Del 6 Helse, miljø og sikkerhet 
 Utarbeidet nye HMS-retningslinjer og oversettelse av prioritert HMS-informasjon 
 HMS for ledere – HMS-kurs spesialtilpasset toppledelsen ved UiB 
 Igangsatt prosjekt ”Elektronisk system for rapportering av avvik, nestenulykker og 

ulykker 
 Utarbeidet Tiltaksplan for Ytre miljø 2010-2011 
 Igangsatt revisjon samordningsavtale HMS mellom UiB og Helse Bergen 
 Igangsatt en vurdering av HMS-seksjonens kundeportefølje, som bla. innebærer 

igangsatt revisjon samordningsavtale HMS mellom UiB og Uni Research 
 Arbeid med prosessventilasjon i samarbeid med Eiendomsavdelingen (EIA) 
 Oppfølging av rammeavtaler i samarbeid med Økonomiavdelingen, Kontor for innkjøp  
 Implementering – og kvalitetssikringsarbeid Kjemikalieregisteret (13848 registrerte 

kjemikalier) 
 
UNDERVISNING OG INFORMASJON 
HMS-seksjonen har for UiB i 2009: 

 Gjennomført 40-timers Grunnopplæring i HMS, 2 kurs vår- og høstsemester (til 
sammen 51 deltakere) 

 Gjennomført HMS for ledere (1 kortkurs spesialtilpasset toppledelsen ved UiB), 
høstsemester (5 deltakere, 2 observatører) 

 Gjennomført Kurs i Kjemikalieregisteret. 12 kurs, vår- og høstsemester, til sammen 
144 deltakere   

 Arrangert Kurs i Strålevern - ioniserende stråling. 1 tredagers kurs for lokale 
strålevernskoordinatorer, høstsemester, 17 deltakere 

 Arrangert Kurs i Fallsikring (1 kurs, 5 deltakere) 
 Gitt flere innlegg på Introduksjonskurs for nytilsatte (4 kurs, for norsk- og 

engelskspråklige)  
 Gitt innlegg Kompetanseprogram Forskerutdanningsadministratorer 
 Gitt flere innlegg Nettverk Verneombud 
 Arrangert Kontaktmøte mellom HMS-seksjonen og HMS-kontakter/koordinatorer og 

hovedverneombud ved samtlige fakultet og sentraladministrasjonen 
 Publisert syv ”HMS-nyhetsbrev” som er sendt pr e-post til alle enheter ved UiB. 123 

enkeltpersoner har elektronisk abonnement internt ved UiB og eksternt 
 Etablert, utarbeidet og oppdatert ny HMS-portal og HSE-gateway, ny nettside for 

HMS-seksjonen og HSE-section, samt oppdatert informasjon på intranett.   
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INDIVIDRETTET HELSEARBEID, ARBEIDSMEDISINSK POLIKLINIKK   
HMS-seksjonen har i 2009 gitt følgende tilbud til UiB: 

 AKAN individrettet arbeid 
 Arbeidsmedisinske konsultasjoner med særlig vekt på psykososiale 

arbeidsmiljøutfordringer 
 Arbeidsmedisinsk og ergonomisk rådgiving og arbeidsplassvurderinger 
 Assistanse ved gjennomføring av dialogmøter med sykmeldte arbeidstakere 
 Attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av databriller 
 Befaringer med kartlegging av kjemisk/fysisk/biologisk/ergonomisk eksponering  
 Helseattester feltarbeid og tokt 
 Hepatitt- og tetanusvaksine til risikogrupper  
 Målrettede helsekontroller av risikogrupper 
 Oppfølgning av ulykke- og avviksmeldinger  
 Oppfølginger ift mulig yrkessykdom 
 Utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av arbeidsplasser 
 Vaksine Svineinfluensa   

 
Arbeidsmedisinsk poliklinikk har registrert om lag 1100 individrettede helsekontakter i 2009. 
Av disse var det ca 600 som benyttet seg av UiBs 3-dagers tilbud om svineinfluensavaksine. 
I tillegg kommer et stort antall daglige henvendelser pr. telefon, e-post og relatert til besøk og 
oppdrag ute i enhetene. Hver henvendelse kan utløse en rekke helsekontakter i form av 
konsultasjoner, møter, befaringer eller kartlegginger på arbeidsstedet, kontroller etter 
vaksinering og stikkskader, kontakt opp mot helsevesenet og andre former for oppfølgning. 
HMS-seksjonen tilstreber i alle enkeltsaker å vurdere i hvilken grad det foreligger informasjon 
som bør utløse forebyggende helsearbeid. 
 
HMS-seksjonen har i 2009 mottatt kopi av og registrert 53 avvik, 59 ulykker og 1 
nestenulykke. Totalt er det meldt 49 personskader, hvorav 16 er meldt til NAV. I tilegg er det 
meldt 4 yrkessykdommer til Arbeidstilsynet. Alle rapporterte forhold er lagt frem for AMU og 
universitetsstyret.   
 
TJENESTER TIL FAKULTETER OG AVDELINGER 
Medarbeidere ved HMS-seksjonen ble benyttet som rådgivere og innledere i en lang rekke 
sammenhenger ved universitetets fakulteter, avdelinger og sentraladministrasjonen i 2009, 
og har i 2009 hatt henvendelser fra alle fakultet og avdelinger, utenom to 
sentraladministrative avdelinger (se Vedlegg).  
 
HMS-seksjonens aktiviteter her er resultat av enhetenes lokale behov og utfordringer innen 
HMS. Tjenestene gjaldt både HMS-møter, HMS-runder, HMS-dager, og andre former for 
HMS-temamøter. Eksempelvis kan her nevnes tema som flytteprosesser, kontorergonomi, 
risikovurdering, ytre miljø, Kjemikalieregisteret og psykososialt arbeidsmiljø. HMS-seksjonen 
utførte videre en rekke kontroller, befaringer og bistand til enheter og byggeprosjekter i 2009, 
for eksempel knyttet til ombygging, inneklima, belysning, støy, håndtering og lagring av 
kjemiske og biologiske faktorer, farlig avfall, og strålevern. Seksjonen utarbeidet en rekke 
lokale og sentrale rapporter knyttet til dette.  
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RÅD/UTVALG/ARBEIDSGRUPPER VED UIB 
HMS-seksjonen har i 2009 vært representert i følgende råd/utvalg/arbeidsgrupper ved UiB: 

 AKAN-utvalget 
 Arbeidsmiljøutvalget (observatører, samt flere innlegg) og arbeidsutvalget 
 Arbeidsgruppe for revisjon av Regelsamlingen 
 Arbeidsgruppe for utarbeidelse av UiBs HMS-handlingsplan 2009-2011 
 Arealforum  
 Avfallsgruppen  
 Attføringsutvalget (ingen møter i 2009) 
 Gassgruppen  
 IA-ressursgruppe 
 Kvartalsmøte (EIA/HMS-seksjonen) 
 Lokale strålevernkoordinatorer  
 Nettverksmøter for miljøkoordinatorer  
 Rådet for funksjonshemmede studenter 
 Styringsgruppe for Miljøledelse  

 
EKSTERNT SAMARBEID 
HMS-seksjonen har i 2009 gitt nasjonale høringsuttalelser knyttet til regelverksendringer, hatt 
en rekke faglige innlegg eksternt, blant annet ved Norsk Yrkeshygienisk Forenings 
årskonferanse og artikkel i Statens Arbeidsmiljøinstitutts ”Idébanken God BHT”. 
 
HMS-seksjonen hadde i 2009 utstrakt samarbeid med: 

 Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus  
 Statens Strålevern 
 Nettverk UH-sektoren Statens strålevern 
 Universitetenes Kjemikalieforum  
 Econline brukerforum 

 
HMS-seksjonen hadde i 2009 møter med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Stavanger 
der universitetene ønsket å lære av seksjonens erfaringer med henholdsvis systematisk 
HMS-arbeid og kjemikaliehåndtering.  2 studenter fra Betanien Diakonale Høgskole 
hospiterte en dag ved seksjonen hvor tema var HMS-informasjon og HMS-risikovurdering 
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Vedlegg. 
 
TJENESTER TIL FAKULTETER OG AVDELINGER 
 
Bergen Museum 

 Kartlegging og rådgiving: 
o Gjennomført strålevernskontrollrunder, årsrapport, oppfølgingsarbeid, 

Konserv.seksjonen og Arboretet 
o Befaring strålevern, Konserv.seksjonen  
o Møte avfall Konserv.seksj.  
o Møter og befaring vedr. pestisider i tekstiler, Konserv.seksjonen  
o Målinger strålevern, Arboretet 

 Undervisning og informasjon: 
o Innlegg HMS-møte, Botanisk hage/Arboretet 

 Individrettet helsearbeid: 
o 1 individuell stolutprøving med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 8 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
 
Universitetsbiblioteket 

 Individrettet helsearbeid: 
o 2 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 9 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
o 1 utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av 

arbeidsplasser 
 
Det humanistiske fakultet 

 Kartlegging og rådgiving: 
o HMS-runde, Inst. for fremmedspråk 
o Lysmålinger lesesaler HF-bygg  
o Befaringer, møter vedrørende inneklima; Sydneskvartalet, HF-bygget, Inst. for 

musikk 
o Utprøving av støtdempendende matter, Senter for middelalderstudier 

 Undervisning og informasjon: 
o Verneombudsmøte  

 Individrettet helsearbeid: 
o 2 møter sykefraværsoppfølging 
o 11 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 18 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 15 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
o 2 utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av 

arbeidsplasser 
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Det juridiske fakultet 
 Individrettet helsearbeid: 

o 2 dialogmøter 
o 3 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 2 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 1 attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 Kartlegging og rådgiving: 
o Gjennomført strålevernskontrollrunder, årsrapport, oppfølgingsarbeid; 

strålevern, Inst. for biologi, IFI, Inst. for geovitenskap   
o Ekstra strålevernkontrollmålinger grunnet nyinnkjøp ved Inst for geovit.   
o Befaring strålevern, IFT og Insti. for biologi  
o Gjennomgang og utarbeiding av søknad til Statens stråleven i samband med 

oppretting av isotoplaboratorium klasse B på nytt HIB-bygg.  
o Kontrollrunde og godkjenning av lab på Geo Sars i forkant av tokt.  
o HMS-runde og måling stråling, IFT  
o Befaring før innflytting, Inst for biologi 
o Risikovurdering, Fak.sekr.  
o Møter Museumsprosjekt 2014, Magasin Realfagbygget  
o Befaringer, møter vedrørende inneklima, Allegt. 55  
o Befaring vedr. formalin, Inst for biologi. 
o Møte vedr. allergi overfor formaldehyd, Inst. for biologi  
o Støymåling Inst. for geovit.  
o Kontroller avtrekkskap, Kjemisk inst. 

 Undervisning og informasjon: 
o 1 kurs i håndtering av gass og gassflasker, fakultetet  
o Informasjonsmøte instituttlederne vedr reviderte og nye retningslinjer  
o Informasjonsmøte administrasjonssjefer, HMS-koordinatorere og verneombud 

vedr reviderte og nye retningslinjer  
 Individrettet helsearbeid: 

o 4 dialogmøter 
o 15 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 8 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 19 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 

 Kartlegging og rådgiving: 
o Gjennomført strålevernskontrollrunder, årsrapport, oppfølgingsarbeid, Gades 

inst., Inst. for indremed., Inst. for klinisk odontologi, Inst. for biomedisin 
o Nytt Odontologi bygg: Møte med VO og Driftsansvarlig i forb. med 

planlegging, div. rådgiving, befaring strålevern, gjennomgang av HMS-
sjekklister 
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o Nytt Laboratoriebygg: Div. møter, informasjon, rådgiving og befaringer om 
arbeidsplassvurderinger, strålevern, kjemikaliehåndtering i forbindelse med 
flytting og i nytt bygg, befaringer før innflytting  

o Rådgiving HMS-dag, inkl. HMS-møte, Gades inst  
o Rådgiving HMS-møte, Inst. for klinisk odontologi 
o Risikovurdering, Institutt for biomedisin 
o Destruksjon av 100 g pikrinsyre ved Biomed. 
o Fakultetsmøter vedr. bruk av narkosegass  
o Møte vedr. overfølsomhet/inneklima, Inst. klin.biomed  
o Kontrollmålt avfall sett til decay ved BB-bygget før sending som problemavfall, 

i tillegg til gjennomgong og sortering av LR-avfall til forbrenning. 
o Støymåling, Inst. Indremed. 
o Innlegg HMS-møte, Dyreavdelingene  

 Undervisning og informasjon: 
o 1 kurs i håndtering av gass og gassflasker, fakultetet  
o Flere innlegg HMS-møte, Inst. for klinisk odontologi  
o Innlegg HMS møte, Inst. for biomedisin  
o Flere innlegg HMS-dag, Gades institutt.  
o Innlegg vedr kjemikalier og flytting til NLB, Institutt for indremed.  
o Innlegg felles HMS-møte, IFI, Gades institutt og IKF  
o Innlegg om ergonomi ved dataarbeidsplasser, MOF sekr.  
o Presentasjon risikovurdering, MOF  

 Individrettet helsearbeid: 
o 2 dialogmøter 
o 14 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 8 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o Oppfølging av HMS-runde, Inst. for klinisk odont. 
o 16 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
 
Det psykologiske fakultet 

 Individrettet helsearbeid: 
o 1 ergonomisk arbeidsplassvurdering 
o 2 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 6 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
o 1 utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av 

arbeidsplasser 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 Kartlegging og rådgiving: 
o Oppfølging av HMS-runde, SV-fak sekr 
o Befaringer, møter vedrørende inneklima, S Lindstrøms hus 

 Individrettet helsearbeid: 
o 8 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 13 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
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o 7 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 
databriller 

o 2 utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av 
arbeidsplasser 

 
Sentraladministrative avdelinger 
Eiendomsavdelingen: 

 Kartlegging og rådgiving: 
o Planlegging og innlegg, internseminar Driftsområde 2  
o Møter med Driftsområde 3 vedr. avtrekkskap  
o Gjennomført helsekontroll av tilsatte i Park og transportseksjonen  
o Befaringer, møter vedrørende inneklima, Museplass 2 

 Individrettet helsearbeid 
o 2 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 1 attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
Forskningsavdelingen: 

 Kartlegging og rådgiving: 
o HMS-runde nye arbeidsplasser 

 Individrettet helsearbeid: 
o 2 ergonomiske arbeidsplassvurderinger 
o 3 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 1 attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
IT-avdelingen: 

 Kartlegging og rådgiving: 
o Sykefraværskartlegging  
o Befaringer, møter vedrørende inneklima, Stein Rokkans hus  

 Individrettet helsearbeid: 
o 2 sykefraværsoppfølgingsmøter 
o 5 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
Personal- og organisasjonsavdelingen 

 Individrettet helsearbeid: 
o 1 ergonomisk arbeidsplassvurdering 
o 1 individuell stolutprøving med ergonomisk undervisning i gruppe 

Universitetsdirektørens kontor: 
 Kartlegging og rådgiving: 

o Gjennomført strålevernskontrollrunder, årsrapport, oppfølgingsarbeid, 
Odontologisk Univ.klinikk  

o Vaksinering Svineinfluensa, 2 dager, Odontologisk Univ.klinikk 
o Vedr Nytt Odontologi bygg: Møte med VO og Driftsansvarlig i forb. med 

planlegging, div. rådgiving, befaring strålevern, gjennomgang av HMS-
sjekklister 

 Individrettet helsearbeid: 
o 4 dialogmøter 
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o 1 individuell stolutprøving med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 2 attesteringer ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
Utdanningsavdelingen: 

 Individrettet helsearbeid: 
o 1 dialogmøte 
o 9 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe 
o 1 attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
Økonomiavdelingen: 

 Individrettet helsearbeid: 
o 6 individuelle stolutprøvinger med ergonomisk undervisning i gruppe  
o 1 attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av 

databriller 
o 1 utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av 

arbeidsplasser 
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