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Planen er bygd opp punktvis og viser først universitetets HMS-mål, deretter universitetets
virkemidler for hvert av målene og tilslutt de foreslåtte tiltak ved HF

HMS-mål for UiB
Universitetet har definert fem mål for HMS-arbeidet.

UiB skal kjennetegnes ved:
1. gode arbeidsfellesskap
2. trygge og funksjonelle arbeidsplasser
3. kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø
4. god håndtering av HMS-avvik
5. ansvar for det ytre miljø

Hvert HMS-mål konkretiseres gjennom virkemidler og skal realiseres gjennom
tiltak:

! sentralt i regi av enhetene med særskilt ansvar og oppgaver
! lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling og institutt/senter
! i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer

Det humanistiske fakultet sin handlingsplan for HMS er forankret i UiBs handlingsplan og 
enhetenes definerte HMS-mål. En tiltaksliste med satsningsområder, ansvar og frister skal 
utarbeides og listen gjennomgås og revideres i forbindelse med den årlige HMS-
rapporteringen.

Mål 1: Gode arbeidsfellesskap
UiB skal være en attraktiv, mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass som ivaretar 
hensynet til ansatte i ulike faser av karrieren og i livet. Internasjonal samhandling skal være 
en integrert del av hele universitetets virksomhet. I all kommunikasjon og samhandling skal 
den enkeltes integritet og verdighet ivaretas.

Virkemidler:
! Årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse og 

samarbeid, og gjennomføre tiltak.
! Styrke jobbnærvær ved å følge opp UiBs «Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet».
! Legge til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet for å fremme god helse, 

forebygge sykefravær og redusere helseplager.
! Gjennom UiBs personalpolitikk sikre at ansatte ivaretas i ulike livsfaser.



Tiltak ved HF:
! Gi tilbud til alle ansatte om medarbeidersamtaler. Leder med personalansvar skal 

legge en plan for hvordan medarbeidersamtalene skal kunne gjennomføres, men kan 
delegere samtalene til andre i ledelsen, som rapporterer videre til ham. Ansatte som 
ikke ønsker medarbeidersamtale bør kalles inn til en mer uformell samtale.

! Gjennomføre HMS-møte hvert år ved alle enheter. Møtet må planlegges i god tid og
må ha et innhold som engasjerer flest mulig. Fakultetet skal diskutere bruken av 
møtet i ledergruppene og finne frem til de gode eksemplene. 

! Legge til rette for faglig-sosiale tiltak og samlinger på enhetene som kan fungere som 
samlende møteplasser på tvers av kulturer og grupper av ansatte.

! Etablere rutiner og legge til rette for å integrere nyansatte og midlertidig ansatte i 
enheten også sosialt.

! Ha fokus på informasjon og informasjonsflyt mellom nivåene og på hver enhet
! Legge til rette for trening i arbeidstiden og etablere egne treningsrom. HF-

sekretariatet prøver ut modellen i 2013.
! I forbindelse med fakultetets HMS-rapportering skal tiltak for gode arbeidsfellesskap 

ved enhetene trekkes fram.

Mål 2: Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
UiB skal være et åpent universitet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne 
ferdes. Sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på universitetets 
campus. UiB har en stor og krevende bygningsmasse, og bruken endres jevnlig. Krav til god 
bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.

Virkemidler:
! Utarbeide retningslinjer for håndtering av vold og trusler og gjøre disse kjent for alle 

ansatte og studenter.
! Sikre at bygningsmassen som UiB disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig 

arbeids- og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk.
! Kartlegge og iverksette tiltak ved utfordringer knyttet til inneklima.
! Gjennomføre kartlegging og prioritering av fysiske tiltak i arbeidet med universell 

utforming.

Tiltak ved HF:
! Kartlegge fakultetets bygningsmasse for å vurdere om arbeidsplassene er trygge og 

funksjonelle 
! Gjennomføre årlig HMS-runde i alle bygninger og for alle ansatte der det fokuseres 

på det fysiske arbeidsmiljøet. Fakultetet skal ha særlig oppmerksomhet på universell 
utforming.

! Etablere informasjonssenter i Sydneshaugen skole, og dermed få en bedre 
oppfølging av studentenes behov knyttet til undervisningsrom og lesesaler.

! Følge opp tiltaksplan for Nygård skole sammen med Griegakademiet – institutt for 
musikk og Eiendomsavdelingen

! I samarbeid med Eiendomsavdelingen sørge for god utebelysning for å øke 



sikkerheten.
! Sikre at alle bygg har brannvernrutiner og følge opp med årlige brannøvelser.
! Følge opp ansatte med inneklimaproblemer i tråd med fakultetets egne 

retningslinjer 

Mål 3: Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø
UiB har et stort antall arbeidsplasser med særlig risiko. Feltarbeid og tokt kan også medføre 
økt risiko for skade på mennesker og/eller miljø. Kontinuerlig og forebyggende 
oppmerksomhet om rutiner, kunnskaper og holdninger er og skal være viktig i alle 
risikofylte arbeidsmiljø.

Virkemidler:
! Gjennomføre risikovurderinger av alle risikofylte arbeidsmiljø og gjennomføre tiltak.
! Sikre at alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder er registrerte og 

risikovurdere disse. Ved håndtering av kjemikalier skal det elektroniske 
stoffkartoteket ECOonline benyttes

! Etablere oversikt over og gjennomføre periodisk kontroll av all spesialventilasjon.

Tiltak ved HF:
! Identifisere områder som er aktuelle risikoområder for HF, herunder inneklima, og i 

samarbeid med instituttene lage en plan for hvordan de skal håndteres
! Påse at alle tilsatte legger opplysninger om pårørende inn i Paga

Mål 4: God håndtering av HMS-avvik
HMS-avvik er brudd på myndighetskrav og interne regler relatert til HMS som kan medføre 
negative fysiske og psykiske belastninger og skade på miljø og materiell. Alle HMS-avvik 
ved UiB skal meldes og følges opp i linjen for forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av 
arbeidsmiljøet. UiBs beredskapsplan skal sørge for at skadeomfanget og konsekvenser av 
kriser og alvorlige hendelser reduseres for å sikre liv, helse og materiell.

Virkemidler:
! Ta i bruk nytt system for HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av HMS-avvik 

som forebyggende tiltak.
! Følge opp UiBs beredskapsplan ved å gjennomføre risikovurderinger og etablere 

lokale rutiner for beredskap på alle nivå.

Tiltak ved HF:
! Gjennomgå system for HMS-avvik for alle enheter og etablere rutiner for beredskap
! Oppdatere HF sin beredskapsplan og gjøre den kjent for enhetene.

Mål 5: Ansvar for det ytre miljø
UiB har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i all virksomhet og dokumentere



miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning fra egen drift med
20 % i perioden 2010-2020.

Virkemidler:
! Styrke samarbeidet mellom enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø.

Tiltak ved HF:
! Fakultetet vil se til at det blir etablert kildesorteringsstasjoner ved alle enhetene
! Oppfordre til bruk av videokonferanser


