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DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

 Ja Må bli  
bedre Nei

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det 
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)? x        

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver? x        

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål? x        

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?       x  

Har enheten en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet? x        

Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?    x     

 
Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet: 

 

HMS-KOMPETANSE

 Ja Må bli  
bedre Nei

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten? x        

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten? x        

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester? x        

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse? x        

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?    x     

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

 Ja Må bli  
bedre Nei

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær? x        

Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering x        

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB 
(AKAN-retningslinjer)? x        

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?    x     

Angi antall teknisk ansatte ved enheten: 1 

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte: 1 

Angi antall administrativt ansatte ved enheten: 15 
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Dersom JA besvar følgende: 
 

 
 

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte: 12 

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten: 100 

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte: 45 

 Ja Må bli  
bedre Nei

Har enheten gjennomført HMS-møte?    x     

 
Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet: 
Planlagt HMS-møte måtte avlyses p.g.a. manglende oppslutning. 
 

HELSE OG BYGG

 Ja Må bli  
bedre Nei

Har enheten gjennomført HMS-runde? x        

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?          

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset? x        

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte og/eller 
studenter?       x  

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen 
funksjon? x        

Har enheten gjennomført brannøvelse? x        

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier? x        

YTRE MILJØ

 Ja Må bli  
bedre Nei

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?       x  

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?    x     

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

 Ja Nei

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks. arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted, 
driftarbeid, tokt- og feltarbeid.    x  

 Ja Må bli  
bedre Nei

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?          

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?          

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder 
og eksplosivt avfall?          

AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER
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Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer. 
 

 

 

 Ja Nei

Har enheten hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?     x  

 Ja Må bli  
bedre Nei

Er HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?          

 
Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1. 

 

DEL 2. HMS-MÅL OG -TILTAK

 
Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder. Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret 
(last opp vedlegg nederst på siden). 
Se vedlagte mål/plan. 
 

 
Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak. 
Godt og hyggelig fysisk arbeidsmiljø. God trivsel for alle grupper av ansatte. Se vedl. mål/plan. 
 

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

 
Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet? 
Vi har ikke greid å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle,. 
 

 
- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde? 
Skifte av instituttleder to ganger i løpet av 2010. 
 

 
- hva kan gjøres for å endre på dette? 
Stabil ledelse over tid, og mer systematisk fokus. 
 

 
- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer? 
HF-bygget opplever sikkerheten som utilfredsstillende. Vi har vært plaget av innbrudd og tyverier, samt 
uønskede besøk i og rundt bygget. Vi har opplevd en forslumming av miljøet. 
 

 
- hva kan eveltuelt gjøres for å bedre sikkerheten? 
Vi viser til innsendte brev om saken. 
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Vedlegg    

Fil Beskrivelse

Les vedlegg (laste ned) - 
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