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Ber om innspill til fakultetets HMS-pris 2020 
 
For å stimulere til systematisk arbeid med helse-, miljø og sikkerhet (HMS) og ytre miljø, og 
for å bidra til økt bevissthet på HMS-området, vil fakultetet også i år dele ut en HMS-pris på 
kr 50 000,-. 
Bakgrunnen for dette er et ønske om å synliggjøre ulike HMS-tiltak ved instituttene, bidra til 
erfaringsutveksling samt positiv tilbakemelding til involverte fagmiljøer og enkeltpersoner.  
Som tidligere år skal prisen gå til et HMS-tiltak/-prosjekt som oppfattes som vellykket og som 
gjerne har overføringsverdi for andre institutter.  
 
HMS-prisen tar utgangspunkt i godt systematisk HMS-arbeid og arbeid som har gitt effekt. 
Arbeid/tiltak/prosjekter innenfor områder der det gjennom HMS-årsrapporteringen er 
avdekket behov for oppfølging, er særlig interessant. I tillegg har fakultetet valgt å inkludere 
tiltak for ytre miljø og IT-sikkerhet:  
 

 Tiltak for ytre miljø 
 Rutiner som bedrer IT- og informasjonssikkerhet 
 Gode rutiner for medarbeidersamtaler, og gjerne med særlig søkelys på 

stipendiatgruppen 
 Rutiner som sikrer tilstrekkelig HMS-kompetanse hos ledelse, gjester, nytilsatte og 

verneombud 
 Rutiner for gjennomføring av risikovurdering knyttet til HMS  
 Gode rutiner for kartlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø 
 Rutiner for å sikre at ansatte kjenner til UiB sine HMS-retningslinjer, som for 

eksempel retningslinje for håndtering av vold og trusler og AKAN-retningslinjer 
 Annet godt systematisk HMS-arbeid som har gitt effekt.  

Referanse Dato 

2020/5210-LIKN 18.05.2020 
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Prisen deles ut på fakultetets HMS-seminar i november. Målgruppen for seminaret er 
fakultetsstyret, Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU), instituttledere, 
administrasjonssjefer, forskningsgruppeledere, verneombud, HMS-koordinatorer, 
plassansvarlige brann, medlemmer av HMS-utvalg og alle andre interesserte. 
 
Innkalling med tidspunkt og program vil bli sendt ut over sommeren.  
Vi ber instituttene oversende en eller flere korte beskrivelser av HMS-tiltak/-prosjekt(er) som 
kan være aktuelle for HMS-prisen, innen 30. oktober 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Elisabeth Müller Lysebo  
Fakultetsdirektør Lill Kristin Knudsen 
 HMS-koordinator 
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