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Status HMS- avvik: Oversikt over avvik, ulykker og nesten-ulykker  
i tidsrommet fra 01.01.2018 til og med 23.04. 2018 
 

 

Bakgrunn 

KMD har utarbeidet en lokal handlingsplan for å ivareta et systematisk HMS-arbeid. 
Handlingsplanen ble vedtatt i fakultetsstyremøte 12.04.2018. Fakultetets plan er 
etablert for ivareta alle sidene av vår virksomhet som handler om HMS og ansvar for 
det ytre miljø.  
 
I handlingsplanen er det særlig tre punkter som handler om HMS-avvik, her går det 
fram at viktig tiltak er: 
 

 avvik skal meldes i det elektroniske avvikssystemet, følges opp av 
linjeledelsen og meldes videre til de rette instanser 

 

 vi skal jobbe for å sikre melding og oppfølging av alle HMS-avvik, og 
rapportere HMS-avvik jevnlig til styrende organ 

 

 HMS skal være et fast tema på møter i ledergrupper ved KMD og i alle 
styrende organer 

 
HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre 
til skade på mennesker, miljø og materiell. Fakultetsdirektør og linjeledelse har et 
særlig ansvar i oppfølging av avvik. Alle ansatte har ansvar for å melde fra om avvik, 
ulykker, nesten-ulykker og uønskede hendelser. 
 
Det er i perioden 01.01.2018 til 23.04.2018 registrert 15 nye avvik ved KMD i det 
elektroniske avvikssystemet. Ved rapportering i avvikssystemet får verneombud, 
HMS- seksjonen, og HMS-koordinator automatisk en e-post med melding om at det 
er sendt inn et avvik. Den som melder inn tiltaket får en melding når det er satt i gang 
tiltak og når avviket er lukket. Både arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget 
mottar kvartalsvis rapporter over alle HMS-avvik ved UiB. 
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Fakultetsdirektørens merknader 

Vårt mål er at alle HMS-avvik, ulykker, nesten-ulykker og uønskede hendelser ved 
KMD skal meldes. Dette er for å kunne forebygge og følge opp skader på 
mennesker, miljø og materiell.  
 
HMS-avvik skal meldes slik at vi som organisasjon kan lære av hendelsen, oppdage 
behov for forbedringer og forebygge hendelser. Dette for å redusere risiko for at 
uønskede hendelser ikke skjer igjen. 
 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret tar saken om HMS- avvik til orientering. 
 
 
 
 
 
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør 
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Vedlegg:  
oversikt over avvik, ulykker og nesten ulykker i tidsrommet fra og med 01.01.2018 til 
og med 23.04.2018 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Fakultet for kunst, musikk og design 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Telefon  

 

Postadresse  

 

  

Besøksadresse 

Strømgaten 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Eli Kristine Winther 

55587309 
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Fakultetsstyret 

KMD 

  

  

 

 

Ov
er

sikt over avvik, ulykker og nesten ulykker i tidsrommet fra og med 
01.01.2018 til og med 23.04. 2018 

 

 

Melding om avvik og uønsket hendelse januar 2018 

 Mangel på reglementert arbeidstøy, treverksted, Møllendalsveien 61 

Tiltak: Den ansatte får direkte beskjed fra versksmester at han/hun må ha arbeidstøy: 

Seksjonsleder for verksteder og tekniske tjenester  diskuterer saken med instituttleder 

på det instituttet det gjelder. 

 

 Student spraylakkerte et større kunstverk inne i tegnesalen uten noen form for 

beskyttelse, Møllendalsveien 61 

Tiltak: Verksmester gav beskjed om at dette var farlig og viste studenten til egnet 

arbeidssted. KMD må jobbe kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. 

 

 

Melding om avvik og uønsket hendelse februar 2018 

 Strømstans under drift av maskiner, Verksteder, Møllendalsveien 61 

Det er meldt inn fire strømstanser er ikke er forhåndsmeldt.  

Tiltak: Seksjonsleder for verksteder og tekniske tjenester har kontakt med Teknisk 

byrå hos statsbygg og Apply for å finne årsaken. Feilen kommer av defekte kortlesere 

på maskinene 

 

 Studentene henger opp brennbare tekstiler, de har kjemikalier der de jobber og at de 

drikker øl på arbeidsplassene, Studentarbeidsplasser Institutt for kunst, 

Møllendalsveien 61 

Tiltak: Vi er i kontakt med sikkerhetsingeniør. 

 

 Rømningsveier blokkert med sofa, arbeider og veggelementer, 3 og 4 etasje, 

Møllendalsveien 61 

Tiltak: Plassansvarlig for brannsikkerhet KMD og Statsbygg har ryddet 

rømningsveiene. 

 

Referanse Dato 

2018/5226-ELWI 02.05.2018 

  



 side 2 av 3 

 

 

 

   

 Mangler sperrebånd til å merke sikkerhetssone rundt maskiner i verksteder, 

Møllendalsveien 61 

Tiltak: Vi har kjøpte inn sperrebånd. 

 

 Åpne og løse vinduer, Lars Hilles gate 3 

Tiltak: Vaktmester har vært å stengt vinduene. Eiendomsavdelingen mener at vi må 

ha som praksis å ikke åpne dem. Instituttleder er i dialog med Eiendomsavdelingen 

om vedlikehold av alle vinduene. 

 

 Vidåpen dør på kveldstid, Lars Hilles gate 3 

Tiltak: Denne saken er meldt inn til Eiendomsavdelingen, og til instituttleder. Utreder 

muligheter for skallsikring. Informasjon til ansatte og studenter. 

 

 Sofagruppe som delvis er knekt og defekt, Lars Hilles gate 3, kantine 

Tiltak: tatt kontakt med leder for møbelgruppen ved EIA. Sofagruppen kan ikke 

reddes. Vi har bestilt ny sofa. 

 

 Ønsker å fjerne teppe på gulv på fire kontorer i 3 etasje i Lars Hilles gate 3. Ansatte 

sliter med dårlig luft på kontor på grunn av skitne vegg til vegg tepper. Tiltak: 

Eiendomsavdelingen har kontakt med tilbydere som kan gi oss et pristilbud på nytt 

gulvbelegg.  

 

Melding om avvik og uønsket hendelse mars 2018 

 Støv på betonggulvet på benkeverksted gjør gulvet glatt. Har før til noen nesten-

fallulykker, Møllendalsveien 61 

Tiltak: Seksjonsleder for verksteder og tekniske tjenester ordner med fresing med 

stålkuler og at det legges støvbinder på dette området. 

 

 Dårlig vannkvalitet, Metallverksted Møllendalsveien 61. Vann som er tappet av kran 

på metallverkstedet lukter "jordslag" etter få dager. 

Tiltak: Det er tatt vannprøver som er sendt til analyse i Bergen kommune 

 

 

Melding om avvik og uønsket hendelse april 2018 

 Skillevegg på studentarbeidsplass veltet over på neste arbeidsplass, Møllendalsveien 

61, student, rom 03201.  Arbeider ble skadet. Ødelagte studentarbeider. 

Konsekvensene kunne vært store personskader om det hadde vært studenter til 

stede i studio. Veggen er flyttet helt bort, og 2 små studio er blitt til ett stort.  

Tiltak: Seksjonsleder for verksteder og tekniske tjenester jobber med en HMS-

revisjon av hendelsen. 

 

 En palleløfter har veltet. Palleløfter veltet uten last under inntransport på lager, 

Verksted, Møllendalsveien 61 

Tiltak: Det er tersklene som er til hinder for transport, og utgjør en risiko. Vi jobber for 

å få en bedre terskel-ordning. 
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 Velt av last. Palle med stålplater veltet under inntransport. Verksted, Møllendalsveien 

61 

Tiltak: Vi må jobbe systematisk med en risikovurdering for arbeidet for flytting av stål. 


