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2013 - Arbeidsmiljøutvalget

og Beclriftshelsetjenester

Årsrapport fra ArbeidsmI!jøutvalget (AMU) (vedlegg 1) legges fram for universitetsstyret
sammen med rapport fra innsatsen ved universitetets bedriftshelsetjeneste (vedlegg 2).
Arsrapport 2013 - Arbeirismifjoutvalget
AMU ved UIB har ti medlemmer med tale-, forsIags-, og stemmerett. Arbeidsgiver og
arbeidstakerne har like mange representanter i utvalget AMU har tillegg to medlemmer fra
bedriftshelsetjenesten med tale-, og forslagsrett og en observatør fra studentene. Leder for
AMU skifter mellom arbeidsgiver og arbeldstakerne. I 2013 hadde arbeldstakersiden
Iedervervet ved avdehngsingeniør Randi Hemvik. AMU hadde 4 møter og behandlet 34
saker I 2013.
AMU draftet i 2013 et bredt spekter av HMS-tema og arbeidet spesielt med saker knyttet til
kartlegging av det psykososiale arbeidsmWoet, arbeid med sikkerhet, yrkeshygieniske
undersøkelser og måleresultater, samt HMS-regler. AMU gjennomgår en oversikt over HMSrelaterte avvik, utykker og nestenulykker i hvert møte. Det ble Ikke reaistrert alvortige
personskader i 2013. I hvert møte orienterer universitetets hovedverneombud om arbeidet i
vernetjenesten, og det br orientert om pågående arbeid ved de sentraladministrative
avdelinger som er representert i AMU. Arsrapport for 2013 ble vedtatt AMU-mote 19 02.14.
Arsrapport 2013 - Bedriftshelsetjenester
Arsrapport 2013 - Bedriftshelsetjenester gir oversikt over bedriftshelsetjenester som ytes ved
universitetet, i tråd med Forskrift om organisering, ledefse og medvirkning, Kap.13
Bedriftshelsetjeneste. Årsrapporten ble tatt til etterretning av AMU 19.02.14. AMU ble også
informert mer i detalj om omfang av tjenester til fakulteter og avdelinger.
Universitetsdirektørens
kommentarer
Universitetstedelsen er opptatt av å styrke HMS-arbeidet ved universitetet og AMU er sentratt
i HMS-arbeidet. Et godt samarbeid AMU og oppfølging av vedtak er avgjørende for gode
resultater. Universitetets bedriftshelsetjeneste ;ringar i HMS-seksjonen ved Personal- ag
organisasjonsavdelingen, og bistar virksomheten på alle niva i det systematiske HMSarbeidet med å fremme sunne og trygge arbeidsforhold. Alle fakulteter og avdelinger benyttet
seg av universitetets bedriftsheisetjenester i 2013.
Med dette fremmes folgende forslag tii
Vedtak:
Arsrapport 20 3 Arbeidsmi!jøutvalget
til etterretning.

og årsrapport 2013 - Bedriftshelsetjenester

24 02 141RunaJaknelin
Veckegg:

1 Arsrappod 2013 - Arbeidsmiljoutvalget ved Lld3
2. Arsrapport 2013 - Bedriftshersedenester
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ARBEIDSMILJØUTVALGET
VED UNIVERSITETET

I BERGEN

Innledning
I henhold t ArberdsmiijøIoven § 7-2 (6) skal Arberdsmihøutvalget (AMU) "hvert år avgi rapport
om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. I
følge ArbeidstrIsynet bør rapporten inneholde fakta om utvalget og hovedpunktene
utvalgets
arbeid.

Arbeidsmiljøutvalgets

sammensetning

og møter i 2013

AMU ved Universrtetet i Bergen (111B)har ti faste medlemmer med tale-. forslags-. og
stemmerett. Arberdsgiver og arbeidstakerne har Irke mange representanter r utvalget AMU
ved LJH har to faste medlemmer fra bedriftshelsetrenesten med tale-, fors!agsrett og fast
observatør fra studentene
Ledervervet r utvalget ailernerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersklen.
arberdstakersiden ledervervet ved avdelingsingeniør Randi Heimvik.

I 2013 hadde

AMU 2013 ble konstituert i møtet 13.02.2013 og har I perioden hatt følgende sammensetning:
Medlemmer:
Arbeids iverre resentanter:
Rektor Sigmund Grønmo (v-13)
Rektor Dag Rune Olsen (h-13)
Universitetsdirektør Kan Tove Elvbakken
Personaldirektør Line Rye
Eiendornsdirektør Even Berge
Prodekan Lillin Jorunn Helle (v-13)
Dekan Asbjørn Strandbakken (h-13)
Arberdstakerre resentanter:
Hovedverneombud.
Radgiver Else Jerdal

Varamedlemmer:
Prorektor Berit Rokne (v-13)
Prorektor Anne Lise Ermreite (h-13)
økonomidirektør Kjell Bernstrøm
Underdirektor Britt-Karin Muri
Seruonngenior Jan-Terje Nygaard
Dekan Asbjørn Strandbakken (v-13)
Fakultetsdirektør Trine Moe (h-13)

UniversitetsbibIbtekar Tove Rullestad (v-13)
Avdehngsingeniør Elin Theodorsen (h-13)

Akademikerne:
Overingeniør Siv lise Bedringaas

Førsteamanuensis

Forskerforbundet:
Professor Steinar Vagstad

Professor Kristin Klock

NTL:
Førstekonsulent Jørgen Melve

Konsulent Berit Storaker

Parat:
Avdelingsingenior

Rådgiver Liv-Grethe Gudmundsen

Randi Heimvik

Fra bedriftshelsetenesten:
Leder for HMS-seksjonen
Bedriftslege Ruza Antic

Roar Nese

Observatør fra studentene:
Finn Magnus liassen (v-13)
Tommy Mo Arethun (h-13)

Årsrapport

2013 Arbeidsmigøutvalget

Kathrine Skarstein

Bedriftslege Ruza Antic
Bedriftssykepleier Tordis M. Sundnes

Bjørn Kristian Danbolt (h-13)
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Sekretær for AA/KI og arbeidsutvalget:
Personal- og organisasjonsavdelingen ivaretar sekretariatsfunksjonen.
Runa Jakhekn vært sekretær.

I 2013 har rådgiver

Arbeidsmiljøutvalgets
arbeidsutvalg
hadde disse medlemmene i 2013:
Kaq Tove Evbakken, Line Rye, Roar Nese, Randi Heimvik og Ese Jerdak
Antall møter i 2013:
AMU har avholdt 4 møter og AMUs arbeidsutvalg 4 møter

2013.

Arbeidstilsynet var til stede som observatører i motet 16.10.13, i tilknytning til oppfølging av
tilsynet «Arbeid for helse» ved UiB i 2010

3. Arbeidsmiljemtvalgets

saker i 2013

AMU har behandlet tU sammen 34 saker 2013, mot 35 i 2012 og 34 saker 2011 Av dr,sse er
32 saker (33 saker 2012 og 29 saker i 2011) lagt frem av arbeidsgiver, mens
arbeidstakersiden har lagt frem 2 saker (2 saker i 2012! 5 saker i 2011).
AMU har i 2013 vært involvert i et bredt utvalg av aktiviteter og prosjekter rettet mot helse,
miljø og sikkerhet ved UiB og arbeidet spesielt med saker knyttet til kartieggMg av det
psykososiale arbeidsmiljøet, arbeid med sikkerhet, yrkeshygieniske undersøkelser og
måleresukater, samt HMS-regler og system.
I hvert møte har AMU i tillegg gjennomgått skademeldinger (av.tått, ulykker og nestenulykker)
som har oppstått i perioden fra forrige møte. Det har ikke vært registrert aivorlige
personskaderj 2013. Aktuelle byggesaker ved UiB behanckes også pa hvert møte.
AMU har faste saker på dagsorden på årkg basts. Foruten konstituering og møteplan,
behandles ulike årsrapporter fra foregående år. Det gjelder årsrapport for AMU,
bedriftshelsetjenesten (BHT), AKAN-utvalget, HMS og strålevern. Rapport og plan for HMSopplæring og årsplan BHT, informasjonsplan for AKAN-arbejd og HMS-handlingsplan blir også
behandlet. Alle saker knyttet fil verneombudsordningen behandles i AMU.
Det har i tillegq blitt orientert om vernetjenestens arbeid fra universitetets hovedverneombud
og pågående arbeid ved de sentraladmiMstrative avdelinger som er representert i AMU.
Orienteringene har vært gitt munfig og sentrale punkter her har vært nytt system for HMSavvik, pågående byggesaker, oppfølging av Tiltaksplan for det ytre miljø, oppfølging av
Arbeidstilsynets pagående fisynssaker, arbeid med sikkerhet, nye ansatte sider på UtBs web,
og verneombudtjenestens nettverkssamlinger.
Nedenfor gis en oversikt over saker som har vært behandlet i AMU. Skademeldingene (sak
7113, 14/13, 26113 og 32113), aktuelie byggesaker ved UiB (sak 6/13, 13113, 25/13 og 31113),
faste saker (som beskrevet ovenfor) (sak 1/13, 3/13, 4/13, 5/13, 10/13, 11/13, 19/13, 22/13 og
29/13), orienteringer (sak 8113, 15/13, 27113, 33/13) og eventuelt, der ingen saker er meldt
(sak 9/13, 16/13, 28/13), omtales ikke her.
Følgende tema nar hatt spesiell oppmerksomhet
Kartlegging

av det psykososiale

i 2013:

arbeidsmiljøet:

En presentasjon av «Prosjekt for kartlegging av psykosostak og organisatonsk arbeidsmiljø i
uMversitets- og hogskolesektoren» bie gitt i møte 08.05.13.
Sak 18/13

Årsrapport

Kartlegging av det psykososiale
verktøyet ARK
Kommentarer fra
2013 Arbeidsmiljøutvalget

arbeidsmiljøet

ved hjelp av
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Det er lenge siden kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet er
gjennomfød på institusjonsniva ved U113.Det er høye forventninger om
dette og positivt at det skal gjennomføres na. Personal- og
organisasjonsavdekngen skal bistå og følge opp enhetene.
Vedtak:
Arbeidsmiljoutvalget vedtar at 111Bskal ta ARK i bruk og ber Personalog organisasjonsavdefingen orn å etablere en prosjektorganisasjon med
tilhørende fremdriftsplan. Erfaringer fra prosjektstart og første runde med
bruk av kartleggingsverktøyet legges fram for AMU.
Eventuelt
om arbeidsmiljøet
Bekymringsmelding
U.off jf. offl. §13, 1. ledd, jf. M. § 13, 1. ledd nr. 1
Kommentar fra AMU:
UiB tar saken alvorlig. Det er viktig at hensiktsmessig verktøy for
kartlegging av arbeidsmiljøet tas i bruk.
Vedtak:
AMU ber om at det gjennomføres en kartlegging av arbeldsmiljøet ved
insfituttet. Arbeidsgiver ved institutt og fakultet er ansvarlig for
gjennomføringen og verneombudstjenesten deltar.

Sak 34/13

Arbeid med sikkerhet:
Arbeid med sikkerhet ved UiB —innspill fra hovedverneombudene
Kommentarer fra AMU:
UiB arbeider med sikkerhet på mange felt. Samtidig er der mange
forbedringspunkter, og arbeidet bør ses pa samlet.
Vedtak:
Det skaI arbeides videre med å sette sikkerhet ved UiB på dagsorden i
et samarbeid mellom ledelsen og verneenesten.

Sak 23/13

Eiendomsavdelingen Og Personal- og organisasjonsavdelingen
å vurdere statistikkgrunnIaget knyttet W sikkerhet.

bes om

AMU holdes orientert orn arbeidet.
for håndtering av vold og trusler
Retningslinjer
Kommentarer fra AMU:
I møtet ble forsiag fli retningslinjene for handterino av vold og trusler fra
eksterne drøftet. UiG onsker å ha stor bevissthet om risiku for vold og
trusler og vil, sørge for forebygging, god håndferina og oppfølging i
ettertid. Til dette trengs gode retningstinjer og tydelig veiledning.
Vedtak:
AMU ber om at det utarbeides retningslinjer for håndtering av vold og
trusler basert pa innspUl og forslag i møtet. POA har ansvar for å
kontakte ressurspersoner og arbeidsmiljøer som har erfaring med å
håndtere denne type situasjoner for å få deres bidrag inn arbeidet. Nye
retningslinjer inkludert informasjonsmateriale bes behandlet I AMU våren
2014

Sak 28/13

Yrkeshygieniske
Sak 24113

Årsrapport

undersøkelser

og måleresultater:

ved De naturhistoriske
Utførte analysemålinger
Herbariet - rapport
Vedtak:
Arbeidsmitioutvalgel tar saken til orientering.
2013 Arbeldsmiljøutvalget

samlinger,
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Sak 30/13

Inneklimaundersøkelser
—HF-bygget og Armauer
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Hansens hus

HMS-regler og system:
Sak 12/13

Nye retningslinjer
for bruk og håndtering av kjemikalier
Kommentarer fra AMU:
Det er utarbeidet forslag til retningslinjer. Samtidig er det kjent at
Kommunal- og arbeidsdepartementet har en arbeidsgruppe som drofter
opplegg for å etablere register over arbeidstakere som er eksponert for
kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjernikailer. HMS-seksjonen
følger med på hva dette arbeidet resulterer .
Vedtak:
Arbeidsmiijoutvalget tar Retningslinjene for bruk og håndtering av
kjemikaf,er tl etterretning med de merknader som fremkom i møtet, og
ber om at retningslinjene tif:r implementert i organisasjonen.

Sak 27113

Nytt system for HMS-avvik
Kommentarer fra AMU:
Nytt elektronisk avvikssystem har vært etterspurt tenge. Det er store
forhåpninger om at et nytt system vil føre til økt rapportering, bedre
informasjonsflyt og oversikt. Det er positivt.
Vedtak:
Arbeidsrniljøutvalget tar saken til etterretning, med de kommentarer som
fremkom møtet. AMU ber om at retningslinjer og system
implementeres.

Andre saker:
Sak 2/13

Verneombud for perioden 2013-2014
Kommentarer fra AMU:
Verneombudsvalget har fungert svært bra, både med tanke på forarbeid
og gjennomforing.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Sak 20/13

AKAN-utvalget
- oppnevning av medlemmer og mandat
Kommentarer fra AMU:
Arbeidet med rusrelaterte spørsmål er v:kfig. AKAN-utvalget er UiBs
faginstans i dette arbeidet. Det er viktig at med!emrnene som br
oppnevnte er dedikerte og at de gis nødvendig kompetanse. Utvalget
må legge til rette for god informasjon, samt etablere arenaer der
vernetjenesten kan delta.
Arb&dsgiver har en sentral rolle i det rusforebyggende arbeidet og i
oppfølgingssaker relatert tii rus.
Vedtak:
AMU vedtar at AKAN-utvalget skal få følgende representasjon med
virkning fra 01.11.2013, for en periode av to år:
Underdirektør Britt-Karin Muri, Person&- og
organisasjonsavdelingen, for arbeidsgiver (leder)
NN —for de ansatte, foreslått av Forskerforbundet
NN —for de ansatte, foreslått av Parat
Bedriftssykepleier Tordis Myrlid Sundnes, for HMS-seksjonen
og følgende representanter for en periode av ett år:
NN dekaniinstituttleder, for arbeidsgiver
NN —for de ansatte, foreslått av Akademikerne

Årsrapport

2013 Arbeidsmilteutvarget

Side

5

NN —for de ansatte, foreslått av NTL
Bedriftssykepleler Even Endresen, for HMS-seksjonen
Personal- og organisasjonsavdelingen bes om å få pa piass de øvrtge
representantene og informere AMU om dette.
AMU vedtar foreslått mandat for AKAN-utvalget,
fremkom i møtet.

med de merknader som

AMU ber AKAN-utvalget som sin første oppgave å utarbeide et
poiicydokument og legge dette fram for AMU til behandling våren 2014.
Sak 21/13

Sykefravær ved UiB og status for oppfølging av UiBs IA-mål
Kommentarer fra AMU:
AMU ønsker mer detaljert tallmateriale sliK at det er enklere å gjøre
vurderinger av situasjonen.
Vedtak:
Arbeldsmiljøutvalget tar saken til ohentering, med de merknadene som
fremkom i møtet.

4. Arbeidsmiljoutvalgets

arbeidsform

og resultater

AMU gjennomførte sine fire plartragte møter med godt oppmøte i 2013. Utvalget har I tråd med
arbeidsmiljøloven og Regelsamling for Ulli) (1 4 Reg(er om nemnder og utvalg) deltatt i
planteggingen av HMS-arbeldet ved UiB og har fulgt opp saker om arbeidsrniljøet.
Studentenes observatør har møtt på ett av fire møter. Samarbeidet i møtene har vært preget
av åpen diskusjon. Partene har funnet fram
vedtak det har vært enighet om.

Bergen, 20.01.14

Randi Heimvik
leder for Arbeldsmifjoutvalget

Årsrapport

2013

2013 Arbeidsmiljøutvaiget

Runa Jakhelln
sekretær for Arbeidsmiljeutvalget
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UNIVERS1TETET
1 BERGEN
c•-•Ikt.sonal- og organisasjonsandelingen
Helse-. nilljo - og sikkerheisseksjonen

Årsrapport

2013 - Bedriftshelsetjenester

Arsrapport 2013 - Bedriftshelsetjenester gir en oversikt over bedriftshelsetjenester fra HMSseksjonen. Personal- og organisasjonsavdelingen (P0A) til ansatte og ledere på alle nivå
ved Universitetet i Bergen (UiB) i trad med Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
Kap.13 Bedriftshelsetjeneste, herunder § 13-2 Arbeldsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og
§ 13-3 Planer, årsrapporter og meldinger. I tillegg til UiB, leverte HMS-seksjonen også
bedriftshelsetjenester til Bergen Teknologioverføring AS (BTO). Dette innebar at enheten
2013 har ytt tjenester til virksomheter med om lag 3.400 ansatte HMS-seksjonen har i 2013
hatt til disposisjon rundt 9 arsverk. Disse brukes ogsa til a utføre oppgaver som ikke omfattes
av forskriften, men som er utført av HMS-seksjonen som HMS-stab for
universitetsdirektøren.
Denne rapporten omhandler kun tjenester som er levert til UiB. Disse tjenestene tok, foruten
myndighetskrav, utgangspunkt i universitetets Strategi 2011-2015, HMS-handlingsplan 20132015, UiB HMS-årsrapport 2012, Budsjett og årsplan 2013 for POA og Arsplan
Bedriftshelsetjenester 2013.
Følgende endringer i rammebetingelsene
virksomhet:

i 2013 har hatt betydning for seksjonens

Ledig stilling som bedriftsfysioterapeut ble besatt juni 2013. I perioden januar juni ble enkelte av disse tjenestene kjøpt av ekstern leverandør ARSANA AS
etter behov.
Ny stiling som bedriftssykepleier

ble besatt august 2013

Ombygging av lokaler i Christiesgt. 20 medførte at enkelte helsetjenester ikke
kunne tilbys mens seksjonen var i midlertidige lokaler.
HMS-seksjonen har ogsa en rekke driftsoppgaver. for 2013 kan her nevnes utarbeiding av
UiBs HMS-arsrapport (HMS internkontroll), inkludert elektronisk systemrapportering og
tilbakemelding til alle enhetene på lokale HMS-årsrapporter, og utarbeiding av Arsrapport til
Statens strålevern.

KVALITETSSIKRING OG SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-seksjonen har satt særlig oppmerksomhet pa kvalitetssikring og utvikling av det
systematisk HMS-arbeid ved UiB innen følgende prioriterte områder i 2013:
Implementering og oppfølging av UiBs HMS-handlingsplan 2013-2015,
Utarbeidet AKAN-handlingsplan
Utarbeidet og implementert «Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier».
Lederkurs innen HMS.
Prosjekt «Nytt system for HMS-awik».
Igangsatt prosjekt knyttet til kartlegging og vurdering av risiko i risikofylte arbeidsmiljø.
Fulgt opp Arbeidstilsynets tilsyn «Bedre Kjemi», «Bedre Kjemi —Dyrestaller», «Arbeid
for helse», «Inneklima HF» og «Godkjent BHT».
Oppfølging av UiEts IA-arbeid

Register over arbeidstakere som arbeider med ionserende straling, kreftfremkallende
og arvestoffskadelige kjemikalier og helseskadelige biologiske faktorer er anskaffet.
UNDERVISNING

OG INFORMASJON

HMS-seksjonen har for UiB i 2013:
Gjennomført «HMS for toppledelsen», kurs spesialtilpasset universitetsledelsen,
dekaner, fakultets- og avdelingsdirektører
Gjennomført «HMS for ledere», kurs spesialtilpasset instituttledere og administrative
ledere ved fakultet/avdelmg, institutt og sentraladministrasjonen.
Utviklet «HMS for forskergruppeledere», kurs spesialtilpasset ledere av
forskergrupper. Kurset er utsatt til 2014 grunnet lav påmelding.
Gjennomført «Grunnopplæring
HMS», 40-timerskurs for verneombud og AMUmedlemmer.
Gjennomført «3-dagers Strålevernkurs».
Utviklet og gjennomført «HMS på laboratorium for nytilsatte», 2 kurs.
Gjennomført «Klemikakeregisteret (ECOontine)», Trinn 1 og Trinn 2, 4 kurs.
Gjennomført «Førstehjelp på laboratoriet», 3 kurs (norsk og engelsk).
Gitt flere innlegg på «lntroduksjonskurs
engelskspråklige).

for nytilsatte» (4 kurs, for norsk- og

Gitt flere innlegg for «Nettverk Verneombud UlB».
Holdt informasjonsmøte for HMS-koordinatorer
Holdt informasjonsmøte med UlBs avfallskontakter
Arrangert «Kontaktmote mellom HMS-seksjonen og HMS-kontakter/koordinatorer
hovedverneombud» ved samtlige fakultet og sentraladministrasjonen.

og

Medarrangør av «Staff Mobility Week», og arrangør av «HSE-group».
Utarbeidet og oppdatert HMS-regler, veiledninger og informasjon (norsk og enaelsk),
og publisert i HMS-portalen/HSE-gateway,
HMS-seksjonen/HSE-section,
Regelsamlingen/Rules and Regulations, Ansattsidene/Employee pages,
MedarbeiderhåndboklErnployee's
Handbook og Lederhåndbok.
TJENESTER TIL FAKULTETER

OG AVDELINGER

Medarbeidere ved HMS-seksjonen ble benyttet i en lang rekke sammenhenger ved
universitetets fakulteter, avdelinger og sentraladministrasjonen
2013, og har12013 hatt
henvendelser fra alle fakultet og avdelinger.
Tjenestene gjaldt rådgiving. kartlegging, kontroller, befaringer, undervisning og informasjon
knyttet til systematisk HMS-arbeid, fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø, for eksempel knyttet
til HMS-møte, HMS-runde, ombygging, inneklima, belysning, støy, handtering og lagring av
kjemiske og biologiske faktorer, farlig avfall, strålevern, og individrettet helsearbeid. HMSseksjonens aktWiteter her er resultat av ennetenes behov og utfordringer innen HMS.
Seksjonen utarbeidet en rekke lokale og sentrale rapporter knyttet til dette.
INDIVIDRETTET HELSEARBEID
HMS-seksjonen har 2013 gitt folgende individrettet
Arbeidsmedisinsk og ergonomisk rådgiving og arbeidsplassvurderinger.
Arbeidsmedlsinske konsultasjoner
Assistanse ved gjennomføring av dialogmøter med sykmeldte arbeidstakere.
Attestering ved refuslon av uttegg til synsundersokelse og innkjøp av databriller.
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Befaringer med kartlegging av kjemisk/fysisk/biologisk/ergonomisk
Blodprover og Hepatitt- og difteri-tetanusvaksine
Individrettet IA-arbeid.
Målrettede helsekontroller av ristkogrupper.

eksponering.

til risikogrupper.

Oppfølgning av ulykke- og avviksmeldinger.
Oppfølginger ift mulig yrkessykdom.
Rusoppfølging/AKAN individrettet arbeid, totalt 3 saker i 2013
Sjømannsattester
Utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av arbeidsplasser.
HMS-seksjonen har registrert om lag 587 individrettede helsekontakter i 2013. I tillegg
kommer et stort antall 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
sfikkskader, kontakt opp mot helsevesenet og andre former for oppfølgning. HMS-seksjonen
vurdere i hvilken grad det foreligger informasjon som bør utløse
tilstreber i alle enkeltsaker
forebyggende HMS-arbeid.
HMS-seksjonen har i 2013 mottatt kopi av og registrert 85 HMS-relaterte avvik. Det var ikke
alvorlige skader eller ulykker i 2013. Totalt er det meldt 51 personskader, hvorav 5 er meldt
til NAV. I tillegg er det meldt 1 yrkessykdom til Arbeidstilsynet. Alle rapporterte forhold er lagt
frem for Arbeidsmiljøutvalget og universitetsstyret.
VED UIB

RAD/UTVALG/ARBEIDSGRUPPER

HMS-seksjonen har i 2013 vært representert i følgende råd/utvalg/arbeidsgrupper
AKAN-utvalget

ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget og dets arbeidsutvalg
Beredskapsgruppen
Kvartalsmøte (EINHMS-seksjonen)
Læringsmiljøutvalget
Prosjektgruppe «Nytt system for HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker»
Prosjektgruppe for Ansattsidene
Ressursgruppe for IA-arbeid ved UiB
Valgstyret Verneombudsvalg
EKSTERNT SAMARBEID
HMS-seksjonen har i 2013 hatt utstrakt kontakt/samarbeid
Arbeidstilsynet
Arsana AS
BIR
Folkehelseinstituttet
Helse Bergen/Haukeland
Helsedirektoratet

med:

Universitetssykehus

Københavns universitet
Legene på Høyden
o I forbindelse med vaksinasjoner av studenter ved Institutt for klinisk odontologi
og oppfølging etter stikk og kultskader.
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NAV
Norges miko- og biovitenskapekge universitet
NTNU
Rescue Partner
Smittevernkontoret,
Statens Strålevern

Bergen kommune

Synsam - Svabø
UHR-prosjekt ARK referansegruppen
Uni Research
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetenes HMS-forum
Uppsala universitet
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