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UTKAST 6. JUNI 2019 

Ny HMS-handlingsplan MED-fak 2019-22 
Behandles av fakultetsstyret den 11. juni 2019 

KORT INGRESS 
HMS-arbeid ved Det medisinske fakultet skal være en prioritert og systematisk oppgave. Fakultetet 

skal ha en god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet. Hensikten med arbeidet er 

å fremme helse og trivsel, forebygge ulykker og skader på ansatte, studenter, miljø og materiell.  

Handlingsplanen ved Det medisinske fakultet er forankret i UiBs strategi og HMS-handlingsplan og 

omfatter fem HMS-mål:  

• Gode arbeidsfelleskap 

• God risikostyring og beredskap 

• Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 

• God håndtering av HMS-avvik 

• Ansvar for ytre miljø 

Planen inneholder tiltak for å nå disse målene. 

Gode arbeidsfelleskap  
Vi  skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø. Et godt arbeidsfellesskap handler om hvordan mennesker 

forholder seg til hverandre.  Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som ivaretar hensynet til alle 

ansatte i ulike faser av karrieren og livet. Arbeidsmiljøet skal være preget av engasjement, 

arbeidsglede og oppmerksomhet rettet mot hver enkelt medarbeider, der alle behandles med 

gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar. I all kommunikasjon og samhandling skal den enkeltes 

integritet og verdighet ivaretas.  

Alle ansatte og studenter skal få tilstrekkelig informasjon om vårt/fakultetets HMS-arbeid. 

 

MÅL TILTAK 

Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Vi skal ha en svarprosent på minst 60% på 
arbeidsmiljøundersøkelsen ARK ved å gi god 
informasjon og intern markedsføring av 
undersøkelsen. 
 
Alle ansatte skal årlig få invitasjon til 
medarbeidersamtale med fastsatt tidspunkt fra 
nærmeste leder. 

Vi skal styrke faglige og sosiale møteplasser Vi skal legge til rette for deling av god praksis og 
læring på tvers av avdelinger, institutter og fakultet 
ved å gjennomføre regelmessig: 

- fakultetets dag 
- teknikerdag 
- administrasjonsdager  
- andre fora for læring og samarbeid. 
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Vi skal gi mer informasjon om felles 
arrangementer, nettverksmøter og sosiale 
møteplasser ved faste innslag i nyhetsbrev og 
andre felles kommunikasjonsmedia. 

Vi skal avholde en årlig HMS-dag for hele 
fakultetet med utdeling av HMS-pris og 
fokus på HMS. 

HMS-dagen vår skal være åpen for alle.  
Arrangeres av fakultetets HMS-utvalg som 
utarbeider retningslinjer for HMS-prisen. 

 

God risikostyring og beredskap  
MÅL TILTAK 

Vi skal gi alle ansatte god HMS-opplæring Obligatorisk HMS opplæring for alle nyansatte 
med godkjent test 

 Vi skal sørge for at alle ansatte og studenter får 
tilbud om brannvern- og HLR-opplæring 

Våre ansatte skal jevnlig oppdatere sine HMS- 
kunnskaper 

Godkjent HMS-test (HMS-quiz) anbefales hvert 
2.-3. år 

Vi skal jevnlig vurdere overordnet risiko og 
gjennomføre beredskapsøvelser 

Gjennomføre minimum 2-4 årlige ROS-analyser 
Oppfølging av ROS-analysene kommuniseres ut 
til alle ved fakultetet 

 Vi skal ha minst 2 beredskapsøvelser i året 

Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
Vi skal se til at alle ansatte ved MED har en trygg og funksjonell arbeidsplass. Dette vil si at vi skal 

stille krav til bygningsmessig standard, inneklima og ergonomi. MED skal være et trygt sted å arbeide, 

forske og studere. Nye digitale løsninger vil kreve nye måter å organisere våre arbeidsplasser på. 

 
MÅL 

TILTAK 

Vi skal arbeide systematisk for at alle ansatte 
har trygge og funksjonelle arbeidsplasser. 

Det skal opprettes et halvårlige fokustema som 
profileres fra ledelse og i vernelinjen.  
For eksempel: UiB retningslinjer, kjemikalier, 
dyreforsøk 

 Det skal settes grenser for bakgrunnsstøy og 
minste/øvre byggtemperatur, på kontorene 
våre. 

 Kontakt med Helse Bergen: Informasjon om 
HMS, beredskap, etc i HUS-bygg (jfr Innsiden) 

Vi skal sette av egne midler til HMS og 
arbeidsplasstiltak. 

Vi skal ha en egen HMS-avsetning for HMS-tiltak 
med bidrag fra alle enheter.  

 Fakultetets HMS-utvalg innstiller tiltak 
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God håndtering av HMS-avvik 
Arbeids- og læringsmiljøet ved fakultetet skal være fullt forsvarlig. Alle ansatte og studenter har plikt 

til å melde fra om HMS-avvik så snart som mulig. Kunnskap om HMS-avvik vil gi grunnlag for at vi kan 

forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. 

MÅL TILTAK 

Vi skal systematiske forbedre bruken av 
avvikssystemet 

Vi skal redusere underrapportering og øke 
antall avvik meldt ved bedre  

 Opplæring i rapportering av HMS-avvik.  
 Vi skal presentere tall for avvik og eksempler på 

meldte avvik jevnlig i nyhetsbrevene våre.  

Vi skal ha lik HMS-struktur på fakultet og mest 
mulig lik praksis ved alle enheter. 
 

Hver enhet skal ha en HMS-koordinator 
Vi skal ha lik informasjon på instituttenes 
nettsider om HMS-organisering. 

 Hvert institutt skal minimum ha en HMS-dag, 
evt. halv dag. 

 Hvert institutt skal ha et HMS-utvalg. 

Vi skal ha et eget HMS-utvalg for fakultetet 
 

Vi utarbeider retningslinjer for utvalget 

 Utvalget har ansvar for fakultetets årlige HMS-
dag 
Utvalget har ansvar for prioritering av HMS-
midler 

 Utvalget har ansvar for å belønne gode HMS-
tiltak, praksis, læring på tvers etc 

 Utvalget skal bestå av HMS-koordinatorene, 
hovedverneombud, en instituttleder og en 
administrasjonssjef 

 

Ansvar for ytre miljø 
UiB har forpliktet seg til å ta klima-, miljø- og samfunnsansvar i hele sin virksomhet og systematisk 

redusere sin negative miljøpåvirkning, og til enhver tid være miljøsertifisert. UiB er sertifisert som 

Miljøfyrtårn.  

MÅL TILTAK 

Vi skal redusere bruken av papir og trykte 
dokument 

Øke digitalisering; benytte digitale verktøy som 
PC, projektor, nettbrett, o.l. fremfor å skrive ut 
på papir ved interne møter. Bruke elektroniske 
dokument fremfor trykte dokument. 

Vi skal redusere reisevirksomhet Øke digitalisering; aktiv bruk av 
videokonferanser, webmøter, 
telefonkonferanser, etc. 

Vi skal følge opp UiBs mål om klimanøytral 
virksomhet innen  2030 ved å  
 

Vi skal legge bedre til rette for sykkelparkering 
og klimavennlige reiser hjem-arbeid 
Hvert institutt skal finne et tiltak som skal 
gjennomføres i perioden 

Vi skal øke frekvensen på kurs for arbeide med 
genmodifiserte mikroorganismer (GMO) 

Innen 2020 skal alle ansatte med GMO-arbeid 
ha gjennomført obligatorisk opplæring 

 


