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Årsrapport 2007 Helse, miljø og sikkerhet, ble behandlet S-sak 14/08. 
http://www.ntnu.no/hms/2007_Nettsider/Aarsrapport/Aarsrapport2007.pdf 
 
Følgene prioriterte tiltaksliste fikk sin tilslutning: 

1. Oppfølging av NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse. 
2. Videreføre arbeidet med NTNUs beredskapsplan. 
3. Sørg for bedre ivaretakelse av sikkerhet ved feltarbeid.  
4. Sørge for bedre ivaretakelse av NTNUs ytre miljø. 
5. Sørge for økt sikkerhet i laboratorier og verksteder 

 
Det gis her en statusrapport for den prioriterte tiltakslisten, samt måltall for HMS så langt disse er 
tilgjengelig per 30.8.08. 
 
1. Oppfølging av NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse. 

Det er overlevert og presentert resultat til alle enheter. 
Rektor har fokus på undersøkelsen i samtaler med alle dekanene. 
HMS-avdelingen har hatt møter med alle fakultet der arbeidsmiljøundersøkelsen var ett av 
flere tema. 
Fakultetene har noe ulikt fokus, men flere har lagt føringer på at det skal utarbeides og 
iverksettes tiltak i etterkant av undersøkelsen. 
Det vil bli spurt etter hvordan enhetene har fulgt opp arbeidsmiljøundersøkelsen og hvilke 
tiltak som er iverksatt, i forbindelse med årsrapportering av HMS for 2008. 

 
2. Videreføre arbeidet med NTNUs beredskapsplan. 

Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført innenfor følgende områder: 
Storulykker/brann på campus, utenlandsopphold/feltarbeid, personalforvaltning, 
infrastruktur/IT, informasjon/omdømme og grensesnitt/samarbeidspartnere. 
Hovedrapporten skal presenteres for NTNU i oktober. Her vil også det videre arbeidet bli 
drøftet (revisjon av beredskapsplan og plan for beredskapsøvelse). 
 

3. Sørg for bedre ivaretakelse av sikkerhet ved feltarbeid.  
Gjennom årsrapporten 2007 og ROS-analysen, vår 2008 er en kjent med at sikkerhet på 
feltarbeid har forbedringspotensial. ROS-analysen poengterer at NTNU har gode 
retningslinjer, utfordringen ligger i hvilken grad de etterleves. Noen enheter arbeider grundig 
med sikkerhet knyttet til feltarbeid, mens andre har manglende oversikt. Eks. gjennomføring 
av risikovurdering før feltarbeid, hvem er hvor - og hvilken form for kommunikasjon er 
avtalt?  
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Sikkerhet på feltarbeid er omtalt i ny Laboratorie- og verksted håndbok i tillegg til at 
Feltarbeid har egen temaside og retningslinje i HMS-systemet. HMS-avdelingen vil 
gjennomføre en systemrevisjon av området i høstsemesteret. 
 

4. Sørge for bedre ivaretakelse av NTNUs ytre miljø 
Teknisk avdeling gjennomførte i mars/april en ”Slå av lyset”-kampanje. Kampanjen fokuserte 
på at folk skal slukke lyset når de går for dagen. Renholdsarbeiderne har slukket lys og lagt 
igjen lapper med en vennlig påminnelse om å slå av lyset når det ikke var gjort. Dragvoll ble 
”vinneren” med en nedgang i energiforbruket på hele 14,3 % i den aktuelle perioden. 
5. mai ble det arrangert en miljødag ved NTNU med følgende fokus:  
Friskusaksjon sykle/gå til universitetet,  reis kollektivt med markering på buss mellom 
Dragvoll og Gløshaugen, bruk av videokonferanser med seminar for ansatte i hovedbygget og 
tenk gjenbruk med avfall og gjenbruksstand på Gløshaugen.  
Det er utviklet profileringsutstyr med følgende tekst: ”For et RENT miljø”. 
Det arbeides med å få etablert ”Bysykkelordning” på Gløshaugen og ved St. Olavs Hospital. 

 
5. Sørge for økt sikkerhet i laboratorier og verksteder 

NTNU har utarbeidet en Laboratorie-, og verksted håndbok, boken er felles for NTNU og 
SINTEF. Håndboken var klar til studiestart i august og er så langt delt ut til 6700 studenter og 
ansatte ved NTNU og til 1000 ansatte i SINTEF. Den har fått svært god tilbakemelding, også 
eksternt. Den er satt i ny bestilling (550eks.). Engelsk utgave er ventet ferdig til 1. oktober. 
NT-fakultetet har gjennomført opplæring av alle ny studenter i forbindelse med studiestart 
(500). Opplæring er obligatorisk for å få tilgang til fakultets laboratorier. Dette er tredje året 
NT gjennomfører denne type opplæring. I år ble Laboratorie- og verkstedhåndboken delt ut til 
alle nye studenter. Alle ansvarlige på NTs laboratoriekurs ble også invitert. På noen institutt 
tilbys sikkerhetsopplæring for eldre årskurs og stipendiater på engelsk.  I tillegg er NT i gang 
med å starte et prosjekt for å risikovurdere alle sine laboratoriekurs. 
Stoffkartoteket, Eco online, gir en oversikt over kjemikalier og gasser på de ulike 
brukerstedene og skal løpende være oppdatert. Stoffkartoteket er et nyttig verktøy for å øke 
sikkerheten i laboratorier og verksteder, og i forbindelse med beredskap.  
 
HMS-avdelingen tilbyr 2 dagers kurs i sikkerhet på lab og verksted i november.  

 
 

Måltall HMS 1. og 2. kvartal 2008  
 
Rapportering av måltall for HMS vil bli gitt kvartalsvis. Foreløpig rapporteres det på statistikk over 
legemeldt sykefravær, meldte avvik og meldte yrkessykdommer.  
 
Legemeldt sykefravær 1. og 2. kvartal 
Statistikk over sykefravær er basert på data registrert i enhetsregistret og AA-registeret (arbeidsgiver 
og arbeidstaker register). Analysene er basert på at antall ansatte er 6246 for 1. kvartal og 6246 for 2. 
kvartal.   
 
Statistikken for NTNU viser en liten økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. For 
statlig forvaltning og landet for øvrig har det også vært en liten økning. DMF er det eneste fakultetet 
som har hatt nedgang i legemeldt sykefravær, alle øvrige har hatt økning, se vedlegg 1.  
For 2. kvartal ses en nedgang ved alle enheter, både sammenlignet med 2. kvartal 2007 og 1. kvartal 
2008.  
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Universitetsbiblioteket er etter omorganiseringen en del av statistikken for sentraladministrasjon.  
Det kan være ulike årsaker til endringer i sykefravær, både alders- og kjønnssammensetning av 
arbeidsstokken påvirker utviklingen. NTNU har godt samarbeid med NAV og fastleger, både NAV 
og fastleger gir honnør for måten NTNU følger opp sykemeldte arbeidstakere på. 
 
Det er opprettet en styringsgruppe, ledet av Personalsjefen, for å styrke arbeidet med NTNU som 
inkluderende arbeidsplass. Gruppen har startet med å kartlegge aktuelle utfordringer og tiltak som er 
igangsatt og/eller planlagt. Kartleggingen vil danne grunnlag for en handlingsplan, denne er planlagt 
ferdig innen årsskiftet 08/09. 
For oversikt over legemeldt sykefravær 1. og 2. kvartal, se vedlegg 1 
 
Avvik 1. og 2. kvartal 
1. kvartal: 
Det har kommet inn åtte avviksmeldinger i 1. kvartal 2008. Seks av avvikene medførte personskade, 
to alvorlige personskader, et brudd i leggben og en brist i lårben. Totalt har dette ført til 103 dagers 
fravær i første kvartal.  En student har vært involvert i et avvik ved DMF, Senter for 
hukommelsesbiologi. Denne enheten melder avvik og følger opp på en grundig måte. Håndtering av 
forsøksdyr er krevende. Ved å sørge for at avvik i stor grad meldes bidrar enheten til å rette 
oppmerksomhet mot å unngå nye avvik og dermed også iverksetting av forebyggende tiltak.  
Et avvik hadde materielle skader og et avvik gjaldt et branntilløp.  
For oversikt over meldte avvik 1. kvartal, se vedlegg 2. 
2. kvartal: 
Det har kommet inn 20 avviksmeldinger i 2. kvartal 2008. Ti av avvikene medførte personskade. Ett 
avvik ses på som alvorlig, det gjelder søl av flussyre (avvik 25/08). Alle prosedyrer ble fulgt og 
arbeidstakeren er senere fulgt opp av bedriftslegen. Det er ingen ting som tyder på at avviket vil få 
følger for arbeidstakeren. I ettertid opplyses det at en er i tvil om det i det hele tatt var flussyre. Ett 
avvik har medført fem fraværsdager.  Studenter har vært involvert i tre avvik. Det er meldt om tre 
avvik ved håndtering av forsøksdyr. Risikovurdering vedrørende håndtering av forsøksdyr er 
gjennomført og dokumentasjon finnes lokalt. Temaet blir regelmessig tatt opp for de som arbeider 
med forsøksdyr. Det kan være vanskelig å sikre seg helt mot denne type uhell, særlig når en er litt 
uerfaren i omgang med rotter. Forebyggende tiltak med helsesamtale for alle nyansatte og eventuell 
vaksinering blir gjennomført for alle som jobber med forsøksdyr. Dette ser ut til å fungere meget bra.  
Det er meldt om tre branntilløp, i et tilfelle fikk en person brannskader av 2. grad på hånden ifm. 
slukking, i de to andre tilfellene var det mindre materielle skader. Brannskaden har ikke fått varige 
følger. 
For oversikt over meldte avvik 2. kvartal, se vedlegg 3. 
 
Yrkessykdommer 
Det er meldt to yrkessykdommer (larmskade og kontakteksem) til Direktoratet for Arbeidstilsynet fra 
NTNU i andre kvartal 2008. I tillegg har NTNU fått informasjon om at det er meldt to 
yrkessykdommer (mulig sammenheng mellom laboratoriearbeid og utvikling av hematologisk 
kreftsykdom) - en fra tidligere Rosenborg og en fra NTH.  
 
 
Vedlegg:  Legemeldt fravær 1. og 2. kvartal 
  Meldte avvik 1. kvartal 
  Meldte avvik 2. kvartal 
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