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Sammendrag 
 
NTNU skal sørge for at ansatte og studenter har gode, trygge og personlighetsutviklende 
oppgaver i et arbeidsmiljø som stimulerer ansatte og studenter til å være kreative, 
konstruktive og kritiske. I tillegg skal miljøbevissthet prege hele organisasjonen. NTNU 
sørger for dette ved å legge til rette for lærings- og arbeidsmiljø som fremmer læring, helse og 
trivsel. Samtidig arbeider en for at virksomheten ikke skal påføre mennesker eller ytre miljø 
sykdom eller skade. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ses som et viktig virkemiddel i arbeidet. 
Ansvaret for å arbeide med HMS er plassert hos linjeledelsen på alle nivå i organisasjonen. I 
tillegg har ulike stabsavdelinger ansvar for å initiere tiltak og dokumentere måltall for HMS, 
på vegne av hele NTNU.  
 
Enhetene har stort sett organisert arbeidet med HMS inn i sin øvrige virksomhet. Alle enheter 
har avgitt rapport og de viser et vidt spekter av aktiviteter og utfordringer.  
 
Tradisjonelle måltall for HMS som sykefravær og ulykkesstatistikker viser stadig lavere 
forekomst, dette kan ses som indikatorer på at rutiner og iverksatte tiltak har effekt. 
 
Samtidig har arbeidet med kontinuerlige forbedringer av systemer og rutiner for arbeid med 
HMS fortsatt. I 2005 ble også miljøledelse implementert som en del av NTNUs systematiske 
arbeid med HMS. En har konsentrert seg om de infrastrukturtiltak som en antok ga størst 
miljøgevinst i forhold til innkjøp, energi, avfall og transport. 
 
Ansatte har deltatt i HMS-relaterte spørreundersøkelser. 
 
Det ble gitt HMS-relatert opplæring til om lag 900 personer.  
 
Det er stadig økende aktivitet i arbeidet med HMS ved NTNU, og en ser det som viktig at 
utviklingen fortsetter. I arbeidet mot vedtatte mål for NTNUs virksomhet foreslås følgende 
tiltaksliste i arbeidet med HMS for 2006:  
• Implementere revidert HMS-håndbok. 
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• Implementere nytt elektronisk stoffkartotek. 
• Implementere miljøledelse og sørge for oppfølging av mål og tiltak fremmet i 

Miljøledelsesprosjektet. 
• Utvide opplæringstilbudet ved HMS-seksjonen. 
• Sørge for organisering og finansiering av prosjekt for sikker håndtering og avhending av 

gamle og farlige kjemikalier. 
• Sørge for sentral organisering og finansiering av førstehjelpskurs. 
• Sørge for å opprettholde fokus på risikovurderinger. 
• Følge opp krav i godkjenning fra Statens strålevern. 
• Fortsette et jevnt fokus på sykefraværsarbeid. 
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