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SAMMENDRAG ÅRSRAPPORT HMS 2021
Arbeidsmiljøarbeid er i NTNUs strategi utpekt som et av innsatsområdene for å lykkes med å
nå målsetningene i strategien. Innrapporterte data fra NTNU sine enheter understøtter at det
utføres mye bra arbeidsmiljøarbeid ved enhetene.
Enhetene rapporterer blant annet at:
•

de har gode rutiner for melding, oppfølging og læring av HMS-avvik

•

medarbeidere har stor medvirkningsmulighet i arbeidsmiljøarbeidet

•

sykemeldte følges opp i henhold til NTNUs etablerte rutiner

•

medarbeidere er gjort kjent med hvordan de kan si fra til arbeidsgiver om
kritikkverdige eller uforsvarlige forhold på jobb

•

koronapandemien har påvirket arbeidsmiljøet negativt i stor/svært stor grad.

Dokumentert systematisk HMS-arbeid er imidlertid et område hvor NTNUs enheter har et
stort forbedringspotensial, og det viktig at systematisk HMS-arbeid får et større fokus ved
NTNU framover.
For å lykkes med arbeidsmiljøarbeidet framover, vil det være viktig i større grad å integrere
det systematiske HMS-arbeidet i den daglige driften ved NTNU. Dette vil kunne forsterke
arbeidet innenfor de nåværende satsningsområdene innen HMS:
•

Ivareta HMS, sikkerhet og beredskap i samlokalisering og campusutvikling

•

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

•

Økt deltagelse i arbeidslivet

•

Risikovurdering

Dette vil bli fulgt opp gjennom revisjon av NTNUs HMS-politikk og i arbeidet med å utvikle mål
og en overordnede HMS-utviklingsplan.

Årsrapport 2021 Helse, miljø og sikkerhet
Rapporten er utarbeidet av Seksjon for HMS og Beredskap, HR- og HMS-avdelingen
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OM ÅRSRAPPORT HMS 2021
I NTNUs strategi for 2018-2025 «Kunnskap for en bedre verden», er arbeidsmiljø et av de
utvalgte innsatsområdene. Et av utviklingsmålene i strategien er å «integrere helsefremmende
arbeid i den daglige driften».
For å lykkes med å skape og opprettholde er godt arbeidsmiljø, kreves det god kompetanse og
systematikk innen HMS-arbeid. Årsrapport HMS 2021 er en rapport som bygger på resultater
fra årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll). Internkontrollen
gjennomføres for å sikre at HMS-arbeidet ved enhetene på NTNU, planlegges, organiseres,
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fra myndighetene (bla. Arbeidsmiljøloven og
Forskrift om HMS-arbeid i virksomheter(internkontrollforskriften)), samt NTNUs egne
styringsdokumenter som HMS-politikk, HMS-retningslinjer og HMS-prosedyrer.
For å innhente nødvendige data til å kartlegge status, ble det i desember 2021 sendt ut et eget
skjema for HMS-årsrapportering. Avsender var Organisasjonsdirektør og skjema for HMSårsrapportering ble sendt ut til alle linjeledere på nivå 2 og 3 (dekaner, museumsdirektør,
instituttledere og avdelingsdirektører). Se innsida Årsrapportering - helse miljø og sikkerhet
(lenke) for mer informasjon og den anbefalte framgangsmåten for gjennomføringen.
Eventuelle avvik og svakheter som har blitt avdekket er risikovurdert, og forslag til korrigerende
tiltak er oppført i denne rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Seksjon for HMS og Beredskap, HR- og HMS-avdelingen

Avgrensning
Ytre miljø: Arbeidet knyttet til ytre miljø beskrives gjennom egen miljørapportering fra NTNU
Eiendomsavdelingen.
Sikkerhet og beredskap, inkludering og mangfold samt varsling (i henhold til
arbeidsmiljøloven kapittel 2A) rapporteres i Årsrapport NTNU.
Studentenes læringsmiljø ivaretas av Læringsmiljøutvalget (LMU) og rapporteres i egen
årsrapport fra utvalget.
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NTNUs STRATEGI
Risiko: Lav Middels Høy
NTNUs strategi:
NTNU har motiverte, engasjerte og kompetente ansatte og studenter. Alle ved NTNU tar
selvstendig ansvar for å bidra til et godt og helsefremmende arbeids- og studiemiljø og
til en arbeidshverdag der ansatte og studenter opplever utfordringer, utvikling og
arbeidsglede. Ledere tar et særskilt ansvar for arbeidsmiljøet og arbeider systematisk
med helse, miljø og sikkerhet.
NTNU har aktiv medvirkning og et stort engasjement blant ansatte og studenter. Vi praktiserer
inkluderende ledelse og åpenhet, og har et godt samarbeid med studentdemokratiet og
arbeidstakerorganisasjonene.
Studentene ivaretas på en god måte som sikrer trivsel og god mestring. Studentsamskipnaden er vår
fremste samarbeidspartner for å ivareta studentvelferden.
NTNU vektlegger og arbeider for mangfold og god kjønnsbalanse blant studenter og ansatte.

Status
NTNUs strategi gir en overordnet retning for HMS-arbeidet. Strategien legger grunnlaget for
NTNUs arbeid med politikk, utviklingsplaner og tiltak innenfor HMS-området.

Forslag til tiltak
Rektor vil ta initiativ til en revisjon av HMS-prinsippene i NTNUs HMS-politikk. Målet er å
tydeliggjøre prinsipper og krav for hvordan HMS-arbeidet ved NTNU skal gjennomføres. Tiltaket
settes inn i NTNUs overordnede HMS-utviklingsplan.

5

Årsrapport 2021 Helse, miljø og sikkerhet | NTNU

HMS-MÅL
Risiko: Lav Middels Høy
NTNUs HMS-mål:
NTNUs ansatte og studenter skal ha en trygg, sikker og inkluderende arbeidsplass. NTNU har
inngått Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA).
Arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, og det skal legges til rette for personlig vekst og
kompetanseutvikling.
NTNU skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette for ansatte,
studenter og omverden. NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.
NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra egen forskning for å sikre utvikling på HMSområdet.

«Leder med personalansvar har ansvar for realisering av enhetens målsetting, strategi og planer innen
HMS. Dette innebærer koordinering av HMS-arbeidet ved enheten, samt føre kontroll med at dette
utføres i tråd med lover, forskrifter og NTNUs bestemmelser.» (Delegasjonsreglementet for NTNU)

Funn i HMS-årsrapportering 2021
Et godt arbeidsmiljøarbeid ved enheten krever god kompetanse og systematikk. Et slikt
systematisk HMS-arbeid er vanskelig hvis det ikke er fastsatt klare mål for helse, miljø og
sikkerhet ved enheten.

Figur 1: 31,9 % av NTNUs enheter hadde utarbeidet skriftlige mål for HMS-arbeidet ved enheten.

Forslag til tiltak
NTNUs HMS-mål er selve grunnpilaren for alle aktiviteter innenfor HMS-arbeidet.
Rektor vil ta initiativ til en revisjon og forenkling av NTNUs overordnede HMS-mål, og at NTNUs
overordnede HMS-mål synliggjøres og integreres mere i NTNUs arbeidsmiljøarbeid
I tillegg til revisjon av NTNUs overordnede HMS-mål, igangsettes tiltak for å bevisstgjøre
viktigheten av mål og tiltaksplaner ved enhetene.
Disse tiltakene settes inn i NTNUs overordnede HMS-utviklingsplan.
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HMS-UTVIKLINGSPLAN 1
Risiko: Lav Middels Høy
HMS-utviklingsplan skal legge grunnlaget for en årlig HMS-tiltaksplan som innarbeides i
enhetenes årsplaner. Tiltakene bør være spesifikke med tanke på innhold, ansvarlig enhet og
tidsfrist for gjennomføring. HMS-utviklingsplanen vil danne et godt grunnlag for delrapportering
av det pågående arbeidsmiljøarbeidet ved NTNU. HMS-tiltaksplan skal være skriftlig og gjort
kjent for de ansatte ved enheten.

«Leder med personalansvar har ansvar for realisering av enhetens målsetting, strategi og planer innen
HMS. Dette innebærer koordinering av HMS-arbeidet ved enheten, samt føre kontroll med at dette
utføres i tråd med lover, forskrifter og NTNUs bestemmelser.» (Delegasjonsrelementet for NTNU)

Funn i HMS-årsrapportering

Figur 2: 34,7 % av NTNUs enheter hadde utarbeidet en skriftlig HMS-handlingsplan for 2021.

Forslag til tiltak
Rektor vil ta initiativ til utarbeidelse av utviklingsplan for NTNUs HMS-arbeid for perioden 20222025. I tillegg tydeliggjøres kravet om skriftlige årlige HMS-tiltaksplaner som skal inngå i
årsplanen som alle NTNUs enheter utarbeider. HMS-tiltaksplanene skal bidra til at enhetens
egne HMS-mål og NTNUs overordnede HMS-mål nås. Tiltakene settes inn i NTNUs HMSutviklingsplan.

1

Enhetene har historisk hatt handlingsplaner. Disse erstattes av utviklingsplaner i det videre arbeidet.
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HMS-AVVIK
Risiko: Lav Middels Høy
HMS-avvikssystem er system hvor alle kan melde ifra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd
– eller komme med forslag til forbedringer for helse, miljø og sikkerhet ved NTNU. God HMSavvikshåndtering handler om å finne ut hva som har skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp og
sørge for at det ikke skjer igjen. I tillegg må medarbeidere være trygge på at HMS-avvikene blir
fulgt opp og behandlet seriøst.
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Figur 3: Oversikt over antall HMS-avvik totalt pr. år

Ved NTNU er linjeleder ansvarlig for at HMS-avvik ved egen enhet meldes, behandles, følges opp og at
nødvendige tiltak blir gjennomført.
Seksjon for HMS og beredskap er ansvarlig for å administrere og koordinere NTNU sitt arbeid med HMSavvik, se etter trender i HMS-avvik og identifiserer mulige sentrale tiltak, samt rapportere statistikk over
HMS-avvik til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og NTNUs styre.

Totalt antall avvik

885

(I perioden 01.01.2021-31.12.2021)

Andel lukkede

722

(Pr. 7. feb 2022)

Andel som har
overløpt frist for
lukking

For de aller fleste avvikene som har overløpt frist, så var frist for
lukking satt til desember eller januar. For et fåtall av avvikene er
det lengre siden frist utløpte. Ett avvik er klassifisert som
alvorlig(avviket er behandlet, men ikke lukket), 6 stk. er
klassifisert som mindre alvorlig og 45 stk. er ikke klassifisert.

52

Figur 4: oversikt over lukkede og åpne HMS-avvik

HMS-avvik fordelt på kategorier
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Figur 6: Fordeling av HMS-avvik på NTNUs enheter.
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Antall skademeldinger i 2021 var 29 stk.
Dette er skademeldinger, som sendes til NAV, og er ikke det samme som kategorien "Personskade" i
Figur 5: Fordeling av type HMS-avvik. Merk at et avvik kan ligge under flere kategorier. Skademeldinger kan være en bedre

indikator enn personskade-kategorien, da det typisk er skader/sykdommer som krever legebehandling
som utløser skademelding.

Arbeidsgiver har ansvar for å sende melding om yrkesskader/yrkessykdommer til NAV. Pr. i dag
er dette delegert til fakulteter, Vitenskapsmuseet og fellesadministrasjonen. Rektor observerer at
det er varierende grad av erfaring og en del usikkerhet forbundet med melding av yrkesskader /
yrkessykdommer blant saksbehandlere i dagens modell. Saksbehandling er i all hovedsak lagt på
fakultetsnivå. Totalt sett er det et relativt lavt antall meldinger om yrkesskade/yrkessykdom ved
NTNU, noe som fører til at det kan være sjelden at enhetene håndterer denne type saker.
Funn i HMS-årsrapportering

Figur 7: 92 % av enhetene rapporterer at de har rutiner for å melde inn HMS-avvik

95 % av enhetene rapporterer at de i stor eller svært stor grad gjennomfører kartlegging av
årsaker og tiltak på bakgrunn av innmeldte HMS-avvik.
80 % av enhetene rapporterer at de i stor eller svært stor grad sørger for at lærdom fra HMSavvik deles.

Forslag til tiltak
Rektor vil ta initiativ til en utredning om dagens modell for saksbehandling av skademeldinger
bør endres.
Dette tiltaket settes inn i NTNUs overordnede HMS-utviklingsplan.
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SYKEFRAVÆR
Risiko: Lav Middels Høy

Figur 8: Sykefraværsprosent pr. kvartal 2020-2021

Totalt meldt sykefravær ved NTNU 2021
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Totalt Tekn. og adm.
Totalt Vitenskaplige
Totalt Stipendiater

2021

2020

3,6 %
0,6 %
3,1 %

3,5 %
0,5 %
2,9 %

5,9 %
2,6 %
3,7 %
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Totalt sykefravær ved NTNU vurderes som relativt lavt. Sykefraværet er høyere blant
teknisk/administrativt ansatte enn blant vitenskapelig ansatte, noe som enhetene bl.a. forklarer
med at vitenskapelig ansatte i mindre grad registrerer egenmeldt sykefravær. Dette påvirker det
registrerte, totale sykefraværet ved NTNU. Gjennomsnittlig sykefravær blant ledere er på 1 %.
Egenmeldt sykefravær utgjør en liten del av det totale sykefraværet.

60 % av NTNUs enheter rapporterer at sykefraværstallene i Paga gjenspeiler det reelle sykefraværet ved
enheten. De øvrige enhetene rapporterer om mulig underrapportering i forbindelse med
hjemmekontor i pandemiperioden, og underrapportering fra ansatte i særlig fri og uavhengig stilling.

Figur 9: NTNUs sykefravær sammenlignet med Statlig forvaltning og Norge samlet. (Data for figur 11 er hentet fra NAV)
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Figur 10: 97,2 % av NTNUs enheter følger opp sykmeldte i henhold til NTNUs rutiner

De fleste enhetene (87,5 %) rapporterer at arbeidsrelatert sykefravær, i liten grad eller i svært liten grad er en
utfordring ved enheten, i tillegg rapporterer 97,2 % av enhetene at sykemeldte følges opp i henhold til NTNUs
rutiner.

Forslag til tiltak
Innføringen av nye økonomi- og HR-løsninger for BOTT-universitetene gir muligheter for å utvikle
mer sammenlignbare rapporter og analyser av sykefraværsutviklingen mellom institusjoner. En
utvikling av struktur og systematikk i arbeidet med sykefraværsstatistikk på ulike nivå i
virksomheten, kan gjøre det mulig å se sammenhenger både lokalt og på tvers av enheter i
virksomheten. Rektor ber om at HR- og HMS-avdelingen utreder mulighetene for dette i
pågående BOTT prosjekter.
Tre fakulteter har meldt bekymring knyttet til sykefravær blant stipendiater. Rektor anbefaler at
Bedriftshelsetjenesten bistår disse enhetene i å kartlegge årsaker, utarbeide og gjennomføre
tiltak for å begrense sykefraværet blant stipendiatene.

Figur 11: Sykefravær stipendiater, data fra Paga
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KORONAPANDEMIEN

Figur 12: Koronapandemiens påvirkning av arbeidsmiljøet

Selv om NTNU aldri har vært helt nedstengt i 2021, så ble også dette året preget av utstrakt bruk
av hjemmekontor og digital undervisning. Hvordan hjemmekontor og arbeid ved hjelp av digitale
arbeidsflater har blitt opplevd er veldig individuelt og ikke relatert til type stilling. Dette varierer
ut ifra bl.a. personlige preferanser, hjemmesituasjon og mulighet for tilrettelagt hjemmekontor.
Trange boforhold, stillesittende arbeid, manglende utstyr i kombinasjon med mange digitale
møter har hos enkelte kan føre til ulike helseplager. Det er likevel viktig å påpeke at det er stor
variasjon i hvordan ansatte har opplevd situasjonen og mange ansatte opplever at det går fint.
Flere ansatte har imidlertid gitt tilbakemelding om at grensen mellom arbeidstid og fritid viskes
ut på hjemmekontoret.
Gjennom hele pandemien har mangel på sosial kontakt for svært mange vært den største
belastningen. Sosial kontakt og sosial støtte er en buffer mot uhelse og psykiske plager. Noen
grupper kan ha vært spesielt sårbare i forbindelse med utstrakt bruk av hjemmekontor;
aleneboende, de som allerede har psykiske plager, utenlandske ansatte uten sosiale kontakter,
midlertidig ansatte, ansatte i eksternfinansierte stillinger og nyansatte. Tiltak som mange
enheter har gjennomført er faste formelle og uformelle digitale møter, ekstra
medarbeidersamtaler og faste, fysiske treffpunkt utendørs. I tillegg ble det gitt tilgang til campus
for:
• Ansatte med forsknings- og undervisningsoppgaver som krevde at man var på campus.
• Ansatte som jobbet i verksteder, laboratorier, renhold og bygningsdrift.
• Ansatte som av arbeidsmiljømessige årsaker har vansker med å jobbe hjemmefra.
Gjennomgående er det imidlertid godt arbeidsmiljø ved NTNU både fysisk og psykososialt og det
er få alvorlige hendelser sett i forhold til størrelse på og bredde i virksomheten.
Etter koronaperioden og sett i lys av økt digitalisering, vil det kunne oppstå diskusjoner om
arbeidsmetoder og arbeidsplassutforming, som kan påvirke den enkelte ansatte og hele
arbeidsmiljø. Vi må forvente at enkelte vil kunne ønske i stor grad å benytte hjemmekontor.
Mange vil ta med seg nye vaner, for eksempel økt bruk av digitale møter, når man vender tilbake
til campus. Mange sitter i kontorlandskap og har begrenset tilgang til møte/stillerom. Økt bruk av
digitale løsninger vil også medføre behov for opplæring, bl.a. innen digital sikkerhet.
HR- og HMS-avdelingen har utarbeidet Retningslinjer og veiledning for fast avtale om
hjemmekontor ved NTNU. Disse retningslinjene gjelder regulering av bruk av hjemmekontor i en
normalsituasjon. Bedriftshelsetjenesten nevner i sin årsrapport at Retningslinjer og veiledning
for fast avtale om hjemmekontor ved NTNU synes å være utfordrende å tolke og praktisere for
mange, og er betydelig kilde til uenighet. BHT foreslår at retningslinjer og veiledning revideres i
2022
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Forslag til tiltak
Rektor vil ta initiativ til at Retningslinjer og veiledning for fast avtale om hjemmekontor ved
NTNU evalueres.
Dette tiltaket settes inn i NTNUs overordnede HMS-utviklingsplan
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HMS-SATSNINGSOMRÅDER
Satsningsområder er utpekte områder eller tiltak NTNU ønsker å gi ekstra fokus på og som vil
inngå i NTNUs overordnede HMS-utviklingsplan. I NTNUs styremøte mars 2021 ble det vedtatt
fire satsningsområder for HMS-arbeidet i perioden 2021/2022.
Satsningsområde 1: Ivareta HMS, sikkerhet og beredskap i samlokalisering og
campusutvikling
• Eksisterende arbeidsplasser: Sørge for sikker drift
• Nye arbeidsplasser: Etablere grunnleggende prinsipper for forsvarlig arbeidsmiljø
Status:
Nye HMS-sider på NTNUs intranett er etablert med tydelige retningslinjer og prosedyrer for
HMS. Ny HMS-årsrapportering (Internkontroll) etablert for alle enheter ved nivå 2 og 3, samt
program for oppfølging av funn som krever tiltak.
Prinsipper for fremtidig arbeidsmiljø er planlagt sikret gjennom etablering av
klyngebrukergrupper bestående av representanter fra de berørte enheter. Klyngene skal sikre
brukerinvolvering på programmering og prosjektering, og bidra til å ivareta NTNUs
funksjonsbeskrivelse for klynge/fagmiljø. Formell medvirkning for å ivareta fremtidig
arbeidsmiljø sikres gjennom behandling i AMU, LOSAM og IDF SESAM.
Bedriftshelsetjenesten (BHT) er i begrenset grad involvert i Campusutvikling. Prosjektet mister
dermed helhetlig faglig veiledning og involvering fra NTNUs BHT, noe som kan være uheldig med
tanke på å sikre fremtidig forsvarlig arbeidsmiljø.
Satsningsområde 2: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Systematisk arbeid med arbeidsmiljøundersøkelsen
• Forebygging og håndtering av konflikter
• Forebygging og håndtering av psykososiale utfordringer knyttet til covid-19- pandemien
Status:
Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) er gjennomført som planlagt, og prosessen for den videre
oppfølgingen pågår i henhold til plan.
Det arbeides med en felles gjennomgang, evaluering og læring av NTNUs håndtering av tyngre
konfliktsaker der både ledelsen, tillitsvalgte og vernelinjen vil delta.
Kurs og opplæring om konflikthåndtering er blitt gjennomført jevnlig.
Kartlegging av covid-19 påvirkning av arbeidsmiljøet er utført, se omtalen foran for utfyllende
informasjon.
Satsningsområde 3: Økt deltagelse i arbeidslivet
• Inkluderende arbeidsliv (IA) – oppfølging av partsforankrede målsettinger
• Inkluderingsdugnaden
Status:
NTNU har i 2021 fortsatt sitt arbeid for et inkluderende arbeidsliv gjennom holdningsskapende
arbeid blant ledere og HR-medarbeidere, samt i dialog med tillitsvalgte og et formalisert
samarbeid med ett av NTNUs lokale NAV-kontor. Ytterligere status på arbeidet er rapportert inn i
NTNUs årsrapport
Satsningsområde 4: Risikovurdering
• Revidere og forbedre arbeidsprosess for risikovurdering
• Få på plass ny, digital løsning
Status:
Nytt verktøy for risikovurdering er valgt. Utarbeidelse av maler, retningslinje og prosedyrer for
arbeidsprosessen er igangsatt. Planlagt oppstart er i løpet av første semester 2022
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Forslag til satsningsområder 2022/2023
Systematisk HMS-arbeid
For å lykkes med arbeidsmiljøet framover, er det viktig at arbeidsmiljøarbeidet i større grad
integreres i all aktivitet ved NTNU. Økt kunnskap og systematikk i HMS-arbeidet er
nøkkelfaktorer for å lykkes det med dette. Systematisk HMS-arbeid og kunnskap om hvordan
utføre systematisk HMS-arbeid anbefales å være hovedsatsningsområdet i perioden framover.
Som et virkemiddel i det systematiske HMS-arbeidet, har NTNU utarbeidet egne dokumenter
innenfor det organisatoriske arbeidsmiljø: Personalpolitikk, Lønnspolitikk og Politikk for
likestilling og mangfold mfl. I tillegg har også andre områder egne politikker. Med dagens
struktur for styrende dokumenter blir slike dokumenters koblinger til det overordnede HMSarbeidet ved NTNU noe utydelig. Og det er en risiko for at besluttede HMS-føringer ikke blir
ivaretatt.

Figur 13: NTNUs struktur for styrende dokumenter

Reglement, instruks (-overordnede regler) Dette er overordnede styrende dokumenter vedtatt av
styret som oppfyller krav fra myndighetene og/eller er overordnede instrukser/regler som gjelder hele
virksomheten. Eksempler: Styringsreglementet, NTNUs IKT-reglement.
Politikk (-hva regulerer området og hvem har ansvar) En politikk er et styrende dokument internt i
virksomheten som beskriver overordnede prinsipper, krav og føringer, og myndighet, roller og ansvar
knyttet til det området politikken gjelder for. Eksempel: Politikk for informasjonssikkerhet.

Forslag til tiltak
Rektor vil ta initiativ for å utarbeide tiltak for å styrke det systematiske HMS-arbeidet ved NTNU.
Dette vil bli fulgt opp gjennom revisjon av NTNUs HMS-politikk og i arbeidet med NTNUs mål og
overordnede HMS-utviklingsplan.
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ÅRSRAPPORT
ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye
følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalgets 10 stk. medlemmer 2021

Møter 2021 (10 stk)

(opprettet 01.01.2020)

27.01.21: Innkalling - Referat
08.02.21: Innkalling - Referat

Arbeidsgiversiden (5 stk. med stemmerett)

04.03.21: Innkalling - Referat

Roar Tobro (Konstituert organisasjonsdirektør)

14.04.21: Innkalling - Referat

John Kamsvåg (Administrativ leder, HF Fakultetsadministrasjonen)

10.05.21: Innkalling - Referat

Arne Hestnes (Avdelingsleder HR- og HMS-avdelingen)

14.06.21: Innkalling - Referat

Kjetil Rasmussen (Instituttleder, NV)

21.09.21: Innkalling - Referat

Svanhild Margrethe Arentz Schønberg (Instituttleder Ålesund)

01.11.21: Innkalling - Referat

Vara Trondheim:

15.11.21: Innkalling - Referat

Vara Ålesund: Hans Petter Hildre (Instituttleder)

13.12.21: Innkalling - Referat

Arbeidstakersiden (5 stk. med stemmerett)
Marte G. Villmo (UNIO) – var Lisbeth Aune
Morten Mørch (YS) – vara Vigdis Rønningen

AMU-seminar 2021

Sturla Søpstad Leder 2021 (LO) – vara Tove Strømman Matera

20.-21.09.21

May Grete Sætran (hovedverneombud) – vara Ragnar Moen
Morten Sangvik eller Nina Sofie Holt Zachariassen (stedlig hovedverneombud Gjøvik)
Representanter med tale- og forslagsrett

Innhold:
•

AMUs oppgaver i følge lovverk

•

Roller og funksjoner i det

Hilde Apneseth, Seksjon for HMS og beredskap

systematiske HMS-arbeidet ved

En representant fra Bedriftshelsetjenesten
En representant fra Studenttinget

NTNU
•

Psykososialt arbeidsmiljø, fra
konflikthåndtering til forebyggende
og helsefremmende arbeid

Lokale utvalg og underutvalg 2021
•

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik (SAMU Gjøvik)

•

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund (SAMU Ålesund)

•

Arbeidsmiljøutvalgets byggarm (AMUs byggarm)

SAMU er lokale utvalg som er tildelt beslutningsmyndighet som ivaretar
stedlige arbeidsmiljøforhold og som ikke er i strid med NTNUs sentrale
føringer for arbeidsmiljøarbeidet. SAMU er rådgivende for AMU.
AMUs byggarm er et AMU-underutvalg og skal på vegne av AMU
behandle byggesaker som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold
til Arbeidsmiljølovens § 18-9. Andre byggesaker som antas å innebære
en særskilt risiko og/eller har en viktig prinsipiell betydning for helse,

Aktuelle saker og tema som
har vært i AMU 2021
Campusutvikling
BOTT ØL
Ocean Space Center
Beredskap og Covid-19
Endringer av verneområder
Arbeidsmiljøprisen
Verneombudsvalg
Pågående arbeidsmiljøsaker
HMS-avvik
Byggesaker
Endringer av HMS-området på
innsida
Ny HMS-årsrapportering

miljø og sikkerhet skal behandles på samme måte.
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ÅRSRAPPORT
BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT)
Bedriftshelsetjenesten (BHT) er fagkyndig og rådgivende part i HMS-spørsmål og har en fri og
uavhengig rolle. Bedriftshelsetjenesten ved NTNU er godkjent av Arbeidstilsynet i henhold til
Forskrift om administrative ordninger § 2.1 om godkjenning av bedriftshelsetjeneste og arbeider
i henhold til AML og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13.2.
Bedriftshelsetjenesten er en uavhengig faggruppe i Seksjon for HMS og beredskap i HR- og HMSavdelingen og gir råd både til linjen og HR- og HMS-avdelingen om aktiviteter innen systematisk
HMS-arbeid. NTNU har i tillegg samarbeid med ekstern BHT i Ålesund og Gjøvik, for å sikre at alle
ansatte har likt tilbud om bedriftshelsetjeneste.

Linjeleder skal sørge for å involvere BHT i enhetenes HMS-arbeid, omfang og innhold beskrives i
samarbeidsplaner. Linjeleder skal sørge for at enheten til enhver tid innehar samarbeidsplan med BHT.
Fra Retningslinje for bruk av bedriftshelsetjenesten - BHT

Bedriftshelsetjenestens felles oppsummering av
2021
Koronapandemien har preget 2021 svært mye, både
med tanke på BHT sin faglige bistand til NTNU og BHT
sine arbeidsforhold. Etterspørselen etter de «vanlige»

Status samarbeidsplan mellom enheter
og bedriftshelsetjenesten
NV: Samarbeidsplan for 2022 er etablert.
IE: Samarbeidsplan for 2022 er etablert.
IV: Ny samarbeidsplan for 2022 er under
etablering.

BHT-oppgavene har vært mindre enn vanlig, samtidig

MH: Samarbeidsplan for 2022-2023 er

som det har vært mye fokus på rådgiving knyttet til

etablert.

håndtering av pandemien.
BHT registrerer stor variasjon mellom ulike
fakultet/enheter. Noen etterspør mye bistand fra BHT,
mens andre bruker BHT lite.

VM: Samarbeidsplan for 2022-2023 er
etablert.
AD: Samarbeidsplan 2022 - 2023 er under
etablering.
ØK: Samarbeidsplan 2022 - 2023 er under
etablering.
HF: Samarbeidsplan 2021 – 2022 er

BHT registrerer at det generelt meldes få HMS-avvik ved

etablert.

NTNU.

SU: Samarbeidsplan 2021 – 2022 er

BHT blir lite brukt til sykefraværsoppfølging, rus- og

Eiendomsavdelingen: Samarbeidsavtale

avhengighetsproblematikk, forebyggende i
byggeprosjekt/flyttinger/endringsprosesser (både med

etablert.
etableres i 2022
Fellesadministrasjonen: Samarbeidsavtale
etableres i 2022

tanke på fysisk og psykososialt/organisatorisk

Flere av aktivitetene som var lagt inn i

arbeidsmiljø).

samarbeidsplanene for 2021 ikke har blitt
gjennomført på grunn av smitteverntiltak i

Omtrent 86% av ledere og VO rapporterer at pandemi

forbindelse med koronapandemien.

og nye arbeidsformer (hjemmekontor, digitale verktøy
med mer) har svært eller noe negativ påvirkning på arbeidsmiljøet. Det vil nå være viktig, både i
et folkehelse- og arbeidsmiljøperspektiv, å legge til rette for fysisk tilstedeværelse på
arbeidsplassen.
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Det ble i april 2021 etablert «Retningslinjer og veiledning for fast avtale om hjemmekontor ved
NTNU». I mange saker som BHT involveres i, både på individ- og gruppenivå, er denne aktuell
tematikk. Det er stor variasjon i hvordan den praktiseres, samt uenigheter om hvordan den skal
tolkes i en del tilfeller. BHT foreslår at retningslinjer og veiledning revideres i 2022.

Kort oppsummering fra de ulike fagområdene i BHT
Yrkeshygiene
Mest faglig bistand innen pandemihåndtering, strålevern og campusutvikling (byggeprosjekt) i
2021. Generelt mindre etterspørsel etter yrkeshygieniske målinger og rådgivning i enkeltmiljø
under pandemien. Dette er naturlig når aktiviteten på campus er redusert, men kan også bety at
det finnes et etterslep.
Arbeidsmedisin
Målrettede helseundersøkelse for alle som har bedt om det, men i noe lavere antall enn vanlig.
Relevant vaksinasjon av studenter i medisin, bioingeniørfag og videreutdannelse i sykepleie er
gjennomført som vanlig.
Undervisning på HMS plattformen og arrangert førstehjelpskurs på norsk og engelsk.
Individuelle samtaler i attføringssaker og ved psykiske vansker relatert til pandemien.
Ergonomi
Faglig bistand i arbeidsgruppe Campusutvikling og byggeprosjekt Helgasetr. Det ble i 2021
gjennomført færre arbeidsplassbesøk enn normalt pga. restriksjoner og økt bruk av
hjemmekontor. Samtaler med ansatte på hjemmekontor ble gjennomført på Teams.
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Individuelle samtaler med ansatte, trekantsamtaler ved motsetningsforhold, rådgivning til ledere
og verneombud, arbeidsmiljøprosesser og kurs/opplæring, samt bistand til systematisk arbeid
på overordnet nivå.

Bedriftshelsetjenesten består av følgende ansatte og innehar følgende kompetanse:
•

Ann Kristin Sjaastad, yrkeshygieniker og faggruppeleder

•

Bjørg Aadahl, bedriftslege

•

Tina Hagen, bedriftsfysioterapeut

•

Margunn Losnegard Karlsen, bedriftssykepleier

•

Eli Rognes Klepp, seniorrådgiver psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

•

Tove Gjelset, rådgiver psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

•

Borgny Hedvig Wold, rådgiver psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Mere informasjon om BHT finnes her på Innsida
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VEDLEGG
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OM HMS-ÅRSRAPPORTERING FRA ENHETENE 2021

HMS-seksjonen, HR- og HMS-avdelingen utarbeidet og sendte i desember ut HMSårsrapporteringsskjema til alle aktuelle enheter.
Enheter som skulle rapportere var NTNUs fakulteter, Vitenskapsmuseet, avdelinger,
universitetsbiblioteket og institutter, og svarfrist var 7, januar 2022.
Linjeleder var ansvarlig for at utfylling og
innsending av årsrapporteringsskjemaet ble
gjennomført. Utfyllingen av
årsrapporteringsskjemaet skulle skje gjennom et
samarbeid mellom enhetens linjeleder og
enhetens verneombud.
Formålet med HMS-årsrapporteringen er å utføre
gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet
Figur 14: Beskrivelse av HMS.årsrapportering prosessen

(internkontroll), for å sikre at HMS-arbeidet ved
enhetene på NTNU er i tråd med krav fra

myndighetene og NTNUs styringsdokumenter.
Resultatene behandles av Seksjon for HMS og beredskap, HR- og HMS-avdelingen, og resultatene
danner grunnlaget for NTNUs Årsrapport 2021 - Helse, miljø og sikkerhet.
Fakultetene mottar i tillegg resultatene fra tilhørende institutter.

Resultater

Figur 15: Antall besvarelser fordelt på enheter (Besvart/ikkebesvart)

Se neste sider for innrapportert status fra enhetene.
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RESULTATER HMS-ÅRSRAPPORTERING
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NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU, HR- og HMS-avdelingen
7491 Trondheim
Epost: hms@ntnu.no
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