
HMS-dagen 6. april 2022
Kulturhistorisk museum

Velkommen!



ARK-oppfølging og ytringsklima
11.45-12.30 Servering og mingling i kantina 1.etg DJ

12.30-12.35 Museumsdirektør Håkon ønsker velkommen

12.35-12.40 HMSB-rådgiver presenterer dagens program 

12.40 -13.00 ARK- oppfølging: Hovedtemaer og forslag til tiltak fremmet i fokusgruppen

13.00 -13.20 Ledelsen presenterer ARK handlingsplan for KHM, diskusjon om tiltak

13.20-13.50 Kaffepause med diskusjon om presenterte tiltak



13.50 -14.15 Vi tar praktisk HMS på alvor, info om Sikresiden og innmelding av avvik

14.15-14.45 KHMs ressurser i arbeidsmiljø, hvem kontaktes når?

14.45-15.10 Kaffepause og dialogoppgaver om ytringsklima

15.10-15.55  Foredrag med professor Øyvind Kvalnes: Ytringsklima på jobben – på zoom

15.55-16.05 Avslutning og informasjon om vårfest (fra kl. 17)



Oppfølging av ARK ved KHM 

Fokusgruppens arbeid høsten 2021

Bakgrunn og tematiske tiltaksområder

HRHMSB

HMS-dag 6.april 22



• Fokusgruppen ble etablert som et tiltak etter ARK som ble gjennomført på 
KHM januar 2021

• Mål: Utarbeide forslag til tiltak for å utvikle arbeidsmiljø ved KHM
• Bidra med innspill til hvordan KHM kan få til økt samarbeid på tvers av ulike 

seksjoner og fag, dette er i samsvar med S2030.
• Perspektiver, ideer og meninger skal bidra til målsettingen om et sterkere fellesskap i 

løsning av oppgavene ved museet
• Handlingsplan for arbeidsmiljøutvikling skal utarbeides av ledelsen etter innspill fra 

fokusgruppen. 

Bakgrunn



• Fokusgruppen var bredt sammensatt av 14 ansatte med ulike roller, ulik 
fartstid ved museet, ulik alder og kjønn

• Etablering av et godt samarbeids- og dialogklima i gruppen var et viktig 
grunnlag for arbeidet

• Gjennomførte 5 møter høsten 2021, hvor 2 av møtene var med 
ledergruppen

• Ledelsen og fokusgruppen møttes i desember 2021 – diskuterte tematiske 
områder som grunnlag for forslag til arbeidsmiljøutvikling ved KHM

Arbeidsmetode



• Felles mål og felles syn på ledelse og samspill på tvers av museet

• Saker fra ledermøter bør informeres om i seksjonsmøter

• Fysisk tilstedeværelse av ledere - sette av tid til å hilse på ansatte

• Implementering av Strategi 2030, visjon og etos

• Frikjøpsordningen

Strategi og ledelse



• Synliggjøring av hverandres kompetanse og roller

• Bygge fellesskap og samle ansatte

• Tverrfaglig samarbeid i VTM-prosjektet

• Prosjektledelse - prosjekthåndbok og forum for prosjektledere

• Informasjon om styringsdokumentasjon – museumshåndbok og 
utstillingsprogram

Tverrfaglig samarbeid



• Kommunikasjon og åpenhet fra ledelsen

• Felles møtearenaer - tilrettelegge for funksjonelle møter og
møteplasser

• Medarbeidersamtaler 

• Tjenesteleveranser fra museumsadministrasjonen 

Psykososialt arbeidsmiljø



Ledelsen ved museumsdirektør 
Håkon Glørstad

presenterer utkast til handlingsplan



Oppfølging av ARK ved KHM 

Utkast handlingsplan etter innspill fra fokusgruppen høsten 2021

Presentert av museumsdirektør 



Tematiske områder

o Strategi og ledelse

o Psykososialt arbeidsmiljø

o Tverrfaglig samarbeid 



Utkast handlingsplan ARK 
fokusgruppe







KAFFEPAUSE og gruppeoppgave ARK fokusgruppe 
handlingsplan 

Vi ber dere om å gå i grupper à 4 og snakke sammen om hva dere tenker om forslagene til tiltak som 
vi har presentert- spill inn kommentarer eller ytterligere forslag og skriv på veggen.

Tilbake kl. 13.50



HMS-dagen 6.4.2022
Gunvor Hesla-Halvorsen & Camilla Cecilie Wenn

HMS 

Hvordan å si fra, og hvor finner du 
informasjon?



https://www.sikresiden.no/

https://www.sikresiden.no/






https://www.uio.no/om/hms/si-fra

https://www.uio.no/om/hms/si-fra




















https://www.uio.no/tjenester/eiendom/

https://www.uio.no/tjenester/eiendom/










KHMs ressurser i arbeidsmiljøet



Definisjon av arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på 
jobben.

• Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og 
gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike 
tilnærminger

• Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og 
virksomhetenes resultater og produktivitet.

• Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon

https://stami.no/hva-er-arbeidsmiljo/



Arbeidsmiljø deles inn i:
• Psykososialt arbeidsmiljø

• Psykologiske arbeidsfaktorer - opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold.
• Sosiale arbeidsfaktorer - mellommenneskelige samspillet på jobb. Det psykososiale arbeidsmiljøet

• Organisatorisk arbeidsmiljø
• hvordan selve arbeidet er organisert, tilrettelagt og fordelt mellom de ansatte.

• arbeidstidsordninger, sikkerhetsrutiner, organisasjonsstruktur, ledelse, utforming av arbeidsplassen
og kommunikasjon.

• Fysisk arbeidsmiljø 
• Fysiske faktorer som for eksempel eksponering av stråling, støy, vibrasjoner, varme eller kulde. 
• Mekaniske/ergonomiske faktorer som å utføre tungt, statisk eller gjentakende arbeid, men også at 

man har stillesittende arbeid.

• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
• Eksponering av kjemisk/biologiske stoffer



Hva kan skje når vi ikke jobber med arbeidsmiljøet sammen:

• Mistrivsel
• Turnover
• Belastning som kan være medvirkende årsak til psykiske og fysiske 

helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger
• Ulykker
• Dårlig arbeidsmiljø (konflikter, dårlig kommunikasjon, sykefravær, 

unødvendig høyt eksponeringsforhold, f.eks. støy, kjemikalier)



Hvor kan jeg få hjelp for å bidra til et godt arbeidsmiljø?

• Grunnleggende arbeidsmiljøprinsipp  
– saker løses på lavest mulig nivå

– nærmest de det gjelder

– så raskt som mulig.

• Ta ansvar selv for å løse saken. 
– Hvis det er vanskelig, ta kontakt med hjelpeapparatet.

• Hvem kan hjelpe til med hva? 



Leders plikter (arbeidsgiversiden)
• ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

• ta lovpålagt opplæring i HMS-arbeid
• ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
• samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
• sørge for medvirkning fra de ansatte
• sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten

Ansattes plikter (arbeidstakersiden)
• Medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet
• Medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og 
miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som 
blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/ 
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidstakers-plikter/

Arbeidsmiljøloven § 2-3

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidstakers-plikter/
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidstakers-plikter/


Fagforeninger Fagforeninger ivaretar medlemmenes interesser og sikrer medbestemmelsesrett på 
arbeidsplassen. 

To roller:

1. Kollektiv rolle hvor de deltar i møter med ledelsen og er med i 
beslutningsprosessene

2. Representerer medlemmene i enkeltsaker.

Disse fire organisasjonene er parter opp mot arbeidsgiver:

Akademikerne - er en hovedorganisasjon og består av 13 foreninger og flere samarbeidspartnere, se oversikt

Forskerforbundet - representerer alle Unios forbund ved UiO, se oversikt (unio.no)

Norsk tjenestemannslag (NTL) - representerer alle LO Stats forbund ved UiO, se oversikt (lostat.no)

Parat - representerer alle YS Stats forbund ved UiO, se oversikt (ys.no)

Felles kontaktadresse for alle fagforeningene ved UiO: hovedtillitsvalgte@uio.no

Les mer her: https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fagforeninger-verv/#toc11

http://foreninger.uio.no/akademikerne/
http://foreninger.uio.no/akademikerne/medlemsforeninger/
http://foreninger.uio.no/forskerforbundet/
https://www.unio.no/forbund/
http://foreninger.uio.no/ntl/index.shtml
http://www.lostat.no/forbund/category120.html
http://foreninger.uio.no/parat/
http://ys.no/lonn-og-tariff/ys-stat/
mailto:hovedtillitsvalgte@uio.no
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/fagforeninger-verv/#toc11


Verneombud Verneombudets oppgaver:

• Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.

• Se til at ansattes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt av arbeidsgiver.

• Delta i etablering og vedlikehold av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

• Samarbeide med leder i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet.

Eksempler:

• Passe på at de ansattes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt

• Se til at de ansatte får den nødvendige instruksjon og opplæring

• Melde fra om arbeidsulykker

• Være representert i lokale arbeidsutvalg (LAMU)



Verneombudet

• Skal se på helheten i
arbeidsmiljøet og ivareta alle
arbeidstakernes interesser. 
Verneombudet har derfor en
klar rolle i konfliktfylte
arbeidsmiljøer.

• Har plikt til å varsle når det 
er fare for liv eller helse (ikke
absolutt taushetsplikt)

Tillitsvalgte

• Når det gjelder konflikter mellom
enkeltpersoner eller saker av mer
personalmessig karakter, kan
verneombudet lett oppfattes som 
part i en sak. Derfor er det de 
tillitsvalgte/fagforeningene som 
skal ivareta medlemmenes
interesser i slike tilfeller.

• Taushetsplikt



Bedriftshelsetjenesten 
ved UiO (BHT)

Bistår UiOs ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og 
verneombud med å skape trygge, helsefremmende 
arbeidsplasser.

Fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene

Fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål, har 
taushetsplikt

Bedriftshelsetjenester - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/bht/


HMSB-rådgiver Bistår KHMs ledelse med å ivareta sitt HMS-ansvar og påse at alle 
oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet ivaretas på 
tilfredsstillende måte. 

• Følger opp HMS-handlingsplan, hovedkontakt opp mot BHT og 
HMSB ved UiO

• Igangsetting og oppfølging av vernerunde/brannvernrunde
• Oppfølging ARK – prosjektleder KHM

Sekretariat i LAMU

Andre oppgaver

• Beredskapskoordinator 

• Sikkerhetsutvalg med Naturhistorisk museum

• Eiendomskoordinator



Ansattes medvirkning ved KHM

IDF: Informasjon, drøfting og forhandling
▪ Statens hovedavtale definerer saker som skal drøftes 

eller forhandles 
▪ Arbeidstakerne og arbeidsgiverne møter som 

likeverdige parter
▪ Arbeidstakersiden: 

• Representanter for tillitsmannsorganisasjonene
▪ Arbeidsgiversiden: 

• Museumsledelsen
• HR-sjef/personalrådgiver

▪ Hovedverneombud observatør med talerett

KHMs styre 
▪ Ansvar for å fastlegge overordnete mål, prioriteringer og 

strategier
▪ 2 medlemmer i vitenskapelig stilling ved museet 
▪ 2 medlemmer i teknisk-administrativ stilling 
▪ 3 eksterne medlemmer
▪ 2 studentrepresentanter

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
▪ Partsammensatt utvalg 
▪ Skal virke for gjennomføringen av fullt forsvarlig arbeidsmiljø
▪ Delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet 

▪ 2 representanter for arbeidsgiver (ass. museumsdir., HR-sjef)
▪ 2 representanter for arbeidstakersiden (lokalt 

hovedverneombud og vara)
▪ HMSB-rådgiver er utvalgets sekretær
▪ Representant fra Bedriftshelsetjenesten møter fast som 

observatør
▪ Områdeleder for EA-sentrum kan møte som observatør

Vernetjenesten
▪ Ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet 

og se til at arbeidsmiljøloven følges
▪ KHM har sju verneområder med hvert sitt verneombud



Ressurser ansattforhold 
og arbeidsmiljø

KHM/UiO informasjon og kontaktflater 

HMS ved UiO: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Universitetet i Oslo (uio.no)

HMS ved KHM: https://www.khm.uio.no/om/hms/

KHMs styre: https://www.khm.uio.no/om/organisasjon/styret/

Verneombud ved KHM: https://www.khm.uio.no/om/hms/verneombud/

LAMU ved KHM: https://www.khm.uio.no/om/hms/lamu

Tillitsvalgte UiO: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/tillitsvalgte.html

UiOs personalpolitikk – verdigrunnlaget: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personalpolitikk/

UiO etiske retningslinjer: https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/

UiO retningslinjer mot trakassering: https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering.html

UiO Vær varsom-plakat for sosiale medier: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sosiale-medier/varsom/index.html

Reglementer, retningslinjer og rutiner: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/

Offentlig informasjon og forskning:

Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/

Statens arbeidsmiljøinstitutt: https://stami.no/

Hovedavtalen i staten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hovedavtalen-i-staten/id449042/

https://www.uio.no/om/hms/
https://www.khm.uio.no/om/hms/
https://www.khm.uio.no/om/organisasjon/styret/
https://www.khm.uio.no/om/hms/verneombud/
https://www.khm.uio.no/om/hms/lamu
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/tillitsvalgte.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personalpolitikk/
https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/
https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sosiale-medier/varsom/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://www.arbeidstilsynet.no/
https://stami.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hovedavtalen-i-staten/id449042/


Takk for oss!

Har dere spørsmål til oss?



Kaffepause og dialogoppgaver om ytringsklima

Hvordan skaper vi sammen et arbeidsmiljø hvor folk opplever seg sett 

og hørt- at man har en plass? 

✓ del tanker og ideer på veggen!

✓ hva betyr et godt ytringsklima på jobben for deg? 

Tilbake kl.15.10



Ytringsklima på jobben

Foredrag Øyvind Kvalnes

Professor, Handelshøyskolen BI
Forsker i etikk, ledelse og vilkårene for godt samarbeid



Takk for en spennende og konstruktiv dag!

Åpen I Utforskende I Troverdig


