HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser
I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme;
Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging
av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold
og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 - analyse på utvalgt område.
Fakultetet takker alle som har bidratt grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp i brev som
oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.
Fakultetet ber instituttene om å ta inn informasjonen om ROS-analysene og tiltakene i sine årlige
HMS-møter og dialogmøter. Fakultetsledelsen ber om skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av
tiltakene, og kan gjerne inviteres til instituttenes årlige HMS-møter.
I første omgang er det informasjon om ROS-analysene; «Brann, Pleiestiftelsen ved IGS» og «Vold og
trusler ved IKO» og «Risiko ved GMO-arbeid» som sendes ut.
ROS-analyse: Risiko for brann ved Pleiestiftelsen, IGS
Kalfarveien 31 består av flere bygninger, og analysen tar for seg hovedbygget Pleiestiftelsen.
Trebygget er fra 1957, opprinnelig bygget som sykehus, men i dag modernisert og benyttet som
kontorlokaler. Bygget har flere leietagere, men Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)
benytter størstedelen av bygget. Instituttet skal særlig påse at:
•
•

•

Det holdes 4 årlige brannøvelser i bygget, 2 øvelser i hvert semester
Ansatte informeres godt nok om:
o Forbud mot bruk av levende lys
o Plassering og bruk av elektrisk utstyr som kaffetrakter, microovn etc
o Røykeforbud i og ved bygget
o Ansvar for å gi branninstrukser ved undervisning o.l.
Andre nødvendige tiltak som nevnt i vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse.

I et sikkerhetsperspektiv bes instituttet også om å påse at bygget har tilfredsstillende tilsyn utenom
arbeidstid gjennom vektertjeneste eller lignende.
ROS-analyse: Risiko for vold og trusler ved IKO
Ved IKO drives det klinikk med 400 pasienter daglig i studentaktive perioder og andre besøkende i
form av pårørende og andre. Spørsmål omkring behandling og betaling kan være kilder til frustrasjon
og misnøye, noe som kan resultere i vold og trusler. En gjennomgang viser at vold forekommer
sjelden, men verbalangrep forekommer regelmessig. Pasientresepsjonen er aller mest utsatt og
tiltakene vil i særlig grad være rettet mot denne målgruppen. Det kan også være aktuelt å innlemme
andre klinikkansatte. Instituttet skal særlig påse at:
•

•

Det gjennomføres hensiktsmessige tiltak som framkommer i analysen. De fleste nye tiltak
som foreslås er av forebyggende art. Noen tiltak innebærer engangsinvesteringer, herunder
et par tekniske tiltak.
Alle aktuelle ansatte skal gjennomføre kurs i kommunikasjon og håndtering av vold og
trusler. Ansatte som er særlig utsatt for risiko bør gjennomføres kursene hvert 2. år for å ha
best mulig forutsetninger dersom en hendelse skal inntreffe. UiB tilbyr jevnlig slike kurs og
det er mulig å få arrangert kurs spesielt for IKO. Instituttet bes kontakte HR-avdelingen, HMSseksjonen vedrørende kurs.

•
•

Kurstiltakene er særlig rettet mot ansatte i Pasientresepsjonen i Årstadveien 19 men også
andre ansatte må vurderes.
Det gjennomføres forbedringer og utvidelse av eksisterende informasjonstiltak.

