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1. Mål og prinsipper for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved 
Studentersamfundet i Trondhjem. 

Studentersamfundets overordnede mål for HMS-arbeidet 

Gjennom å sikre studenter og tilsatte gode, trygge og utviklende oppgaver skal Studentersamfundet 
skape et arbeidsmiljø som stimulerer den enkelte til å være kreativ, konstruktiv og kritisk. Arbeidsmiljøet 
skal verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker og fremme samarbeid, læring og trivsel.  
 
Miljøbevissthet skal prege alle deler av Studentersamfundets virksomhet. Studentersamfundet skal 
kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift. 
 
Studentersamfundet skal tilfredsstille kravene i gjeldende arbeids-, lærings- og miljølovgivning.  

Prinsipper for HMS-arbeidet ved Studentersamfundet i Trondhjem 

Helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) ved Studentersamfundet skal skje kontinuerlig og systematisk. 
Det skal være en årlig gjennomgang av HMS på alle enhetene, som danner grunnlag for handlingsplaner 
med konkrete mål og prioriterte tiltak. 
 
HMS-relaterte problemer løses løpende på lavest mulig nivå, slik at medarbeidere og studenter ikke 
utvikler arbeidsrelatert sykdom, utsettes for arbeidsulykker eller at virksomheten forårsaker negativ 
påvirkning av ytre miljø.  

Ansvar 

HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen og det tilfaller daglig leder, Sikringskomiteen, 
Husmann, Gjengsekretariatet og gjengsjefer å igangsette og videreutvikle dette arbeidet.  
 

Medvirkning 

Aktiv medvirkning fra medarbeidere og frivillige, klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS-
arbeidet er en forutsetning for å oppnå best mulig arbeidsmiljø. Det innebærer at forholdene skal legges 
til rette for at hver enkelt skal kunne bidra med sin erfaring og kompetanse i HMS-arbeidet. 
 
Alle i organisasjonen må ta sin del av ansvaret.  
 
Tilsatte og frivillige har plikt til å følge de krav som er satt til det systematiske arbeidet med helse, miljø 
og sikkerhet (jfr. AML § 16). 

Informasjon 

Når arbeidsmiljøet skal utvikles, skal det arbeides med stor grad av åpenhet. Ved utredninger basert 
blant annet på kartlegging av arbeidsmiljøet, må ansatte og studenter være informert om: 

 Hvordan kartleggingene foregår  

 Hva som skal skje med resultater av en kartlegging  
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 Hvordan forslag til tiltak behandles  

 Innholdet i handlingsplanen for HMS  
 
Om ansatte og frivillige fremmer forslag til tiltak uten å få gjennomslag for dette i handlingsplanen, bør 
vedkommende bli informert om avslaget og forklart hvorfor.  

 

2. Aktuelle lover og forskrifter – for gjenger: 
 

 Forskrift om systematisk helse, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften):  http://www.lovdata.no/for/sf/ai/xi-19961206-1127.html  

 Personvernsloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-

20000414-031.html&dep=alle&kort+,+titt=personopplysninger& 

 Serveringsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-055.html  

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (Alkoholloven): http://www.lovdata.no/cgi-

wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19890602-027.html&emne=alkohol*&& 

 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk: http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2005/t2005-1-

08-4.html  

 Brannvernloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html 

 Forurensningsloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-

19810313-006.html&emne=forurensningsloven&& 

 Forurensningsforskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html 

 Avfallsforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-

wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20040601-

0930.html&emne=avfallsforskriften&& 

 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk: http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-

19970122-0033.html  

 Produktkontrolloven: http://www.lovdata.no/all/hl-19760611-079.html 

 Røykeloven m/ forskrifter: http://www.lovdata.no/all/nl-19730309-014.html  

 Drift av underholdningsvirksomhet 
http://www.regelhjelp.no/Templates/Bransje____5379.aspx?BransjeNavn=5379 

 
 
 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/ai/xi-19961206-1127.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000414-031.html&dep=alle&kort+,+titt=personopplysninger&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000414-031.html&dep=alle&kort+,+titt=personopplysninger&
http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-055.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19890602-027.html&emne=alkohol*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19890602-027.html&emne=alkohol*&&
http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2005/t2005-1-08-4.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2005/t2005-1-08-4.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19810313-006.html&emne=forurensningsloven&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19810313-006.html&emne=forurensningsloven&&
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20040601-0930.html&emne=avfallsforskriften&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20040601-0930.html&emne=avfallsforskriften&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20040601-0930.html&emne=avfallsforskriften&&
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19760611-079.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19730309-014.html
http://www.regelhjelp.no/Templates/Bransje____5379.aspx?BransjeNavn=5379
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På www.regelhjelp.no finnes veiviser til regelverk for virksomheter.   

http://www.regelhjelp.no/
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3. Organisering av HMS-arbeidet ved Studentersamfundet  
 

Innledning 

Samarbeidspartnere for daglig leder er verneombudet, Skikringskomiteen, Husmann og HMS-ansvarlig i GS. 
Verneombudet er de ansattes representant i HMS-saker. Gjengenes HMS-ansvarlige er gjengmedlemmers 
representanter i HMS-saker.  
 
HMS-tilrettelegging i gjengenes arealer inngår i de respektive enhetenes/gjengenes ansvar.  

 

Daglig leder 

 

Sikringssjef – Husmann –HMS-ansvarlig i GS  

  

Gjengsjef 

 

HMS-ansvarlig i hver gjeng 

Fig 1.. organisering av HMS ved Studentersamfundet – gjengmedlemmer   

 

Ansvar og oppgaver 

Daglig leder har ansvar for at bestemmelsene gitt i AML (spesielt i § 2 -1) og øvrig lovgivning innen HMS, 
blir overholdt. Definerte oppgaver knyttet til ulike deler av HMS-arbeidet kan delegeres til for eksempel 
Sikringssjef, Husmann, HMS-ansvarlig i GS eller HMS-ansvarlig i gjengene.  
 

Sikringskomiteen, Husmann og HMS-ansvarlig i GS  

Sikringskomiteen Husmann og HMS-ansvarlig i GS har ansvar for å påse at gjengene følger opp sitt HMS-
arbeide.  

HMS-ansvarlig i gjengene  

HMS-ansvarlige i gjengene er ansvarlige for HMS-arbeid på gjengnivå. Oppgavene vil variere fra gjeng til 
gjeng, men går i hovedsak ut på å: 
 

 Sørge for årlig HMS-runde med tilhørende rapportering og utarbeiding av handlingsplan  

 Følge opp gjengenes HMS-plan,  

 Sørge for innrapportering av skader eller avvik til gjengsjef og daglig leder 

 Sørge for tilstrekkelig opplæring innen HMS for gjengens medlemmer 
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 Sørge for dokumentasjon på opplæring 

 Sørge for at det er et HMS-punkt på gjengmøter 

 Sørge for at gjengmedlemmene er innforstått med sine pilker   
  

Gjengsjef skal legge tilrete for at HMS-ansvarlig kan tilegne seg den nødvendige kunnskap for å utøve sin 
funksjon og sine oppgaver.  

Gjengmedlemmer  

Studentene plikter å innrette seg i henhold til de mål og planer som gjelder for HMS-arbeid ved 
Studentersamfundet. 
 
Arbeid som utføres skal være underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår under 
forhold som kan innebære fare for liv og helse. 
 
Dette gjelder når det i det frivillige arbeidet på Studentersamfundet brukes for eksempel maskiner eller 
stoffer som kan innebære fare for liv og helse.  
De frivilliges rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid blir i disse tilfellene som for ansatte, 
jfr. kapittel 2.2.5 (jfr Kgl. res. av 17. juni 1977). 
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3. b Fordeling av HMS-oppgaver ved Studentersamfundet: 
 

HMS-oppgaver  
daglig leder  
har delegert 
til andre  

Navn  Dato Underskrift  

Arbeidsmiljø:    

Kartlegging av 
arbeidsmiljø  

HMS-ansvarlig i gjenger   

Produktdatablad  HMS-ansvarlig i gjenger   

Personlig verneutstyr  HMS-ansvarlig i gjenger   

Matsikkerhet:    

Innkjøp  Lagersjef i KSG   

Mottakskontroll Lagersjef i KSG   

Temperaturregistrering 
kjøl 

IK-sjef i KSG   

Temperaturregistrering 
frys 

IK-sjef i KSG   

Temperaturregistrering 
oppvaskmaskin 

IK-sjef i KSG   

IK-mat kartlegging IK-sjef i KSG   

Hygiene Kokkesjef i KSG   

Renhold kjøkken Kokkesjef i KSG   

Brann og El.sikkerhet:    

Brannvernansvarlig Brannvernleder 
(Vaktmester Jan Åge 
Feirud) og Sikringssjef 

  

Brannøvelser Brannvernleder 
(Vaktmester Jan Åge 
Feirud), Sikringssjef, 
Husmann  

  

Kartlegging av 
brannsikkerhet 

Brannvernleder 
(Vaktmester Jan Åge 
Feirud) og Sikringssjef 

  

Brannvernutstyr Brannvernleder 
(Vaktmester Jan Åge 
Feirud) og Sikringssjef 

  

Vedlikehold og 
reparasjoner 

Brannvernleder 
(Vaktmester Jan Åge 
Feirud) og Sikringssjef 
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4. Gjengenes systematiske arbeid med HMS  
 
Gjengene skal arbeide i henhold til Studentersamfundets sentrale HMS-system. Det kan likevel være 
behov for å utarbeide noe lokal HMS-dokumentasjon i forbindelse med gjengens systematiske arbeid 
med HMS.  
 
Gjengens HMS-dokumentasjon arkiveres i gjengens egen HMS-perm. Gjengene skal kun utarbeide egne 
HMS-dokumenter der det er behov for å utdype sentrale retningslinjer. 
 
Gjengene skal opprette en eventuell tilleggsoversikt over lover og forskrifter og andre krav som er 
aktuelle for gjengens virksomhet. Denne må gjøres kjent og tilgjengelig for alle gjengens medlemmer.  
 

Gjengenes HMS-perm skal inneholde følgende: 
 

1. HMS-håndbok for gjenger (denne)  

2. Aktuelle lover, forskrifter og andre krav 

3. Oversikt over organisering av HMS-arbeidet i gjengen  

 Hvem er HMS-ansvarlig, eventuelt andre ansvar 

 Her kan det også gis en mer detaljert beskrivelse av hvordan ulike oppgaver innen HMS 
ivaretas.  

 Inngåtte samordningsavtaler kan legges inn her.  

 Oversikt over opplæringsbehov og -tiltak innen HMS kan legges inn her. 

 

4. Kartlegginger av utfordringer knytet til HMS 

5. Risikoanalyse 

6. Mål og handlingsplaner for HMS utviklet av gjengen 

7. Lokalt utarbeidede HMS-dokumenter 

 Retningslinjer 

 Rutiner 

 Sjekklister 

 Hjelpemidler 

 Skjema  

 Osv  

8. HMS-rapporteringer 

 Rapporter fra HMS-runder 

 Årlige HMS-rapporter 

 Delrapporteringer  

9. Meldinger om skade, ulykke og tilløp til ulykke.  

10. Avviksskjema 
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5. HMS-runde/Verne runde 
HMS-runde er ett verktøy for systematisk identifisering av utfordringer knyttet til HMS ved egen 
virksomhet.  
En HMS-runde kan være generell, eller den kan ta for seg spesielle forhold. 
I løpet av året bør alle relevante forhold ved arbeidsmiljøet være kartlagt.  
HMS-runde bør gjennomføres regelmessig – minst en gang i året.  

Formål 

Retningslinjen for kartlegging av HMS-forhold er et verktøy. Det setter Studentersamfundet i 
Trondhjem, i stand til å gjennomføre kartlegginger av arbeidsmiljøet som oppfyller kravene i forskrift om 
systematisk HMS-arbeid. 

 Gjøre Studentersamfundet i Trondhjem i stand til å lage en skriftlig handlingsplan for hva som 
skal gjøres innen HMS og av hvem 

 Gi Studentersamfundet i Trondhjem et hjelpemiddel til å dokumentere tilstanden ved eget 
arbeidsmiljø. 

 Sette Studentersamfundet i Trondhjem i stand til å håndtere og prioritere forbedringer ved eget 
arbeidsmiljø. 

 Gjøre Studentersamfundet i Trondhjem i større grad stand til å vurdere kostnadene ved slike 
forbedringer. 

 Forebygge ulykker. 

Ansvar og myndighet 

HMS-ansvarlig og gjengsjef er ansvarlig for at det gjennomføres HMS-runder.  

Deltakere 

HMS-ansvarlig,  
Gjengsjef 
Eventuelt en eller flere andre medlemmer i gjengen.  
I noen tilfeller kan det også være greit at Sikringssjef eller brannvernleder er med.  

HMS-rundens fire deler: 

1. Formøtet 

HMS ansvarlig skal føre fullstendig protokoll 

 Gå gjennom protokoll fra siste HMS-runde, er alle tiltak fulgt opp, eventuelt hvor langt er man 
kommet. 

 Gå gjennom ”sjekklisten for formøtet”. 

 Se på huskeliste for HMS-runde 
Alle får en kopi av ”Protokoll for HMS-runde”, for å kunne notere punkter selv. 

2. Selve befaringen  

Gå fysisk gjennom arbeidslokalene og anmerk punkter der det oppdages mangler, feil og mulige farlige 
forhold, samt forhold som kan forbedres.  
Bruk skjemaet ”Protokoll for HMS-runde”.  
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3. Ettermøte 

Gå gjennom anmerkete punkter og vurder alvorlighetsgrad etter følgende kriterier: 
A: Forholdet vurderes så alvorlig at tiltak må iverksettes med en gang eller innen tre måneder. 
B: Tiltak bør gjennomføres innen ett år 
C: Tiltak bør gjennomføres på sikt og innen tre til fem år 

4. Etterarbeid 

HMS-ansvarlig sørger for at utfylt sjekkliste og protokoll oppbevares i HMS-håndboken.  
HMS-ansvarlig skal sørge for at det utarbeides en oversikt over: 

 De enkelte kostnadene det medfører å gjennomføre nødvendige tiltak. 

 Hvem som er ansvarlig for utføringen. 

 Om tiltaket må gjennomføres raskt eller om det kan gjennomføres på lengre sikt. 

 Status for tilstand i dag. 
 
Disse opplysningene fylles inn i skjemaet ”Protokoll fra HMS-runde/Handlingsplan” og er en del av 
dokumentasjonen på det systematiske arbeidet med HMS. 
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6. Sjekkliste til formøte 
         

Studentersamfundet i Trondhjem dato: ___________  
          

Sjekkliste Ja Nei Uaktuelt Kommentarer 

Administrative forhold         

Er tiltak fra forrige HMS-runde fulgt opp         

Er det utarbeidet egne mål for HMS-arbeidet ved enheten         

Har Gjengen oversikt over hvilke lover og forskrifter som 
gjelder egen virksomhet 

        

Har Gjengen utarbeidet egne rutiner for å ivareta HMS         

Er rutiner som gjelder for Gjengen gjort kjent for aktuelle 
personer med tilhold der 

        

Er oppgaver innen HMS fordelt skriftlig         

Har gjengmedlemmer gjennomgått opplæring innen HMS         

Deles lokaler/aktiviteter med andre enheter/institusjoner         

Gjennomføres medarbeidersamtaler         

Har Gjengen aktivitet som krever spesielt beredskap         

Er det utpekt ansvarspersoner ved beredskapssituasjoner         

Arbeidsmiljøloven          

Har det vært ulykker og/eller uønskede hendelser i gjengen 
siste år 

        

Er det sendt melding om alle ulykker, skader og uønskede 
hendelser 

        

Blir ulykker/uønskede hendelser fulgt opp med tiltak         

Er arbeidsplassene tilrettelagte og forsvarlige     

Er arbeidsforholdene lagt til rette for funksjonshemmede     

Er det gjennomført risikovurdering ved gjengen siste tre år     

Har Gjengen risikogrupper som arbeider med f.eks. støy, støv, 
stråling, farlige kjemikalier 

    

Kjenner gjengmedlemmer til Studentersamfundets 
retningslinje for rusforebyggende arbeid 

    

Er nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig, vedlikeholdt og 
oppdatert 

        

Blir arbeidsplasser ergonomisk tilpasset 
(dataarbeidsplasser/maskiner/apparater osv.) 

        

Gjennomføres opplæring i bruk av maskiner/verneutstyr for 
aktuelle studenter 
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Sjekkliste Ja Nei Uaktuelt Kommentarer 

Er studenter pålagt å bruke nødvendig verneutstyr         

Blir utstyr og instrumenter systematisk vedlikeholdt         

Forurensning og avfall         

Har gjengen spesialavfall         

Blir alt spesialavfall levert til godkjent spesialavfallsoperatør         

Produktkontroll          

Blir produkter vurdert mht. materialer, avfallsproblematikk, 
ergonomi ol. ved innkjøp 

        

Elektriske anlegg og utstyr          

Brukes autorisert installatør for egne anlegg og utstyr         

Brannvern          

Er det gjennomført brann-/rømningsøvelse siste år         

Brannfarlige og eksplosive varer          

Har gjengen oversikt over type og mengde         

Er varene merket forsvarlig         

Er varene lagret forsvarlig         

Er nødvendige tillatelser for bruk og oppbevaring av brannf. 
og eksplosive varer innhentet 

        

Sikkerhet         

Har gjengen egne rutiner mht. sikring av dokumenter, data og 
utstyr 

        

Har gjengen egne rutiner mht. adgangskontroll         

          

HMS-ansvarlig: 
__________________________________________________ 

    

          

Gjengsjef: 
___________________________________________________ 
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7. Huskeliste for HMS-runde 

 
Lokaler: 
Hensiktsmessige for virksomheten 
Tilfredsstillende toalett og garderobeforhold 
Tilpasning for funksjonshemmede 
 
Inneklima: 
Muligheter for temperaturregulering 
Ventilasjon 
 
Ergonomi: 
Varierte arbeidsstillinger 
Ensidig gjentagelsesarbeid 
Løfteutstyr 
Hjelp ved tunge løft 
Regulerbart utstyr 
Brukermedvirkning ved innkjøp 
 
Organisatorisk arbeidsmiljø: 
Klar ansvars- og oppgavefordeling 
Klare og fullstendige arbeidsinstrukser 
Arbeidspress (tempo, pauser, tid, overtid) 
Opplæring 
 
Mellommenneskelig arbeidsmiljø: 
Mobbing 
Sosiale tiltak, trivsel 
Medarbeidersamtaler 
Informasjonsrutiner 
Samarbeidsforhold 
 
Belysning: 
Allmennbelysning 
Punktbelysning 
Dagslys 
Utskifting av lysrør/pærer (rutiner) 
 
Støv: 
Produseres støv 
Avsug ved støv 
 
Støy: 
Ubehagelig støy 
Skiltet støysone 
Kan samtaler føres uanstrengt 
Etterklang 
Støymåling 
Hørselvern 

Forurensing og avfall: 
Forurensninger (støv, gass, damp, olje og røyk) 
Håndtering av spesialavfall 
Utslippskontroll 
 
Røyk/gass: 
Punktavsug ved sveising/brenning 
Løsemiddeldamp 
Farlig/ubehagelige gasser 
Følges røykeloven 
 
Kjemiske stoff (gjelder også biologisk materiale): 
Brukes mulig helsefarlige kjemikalier 
Verneutstyr 
Lagring/merking 
 
Brannvern: 
Øvelser 
Merking/lagring av brannfarlige/eksplosive stoffer 
Rømningsveier 
Vurdering av produkter 
Brannvernutstyr 
Brannvarslere 
 
Elektrisk anlegg/utstyr: 
Løse ledninger/skjøteledninger 
Merking av fareområder 
Brukes autoriserte installatører 
 
Sikkerhet: 
Opplæring 
Sikkerhetsinstrukser 
Sikring av arbeidsplasser 
God orden/renhold 
Tilgjengelig førstehjelps- og brannslukkingsutstyr 
Kjennskap til førstehjelps- og brannslukkingsutstyr 
Brukes påbudt verneutstyr 
Sikringstiltak mot innbrudd 
Sertifisering/sikring av maskiner 
Vedlikehold av utstyr 
Forskriftsmessig oppheng av hyller 



 

8. Protokoll fra HMS-runde/Handlingsplan 
Studentersamfundet i Trondhjem Dato: _________ 

 
o A: Forholdet vurderes så alvorlig at tiltak må iverksettes med en gang eller innen tre måneder. 
o B: Tiltak bør gjennomføres innen ett år 
o C: Tiltak bør gjennomføres på sikt og innen tre til fem år 

 

Rom og tilstandsbeskrivelse Tiltak Ansvarlig Prioritet 
og 
tidsfrist 

Kostnad Utført 
Signert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Dato: _________  Ansvarlig: _______________________________ 
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9. Risikoanalyse. 
 
Gjengene, UKA og vaktene skal lage risikoanalyser. 
De ulike områder av arbeidsoppgavene/arrangementet må kartlegges. Lag en oversikt over 
hvilke tjenester dere trenger i forhold til sikkerhet og vakthold av ulike slag, samt hva som 
trengs av utstyr for å lette arbeidet og sikkerheten.  
 
En risikoanalyse i sin enkleste form er å tenke gjennom følgende:  
- Hva kan gå galt?  
- Hva kan gjøres for å hindre at det går galt?  
- Hva kan gjøres for å redusere konsekvenser?  
- Hva gjør vi hvis det går galt likevel? 
 
Still spørsmålene (ved arrangement):  
- Hvor samles det mange mennesker og hvor blir det stor trengsel?  
- Hva skal til for å kontrollere disse områdene best mulig?  
- Hvor mange vakter og hva slags utstyr trenger de?  
 
Under kartleggingen må dere prøve å tenke gjennom alt som kan komme til å skje på forskjellige 
områder. Da kan dere best mulig forberede dere på hvordan uforutsette hendelser skal takles.  
 
Sett opp en oversikt hvor alle aktiviteter beskrives med ansvarsfordeling. Det er svært viktig 
med klare retningslinjer og klart ansvarsforhold. Da vil dere unngå forvirring, diskusjoner og 
misforståelser i kritiske situasjoner.



 17 

10. Retningslinje for håndtering av ulykker, skader og tilløp til ulykker 

Formål 

Å ha et system for å melde ulykker, skader og tilløp til ulykker og registrere disse, for å 
forebygge nye hendelser og for å sikre eventuelle skaddes rettigheter. 

Omfang 

Retningslinjen gjelder for Studentersamfundet i Trondhjem. Alle ulykker, skader og tilløp til 
ulykker der tilsatte og/frivillige er involvert, eller det har blitt eller kunne ha blitt materiell skade 
på Studentersamfundet i Trondhjem sine bygninger eller arealer, skal håndteres etter denne 
retningslinjen. 

Ansvar og myndighet 

Daglig leder og gjengsjef er ansvarlig for at hendelsene følges opp. 
Daglig leder og gjengsjef er også ansvarlig for at det finnes et system for å melde ulykker, skader 
og tilløp til ulykker, sikre eventuelle skaddes rettigheter og for forebygging av nye hendelser. 

Beskrivelse 

Retningslinjen består av en rutine som angir hvilke plikter og oppgaver daglig leder, 
verneombud og eventuelt skadde har når en ulykke, skade eller tilløp til ulykke har inntruffet 
eller blitt oppdaget.  

Definisjoner 

Ulykke:  
En ulykke er en utilsiktet hendelse som fører til skade på person og/eller materiell. Ofte vil en 
ulykke definere seg selv når den har inntruffet. Ulykker innbefatter også hendelser der personer 
ikke er direkte involvert, f.eks. brann o.l.  
 
Tilløp til ulykke: Situasjoner/farlig forhold der det under uheldige omstendigheter kan inntreffe 
en ulykke. Det trenger ikke nødvendigvis å ha skjedd en hendelse, en rømningsdør som vender 
feil vei er f.eks. et tilløp til ulykke og skal derfor meldes.  

Gjengsjef skal sørge for at: 

 Det finnes rutiner for å minimalisere skadeomfanget dersom en uønsket hendelse 
inntreffer 

 Det foretas befaring på ulykkesstedet. 

 Forebyggende tiltak bestemmes og gjennomføres. 

 Utfylte interne skadeskjema oppbevares i henhold til at de er unntatt offentlighet. 

HMS-ansvarlig  

 Skal etterse at det finnes rutiner for å minimalisere skadeomfanget dersom en uønsket 
hendelse inntreffer. 
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 Skal skrive under på utfylt meldeskjema. 

 Skal delta på befaring på ulykkesstedet. 

 Skal etterse at forebyggende tiltak bestemmes og gjennomføres. 

Eventuelle skadde personer 

 Skal, om mulig, raskt gi beskjed til HMS-ansvarlig/verneombud etter ulykken 

 Forelegges utfylt skjema for underskrift. 

 Skal, om mulig, delta på befaring på ulykkesstedet. 
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11. Melding om skade, ulykke og tilløp til ulykke 
Ved alvorlige ulykker og dødsfall skal arbeidsgiver umiddelbart kontakte Arbeidstilsynet/politi 
 
Skjemaet fylles ut og leveres til HMS-ansvarlig som leverer kopi til daglig leder. 
 
 

Dato:_______________________  Gjeng:___________________________________________ 

Type ulykke (Sett kryss): Personskade:_______ Materiellskade:_______ Tilløp til ulykke:_______ 

Skadested:_____________________________________________________________ 

Navn på skadet person ved personskade, samt telefonnummer: 

 
 

Aktivitet ved skade: 

Kontor  

Verksted   

Scene  

Kjøkken   

Utendørs  

Annet  

Mulig årsak: 

Mangelfull retningslinje  

Ikke gitt retningslinje  

Mangelfullt utstyr  

Mangelfull opplæring  

Manglende merking/sikring  

Bygningsmessige mangler  

Annet  

Verneutstyr: 

Manglende påbud  

Ikke benyttet  

Ikke tilgjengelig  

Mangelfullt  

Melding er gitt til: 

Gjengsjef   

Daglig leder  

Andre  
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Beskrivelse av hendelsesforløp: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

Gjengsjefs kommentar: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Forslag til forbedringer: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Person pålagt oppfølging:_________________________________________________________ 

 
 

Jeg samtykker i at opplysningene om min skade registreres og gjøres tilgjengelig for 
Arbeidstilsynet, eget verneombud og verne- helsepersonell. 

 
Underskrift skadet person:                                                Dato:                Fødselsdato: 
 
 
 
 

 

Dato, underskrift og telefonnummer daglig 
leder/gjengsjef 
 
 
 

Dato, underskrift og telefonnummer HMS-
ansvarlig: 
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12. AVVIKSSKJEMA 
 
Ved observasjon av avvik skal skjemaet fylles ut og leveres til HMS-ansvarlig som 
leverer kopi til daglig leder. 
  

AVVIKSSKJEMA – HMS 

Navn:                        Gjeng :                                      Dato :  
 

Melding om: Avvik [   ] Forbedringsforslag [   ] 

Skal fylles ut av den som melder om avvik 

Beskrivelse av avvik: 
 
 
 
 
 
 

Hvilken årsak tror du avviket skyldes: 
 
 
 
 
 
 

Hvilke strakstiltak ble gjennomført: 
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Skal fylles ut av den som behandler avviket 

Dato for mottatt avviksmelding: 

Trolig årsak til avviket: 
 
 
 

Forslag til tiltak: 
 
 
 

Signatur ved gjennomført tiltak og tilbakemelding til melderen av avviket: 
 
Dato: ____________________________________ 
 
Signatur: ________________________________ 
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13. Dokumentasjon på opplæring 

 
 

PERSONLIG OPPLÆRINGSPROGRAM 

 

 
Navn på medarbeider:____________________ 

 

 
Stilling:__________________________ 

 
Medarbeider fyller ut 
 

 
Leder fyller ut 
 

Opplæringsområde Når avtalt 
Dato/sign. 

Når lært 
Dato/sign. 

Kommentarer 

Branninstruks 
 

   

Generell instruks for 
gjengene 
 

   

Instruks for gjengen 
 

   

Kontrollørkurs 
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14. Baksida 

Baksida er Samfundet nettverk for å fange opp problemer relatert til rusmisbruk, depresjoner og 
arbeidsbelastningsproblemer. Alle gjengene har en baksidakontakt. Denne sitter ikke i styret i 
gjengen, og alle i gjengen kan ta kontakt med baksidakontakten. 

Alle gjengene har opprettet et baksidadokument. Dette er i to deler, der den første beskriver 
samfundets generelle holdning til rus, mens den andre definerer gjengens egene normer og 
holdninger til rus relatert både til festing og jobbing. Disse dokumentene er utviklet av gjengene 
selv og gjengene skal kunne kjenne seg igjen i dette. Alle i gjengene skal ha lest og kjenne til 
dette dokumentet. 

Det er opprettet en mailingliste baksida@samfundet.no, alle baksida kontaktene skal stå på 
denne mailinglisten. 

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på mail eller direkte med noen av medlemmene 
våre. Det medlemmet i GS som til en hver tid er baksidakontakt kan nåes på gs-
baksida@samfundet.no. Baksidakontakt i alle gjengene på samfundet skal ha mailadressen 
gjeng-baksida@samfundet.no. 

 

mailto:baksida@samfundet.no
http://gs.samfundet.no/medlemmer.php
mailto:gs-baksida@samfundet.no
mailto:gs-baksida@samfundet.no
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15. Instruks for håndtering av risikoavfall: 
 
1. Formål 
Forhindre at arbeidstakere eller studenter blir påført skader, sykdommer eller lidelser under 
utføringen av sine arbeidsoppgaver.  
 
2. Ansvar og myndighet 
Daglig leder i samarbeid med arbeidstakere og studenter skal sørge for at instruksen blir fulgt. 
 
3.  Beskrivelse 
Instruksen angir hva som skal gjøres når avfallssekker skal håndteres, eller det avdekkes 
risikoavfall som må fjernes. 
 
4. Definisjoner 
Følgende betegnes som risikoavfall i denne instruksen: 
Blod 
Sprøyter/sprøytespisser 
Oppkast 
Urin/avføring 
Kjemikalier 
 
6. Håndtering av risikoavfall 
Blir noe av ovennevnte risikoavfall oppdaget, skal det ved fjerning brukes 
beskyttelseshansker/rengjøringshansker. Kluter skal legges i vaskemaskin og vaskes 
umiddelbart. Annet rengjøringsutstyr som bøtter og lignende, må skylles og rengjøres grundig 
etter bruk. Det skal brukes desinfiserende rengjøringsmiddel ved rengjøringen av utstyret. 
 
Ved håndtering av sekker/poser for avfall skal det utvises forsiktighet, slik at man unngår 
eventuelle skader på grunn av skarpe gjenstander som kan ligge i sekkene. Hold posene ut fra 
kroppen og bruk så langt det er mulig, beholderne som sekkene står i til å frakte avfallet ut til 
container.  
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16. Instruks for Bakgården 

 
 
Bakgården er Samfundets varemottak og varelevering for større 
kolli og skal KUN brukes til dette.  

- Varer som er levert skal hentes innen 24 timer etter 
leveranse 

- Varer til retur skal tidligst settes i bakgården 24 timer før 
henting  

- Nedkjørsel skal til en hver tid være ryddet og klargjort 
for transport til og fra heisen (for teknisk utstyr bl.a. i 
forbindelse med konserter og lignende)   

 
Bakgården brukes til mottak av næringsmidler og må derfor til 
en hver tid holdes ren og ryddig – INTET avfall skal 
transporteres gjennom bakgården.  
 
 
 
 
 
 
 
 


