Nyheter fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen ved Personal- og
organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen.
HMS-KURS HØSTEN 2010
Det tilbys en rekke kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiB høsten 2010:
• 8 enkeltstående dagskurs der overordnet målgruppe er alle ansatte som har
laboratoriet som arbeidsplass. Påmeldingsfrist 24. september.
• 1 dagskurs i systematisk HMS-arbeid der målgruppen er HMS-koordinatorer,
medlemmer i HMS-utvalg og ansatte med delegerte HMS-oppgaver. Påmeldingsfrist
24. september.
• 2 spesialtilpassede kurs for ledere ved UiB. Et kurs der målgruppen er toppledelsen
ved UiB, med påmeldingsfrist 1. oktober. Et kurs der målgruppen er assisterende
fakultetsdirektører, instituttledere, administrasjonssjefer og tilsvarende, med
påmeldingsfrist 1. november.
For mer informasjon om kursene og påmelding vises det til HMS-portalen.
GLASSAVFALL SKAL LEVERES SOM RESTAVFALL
Dagens ordning med innsamling av glassavfall ved UiB opphører midlertidig. Glassverkene i
Europa setter strengere krav til kvaliteten på returglass og kan nå utelukkende motta
emballasje fra mat- og drikkevare. Ved UiB betyr dette at glassavfall inntil videre leveres som
restavfall. Ordningen er midlertidig og BIR jobber med å få på plass en ny løsning.
HVORFOR OG HVORDAN BYTTE UT HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER MED
ALTERNATIV SOM UTGJØR MINDRE RISIKO?
Et av de første og viktigste tiltak som kan gjøres for å redusere risiko for skade på helse og
miljø ved håndtering av kjemikalier, er å erstatte de farlige kjemikaliene med alternativ som
har mindre farlige egenskaper, jf. Substitusjonsplikten. UiB og Uni Research har derfor
sammen med rammeavtaleleverandør for kjemikalier, Sigma-Aldrich, startet er prosjekt hvor
målet er å redusere antall helse- og miljøskadelige stoffer og kjemikalier som benyttes ved
UiB og Uni Research. Vil du bidra med noe som virkelig betyr noe for helse og miljø og
ønsker hjelp til å erstatte farlige kjemikalier kontakt HMS-seksjonen.
GRAVIDITET OG ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljølovens målsetting er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne.
Dette betyr blant annet at arbeidsmiljøet normalt skal tilrettelegges slik at kommende foreldre
kan fortsette i sitt vanlige arbeid. For å sikre den gravide et godt og trygt arbeidsmiljø er det
imidlertid nødvendig med tilrettelegging. Les mer på Arbeidstilsynets og Statens
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sine nettsider.
• Arbeidstilsynet: Graviditet og arbeidsmiljø
• STAMI: Graviditet og arbeidsmiljø
PROSJEKTSTILLING VED HMS-SEKSJONEN
I forbindelse med prosjektet "Program for sikkerhetsstyring av kjemikalier og biologiske
faktorer" er Lisbeth Glærum tilsatt i en midlertidig prosjektstiling ved HMS-seksjonen.
GÅ, SYKLE ELLER REIS KOLLEKTIVT TIL JOBBEN
Bergen Kommune gjennomfører miljøkampanjen ”Jeg Reiser Smart 2010” i tidsrommet
16.09.10-30.10.10, der målet er å redusere biltrafikk i sentrum. Tilbudet gjelder alle
arbeidsreisende i Bergensområdet, også de som allerede reiser miljøvennlig. Bilister
oppfordres til å delta. De som deltar i kampanjen vil være med i trekning om flotte premier.
Les mer på Jeg reiser smarts nettsider.
TIPS TIL NYHETSBREVET
Kjenner du til gode HMS-nyheter som du vil dele med andre? Savner du informasjon om
spesielle temaer? Send oss gjerne en e-post.
_________________________________________________________________________
Abonner på nyhetsbrevet.
Mer HMS-informasjon i HMS-portalen.
Henvendelser og tips om aktuelle saker rettes til Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen.
_________________________________________________________________________

