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HMS Årsrapport for Sit 2021 
 
 
HMS-arbeidet i Sit er bygget på systematisk oppfølging av krav fastsatt i 
internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven, og sentrale arbeidsmiljøforskrifter.  
 
Det overordnede målet for HMS-arbeidet i Sit er et arbeidsmiljø basert på våre 
kjerneverdier (ÅKEIA) som fremmer arbeidsglede, læring, helse, trivsel og vern mot 
arbeidsrelatert sykdom. Sit skal verne det ytre miljø mot forurensing og overforbruk.  
 
Godt HMS-arbeid hjelper Sit med å skape verdier i tråd med de strategiske målene, og 
bidra til meningsfulle studentliv. 
 
 
Saksbehandling 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport til virksomhetens styrende 
organer og arbeidstakernes organisasjoner.  
 
Ledelsen og vernetjenesten i Sit oppsummerer og evaluerer HMS-arbeidet for 2021 
tidlig i januar 2022. HR-avdelingen henter inn grunnlagsdata og sammenfatter en 
årsrapport som presenteres for AMU.  
 
AMU behandlet 22. januar 2022 saken «HMS- årsrapport 2021 og Årsrapport for 2021 fra 
AktiMed bedriftshelsetjeneste». Rapporten ble presentert, diskutert, godkjent og vedtatt 
oversendt styret som årsrapport for HMS-arbeid i Sit 2021.  
 
Årsrapporten danner videre grunnlag for hvordan satsningsområder og målsettinger 
følges opp i den overordnede HMS-handlingsplan for 2022.  
 
 
AMUs uttalelse 
Arbeidsmiljøarbeid ivaretar medarbeidere, studenter og andre som blir berørt av vår 
virksomhet. Dette har vært spesielt tydelig og viktig i måten vi har jobbet med 
koronapandemien i 2021. Også i år har konsekvensene av både pandemien og 
nødvendige smitteverntiltak gjort at hyppige beredskapsmøter, samarbeid på tvers av 
avdelinger så vel som med eksterne har vært nødvendig. AMU mener at dette har bidratt 
til at Sit har kunne holde seg oppdatert, sikret god samhandling og ivaretakelse av 
hverandre. Dette blir også viktig i 2022, og er erfaringer som bidrar til læring og 
utvikling i måten vi jobber effektivt og godt med arbeidsmiljøarbeid på.  
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I årsrapporten for 2020 ble det pekt på 4 satsningsområder. Disse blir viktige 
prioriteringer også i 2022, og kan leses i sin helhet i årsrapporten: 

- Morgendagens arbeidsliv 
- HMS og ledelse i endringsprosesser 
- Forbedring og avvik 
- Inkludering og mangfold 

 
 
Saksbehandler: Heidi Torstad  
 
 

Tilrådning:  
Styret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i Sit og tar AMUs årsrapport med 
vedlegg til orientering.   
  
Årsrapportene peker på mange gode resultat og et fungerende arbeidsmiljøarbeid. 
Styret anerkjenner at 2021 har vært et utfordrende år for mange avdelinger og 
medarbeidere. Det blir viktig å bruke 2022 til nettopp å sette systematikken knyttet til 
arbeidsmiljøarbeid på agenda på en slik måte at det skaper gode 
medarbeideropplevelser som går hånd i hånd med de gode kundeopplevelsene.  
 
 
Trondheim, 26. januar 2022 
 
 
Audhild Kvam  
 
 
 
Vedlegg:   
Vedlegg 1: HMS-årsrapport 2021 
Vedlegg 2: Årsrapport bedriftshelsetjenesten AktiMed 
 
 
 


