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HMS-årsrapport 2021 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport til virksomhetens styrende 
organer og arbeidstakernes organisasjoner. Styret i Sit fører på denne måten tilsyn med 
arbeidsmiljøarbeidet, og følger opp at det avsettes nødvendige ressurser til arbeidet. 
 
Innholdet i rapporten oppsummerer vårt HMS-system, hva vi har jobbet med i året som 
har gått, hva som er endret siden sist, hovedresultater av vårt arbeid, hva vi har lykkes 
med og hva vi må bli bedre på. 
 
Arbeidsmiljø handler i Sit om hvordan alt arbeid planlegges, organiseres og 
gjennomføres for å skape rom for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  
Dette arbeidet tilpasses konteksten vi opererer i og bygger på internkontrollforskriftens 
krav om et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid. I arbeidsmiljøarbeidet jobber Sit 
målrettet mot overordnede HMS-målsettinger, og legger forhold til rette for å kunne 
levere markedsorienterte og bærekraftige produkter og tjenester. 
 
Arbeidsmiljøarbeidet ivaretar medarbeidere, studenter og andre som blir berørt av vår 
virksomhet. Den overordnede målsettingen for arbeidsmiljøet lyder som følger: 
 

 
 
Saksbehandler: Sit HR 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/%C2%A77-2
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HMS-systemet  
Her presenteres sammenhengene mellom kravene i arbeidsmiljøet, ivaretakelse av 
internkontroll  gjennom prosesser og aktiviteter, organisering, og verktøy for 
dokumentasjon, læring og utvikling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organisering av verneområder, HMS-forum og Arbeidsmiljøutvalget (AMU)2021: 

 

Organiseringen er i tråd med kravene i arbeidsmiljølovverket, og er dokumentert i HMS-
håndboka. Bransjespesifikke krav slik som miljørettet helsevern, IK-mat, med mer 
ivaretas normalt lokalt i tilhørende virksomhetsområde. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontroll
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Endringer i våre system og verktøy i 2021: 
 Nytt HMS-rom i Sit er etablert. Dette fungerer som landingsside som samler HMS-

relatert innhold, nøkkeltall, rapporter og samhandling. 
 Compendia som er leverandør for håndbøker og forbedringssystem har hatt 

utfordringer med å håndtere endringer i organisasjonen, og saksflyt i tråd med vår 
organisering. Det er jobbet med å finne løsning på hvordan dette kan håndteres, og 
en foreslått løsning som er klar til implementering. 

 Obligatorisk grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid er midlertidig lagt til eksterne 
leverandører (AktiMed, Virke, Arbeidsmiljøsenteret). På denne måten sikres hyppig 
tilgang på kurs mens organisasjonen jobber med utvikling av onboarding og interne 
læringsarena.  

 

Viktige HMS-aktiviteter i 2021 kort oppsummert: 
 AMU har vært ledet av arbeidsgiversiden ved Audhild Kvam. Det er gjennomført 4 

ordinære møter og 27 saker ble behandlet. Viktige tema på agenda har vært: 
o Koronapandemi, beredskap, vaksinering og gjenåpning 
o Medarbeiderundersøkelsen 2021  
o IA-arbeid, forebygging og håndtering av fravær. 
o Arbeid med tilbydere og utvikling av HMS-opplæring og læringsarena 
o Landingsside for HMS-arbeid 
o Krav til hjemmekontor og fremtidens kontorarbeidsplass 

Organisasjonsutviklingsprosessen «Kultur og verdier i Sit», og 
kulturfestivalen 

 
 KULTURFESTIVALEN var et svært vellykket dagsarrangement for alle medarbeiderne i 

Sit i november som igangsatte arbeidet med kultur og verdier i Sit (se bilder under). 
Det var en faglig del på dagen og en sosial del på kvelden med prisutdeling til: 
Gunnar og Ragnar på IT-avdelingen for deres innsats for arbeidsmiljøet i Sit under 
pandemien, prosjektlederne av «Stilken» for modig, kundeorientert og bærekraftig 
forretningsutvikling, og ikke minst Kristian Meland for å være en ledestjerne for sine 
medarbeidere på Sit Kafe Element.   
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 HMS-forum er gjennomført kvartalsvis i forkant av AMU og sikrer medvirkning og 
ivaretar håndtering av dagsaktuelle temaer lokalt.  
 

 UKENTLIGE STRATEGISKE OG OPERATIVE BEREDSKAPSMØTER og aktiviteter i 
krisestøtteenhetene i Sit Fellestjenester har preget store deler av året for å følge 
opp pandemien og sikre god koordinering og risikostyring.  

 
 VIRKSOMHETSTEAMET som består av Sit, AktiMed og NAV har hatt møter i etterkant av 

AMU for å følge opp IA-relatert tematikk og koordinere innsats i møte med behovene 
i organisasjonen. 
 

 SAMARBEID MED ANDRE VIKTIGE EKSTERNE LEVERANDØRER:  
- AktiMed bedriftshelsetjeneste har fulgt opp lovpålagte aktiviteter og bistått 

virksomheten innen arbeidsmiljørelatert tematikk. Fra juni 2021 overtok Elin 
Busch Reitan som hovedkontakt og Elisabeth Høiland som sekundærkontakt. 
Totalt antall timer i 2021 var 554,75 fordelt på bistand med 
arbeidsmiljøundersøkelse, sykefraværsoppfølging, vaksinering og 
samarbeidsmøter. I 2022 anbefaler AktiMed revisjon av risikovurderinger som 
grunnlag for videre tiltak, med særlig blikk på prioritering av 
sykefraværsforebyggende tiltak og forebyggende tiltak knyttet til psykisk helse, 
herunder AKAN, med bakgrunn i generelle utviklingstrekk de ser i arbeidslivet1. 

- AFF har vært vår eksterne samarbeidspartner på Kultur og verdier i Sit og 
Kulturfestivalen. Dette samarbeidet vil fortsette i 2022.  

- Sit har også flere samarbeidspartnere innen andre tema slik som beredskap, 
varsling, og brannforebygging som følges opp rutinemessig og behovsprøvd. 
 

 AKTIVITETER SOM UTGIKK I 2021, inkluderer HMS-konferanse, Verneombudsforum, 
samarbeidsmøter i AKAN-utvalget, interne felleskurs for lovpålagt HMS-opplæring, 
vernerunde i enkelte deler av organisasjonen. 

 
1 Se Bedriftshelsetjenestens årsrapport vedlegg 2. 
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HMS-resultater 2021 
Dette kapittelet presenterer og kommenterer nøkkeltall, indikatorer og tidsserier knyttet 
til hovedmålsettingen for HMS-arbeidet i Sit. 

 

Fremme arbeidsglede, læring, helse og trivsel 

 

Et av våre mest sentrale kartlegginger og styringsverktøy i arbeidet med det 
psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet i Sit, Medarbeiderundersøkelsen, gir oss 
grunnlag til å mene noe om både hvordan vi fremmer arbeidsglede, mulighetene for 
læring, helse og trivsel. I 2021 ble det lagt til flere spørsmål, spesielt knyttet til ledelse 
og arbeidsmiljøarbeid og helse for å svare opp bestillinger fra AMU og for å få 
ytterligere innsikt i arbeidsmiljøet etter en lang pandemi.  

 
Om oppfølgingen av MTI: I 2021 har MTI-undersøkelsen fått varierende prioritet i 
organisasjonen med bakgrunn i ulike resultat og rammebetingelser.  

Ledere og verneombud kontekstualiserer, aktualiserer, planlegger og følger sammen 
opp undersøkelsen med forbedringsområder og bevaringsområder. Sentralt er det lagt 
til rette for både e-læring, og bistand etter behov fra HR, BHT og MIND.  

I Sit Bolig ble det gjennomført ytterligere kartlegginger som grunnlag for å forstå 
utfordringer og legge til rette for gode tiltak. Bolig er den eneste enheten som mener at 
MTI-undersøkelsen er fulgt opp bedre i 2021 enn i 2020. Bolig har en signifikant 
fremgang på 11 spørsmål og indekser, 7 av disse handler om ledelse, og dette bekrefter 
at oppfølgingen av fjorårets undersøkelse har vært god.  

 
 

 

«Arbeid vil i mange tilfeller være helsebringende, 
også for personer med helseplager. Mange 
helseproblemer kan gi opphav til betydelige 
plager enten man jobber eller ikke, men dersom 
arbeidet organiseres på en måte som skaper 
balanse mellom kravene som stilles i arbeidet og 
den yrkesaktives ressurser, kan det å være i 
arbeid ha positive virkninger gjennom 
aktivisering, sosial kontakt og opplevelse av 
mening i hverdagen» (STAMI 2021) 

https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2757495
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Nøkkeltall fra MTI-undersøkelsen 2021: 
Nøkkeltall og HMS-mål Sit Campustjenester Bolig Velferd Fellestjenester 
 
Fremtidstro2* 69 72 66 73 53 

Tilhørighet* 78 80 79 78 72 
Rolleklarhet* 76 81 78 76 56 
Samhandling* 77 85 78 72 69 
Krav i arbeidshverdagen* 60 63 63 61 38 
Kontroll over avgjørelser 66 64 68 69 51 
Støtte fra kolleger 84 90 82 83 79 
Positive utfordringer i 
jobben* 80 78 80 83 72 

Sosialt klima 84 92 81 84 67 
Gode muligheter for faglig 
og personlig utvikling i 
jobben min 

70 69 66 74 59 

Arbeidsmiljøarbeid og 
helse 72 77 73 71 53 

 

TIDSSERIE MTI-INDEKSEN 

 

 

Oppsummert observerer vi følgende resultat: 
- Hovedindeks for motivasjon og tilfredshet (MTI) har de siste årene samlet seg 

rundt 80 poeng. For noen virksomhetsområder har resultatene gradvis bedret 
seg, og for andre har resultatene hatt en nedgang. Store deler av Sit, med unntak 
av Fellestjenester som i 2021 har en markant nedgang på tvers av de fleste 
spørsmål og indekser, har fortsatt det vi betegner som gode resultat både på 
MTI-en, og på de indeksene om bidrar mest til en høy MTI (>70 poeng).  

o Jobbkrav-kontroll-støtte-balansen, skiller seg ut som et særskilt viktig 
tema med lavere resultat hvor det er rom for forbedring.  

 
2 * = Indekser som ved regresjonsanalyse peker på størst påvirkning på MTI i 2021 

https://noa.stami.no/tema/psykososialtorganisatorisk/krav-kontroll/


Forfatter: Gunhild Hjelmseth HMS Årsrapport 2021 7/18 
 

o Rolleklarhet, samhandling og fremtidstro blir også viktig i møte med den 
høye utviklingstakten i Sit, samt usikkerheten i året som kommer 
forbundet med pandemien.  

- Alle virksomhetsområder ligger enten godt innenfor (>80 poeng) eller tett opp 
mot målområdet (Sit Fellestjenester har 67 poeng) når det gjelder et arbeidsmiljø 
preget av arbeidsglede, hvor det sosiale klima oppleves som oppmuntrende, 
støttende og preget av godt humør. For fellestjenestene er dette et 
forbedringsområde, og for resten av organisasjonen er dette et av de viktige 
bevaringsområdene, som en buffer som bidrar til å tåle å stå i pandemien en 
stund til, mestre kravene i arbeidshverdagen, og for å skape motivasjon og 
trivsel. 

- Alle virksomhetsområder har gode resultat på opplevelsen av at jobben gir 
positive utfordringer (>70), som er bra da dette er den enkeltfaktoren som betyr 
mest for motivasjon og tilfredshet i årets undersøkelse. Selv om resultatene for 
alle virksomhetsområdene peker på at å jobbe i Sit oppleves som meningsfylt og 
at man får utnyttet evnene sine, er det kun enkelte avdelinger hos Velferd som 
opplever at jobben gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling (>70). 
Dette blir et viktig tema å løfte i store deler av Sit for å lykkes med videre 
utvikling og leveranser. 

Andelen som har hatt helseplager som helt eller delvis skyldes jobben, har økt fra 24 til 
35 prosent siden 2020. Både helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid får 
resultater under eller i det nedre sjiktet av målområdet (rundt 70 poeng) Dette kan være 
signal fra medarbeiderne om at det er behov for at arbeidsmiljøarbeidet får en høyere 
prioritet. 

 

Sit nådde ikke MTI-målsettingen som var satt for Sit i 2021 på 83 poeng og ønsker derfor 
å opprettholde fjorårets mål. Bistand og støtte til avdelinger prioriteres særlig der det er 
særskilte behov. 

- Campustjenester får en MTI på 82, som ikke er helt tilbake til toppnivået i 2019 på 
87 poeng, men fortsatt jevnt over meget godt. Målet for 2022 settes til 83 poeng. 

- Bolig når sin målsetting med sine 82 poeng, og mål for 2022 settes til 83 poeng. 
- Velferd når ikke målet sitt på 85 poeng, men er fornøyd med fortsatt en god skåre 

på 81, og for 2022 opprettholdes MTI-målet på 81 poeng. 
- Fellestjenester når ikke MTI-målet på 84, og går ned fra 83 til 65 poeng. Dette er 

et arbeid som vil ha høy prioritet i 2022, og det er ønske om å finne tiltak som tar 
virksomhetsområdet tilbake til 80 poeng og godt innenfor det som karakteriseres 
som et godt resultat i 2022, målet for 2023 er satt til 83 poeng. 

MTI – målsettinger Sit Campustjenester Bolig Velferd Fellestjenester 

2021 83 86 81 85 84 

2022 83 83 83 81 80 (83 i 2023) 
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Vern mot arbeidsrelatert sykdom og skade 

Bildet som tegnes opp av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i teksten over er 
gjenkjennelig i vårt historiske tallmateriale. Et bærekraftig arbeidsliv søker å skape 
plass til alle uavhengig av alder, bakgrunn og helse. Gjennom å sette inkludering, 
mangfold, samt helsefremming og forebygging høyt på agenda, er det med ønske om å 
kunne unngå arbeidsrelaterte plager, sykdom, skade og ikke minst frafall fra 
arbeidslivet. I dette kapittelet presenteres nøkkeltall og innsikt knyttet til risiko og utfall 
av sykdom og skade: 

 

Arbeidskraften i Sit består av 307 faste ansatte ved utgangen av 2021. Dersom vi 
fordeler faste ansatte på våre virksomhetsområder, jobber ca. 11 % i Fellestjenester, 22 
% jobber i Bolig, 30 % hos Campustjenester og 37 % hos Velferd. Hvis vi ser på hvor 
mange som jobber fast eller midlertidig med en kontrakt på mer enn 20 % er antallet 
395, og hvis vi henter ut oversikt over alle med et aktivt ansattforhold (også 
tilkallingsvikarer, studentmedarbeidere og andre med en lav stillingsandel) er antallet 
totalt 720 medarbeidere.  

 Sit kan med andre ord forvente bransjemessige variasjoner i både helseplager, 
skader, sykefravær, avgangsalder og frafall fra arbeidslivet. En kunnskaps- og 
risikobasert tilnærming godt forankret i våre virksomhetsområder og med bruk 
av Arbeidsmiljøportalen og innsikt fra ulike bransjeprogram vil skape mulighet 
for å jobbe forebyggende og helsefremmende på en god måte. 
 

Kjønnsfordelingen i Sit, både når man ser på faste og midlertidige er om lag 70% kvinner 
og 30 % menn.  

 Høy andel kvinner betyr at Sit kan forvente noe høyere sykefravær og kunnskap 
om kvinners helse og behov i arbeidslivet blir desto viktigere.  

 Samtidig kan Sit forvente høyre grad av skadetilfeller i utvalgte bransjer hvor det 
er høyere relativ risiko forbundet med det fysiske arbeidsmiljøet (helse og 
omsorg, renhold, håndverkere, butikk og kjøkken), og spesielt i kombinasjon med 
yngre arbeidstakere. 
 

Arbeidshelsen omfatter både utbredte helseplager som rammer mange og mer 
alvorlige yrkessykdommer og arbeidsskader som rammer færre. Muskel- og 
skjelettlidelser utgjør den største diagnosegruppen, men psykiske lidelser som 
medisinsk årsak til både sykefravær og uføretrygd har økt mest de siste årene. 
Disse diagnosegruppene står for mer enn 60 prosent av sykefraværet (STAMI, 
2021).  

https://www.arbeidsmiljoportalen.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/inkluderende_arbeidsliv/ia---nyhetsbrev/ia--nyhetsbrev/ia-nyhetsbrev-12022/id2894649/
https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2757495
https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2757495
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Gjennomsnittsalderen for faste ansatte er 46 år, antall ansatte mellom 30 og 60 år er 
jevnt fordelt, og det er noe lavere andel yngre enn 30 og eldre enn 60 år. For midlertidig 
ansatte og tilkallingsvikarer er gjennomsnittsalderen 26 år. 

 Sit består med andre ord av medarbeidere med ulike behov knyttet til alder og 
ulike livsfaser. 

 Sit har mange unge medarbeidere som riktig nok har lav stillingsandel, men som 
er viktig for Sit, og som er i en fase av livet hvor det å bli kjent med rammene for 
et godt og bærekraftig arbeidsliv er ekstra viktig. 
 

Sit har en gjennomsnittlig avgangsalder som gikk opp fra 63,3 år i 2019 til 63,6 i 2020 og i 
2021. Resultatene er beregnet med gjennomsnitt for de ti siste årene. Det siste året er 
det 8 medarbeidere som har gått ut av arbeidslivet, hvor 5 gikk av med AFP, og 3 
medarbeidere gikk av med uførhet (henholdsvis 2 kafemedarbeidere og 1 barne- og 
ungdomsarbeider). 

 Om lag 40 % av nye uføre i Norge i 2019 kom fra helse og omsorgsyrker og 
varehandel, og muskel- skjelettrelaterte plager er den hyppigste 
diagnosekategorien ved uførhet blant sysselsatte over 50 år. I arbeid som er 
kjennetegnet av høy jobbkontroll, rettferdig og bemyndigende ledelse, 
forutsigbarhet og et godt sosialt klima, er sannsynligheten mindre for at 
arbeidstakerne utvikler muskel- og skjelettplager. En god balanse mellom den 
enkeltes reelle arbeidsevne og kravene i arbeidet er en viktig forutsetning for en 
helsebringende og bærekraftig arbeidssituasjon for alle arbeidstakere, men er av 
spesielt stor betydning for personer med et inkluderingsbehov (NOU,2021).  

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2943e48dbf4544b8b5f456c850dcccbe/no/pdfs/nou202120210002000dddpdfs.pdf
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I Sit brukes overtid 3for å kunne møte uventede sesongmessige svingninger, 
kundebehov eller andre uforutsette hendelser i arbeidsmiljøet. Samtidig skal vi jobbe for 
å være innenfor arbeidsmiljølovens grenser for arbeidstid.  

 

I 2021 har bruk av overtid mer enn doblet seg, og utgjør nå 8404 timer som er det 
samme som totalt 4,3 årsverk. Dykker vi inn i tallene, finner HR at de aller fleste 
medarbeiderne har rundt 40 overtidstimer i 2021, og et fåtall medarbeidere i Bolig og 
Campustjenester har noe høyt antall overtidstimer, hvorav 3 medarbeidere har mer enn 
200 timer overtid i hele 2021. Campustjenester og Bolig har fortsatt det største forbruket 
av timer på grunn av sin driftsform og sesongmessige variasjoner knyttet til 
semesterstart og eksamenstid. Det er en sterk vekst i bruk av overtid det siste året hos 
både Campustjenester og Velferd. Disse endringene kan forklares med økte krav og 
rutiner knyttet til smittevern, kombinert med vanskelig bemanningssituasjon med lav 
tilgang på kvalifiserte medarbeidere som en konsekvens av pandemien.  
 
 Forskning viser sammenheng mellom lange arbeidsdager/økter og økt 

ulykkesrisiko, redusert ytelse og en rekke plager og helseutfall (STAMI 2008). En 
god og ansvarlig arbeidstidsordning som også omfatter tidspunkt på døgnet og 
ukedager for når man jobber, samt hensyn til totalbelastningen, vil med stor 
sannsynlighet være med å gi utsatte medarbeidere en opplevelse av at kravene 
ikke blir for store i arbeidshverdagen, og forebygge uønskede utfall.  

 

 

 
3 Rapportene over overtid viser primært innrapportert overtid etter tariff (7,5t pr dag, og 37,5t pr uke (alle 
ansatte)). 
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Sit har registrert 2 medarbeidere på arbeidstrening i 2021. Det er en nedgang fra 
tidligere år og vår målsetting om rundt 10 fordelt på alle virksomhetsområder. 
Erfaringene med tidligere kandidater har i stor grad vært positive. Det oppleves at både 
samarbeid og leveransene fra kandidatene er gode, og at ordningen bidrar til læring og 
utvikling for avdelingen så vel som for kandidatene. 

 Mangfoldig rekruttering, tilrettelegge for arbeidstrening, og god ledelse av 
mangfold er forbundet med økt attraktivitet og mer variert arbeidskraft med 
bredere kompetanse. Resultatet blir ofte at virksomheter lykkes bedre med å 
skape et inkluderende arbeidsliv med økt fleksibilitet, robusthet og lønnsomhet 
(IMDI, 2021). 
  

Målet for Sykefraværsarbeidet er, i tråd med det nasjonale målet, å redusere 
gjennomsnittet med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet i 2018. Sykefraværet i Sit 
var i 2018 på 8,2%, og en 10% reduksjon vil tilsvarer et fravær på rett under 7,4 % i 2022. 
Grafen under viser utviklingen i det totale sykefraværet i Sit: 

 

 

Grafen viser at sykefraværet i 2021 var 7 %, som er en nedgang fra 8 % i 2020, og Sit når 
da det langsiktige sykefraværsmålet ett år før tiden. Mens sykefraværet i Sit går ned det 
siste året, ser vi at det pr. 3. kvartal 2021 derimot opp nasjonalt. Dette gjelder de fleste 
næringer, men med enkelte unntak slik som for overnatting og servering (NAV, 2021).  

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/arbeidsutproving/arbeidstrening
https://www.imdi.no/mangfold-i-arbeidslivet/strategi-og-ledelse/mangfoldsledelse/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk/sykefravar
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Generelt har de nasjonale sykefraværstallene historisk sett ligget 1-2 prosentenheter 
lavere enn i Sit. Denne forskjellen i sykefravær kan trolig til dels forklares med den 
høyere kvinneandelen i Sit, og at en stor andel av årsverkene i Sit er hos bransjer som 
kjennetegnes med noe høyere sykefravær. Når vi ser på utviklingen hos våre 
virksomhetsområder går sykefraværet ned i Bolig og Campustjenester og for Velferd og 
Fellestjenester, har fraværet økt:  

• Sykefravær i Velferd for 2021 på 8,2 % har gått opp fra i fjor, primært i form av en 
forventet økning relatert til pandemien og korttidsfravær. Mange i Velferd jobber i 
barnehagesektoren og fraværet i Sit ligger innenfor det som kan   ansees som 
normalområdet for barnehager nasjonalt.  

• Bolig har et sykefravær som går ned fra 8,1 til 4,9 % i 2021. Bakgrunnen for 
nedgangen kan til dels være at en del har jobbet hjemmefra, og da kan terskelen 
være høyere for å melde seg syk. Nedgangen forbindes også med innsatsen som er 
lagt ned i arbeidsmiljøarbeidet det siste året. Bolig er sammensatt av mange 
bransjer, dog ligger fraværet nå på linje med tall man kan finne for sammenlignbare 
bransjer som elektrisitet, vann og renovasjon, en god del lavere enn for 
rengjøringsvirksomheter, og noe høyere enn for typiske kontorarbeidsplasser. 

• Kafe har en nedgang til 7,9 % i 2021, og her ser vi at sykefraværet for 
serveringsvirksomheter nasjonalt over tid har ligget på rundt 6 %. Også nasjonalt har 
sykefravær gått ned i bransjen i 2021. For kafe har det siste året vært kjennetegnet 
av høy grad av usikkerhet, permitteringer og stadige endringer i arbeidsmiljøet. Her 
blir det spesielt viktig å se nærmere på hva som ligger i denne nedgangen og hva 
som blir viktige tiltak i året som kommer for å bygge robusthet, og å forebygge 
uhelse og sykdom. 

• Fellestjenester fortsetter den noe langvarige økningen i sykefravær, og er i 2021 på 
6,6 %. Når vi ser på nasjonale fraværstall for typiske kontorarbeidsplasser slik som 
administrative tjenester, IKT, informasjon og kommunikasjon så ligger disse tallene 
ganske flatt på rundt 3 % (+/- ett prosentpoeng), Fellestjenester er et 
virksomhetsområde med få medarbeidere hvor enkeltpersoners fravær gjør større 
utslag på fraværsprosenten, og her er det langtidsfraværet som utgjør den største 
andelen, og som også er den som vokser mest. Det blir spesielt viktig å prioritere IA-
arbeid i 2022, både for å hjelpe medarbeidere som er sykemeldt tilbake til jobb, og 
for å forebygge ytterligere rekruttering til fravær. 

I 2021 har Sit en økning i korttidsfravær knyttet til luftveisinfeksjoner på lik linje med 
andre virksomheter, og det er for langtidsfraværet hvor det fortsatt er størst 
forebyggingspotensial. Langtidsfraværet er ofte snakk om livsstilssykdommer og 
arbeidsrelaterte sykdommer relatert til muskler og skjelett og den psykiske helsen. For 
å jobbe godt med denne tematikken er det viktig å legge vekt på faktorer som motiverer, 
og som samtidig er med på å skape helse og forebygge helseplager som kan utvikle seg 
til sykdom og frafall fra arbeidslivet.  

Vektet målsetting for sykefravær i Sit for 2021 ble beregnet til 6,5 %. Dette var muligens 
noe ambisiøst, men samtidig sier det noe om at virksomhetsområdene har tro på sitt 
arbeidsmiljøarbeid. Nytt sykefraværsmål for 2022 settes til < 7 %. 
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Forbedringssystemet i Sit har 29 registrerte saker i 2021 som er en markant nedgang 
fra 70 i 2020. Alle virksomhetsområdene og byene har benyttet systemet i 2021 til å 
melde inn ulike typer saker, men det er gjerne personskader som meldes hyppigst. Av 
alle saker meldt i 2021, er det 9 saker som omhandler personskader med fravær (se 
tabell). Av de 9 sakene som er meldt er det 4 kuttskader, 4 fallulykker og 1 øyenskade 
med sprut av varm matolje. Avvik følges opp av ansvarlig leder, og meldes til HMS-
forum. Alvorlige eller viktige prinsipielle saker behandles også i AMU. Erfaringene med 
systemet i Sit tilsier at det fortsatt er behov for å prioritere både systemforbedringer, 
mer opplæring, samt å jobbe med dette som handler om kultur og holdninger for å sikre 
en god meldekultur, god og riktig saksbehandling og læring.  

Statistikk fra Forbedringsystemet 2021 

Sakstyper Totalt meldte saker i 2021 Antall saker med 
personskadefravær 

Brann / branntilløp 1  
Farlig forhold  2 1 
Forbedringsforslag 1  
HMS-avvik  8 5 
IK-mat 1  
Kvalitetsavvik 3  
Personvern 2  
Uønsket hendelse 11 3 
Totalsum 29 9 

 

Vern av ytre miljø, og hindre forurensing og overforbruk 
Sit har i 2021 jobbet med å følge opp strategien knyttet til markedsorienterte og 
bærekraftige tjenester. Vesentlighetsanalysen fra 2020 sier noe om hvilke 
bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss, og hvordan vi ønsker å måle disse. Dette 
arbeidet skaper stolthet og engasjement i store deler av Sit, og veldig mange tiltak er 
igangsatt og under planlegging. En del av bærekraftsmålene peker særskilt på å hindre 
forurensing og overforbruk. Sit har i 2021 opprettet en nettside som omtaler dette 
arbeidet, og som gir et helhetsbilde på hvordan det jobbes i Sit. Det er også jobbet med å 
etablere rapportering og sertifisering på dette området. 

 

  

https://www.sit.no/om-sit/miljo
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Ledelsens gjennomgang av HMS-systemet 
Her er en oppsummering av hovedtrekkene i evalueringen fra de ulike 
virksomhetsområdene: 
 

Bolig evaluerer året: 

- På grunn av koronasituasjonen er opplæring utsatt inntil videre. Flere har behov 
for lovpålagt HMS-opplæring. 

- Alle ansatte har vært inkludert i smittevernarbeidet og bidratt til gode løsninger 
gjennom lite nærkontakter (arbeid i kohorter og hjemmekontor). 

- Alle ansatte har vært involvert i arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging av MTI fra 
2020. Det har vært jevnlige møter mellom Boligdirektør, Verneombud og 
Tillitsvalgt med fokus på MTI som sikret dialog og forståelse mellom ledelse og 
ansatte. 

- Den største utfordringen/risikoen i 2021 har vært koronasituasjonen. Det har gitt 
oss en del erfaring med risikovurdering som kan brukes på andre områder. 

- Arbeidet med anskaffelse digitalt stoffkartotek er ikke avsluttet og 
videreføres/fullføres i 2022.  

- Arbeidet med nytt boligsystem har lagt beslag på store personalressurser. Flere 
ansatte har vært involvert i testing og utvikling. Boligsystem tas i bruk fra februar 
2022.  

- Forbedringssystemet er tatt i bruk, men ikke i den grad vi ønsker. Dette arbeidet 
vil bli videreført i 2022. 

Året sett under ett: Ansatte har vist stor omstillingsevne og ansvarlighet i den 
utfordrende situasjonen vi har vært, og er i, under koronapandemien. Til tross for alle 
utfordringene og endringene dette har medført, har studentene sagt seg svært fornøyde 
med oss gjennom en svært god kundetilfredshetsmåling. Det uttrykkes tilfredshet med 
hvordan oppfølgingen av MTI-undersøkelsen blir håndtert, og det ser vi igjen i våre 
resultat. I tillegg har sykefraværet gått ned fra 2020 (8,1%) til 4,9 % i 2021.  

 
Velferd evaluerer året 

- HMS-forum har i perioder hatt hyppigere møter for løpende å håndtere behov hos 
medarbeidere og behov i forbindelse med pandemien. Psykisk helsetjeneste fikk 
ny leder i 2021 som gikk inn i dette fora. Barn mangler verneombud, og dette blir 
etablert i 2022.  

- Velferd har behov for obligatorisk HMS-opplæring hos både ledere og nye 
verneombud som må følges opp i året som kommer.  

- Det er gjennomført prioriterte kurs som førstehjelpskurs med AktiMed. 
- Det har vært en del sykdom og fravær i året som har gått som har vært knyttet til 

pandemien. Både i form av smittetilfeller og karantene hos medarbeidere og 
familiemedlemmer. 
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- Velferd har jobbet med mange prosjekt og aktiviteter for å ivareta studenthelsa 
under pandemien. Både studentsenter, IME og Sit Labs. Studentmedarbeiderne er 
kurset og er en del av HMS-organiseringa.  

- Etterspørselen fra studentene på de ulike tjenestene har vært stor. Det har vært 
jobbet med og det jobbes med å se på andre måter å nå ut til studentene og løse 
oppgavene på.  

- Pandemiens har ført til stadig endrete behov for justeringer i smittevern og 
tjenestetilbudet har blitt endret i tråd med dette. Dette har blitt godt håndtert. 

- Velferd er fornøyd med en MTI-undersøkelse med mange gode resultat godt 
innenfor målområdet (>70). De fleste avdelingene har gått gjennom resultatene 
og er klar til å begynne å se nærmere på sine forbedrings og bevaringsområder. 
Nærledelse, positive utfordringer i arbeidet, et godt sosialt klima ser vi at vi har 
lykkes med å bevare, mens balansen mellom jobb og fritid, og krav og kontroll 
blir viktig å jobbe videre med i 2022.  

- Det er meldt 9 saker i forbedringssystemet i 2021, alle fra barnehagene, 4 handlet 
om smittevern eller bemanning under smittevern, 3 handlet om sykdom eller 
skade hos barn. I Velferd er det ønske om både håndbøker og et 
forbedringssystem som er egnet for bransjespesifikke krav, tilgjengelig for 
ledere å være redaktør for, og som er lett tilgjengelig og brukervennlig for 
medarbeidere. 

Året sett under ett: 2021 har på nytt vært et år hvor mye arbeidsmiljøarbeid har 
konsentrert seg om å best mulig ivareta studenter og medarbeidere. Det har vært 
krevende, har vært en del nybrottsarbeid, men det har også vært utviklende og absolutt 
meningsfylt. I 2022, blir det viktig å jobbe godt med smittevern for å håndtere mulig høyt 
korttidsfravær, men også belastningene av en lang pandemi. 2022 blir også et år for å 
jobbe med kultur og strategi for å se hvordan vi skal levere tjenester fremover.   

 
Campustjenester evaluerer året 

- HMS-forum har hatt 4 møter hvor viktige saker og HMS-arbeidet følges opp. 
Forskjellige byggeprosjektene tatt inn og orientert om i HMS-forum.  

- Ledere og ansatte har deltatt på Sits strategiprosess, og det er gjennomført 
samlinger for lederutvikling. Det var god deltakelse på kulturfestivalen. 
Workplace og HMS-håndboken er brukt for å gi løpende og god informasjon til 
våre medarbeidere. 

- Det er gjennomført operasjonelle beredskapsmøter i etterkant av Sits sentrale 
beredskapsmøter. Det er gjennomført flere risikovurderinger ved samtlige 
avdelinger og utarbeidet tiltaksplaner i etterkant.  

- Avvikssystemet har ikke vært brukt i tilstrekkelig grad, og her bør vi se på hva 
som kan gjøres for å øke avviksrapporteringen  

- Sit Campustjenester fikk gode resultater på årets medarbeiderundersøkelse hvor 
90 % av de ansatte valgte å besvare. Årets KTI ga også et meget godt resultat. Vi 
ser at ledertrening gjennom flere år har gitt resultater, og vi skårer spesielt godt 
på oppfølging og informasjon fra nærmeste leder.   
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Året sett under ett: Året 2021 ble et år preget av koronapandemien. Det har vært flere 
runder med permitteringer av ansatte, og stengte avdelinger. Før studiestart i august 
ble det i Sit Kafe gjennomført innfasing av ledere og ansatte i samarbeid med Mind. To 
dager ble satt av til å arbeide med tilbakekomst av ledere og ansatte. Sit. Videre vil 
ledertrening og oppfølging av ledelse vil være prioritert. Campustjenester ønsker å 
vektlegge arbeidet med sykefraværsoppfølging og Grønt Kort i året som kommer. I Sit 
Kafe legges det til rette for at arbeidstakere som skal tilbakeføres i arbeid får 
arbeidspraksis, og Sit Kafe går inn i samarbeid om Trøndelagsmodellen der målet er å 
få flere som har falt litt utenfor systemet utdannet til fagarbeidere. Sit Trening vurderer 
en mulighet for å hjelpe en person gjennom systemet for å kunne ta fagbrev. 

 
Fellestjenester evaluerer året. 

- Fellestjenester har jobbet en del med forståelse for roller og ansvar knyttet til   
vår drift og fremtidens Sit. Det er en del organisatoriske endringer hos oss, og 
grunnleggende HMS-opplæring til både nye ledere og medarbeidere som leder 
prosjekt og prosesser som har stor innvirkning på medarbeiders arbeidsmiljø blir 
viktig.   

- Det er gode strukturer og systemer innen HMS, men det er litt vanskelig å få 
oversikt, og finne oppdatert informasjon, så her kan vi gjerne samordne og 
forenkle. Kanskje kan det være lurt å plukke ut noen tema å se litt på tolkning og 
praktisering, for eksempel arbeidstid og overtid.  

- Forbedringssystemet har vi et potensiale å jobbe mer med, både å få det til å 
være egnet, få inn saker som gjør at vi tar systemet i bruk.  

- Beredskapsarbeid og tiltaksbyrde knyttet til pandemien bidrar ytterligere til 
opplevelsen av høye krav og dårligere balanse mellom jobb og fritid. Dette får 
ringvirkninger for våre medarbeidere, men også organisasjonen. 
Risikovurderinger, tydelige prioriteringer i hverdagen og i utviklingsarbeid, og 
viktigheten av et godt og støttende sosialt klima blir også spesielt viktig i   2022. 

- Det er ikke alltid samsvar mellom hva MTI-resultatene sier om forebygging og 
helsefremming og hva man opplever at fokuset er i hverdagen. Vi må bruke tid på 
å snakke med medarbeidere om hvordan de opplever arbeidshverdagen, og få 
innsikt i behovene. Det foregår mye godt arbeidsmiljøarbeid i praksis, men det er 
ofte så høy arbeidsbelastning at det av og til blir litt krevende å finne tilstrekkelig 
tid til den systematiske jobbingen. 

- Arbeidsplassutforming og finne gode arbeidsformer har vært viktige tema i året 
som har gått. Både med tanke på hjemmekontor og ombygging og prosjekt knyttet 
til våre lokaler på Gløshaugen. Dette er tema som vil følge oss også langt forbi 
2022. 

 
Året sett under ett: Fellestjenester har urovekkende MTI-tall, og resultater knyttet til 
balansen mellom jobb-krav og ressurser. I året som kommer må vi jobbe videre med å   
se på hvem Fellestjenester skal være? Hvordan samarbeider vi internt og med 
organisasjonen? Trivsel, fellesskap, anerkjennelse, kultur og verdier i blir viktige tema 
for å legge til rette for hvordan vi skal ha det. HMS-forum blir viktig for å peke på felles 
satsningsområder, og tema som vi må jobbe mer systematisk med? Større grad av 
automatisering og forbedring på internkontrollsystemene og rapportering av nøkkeltall, 
for eksempel sykefraværsrapport er også et høyt ønske fremover. 
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AMUs uttaler seg om HMS-arbeidet  
 
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 
smitteverntiltak gjort at hyppige beredskapsmøter, samarbeid på tvers av avdelinger og 
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.  

 
I årsrapporten for 2020 ble det pekt på 4 satsningsområder. Dette kapittelet peker på 
viktige prioriteringer knyttet til disse temaene i 2022. 

 
Morgendagens arbeidsliv 
I 2021 fikk vi en smakebit på livet etter pandemien, hvor vi begynte å se konturene av hva 
tiden har betydd for kunder og medarbeidere. Ikke bare har Sit skapt nye tjenester, men 
også benyttet nye arbeidsformer for å levere tjenestene. Sit har begynt å vurdere 
hvordan fremtidens kontorarbeidsplass kan se ut, og det skal utforskes videre i lys av 
endringer i behov og lovverk. Pandemien og dens konsekvenser er likevel bare en av 
mange utfordringer i arbeidslivet som Sit har navigert i, slik som det grønne skiftet, det 
teknologiske skiftet, den fremtidige pensjonsutfordringen, og økende forskjeller, 
utenforskap og inkludering. Sit har også en ny visjon og en ny strategi som er viktig for 
hvordan vi planlegger, prioriterer og gjennomfører våre aktiviteter i året som kommer. 
AMU er opptatt av at kultur og verdier blir et prioritert og viktig tema som vil forme 
hvordan vi forstår vår kontekst, og etablere praksis som hjelper oss å nå målene våre. 
Kulturfestivalen i november kom som en vitamininnsprøyting til store deler av 
organisasjonen, både faglig og sosialt. Det videre arbeidet med kultur og verdier vil få 
betydning for hvordan vi utvikler organisasjon, og rollene våre som, ledere, verneombud 
og medarbeidere.  

 

HMS og ledelse i endringsprosesser 

AMU er stolt over hvordan medarbeidere, verneombud og ledere har tilpasset seg, 
samarbeidet og tålt stadige endringer i året som har gått. Det hadde ikke vært mulig 
uten åpenhet, dialog og vilje til å lete etter gode løsninger sammen. Med usikkerhet og 
endringer blir det spesielt viktig å skape trygghet og felles forståelse. Roller og ansvar, 
samhandling og fremtidstro blir spesielt viktig i denne sammenhengen. Her er det viktig 
at ledelsen jobber målrettet med å skape sunne omstillingsprosesser, ikke minst 
prioriterer tidlige avklaringer, løpende dialog, konstruktiv håndtering av forskjellighet, 
vurdering av risiko, løpende kompetanseheving etter behov, og ikke minst at de tar med 
seg verneombud og medarbeiderne tidlig i større endringsarbeid.  

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/omstilling/
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AMU mener at det blir viktig å prioritere å videreutvikle HMS-systemet på en måte som 
sikrer nødvendig opplæring til ledere og verneombud, håndbøker som ivaretar lokale 
bransjespesifikke behov, og et forbedringssystem som er egnet og fungerer godt. 

 

Forbedring og avvik 
Nedgangen i melding av saker i forbedringssystemet i 2021 handler delvis om at store 
deler av året har vært utenfor «normalen» med mange endrede rammer, og for mange 
også høyere krav i arbeidshverdagen. Systemmanglene og behovet for kompetanse 
beskrevet i årsrapporten bidrar også til å forklare bruken av systemet. AMU mener at 
det blir viktig å forsøke å ta normaliteten mer tilbake i 2022, reetablere og utvikle det 
systematiske HMS-arbeidet slik at melding og håndtering av forbedringsforslag og avvik 
i økt grad bidrar til læring og utvikling 

 

Inkludering og mangfold 

AMU er fornøyd med mange gode resultat på årets medarbeiderundersøkelse, og at 
sykefraværet har gått ned i 2021. Likevel ser AMU med bekymring på utviklingen i 
medarbeideropplevelsen i enkelte deler av organisasjonen, og når det gjelder enkelte 
tema. Mange har kjent på en økt belastning eller slitasje som følge av det siste året. 
Psykisk helse, inkludert AKAN, blir et viktig tema i 2022. Sit må jobbe for å sikre en god 
balanse mellom jobbkrav og ressurser og en god balanse mellom jobb og fritid. AMU 
ønsker å legge vekt på et motiverende, tilpasset, systematisk og forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid ute i avdelingene i Sit. Her blir nær og god dialog mellom leder og 
medarbeider, og gode sykefraværsrutiner viktige. Det blir også viktig å håndtere 
korttidsfravær i forbindelse med pandemien i året som kommer på en måte som 
ivaretar enkeltmennesker så vel som at det opprettholder drift. 

 

HMS-årsrapport for 2021 er behandlet i AMU 22.01.2022 
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