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Formål og saksfremstilling 

Henvisning til relevant lovverk: 
Arbeidsmiljøloven § 3.1 punkt 1 stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: 

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte. 

 
Bakgrunn 
Det medisinske fakultet besluttet våren 2021 å gjennomføre Arbeidsmiljø- og 
arbeidsklimaundersøkelsen ARK samlet for hele fakultetet våren 2022. Sist gang fakultetet 
gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse var i 2013/14 (ved to av instituttene og 
fakultetsadministrasjonen).  
 
UiO tok i 2009 initiativ til å samarbeide med UiB, UiT og NTNU om å utvikle en 
arbeidsmiljøundersøkelse for vår sektor, laget av våre forskere. ARK brukes i dag av 19 
norske og 2 svenske universitet og høyskoler. NTNU har nasjonal prosjektledelse og 
koordinering. 
 
ARK foregår i prosesser over ett til tre år. Ett ledd i denne prosessen er en 
spørreundersøkelse som alle ansatte blir invitert til å besvare. I denne undersøkelsen rettes 
fokus mot viktige arbeidsmiljøforhold. Rapporter fra spørreundersøkelsen danner grunnlag 
for medvirkningsprosesser der en i fellesskap skal finne fram til områder som skal utvikles, 
og tiltak som bidrar til den ønskede utviklingen. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Resultatene for hele fakultetet legges fram for fakultetsstyret til orientering.  
 
Svarprosenten var på 66 %, noe som er litt over UiOs svarprosent (64%) og litt under 
gjennomsnittet for Universitets- og høyskolesektoren (67%).  
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De overordnede resultatene for fakultetet er positive. De laveste skårene ligger ikke lavt 
(3,4/3,5 på en skala der 1 er lavest og 5 er høyest (mest positivt). Se vedlagte rapport.  
 
Spørreundersøkelsen er ikke målet med prosessen, det er kun et verktøy for dialog om 
arbeidsmiljøfaktorer. Rapportene jobbes videre med i hver enkelt enhet, der man diskuterer 
resultatene, om det er andre forhold som påvirker arbeidsmiljøet enn de som kom fram i 
spørreundersøkelsen. Hver enhet skal komme fram til en tiltaksplan som skal følges opp fram 
til neste spørreundersøkelse om 3 år.  
 
Saksgang:  

- Resultatene ble presentert for hele fakultetet i et allmøte 15.3 og for IDF 19.4 
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Vedlegg: 

- Rapport fra spørreundersøkelsen for Det medisinske fakultet 
- Oversiktstabell over spørsmål, svaralternativer og vitenskapelige referanser som 

ligger bak spørsmålene 


