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Policy för en god arbets- och studiemiljö
Örebro universitets policy för en god arbetsmiljö ska ligga till grund för
arbetet med alla typer av arbetsmiljö- och hälsofrågor. Målen med Örebro
universitets policy för arbets- och studiemiljön är att Örebro universitet ska
vara en modern och attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och
medarbetare har en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta
innebär att vår verksamhet ska vara inspirerande, säker, utvecklande och
tillåtande samt fri från diskriminering och trakasserier. Medarbetare och
studenter ska vara delaktiga och kunna påverka sin arbetsmiljö. Örebro
universitet ska ha ett professionellt förhållningssätt som utmärks av respekt
mellan ledare, medarbetare och studenter, samt för oliktänkande och
mångfald. En dialog ska kontinuerligt föras mellan chef och medarbetare för
att förhindra att ohälsa uppstår.

Arbetsmiljöarbetet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Örebro universitet bedrivs i
samverkan mellan chefer, medarbetare och studenter. Det innebär att vi
undersöker, bedömer risker, åtgärdar, följer upp och förebygger för att
uppnå en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett
kontinuerligt arbete som sker i varje arbetsgrupp och är en naturlig del i det
dagliga arbetet. Alla medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta
i de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Örebro universitets arbetsmiljöarbete är en integrerad del i all
verksamhetsplanering samt ska ske så nära verksamheten som möjligt.

Ansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och är skyldig att vidta åtgärder
för att förebygga ohälsa och olycksfall. Rektor har det övergripande
arbetsmiljöansvaret och kan fördela arbetsmiljöuppgifter inom universitetet
(Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet), vilket universitetet
har en rutin för.
Respektive chef driver det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sitt område
och har kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och
hanteras. Chefen har också kunskaper om hur diskriminering och
trakasserier förebyggs och hanteras om de uppstår.

Chefer sätter upp mål för att främja en god social och organisatorisk
arbetsmiljö inom arbetsgruppen. Arbetstagare och studenter följer de
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riktlinjer som finns och håller sig informerade om arbetsmiljöarbetet. På det
sättet medverkar de till att vi får en god arbetsmiljö.

Så uppnår vi en god arbets- och studiemiljö
Med arbetsmiljö menas allt som påverkar oss i arbetet. Det kan t ex vara
arbetsmetoder, mänskliga kontakter och samarbete, arbetsorganisation,
maskiner, kemiska produkter samt inredning och lokaler. Det innebär att
varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens och att en god
arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Örebro universitets ledning,
medarbetare och studenter.
Att uppnå en god arbets- och studiemiljö inom Örebro universitet innebär
bland annat att:
-vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön, där riskanalys genomförs en gång
per år och redovisas i verksamhetsplaner,
-vi har en företags- och studenthälsovård för medarbetare och studenter,
-vi har riktlinjer och rutiner för rehabiliteringsarbetet,
-vi har en säker hantering och kontroll av kemikalier och andra skadliga
ämnen,
-vi har en handlingsplan vid oväntade svåra händelser (kris), för systematiskt
brandskyddsarbete samt anvisningar och åtgärder för hot- och
våldssituationer vid Örebro universitet,
-skyddsronder ska genomföras regelbundet,
-vi strävar efter att vara en jämlik och jämställd arbets- och studieplats,
-vi har en organisation för studiemiljösamordning för att belysa studenternas
miljö,
-vi främjar arbetet för att motverka kränkande särbehandling,
-vi arbetar med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som både
arbetsgivare och utbildningsanordnare,
-vi har en policy för skadligt bruk,
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-vi har rutiner för rapportering av arbetsskador och tillbud,
-varje chef årligen genomför personal- och utvecklingssamtal,
-vi ger varje medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin hälsa genom vårt
friskvårdsprogram.
Våra policys, riktlinjer och andra dokument om arbets- och studiemiljö
återfinns på Örebro universitets hemsida samt intranät.
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