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Vår bakgrunn former hvordan vi ser oss selv 
og andre
Slik «Akademia» ser meg Slik jeg ser  «Akademia» 



Viktig å tenke på når sikkerhet skal 
mbalanseres



UiO
• Over 128 bygg
• Eide, leide og delte
• 8000 ansatte
• 30 000 studenter
• 6 Campus
• Ett av  Nord-Europas største 

AAK anlegg
• 5000 aak dører
• Døgnbemannet Vakt og 

alarmsentral
• Driftsoppgaver og 

securityoppgaver
• Mye innleide vektere



Enormt spenn i 
virksomhet
• Utdanner filosofer og 

tannleger
• Drifter museer og 

dyrestaller
• Lesesaler til 

syklotroner
• Fra klasserom til 

studentkjellere
• Primærvirksomhet + 

2000 arrangement 



Enhet for HMS og 
beredskap
• 6 ansatte (3 på HMS og 3 

på SoB)
• Stabsorganisert under 

Universitetsdirektøren
• Satsning på 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap etter 22 juli 



Utfordringer
• akademisk frihet 

• Trumfer alltid sikkerhet
• Holdning til all sikkerhet

• Gjelder ikke for meg…
• Utfordrende natur

• Akademias trass
• Perfekt ikke alltid godt 

nok
• Valgte ledere på de tre øverste 

nivåer
• alt må forankres hos alle

• Litt manglende 
sikkerhetsfaglig forståelse
• Sikkerhet langt unna 

Primærvirksomheten



Akademias natur trumfer 

ofte den tradisjonelle TMO 

tankegangen

• Forstår ikke sikkerhet og 

bruker det feil/for sent

• Ser ikke gevinstene av 

sikkerhet

• Ingenting får konsekvenser

• Mission focused lager bobler 

på sikt





For det alller første
What`s in it for me?



En liten vri…
Sikringstiltak – Personlig sikkerhet



Utstyr

Ferdigheter

Taktikk

Mindset



Utstyr

Ferdigheter

Taktikk

Mindset



Fra premissgiver til personlig rådgiver for alle ledere 
på alle nivå



Både ROS og VTS!



Verdivurdering OG Prioritering!



Smittevern stengte bygg!Beredskap utover 2 timer!

Drahjelp fra erfaringer etter Covid 19



Takk for 

oppmerksomheten!

kenneth.nielsen@admin.uio.no


