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SINTEFS STYRINGSSYSTEM
– vårt rammeverk

SINTEF har et felles styringssystem for styring av virksomheten.

Systemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 og ISO 45001:2018. Akkreditert virksomhet er i tillegg 
sertifisert i henhold til ISO 17020:2012, ISO 17025:2005 eller ISO 
17065:2012.
Systemet tilfredsstiller gjeldende myndighetskrav, forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), 
krav fra oppdragsgivere, samarbeidspartnere, og de krav SINTEF selv har til 
sin virksomhet.

Ledelsessystemet består av politikker, prosesser og krav som støtter
oss i å:
- gjennomføre oppgavene sikkert og effektivt.
- nå våre mål og skape gode resultater.

Gjeldende versjon av SINTEFs styringssystem inklusive eventuelle lokale 
tillegg er tilgjengelig for alle medarbeidere på intranettet.

SINTEFs styringssystem er prosessorientert, gruppert i ledelses-, kjerne- og 
støtteprosesser. Alle prosessene har et klart definert prosesseierskap.

Styringssystemet danner grunnlag for styring på alle nivåer i 
organisasjonen og består av prinsipper, politikker, prosesser, definerte 
roller og ansvar.

Alle medarbeidere i SINTEF har et ansvar for å fremme forslag til 
forbedringer i systemet på bakgrunn av hendelser og erfaringer som 
gjøres, både innenfor eget og andres ansvarsområde.

Alle medarbeidere i SINTEF skal etterleve styringssystemet, i tillegg til å 
følge nasjonale lover og forskrifter.
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Styringssystemet – en oversikt
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Dette er vi – ledelsesprosessen

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon. Vi bidrar til 
verdiskapning og utvikler løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer. 
Vi kommuniserer kunnskap, løsninger og anbefalinger aktivt og modig.

Mål

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og våre kunders behov, tar vi i bruk 
den beste kompetansen fra hele SINTEF.

• SINTEF skal ha et rikt flerfaglig samarbeid på tvers i
organisasjonen. Vi anerkjenner samarbeid og intern mobilitet

• Vi skal dele kunnskap, relasjoner og beste praksis
• Vi skal framstå med en tydelig og enhetlig profil
• SINTEF skal ha en organisering som legger til rette for

effektivt samarbeid og god ressursutnyttelse

Vi etterlever våre grunnverdier og har en kultur preget av tillit og 
forpliktelse overfor felles mål og strategier.

Marked og virksomhetsområder

Vi utvikler løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å 
være ledende innenfor våre satsningsområder:

• Fornybar energi, klima- og miljøteknologi
• Olje og gass
• Havromsteknologi
• Helse og velferd
• Muliggjørende teknologier
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Sertifikater og akkrediteringer

SERTIFISERINGER 1

ISO 9001:2015 SINTEF er sertifisert av DNV 
GL Utløp 20.02.2023

ISO 14001:2015 SINTEF er sertifisert av DNV 
GL Utløp 20.02.2023

ISO 45001:2018 SINTEF er sertifisert av DNV GL 
Utløp 20.02.2023

AKKREDITERINGER

Institutt Akkrediteringsnummer Standard

SINTEF Community TEST 107 NS-EN ISO 
17025:2005

SINTEF Community CAL 014 NS-EN ISO 
17025:2005

SINTEF Community PROD 007 NS-EN ISO 
17065:2012

SINTEF Digital INSP 059 NS-EN ISO 
17020:2012

SINTEF Ocean TEST 264 NS-EN ISO 
17025:2005

SINTEF 
Manufacturing 

TEST 272 NS-EN ISO 
17025:2005

LABORATORIER SOM VURDERER AKKREDITERING

Institutt Laboratorium/avdeling Standard

SINTEF Industri Massespektrometri / Avdeling 
Bioteknologi og nanomedisin

NS-EN ISO 
17025:2017

SINTEF Energi SINTEF Energy Lab NS-EN ISO 
17025:2017

LEVERANDØRKVALIFISERINGER

EPIM JQS

Achilles JQS

Achilles TransQ

Achilles Utilities NCE

Achilles Power & Tech

1 ISO-sertifikatene omfatter ikke SINTEF Manufacturing AS, SINTEF Molab AS, og SINTEF TTO AS. 8



Verdier, ledelse, etikk og samfunnsansvar

Verdier

Vi praktiserer og fremmer grunnverdiene ærlighet, raushet, mot og 
samhold. Vi driver verdiskaping i samspill med andre.
Grunnverdiene definerer våre ambisjoner og vårt handlingsrom i dette 
arbeidet, og de skal synliggjøres i vårt virke.

Ledelse i SINTEF

Alle roller i SINTEF medfører å ta ledelse, enten delegert i form av 
oppgaver, som prosjektleder eller prosjektmedarbeider, eller formalisert 
gjennom linjeledelse. Felles for all ledelse er å forstå det selvstendige 
ansvaret som hver og en har, og hvordan dette ansvaret samspiller med 
andre roller og ansvarsområder.

Ledere i SINTEF arbeider for en kultur som kjennetegnes av 
grunnverdiene.

Ledelse i SINTEF utøves i henhold til SINTEFs ledelsesprinsipper.

Etikk og samfunnsansvar

SINTEF har en tydelig etisk plattform. Vi etterlever god forskningsetikk, 
forretningsetikk og relasjonsetikk i vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer gjennomgås årlig for å sikre at de til enhver tid er 
tilpasset samfunnsutviklingen og aktuelle problemstillinger for SINTEF.

Fundamentet for etikk i SINTEF er vår visjon og våre grunnverdier.

I tillegg bygger vår etisk forståelse på følgende moralske prinsipper:

• Menneskeverdprinsippet
• Føre-var-prinsippet
• Rettferdighetsprinsippet
• Nytteprinsippet

SINTEFs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og engasjerte i SINTEF, 
samt for medlemmer av styrende og kontrollerende organer i egenskap av 
tillitsvalgte. Innleid personell skal skriftlig akseptere retningslinjene. 

SINTEF har sluttet seg til både FNs Global Compact og Transparency 
International. Prinsippene som er vektlagt i disse organisasjonene er 
førende for vår forretningsetikk. SINTEFs forskningsetikk bygger på de 
nasjonale etiske komiteers regelverk, prinsippene som fremmes av 
European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), samt 
internasjonale konvensjoner som Vancouver konvensjonen (o.a.)
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Ærlighet
• Har integritet, er åpen, lojal og til å stole på
• Kommuniserer godt og aktiv, også om det vanskelige
• Er tydelig på krav, forventning og tilbakemelding

Mot
• Utvikler ambisiøse og inspirerende mål
• Tar beslutninger og innrømmer feil
• Tar tak i det som er vanskelig

Raushet
• Ser, lytter og anerkjenner
• Utfordrer og utvikler
• Respekterer ulikhet, gir frihet og ansvar

Samhold
• Bygger lag og gjør andre god
• Tar ansvar for eget lag og helheten
• Skaper rom og inkluderer

Ledelse i SINTEF – Ledelsesprinsippene er basert på våre 
grunnverdier
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HMS-seksjonen:
• Forvaltningsansvar på 
konsernnivå
• Bistand til arbeidsgiver, 
arbeidstaker, AMU-er og 
verneombud

HMS-stab

Appell-linja
Påser at arbeidsgiver ivaretar 
sitt HMS-ansvar

Ansvarslinja
HMS er et lederansvar 
på alle nivå

Den enkelte medarbeider har 
ansvar for å medvirke

1) Det er egne AMUer i hvert av de juridiske selskapene.
2) Det er egne AMU underutvalg for institutt i SINTEF AS.
3) Gjelder SINTEF AS.

Styret

Konsernsjef

Konserndirektør/ 
adm. direktør

Forskningssjef/ 
avdelingssjef

Forskningsleder

Ulike lederroller

Ansatt

Arbeidsmiljøutvalg 1) 2)

Hovedverneombud

Instituttverneombud 3)

Verneombud

Helse, miljø og sikkerhet

SINTEF er pådriver for å sikre et godt og 
systematisk HMS arbeid, som bidrar til god 
drift og prosjektledelse, samt gir trygghet for 
våre ansatte. 

Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene 
i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning, 
kundekrav og aktuelle standarder. HMS er en 
integrert del av SINTEFs styringssystem.

Miljøstyring

Vår miljøprofil tar utgangspunkt i vår visjon 
”Teknologi for et bedre samfunn”. SINTEF 
tar i alle deler av sin virksomhet hensyn til 
bærekraftig utvikling. I begrepet bærekraftig 
utvikling legger vi god virksomhetsstyring, 
sosialt ansvar og hensynet til miljø.

Ansvar innenfor HMS-arbeidet
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Konsernpolitikkene – felles for hele konsernet og alle medarbeidere

HMS-POLITIKK

I SINTEF har HMS øverste prioritet – sikkerheten til våre ansatte er 
overordnet alle andre hensyn. HMS politikken gjelder for all SINTEF
relatert virksomhet i inn- og utland.

• SINTEF tilfredsstiller lovkrav og andre krav, og gjennom
god ledelse sikre en kontinuerlig forbedring.

• HMS er et lederansvar og inngår i vårt daglige arbeid.
Våre ansatte er forpliktet til å medvirke.

• SINTEF har en klar visjon om null ulykker, skader eller tap. Vi
skal gjøre vårt ytterste for å unngå ulykker og arbeidsrelatert
sykdom for våre ansatte og de vi jobber sammen med.

• SINTEF har et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. SINTEF har
et lederskap som er tydelig, inkluderende og inspirerende. Våre
ansatte opplever utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling
og lagspill. Alle i SINTEF behandles med respekt og verdighet.

KVALITETSPOLITIKK

SINTEF er et flerfaglig forskningskonsern med internasjonal 
spisskompetanse.
Vi leverer produkter, tjenester og kompetanse med kvalitet som oppfyller 
forventninger og behov hos våre oppdragsgivere og samfunnet.

Vi utvikler kontinuerlig våre medarbeideres kompetanse, våre 
arbeidsprosesser og laboratorier for å sikre kundetilfredshet og 
konkurransekraft. Vi styrer vår virksomhet etter relevante standarder og 
sertifiserer deler av virksomheten der dette gir merverdi.

Vi:
• Gjennomfører årlige vedtatte forbedringsaktiviteter for

å understøtte virksomhetens overordnede mål.
• Utfører jevnlige målinger av kunde- og medarbeidertilfredshet og

benytter resultatene av disse i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.
• Sikrer at våre leverandører holder et tilfredsstillende kvalitetsnivå.
• Driver vår forskningsvirksomhet etter anerkjente vitenskapelige

metoder.
• Utvikler styringssystemet for å sikre:

- sikker, pålitelig og effektiv drift
- at vi overholder alle lovkrav og andre krav
- etterlevelse av våre verdier, etiske retningslinjer og 
  ledelsesprinsipper
- kompetanseoverføring og kontinuerlig læring
- uavhengighet, upartiskhet og habilitet
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MILJØPOLITIKK

Med bakgrunn i vår visjon “Teknologi for et bedre samfunn” skal SINTEF i 
alle deler av sin virksomhet legge til grunn hensynet til det ytre miljø.
SINTEFs miljøpolitikk skal sikre både at vår forskning og hvordan vi
driver egen virksomhet ivaretar hensynet til det ytre miljø. Den skal også 
sikre kontinuerlig forbedring av vår egen miljøprestasjon.

Vi forplikter oss til å:
• arbeide for etablering av nasjonale og internasjonale

FoUprogrammer rettet mot utvikling av miljøvennlig teknologi.
• bidra til forskning og utvikling av miljøvennlige

løsninger gjennom våre prosjekter.
• vektlegge miljøspørsmål i våre investeringer i

kunnskapsoppbygging og laboratorier.
• redusere utslipp av klimagasser, velge energivennlige løsninger

og unngå skadelige utslipp til jord, luft og vann.
• kommunisere kunnskap, utvikle løsninger og gi forskningsbasert

kunnskap for miljøpolitisk samfunnsdebatt.
• tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav

som vi pålegger oss angående våre miljøaspekter.
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POLITIKK FOR FORSVARSRELATERT FOU
Med bakgrunn i vår visjon ”Teknologi for et bedre samfunn” ønsker SINTEF 
å bidra til samfunnssikkerhet. 

I dette ligger det også å levere FOU til utvikling av deler av våpensystemer 
der dette er etisk, juridisk, omdømmemessig og kommersielt forsvarlig. 
Etisk forsvarlig i denne sammenheng innebærer at det er godt samsvar 
mellom den samfunnsmessige nytteverdien av forskningen og de kriterier 
SINTEF benytter på prosjektnivå til å fatte mest riktige beslutninger: 
Sikkerhet, miljø, lovlighet, ærlighet, integritet, omdømme, våre 
grunnverdier og vår visjon.

Forsvarsrelatert FoU leveres til statlige militære organisasjoner, norsk 
og utenlandsk industri så vel som gjennom konsortiumsamarbeid i 
EU prosjekter. Statlig kontroll, definerte eksportvilkår og koblingen 
til vår nasjonale sikkerhet medfører at det norske Forsvaret og norsk 
forsvarsindustri representerer en lavere risiko for SINTEF og er foretrukne 
samarbeidspartnere.

SINTEF skal
• ha en selvstendig politikk og prosedyrer for forsvarsrelatert

FoU slik at vår uavhengighet ivaretas
• bare bidra til våpenutvikling som er juridisk legitim og til enhver tid

være oppdatert på gjeldende norske forpliktelser og reguleringer
• overholde ikke-spredningsavtaler og lov om eksportkontroll
• vurdere risikoen for at prosjektleveranser kan bli brukt til

militære formål, terror samt cyberangrep og –kriminalitet
• grundig belyse og løfte beslutninger til konsernledelsenivå

i de tilfeller hvor vi går inn på helt nye områder, eller det 
er rimelig tvil om aktiviteten vil være forsvarlig. Dette 
gjelder i særlig grad teknologiutvikling med primærformål 
å bekjempe personell eller ødelegge infrastruktur 

I tillegg ligger det nedfelt i SINTEFs etikk at den enkelte medarbeider kan 
av personlige overbevisningsgrunner reservere seg mot å delta i enhver 
form for forsvarsrelatert FoU.

POLITIKK FOR INFORMASJONSSIKKERHET 
Informasjon og informasjonsbehandling er kritiske støttetjenester 
for SINTEFs virksomhet.  SINTEF stiller derfor krav til at 
informasjonssikkerheten blir tilstrekkelig ivaretatt. Med 
informasjonssikkerhet menes systematiske og planlagte aktiviteter for å 
sikre beskyttelse av informasjon og informasjonsbehandling.  Informasjon, 
systemer og infrastruktur skal være pålitelige i bruk, samtidig som 
informasjon skal være korrekt, tilgjengelig og beskyttet mot uautorisert 
tilgang og endring. 

Politikkens formål og virkeområde 
Informasjonssikkerheten skal bidra til å ivareta SINTEFs forretningsmål og 
strategier og skal understøtte og sikre vår drift, konkurransekraft, allmenne 
tillit og renommé. Politikken skal sikre at kunders og partneres informasjon 
forvaltes på en sikker måte.    

Politikk for informasjonssikkerhet gjelder for ansatte og alle andre som 
har tilgang til SINTEFs IT- infrastruktur og -systemer. Politikken gjelder 
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videre for alle elektroniske kommunikasjonsveier, felles IKT infrastruktur 
og løsninger, samt IKT infrastruktur driftet av enkeltpersoner eller andre 
organisatoriske enheter i SINTEF. 

Informasjonssikkerheten skal ivaretas av politikk for informasjonssikkerhet 
og de føringene denne gir for underliggende dokumenter om 
informasjonssikkerhet, spesielt knyttet til Styringssystemets prosedyre- og 
prosessbeskrivelser.

MÅL FOR INFORMASJONSSIKKERHETEN 
1. Samsvar med lover, forskrifter og regulatoriske krav

• Politikk og underliggende reglement skal følge
kravene i Personopplysningsloven med forskrifter,
Personvernforordningen samt andre relevante lovkrav.

• Kravene til felles infrastruktur, systemer og informasjonsbehandling i
SINTEF skal være på nivå med ISO/IEC 27001 Information security.

• Det enkelte konsernområde kan, basert på en risikovurdering,
gjøre unntak fra kravene i ISO/IEC 27001 for enkelte lokalt
driftede systemer og lokalt driftet infrastruktur.

Samsvar med lover, forskrifter og regulatoriske krav er å betrakte som 
minimumsbetingelser for SINTEFs arbeid knyttet til informasjonssikkerhet. 
Samtidig er ofte standarder benyttet som referanser i avtaler med kunder, 
og derfor viktig også som en referanse for SINTEFs styrende dokumenter 
innenfor informasjonssikkerhet. 

2. Risikostyring og kontroll
• Det skal foreligge oppdaterte risiko - og trusselvurderinger.
• Det skal foreligge tilstrekkelige kontroller for å beskytte

SINTEFs informasjon og informasjonssystemer 
mot uønskede hendelser, skade og tap. 

• Tiltak skal vurderes basert på risikovurderinger.

Risikovurderinger gir viktige retningslinjer for SINTEFs innsats og 
fokusområder i arbeidet med informasjonssikkerhet.

3. Kontinuitet og beredskap
• Sikre nødvendig tilgjengelighet/oppetid for

systemer, tjenester og informasjon.
• Sikre at SINTEF er i stand til å fortsette sin

virksomhet og sine tjenester også i fall større og
mer alvorlige hendelser skulle inntreffe.

For å hindre forretningsmessig tap på grunn av utilgjengelighet, er 
arbeidet med kontinuitets- og beredskapsplaner viktig. Den operative 
siden av dette arbeidet er å planlegge og gjennomføre tiltak som 
kontinuerlig forbedrer tilgjengelighet og oppetid i SINTEFs systemer og 
tjenester. 

4. Kunnskap og kompetanse om informasjonssikkerhet
• SINTEF skal sette ledelse, ansatte og andre brukere i stand til å

skaffe seg kunnskap og kompetanse om informasjonssikkerhet.

SINTEFs ledelse og ansatte er den ytterste barriere mot tilsiktede 
og utilsiktede hendelser som kan påvirke vår informasjonssikkerhet. 
Kunnskap om sikkerhet, risiko og konsekvenser ved sikkerhetsbrudd er 
avgjørende, og langt på vei viktigere enn den tekniske sikringen av SINTEFs 
informasjonsverdier. 
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5. Roller og ansvar for informasjonssikkerhet
• Det skal foreligge dokumenterte roller, ansvar og eierskap

for informasjonssikkerhet i SINTEF. Arbeidet innenfor
informasjonssikkerhetsområdet ledes av Konsernstab
IT i henhold til vedtatte rollebeskrivelser.

6. Konsekvenser ved sikkerhetsbrudd
• Sikkerhetsbrudd kan skade informasjon og infrastruktur og SINTEFs

omdømme. Konsekvenser for ansatte og andre brukere som har
forårsaket brudd på sikkerhetsinstruksen vil bli vurdert i hvert
enkelt tilfelle, og i henhold til gjeldende personalbestemmelser.

• Bevisste brudd på sikkerhetsinstruksen vil være et
tillitsbrudd mellom den ansatte og SINTEF,  og vil kunne
medføre konsekvenser for ansettelsesforholdet.

KONTRAKTPOLITIKK I SINTEF
1. I alt vårt kontraktarbeid skal SINTEF’s regler om HMS og etikk være

førende. Ingen kontrakter skal skade SINTEF’s omdømme.
2. SINTEF’s IP politikk skal etterleves ved at eksisterende rettigheter

bevares og, så langt det er mulig, nye rettigheter til resultater og eller
kunnskap erverves.

3. SINTEF’s innflytelse til å påvirke gjennomføringen av prosjektet skal stå
i forhold til ansvaret SINTEF kan pådra seg.

4. Kontraktene skal tilpasse risikoen for økonomisk tap ved den type
oppdrag kontrakten regulerer og minimalisere denne.

5. Risikoen for og størrelsen for økonomisk tap i SINTEF’s kontrakter skal
være forutsigbar.

6. Oppdragskontrakter må avstemmes mot forpliktelser i øvrige avtaler
vedrørende samme teknologi.

7. Utvidelser av økonomisk ramme eller endring av oppdragets
arbeidsprogram skal bare skje skriftlig med signatur fra alle parter.

RUSPOLITIKK I SINTEF
Misbruk av rusmidler er et stort samfunnsproblem, og derfor blir dette 
også en utfordring for næringslivets arbeidsmiljøer. Et rusmisbruk utgjør 
ikke bare en trussel for den enkelte ansatte som er berørt, men kan også 
være det for kolleger og i noen tilfeller for virksomheten i sin helhet. 
SINTEF tar denne utfordringen alvorlig.

Mål for politikken
• I SINTEF skal ikke arbeidsmiljøet medvirke til at ansatte får rusproblem
• I SINTEF skal både ledere og kolleger hindre videre misbruk

ved å varsle tidlig der det er mistanke om misbruk. Våre ledere
skal umiddelbart ta tak i problemer som avdekkes.

• I SINTEF skal ansatte som har et rusproblem få hjelp til å mestre dette.
• I SINTEF sammenheng skal ledere framstå som

gode eksempler gjennom egen atferd.

SINTEFS POLITIKK FOR KOMMERSIALISERING AV 
FORSKNINGSRESULTATER

• SINTEF ser kommersialisering av ideer fra våre forskningsmiljø
som en viktig del av samfunnsoppdraget. Kommersialisering
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handler om å ta vare på og skape verdier. Kommersialisering 
er teknologioverføring av SINTEF sin IPR.

• SINTEF har gitt dette høy prioritering gjennom etablering av et eget
kommersialiseringskonsept i 2002. Viktige elementer er: allokering 
av midler, forankring i kjernevirksomhet, profesjonalisering, 
holdningsendring og incentiver til forskere og forskningsmiljøer.

• SINTEF samarbeider med NTNU i kommersialiseringsarbeid.
• God ivaretakelse av SINTEFs kunder er en overordnet

premiss for SINTEFs utvikling og bruk av IP og IPR.
• SINTEFs utvikling og bruk av IP og IPR skal være preget

av ryddighet og åpenhet i forhold til kunder og øvrige
samarbeidspartnere, slik at begge parter sikres trygghet
og sikkerhet med hensyn på eierskap og bruksrett.

• SINTEF respekterer fullt ut andres IPR i all sin virksomhet.
• Målet er å bringe frem bærekraftige ideer fra forskningen,

som kan utvikles videre mot kommersialisering. Vår
naturlige rolle er i ideutvikling og tidlig såkornfase.

• For å lykkes med kommersialisering er vi avhengige av
å samarbeide med andre. Det er avgjørende å få inn
kapital og industriell kompetanse som bringer selskaper
videre fra såkornfasen fram til kommersiell produksjon.
Det er av stor betydning at dette kan skje raskt.

• SINTEF TTO AS er SINTEFs redskap for kommersialisering.
• Gjennom SINTEF TTO har SINTEF etablert et eget

investeringsfond. Det er også etablert incentivordninger
for oppfinnere og fagmiljøer. SINTEF TTO utøver sin
virksomhet i samspill med forskningsinstituttene.

• SINTEF er opptatt av at flest mulig ideer utvikles kommersielt

i Norge. Andelen vil være sterkt avhengig av de generelle 
rammebetingelser for næringsvirksomhet i Norge og tilgang 
på kompetent kapital. Industristrukturen representerer 
en utfordring på viktige teknologiområder.

• Verdier som skapes gjennom kommersialisering i SINTEF
blir reinvestert i ny forskning og nyskaping.

PUBLISERINGSPOLICY FOR SINTEF
SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med spisskompetanse 
innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. 
Vi skal bidra til innovasjon, verdiskaping og til å løse de store 
samfunnsutfordringene.

Rettighetene til de verdier vi skaper skal sikres, om mulig gjennom 
patentering. Dette må klargjøres før publisering.

SINTEFs kunnskap skal bidra til et bedre samfunn og forskningsresultatene 
skal gjøres synlige og lett tilgjengelige. SINTEF ønsker å publisere og 
utnytte mulighetene Open Access gir for spredning av ny kunnskap. 
Samtidig skal våre resultater publiseres innenfor de grenser som 
fortrolighet og taushetsplikt setter.

SINTEF-forskere publiserer i størst mulig grad åpent tilgjengelig.

• SINTEF har som hovedregel at forskere skal, under forutsetning
av faglig likeverdighet, velge de publiseringskanaler som
gir friest mulig tilgang til publikasjonene, enten ved gode
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betingelser for egenarkivering (Grønn Open Access) eller 
ved at publiseringskanalen er åpen (Gull Open Access). 

• Alle fagfellevurderte artikler skal deponeres
i SINTEFs åpne vitenarkiv.

• SINTEF oppfordrer sine forfattere til å beholde opphavsrett
til sine publikasjoner. Ved åpen publisering anbefaler 
SINTEF å bruke Creative Commons Lisenser.

Den viktigste formidlingen av våre forskningsresultater skjer gjennom at ny 
teknologi og løsninger tas i bruk hos kunder og i samfunnet. Internasjonal 
publisering vektlegges også høyt, og ved publisering bidrar SINTEF til 
utviklingen av ny kunnskap. Hvem vi publiser sammen med og hvor mye 
andre forskere siterer SINTEF-publikasjoner er indikatorer for kvaliteten i 
vårt arbeid. 

• SINTEF publiserer sine resultater i publiseringskanaler med høy
kvalitet og vitenskapelig gjennomslagskraft. Innen satsningsområdene
skal SINTEF siteres på høyde med de mest fremragende fagmiljøene.

• SINTEF søker å bruke publikasjoner som leveranser i
prosjektene. Publisering inngår i kommunikasjonsplanleggingen,
og budsjetteres i prosjektinitieringen.

• Målet er en fagfellevurdert publikasjon per forskerårsverk per år.

SINTEF har et partnerskap med Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim, og samarbeider med Universitetet i Oslo og andre 
fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Vitenskapelig 
publisering med samarbeidspartnere er nødvendig for å nå ut til flere 
fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med internasjonale, 
fremragende forskere bidrar til å heve kvaliteten på våre publikasjoner og 

øke siteringsgraden.

SINTEF bruker aktivt de mulighetene prosjektene gir til sampublisering 
med våre partnere. Vi bygger nettverk og kommuniserer med det store 
forskermiljøet på nasjonale og internasjonale konferanser.

• SINTEF-forskere sampubliserer med ledende forskere i inn- og utland
• SINTEF følger internasjonale anerkjente konvensjoner

for forskningsetikk (Vancouver)
• SINTEF støtter nasjonale- og europeiske retningslinjer

for publisering og innfrir krav om åpen tilgang.

Publisering er av stor verdi for å dokumentere og utvikle kompetanse, 
både for SINTEF og den enkelte. Vitenskapelig publisering er viktig for den 
enkelte forskers karriereutvikling. 

SINTEF skal legge til rette for at alle faglige ansatte skal få mulighet til 
å publisere sine resultater. Ansatte skal også inspirere hverandre og 
utøve raushet, og bidra til et kollektivt arbeid mot kvalitet i forskning og 
publisering. 

• I SINTEF-prosjekter legges det til rette for vitenskapelig publisering ved
at prosjektdeltagerne får mulighet til å delta i publiseringsprosessen

• SINTEF trenger mangfold og god kjønnsbalanse - også i
publiseringssammenheng. SINTEF skal gi alle like muligheter
for karrierebygging. Planlegging av publisering skal være et fast
punkt under medarbeidersamtalen for faglig ansatte i SINTEF.

• Publisering bør jevnlig være et tema på interne møter.
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Slik arbeider vi – kjerneprosessen

Prosjektstyring – struktur, roller og ansvar

Organisering

SINTEF organiserer og utfører alle oppdrag gjennom prosjekter. Det 
utnevnes en prosjekteier, prosjektleder, prosjektkoordinator og en 
faglig kvalitetssikrer for hvert prosjekt. Prosjektbemanning utover dette 
bestemmes ut fra det enkelte prosjekts behov, og krav til kompetanse.

Prosjektgjennomføring

SINTEF gjennomfører sine prosjekter i tråd med styringssystemet,
både gjennomføring og sluttresultatet kjennetegnes av riktig kvalitet i alle 
ledd.

Våre kunder opplever:

• God prosjektgjennomføring
• Aktiv og god dialog
• Godt HMS-arbeid
• Høy faglig kvalitet og integritet
• At vi ivaretar kundens intellektuelle rettigheter

på en profesjonell måte

Vi samarbeider aktivt med myndigheter og internasjonalt ledende 
kunnskapsmiljøer til beste for vår kunder, og utvikler prosjekter som 
utløser offentlig medfinansiering.
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Kontinuerlig forbedring

Vi arbeider til enhver tid for å oppfylle våre kunders krav, reelle behov og 
forventninger. Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring er en naturlig del av 
vårt arbeid som ivaretas av den enkelte ansatte og ledelse.

Alle våre tjenester og aktiviteter uttrykker vår holdning til kvalitet ovenfor 
kundenes, ansattes og samfunnets behov. Vi arbeider kontinuerlig for å 
forbedre vår kompetanse, våre laboratorier samt produkter, prosesser og 
tjenester, slik at kundene foretrekker SINTEF som leverandør og partner. 
Kontinuerlig forbedring sikres ved medarbeidermedvirkning, revisjoner, 
avviks- og forbedringssystem, samt ledelsens gjennomgåelse.

Et effektivt styringssystem og kontinuerlig kvalitetsforbedring er vesentlige 
faktorer for gjennomføring av SINTEFs prosesser.

Som ansatt i SINTEF er den enkelte selv ansvarlig for kvaliteten på det 
arbeid som utføres. Den enkelte ansatte medvirker derfor selv til utvikling 
av egen arbeidssituasjon. Våre kvalitetslederfunksjoner hjelper og 
assisterer den øvrige organisasjonen med utvikling av styringssystemet, 
utarbeidelse og forbedring av styringsdokumenter, bistår med 
resultatoppfølging og foretar systematisk revisjon av systemene.

Risiko- og mulighetsstyring

Med risikostyring menes alle aktiviteter som til enhver tid pågår for å
sikre at organisasjonen styres og følges opp med hensyn på risiko.

SINTEF er til for å bidra til et bedre samfunn og vår mulighet til å
bidra positivt øker med sterk tillit og et solid omdømme i samfunnet
og hos kundene i markedene vi opererer.

• Vi ønsker åpenhet og systematisk oppfølging av risikoforhold. Det
innebærer at vi må jobbe med vår organisasjonskultur og at vi 
klarer å øke åpenheten omkring vanskelige saker og hendelser.

• Vi ønsker å gripe muligheter med avklart risiko.
• Vi ønsker å styrke sammenhengen mellom risikostyring og

mål- og prestasjonsstyring for å skape risikoledelse.
• Risikostyring er en integrert del av virksomhetsstyringen

SINTEF arbeider proaktivt med håndtering av forhold som kan være en 
trussel mot konsernets/instituttets/avdelingens måloppnåelse:

• Vi identifiserer risikoer og risikoeiere.
• Vi håndterer kritiske risikoer gjennom egne tiltaksplaner.
• Vi sikrer regelmessig oppfølging av tiltak for å håndtere risiko.
• Vi skaper grunnlag for effektiv kommunikasjon.
• Vi overvåker et helhetlig risikobilde.

Risikostyring bidrar til å utnytte forretningsmessige muligheter uten at det 
medfører unødig risiko.

• Vi øker gjennomføringsevnen for å gripe muligheter med avklart
risiko. 

• Vi introduserer mulighetsbilde for å øke systematikk i å gripe
muligheter. 

• Vi prioriterer de viktigste, vurdere fra ulike ståsted, øke transparens.
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Våre mål

Kunder SINTEF skal bidra til innovasjon, verdiskaping og økt
konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

Fag SINTEF skal holde høy faglig kvalitet og være internasjonalt
ledende på utvalgte områder.

Folk SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike
utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje.

God drift God drift skal skape verdi for kundene og SINTEF.
Alle ansatte i SINTEF forventes å bidra til god drift.
Ledere har et særlig ansvar.

Utvikling av organisasjon og ansatte

SINTEF fremmer en prestasjonsbasert innovasjonskultur med kreative 
selvstendige medarbeidere med forretningsmessige holdninger, som 
etterlever bedriftens verdier og følger de etiske retningslinjene i praksis.

SINTEF skal ha den beste forskerstaben innenfor våre fagfelt, og vi
skal dyrke frem medarbeidere og fagmiljø som både brenner for
faget og er i stand til å omsette vår kompetanse og teknologibase i
markedet og bli anerkjent av fagfeller nasjonalt og internasjonalt.

Vår kultur preges av at vi tjener penger på å skape verdier for kundene 
våre, at vår forskning er basis for suksess og utvikling både for ansatte og 
forretningsområder.

Vår arbeidsform er nyskapende, tverrfaglig og resultatorientert. Vår 
arbeidsplass skal være en meningsfull, mangfoldig og god arena for 
personlig utvikling.

Faglige fora
De faglige foraene har representanter fra alle enhetene i SINTEF. De 
ulike foraenes ledere sitter i konsernstaben og foraene er oppnevnt av 
konsernledelsen. Foraene skal ha en strategisk, taktisk og operativ rolle.

• HMS-forum legger til rette for at SINTEFs HMS-politikk, mål
og ambisjoner realiseres. Forumet sørger for at HMS krav i
styringssystemet ivaretar relevante lover, forskrifter og standarder.
Forumet tar også en ledende rolle i å utvikle HMS arbeidet og bidrar
til beste praksis i hele konsernet gjennom erfaringsoverføring og
kompetansebygging.

• Kvalitetsforum legger til rette for helhetlig styring av SINTEFs
samlede virksomhet gjennom å drifte, vedlikeholde og utvikle
SINTEFs styringssystem. Forumet sørger for at styringssystemet er
hensiktsmessig, effektivt, brukervennlig og tilfredsstiller relevante
standarder. Forumet bidrar til beste praksis i hele konsernet gjennom
erfaringsoverføring og kompetansebygging.

• IT forum leder arbeidet med IKT i SINTEF, og har en strategisk, taktisk
og operativ rolle i dette arbeidet.

• HR-forum sørger for at SINTEF driver en enhetlig og koordinert
personalpolitikk.

• Økonomiforum bidrar til utvikling og implementering av
”Virksomhetsstyring i SINTEF”.

• Kommunikasjonsforum bistår med å utvikle målrettet, effektiv
og samlet bruk av kommunikasjon i SINTEF, både innenfor
strategisk kommunikasjon og forskningsformidling.
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Våre verktøy – støtteprosessene

Alle fagområder i SINTEF har egne beskrevne støtteprosesser i styringssystemet. 
Et eksempel er HMS-prosessen som er vist i figur nedenfor.

Det enkelte forskningsinstitutt kan etablere egne prosedyrer for områder som 
ikke er omfattet av det overordnede systemet, og kan også etablere lokale 
tilleggsprosedyrer til SINTEFs prosedyrer som er strengere enn de sentrale 
prosedyrene. Dette publiseres under ”Lokale prosesser” i styringssystemet.
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Administrative støttesystem og samhandlingsverktøy

SINTEF benytter flere ulike administrative 
støttesystem/verktøy for samhandling og 
prosjektoppfølging i SINTEF.

SINTEF har etablert en felles plattform 
i SharePoint med inngang til både 
styringssystemet, samhandlingsrom og andre 
administrative støttesystem/verktøy.
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Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no




