
REFERAT FRA MØTE I LAMUf  VED DET ODONTOLOGISKE FAKULTET 

Tid: Tirsdag 10.03 2009 kl. 09.00-10.45 

Sted: Seminarrom 312 

Tilstede: Tove Langhaug (fakultetsdirektør), Kirsten Kristiansen(kontorsjef IKO), Per Omdal(kontorsjef 

IOB), Janne Lea(ledende verneombud), Inger Ihle Vatne (verneombud Fak. adm.), Hanne 

Weidemann(verneombud IOB), studentrepresentant Nils Kristian Langhelle og Leif Erling Jensen 

(sekretær for LAMUf) 

Det var ingen kommentarer til sakslisten. En sak ble meldt inn som ekstra sak (ikke behandlet) 

Sak 1: Konstituering. 

SAK 2: Bakgrunn for opprettelse av LAMUf 
Fakultetsdirektør orienterte 

SAK 3: Hvilken funksjon skal LAMUf ha og hvilke saker skal her behandles? 

- LAMUf skal være rapporteringsinstans for LAMU på instituttnivå 

- Årsrapport til HMS seksjon koordineres av LAMUf etter innspill fra instituttenes LAMU 

- Behandle overgripende/større saker som omhandler fakultetet som helhet, ex Handlingsplan 

SAK 4: Møte aktivitet 

Vedtatt at LAMUf avholdes 2 ganger pr. semester.  

SAK 5: HMS Handlingsplan for fakultetet i 2009 

Fakultetets Handlingsplan for HMS i 2009 ble gjennomgått. Noen punkter ble kommentert:  

Fakultetet vil oppfordre ansatte til fysisk aktivitet i arbeidstiden.  

Det er vanskelig å organisere fysisk aktivitet i arbeidstiden for klinikkpersonale, men prøver internt å 

tilrettelegge aktiviteter.  Ved Fak. adm. og IOB fungerer dette bra gjennom organiserte ”gå- turer”.  

Studentrepresentanten nevnte at studentene har tilgang til treningsrom i kjelleren. Ble diskutert om 

rommet kan bli et tilbud til alle ansatte.  Studentrepresentanten vil først avklare dette med 

Odontologisk idrettsklubb. 

Spørreundersøkelse 

Hanne Weidemann informerte om at verneombudene fra Hovedverneombudet har fått tilsendt et 

utkast til en spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet hvor de er bedt om å kommentere innholdet. 

Arbeidsgiver er ikke orientert om dette. Usikkerhet også om dette skal være en undersøkelse for hele 

UiO eller pr fakultetet og om studentene er inkludert i undersøkelsen. Enighet om at Hanne 

Weidemann retter en henvendelse til Hovedverneombud og forespør om overnevnte.  

Koordinering mellom verneorganisasjonen og arbeidsgiverlinjen.  

- Viktig med gjensidig informasjon og kommunikasjon slik at dobbeltarbeide unngås. 

- Noen opplever at HMS arbeidet av til får et overfokus ved at det er to linjer å forholde seg til.  



-  Også viktig for å sikre at ledelsen er informert om hvor mye arbeid som tillegges verneombudene. 

 - Generelt: Hvordan håndtere kommunikasjon mellom verneorganiasjonen og arbeidsgiver? 

 

Saken vurderes satt opp til fakultetets kontaktmøter med lokale verneombud.  

Personalmøter/tema møter 

Personalmøter håndteres ved IOB gjennom ukentlige Allmøter.  

IKO har ikke kommet i gang med dette – vanskelig å organisere 

Fak .adm. har etablert personalmøter ca 4-5 ganger pr semester.  

SAK 6 Fokusgrupper 
 

Fakultetet har i sin handlingsplan satt opp gjennomførelse av fokusgrupper som et HMS tiltak. Det er 

opp til LAMUf å vedta om det skal gjennomføres, og på hvilken måte dette eventuelt skal 

organiseres.  

Vedtak:  1) Fokusgruppe på IOB vil være enhetens LAMU som også setter dagsorden på tema.  

2) Verneombudene ved IKO og Fak. adm. får ansvar for å melde inn tema som kan 

være aktuelle for sitt område. Ledende verneombud koordinerer arbeidet.  

3) Arbeidsgiver vil rådføre seg med HMS seksjon på hvordan fokusgruppene bør 

sammensettes, samt om og på hvilken måte studentene skal inkluderes.  

 

Neste møte avholdes før sommeren. Fakultetsdirektør innkaller.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


