
REFERAT FRA MØTE I LAMUF  

Dato: 23.06.09 

Tilstede: Kontorsjef Per Omdal, kontorsjef Kirsten Kristiansen, ledende verneombud Janne K. Lea, 

verneombud Inger Ihle Vatne, fakultetsdirektør Tove Langhaug, ass. fak dir. Leif E. Jensen(referent).  

Forfall: Verneombud Hanne Weidemann.  

SAK 1. Fokusgrupper  

Fakultetsledelsen har gitt LAMUf oppgaven med å starte og gjennomføre prosess for å kartlegge og 

følge opp forhold innen det psykososiale arbeidsmiljøet ved Det odontologiske fakultet med 

utgangspunkt i bruk av fokusgrupper.  Dette er nedfelt i et eget mandat.  

LAMUf skal diskutere, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre arbeidet med fokusgrupper, assistert 

av HMS seksjonen ved UiO.  

I forkant av møtet i LAMUf er det avholdt et formøte med HMS seksjonen hvor ass fak. dir. og 

ledende verneombud deltok. Hensikten var å konkretisere tema og valg av fokusgrupper, som innspill 

til LAMUf .  

Tema for fokusgrupper  

Enstemmig vedtatt: Informasjon og kommunikasjon.  

Valg av fokusgrupper 

Viktig at også teknisk personale og tannpleierne inkluderes i fokusgruppene. Det opprettes en egen 

gruppe for administrative ledere.  Universitetslektor/stipendiater/postdoktorer tas ikke med i 

fokusgruppene.  Gruppene skal bestå av 6-8 personer. Følgende fokusgrupper ble vedtatt opprettet:  

a. Instruktørtannleger/klinikksekretær/tannpleier/teknisk ansatte 

b. Administrativ arbeidstaker gruppe 

c. Administrativ ledergruppe 

d. Avdelingsledere/koordinatorer 

e. Vitenskapelig ansatte (sammensatt av førsteamanuenser, professorer og dobbeltkompetanse 

kandidater) 

Sammensetning av gruppene 

Vedtatt at utvelgelse av gruppene foretas av verneorganiasjonen. Koordineres av ledende 

verneombud. Frist for innspill er 1. september og sendes av ledende verneombud til LAMUfs 

referent(Leif E. Jensen) 

SAK 2 Kontaktmøter med områdeleder 

Det er tidligere etablert et møtepunkt mellom ledelsen og områdeleder vedrørende saker som 

omhandlet tekniske forhold. Fra 2008 også utvidet til å inkludere alle fakultetets verneombud hvor 

hensikten var å koble det psykiske og psykososiale arbeidsmiljø.  



Det er avholdt et møte i vinter hvor få verneombud møtte. Hvordan skal møtepunktet organiseres 

fremover? Ledende verneombud mente at det er viktig at alle verneombud inviteres. Kontorsjef Per 

Omdal (Institutt for oral biologi) løser mange av sine saker direkte med områdeleder og stilte 

spørsmål med behovet for kontaktmøtene.  Fakultetsdirektør Tove Langhaug mente at 

kontaktmøtene var nyttige og at de bør videreføres.  

Vedtak: Nåværende ordning forsøkes videreført. Det settes opp to nye møter i høst.  

 


