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REFERAT OD-LAMU 23. februar 2017 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 23 FEBRUAR KL 14.00 

Møtested: Møterom 312, Geitmyrsveien 69, 3. etg.   

Tilstede Elisabeth Aks, Lin M. Ullern, Tove Langhaug, Sissel Strømfjord, 
Hanne Weidemann, Yamila Lopez, Grazyna Jonski, Bente Teigmo 
(observatør) og Emnet Abesha-Belay(observatør), Leif E. Jensen(ref) 

Forfall Janne Lea, Tore Bjørnland  

 

Orientering om arbeidsmiljø og HMS-arbeid 

 
Fakultetsadministrasjonen 

 Oppgradert treningsstudio i G69, tilbud til alle ansatte og studenter 

 EA engasjerer en renholdsleder som vil gjøre 2 ukentlige kontroller i arealene – 

klinikkene i G71 - for å kvalitetssikre at renhold og renholds relaterte oppgaver 

utføres etter UiOs standard 

 

Institutt for klinisk odontologi 

 Fokus på stikkskader og innmelding i avvikssystemet(nå også på FHS) 

 Gjennomgår risikovurdering av smittefarlig avfall, herunder merking  

 

Institutt for oral biologi 

 Diverse byggesaker 

 

Fakultetsdirektør orienterte om HMS mål som er inntatt i årsplan 2017-2019. Det gjelder 

oppfølging av tiltak etter ROS analysen i 2016 og oppfølging av kildesortering. Oppfølging av 

ROS analysen og tiltak settes på LAMUs agenda i juni måned. 

 

Påminnelse og oppfordring om å delta på LAMU seminar, mandag 27. mars 2017 
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Diskusjon: Sykefraværsrapport - Form og innhold 
LAMU diskuterte forslag til rapport utarbeidet av IOB. Anmodes om at den gjøres 

gjeldende for fakultetet. Institutt for klinisk odontologi må finne riktig nivå for 

rapporten. Rapporten legges årlig frem for enhetens ledergruppe og i OD-LAMU en 

gang i året, i årets første møte.    
 

Diskusjon: Nye regler mot vold og trusler 
Fra 1.1.2017 gjelder nye bestemmelser om forebygging av vold og trusler om vold på 

arbeidsplassen. LAMU satte fokus på viktigheten av at ansatte går på kurs i regi av 

UiO, gode vaktordninger og jevnlig testing av alarm knapper på klinikkene. LAMU 

ber om at det orienteres om lovendringen i LM. LAMU ber om å få en oversikt over de 

tiltakene som evt. er iverksatt 
 

 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259390

