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PROTOKOLL FRA MØTE I OD LAMU, NOVEMBER 2012 
 
Til: OD-LAMUs medlemmer 

 

Tilstede: Elisabeth Aks, Per Omdal, Anne Bjørg Tveit, Ingunn Haugenes, Grazyna 
Jonski, Janne Lea (leder), Leif E. Jensen (referent) 

Forfall:  Tor Henry Wold, Tove Langhaug 

Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 1. NOVEMBER, KL 14.00-15.15 

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

 
REFERAT FRA FORRIGE MØTE – Tatt til orientering 
 

 Fakultetet har overfor TA fulgt opp risikovurdering (ROS analysen) i 2 møter.  
 
Særskilt vedrørende Tiltak T-1: Forbedre evakueringstiltakene, UiOs 
brannvernrådgiver Pål Linberg vil invitere de etasjeansvarlige på fakultetet til en 
felles samling hvor deres rolle og oppgaver avklares og presiseres. Innspill fra LAMU 
at det på samlingen også opplæres i håndtering av gass. Fakultetet koordinerer. 

 
ORIENTERINGSSAKER 
 

 LAMU seminar avholdes 8/2 2013 i Gamle Losjen–Tema: Arbeidsmiljøutvikling.  
 

 Planlegges arbeidsmiljøundersøkelse våren 2013- nytt verktøy skal tas i bruk. 
LAMU imøteser undersøkelsen.  
 

 Fysisk trening i arbeidstiden(trene 1,5 timer uten at man trener sammen). LAMU 
ber om at denne informasjon legges ut på fakultetets nettsider, men hvor det 
oppfordres til å trene sammen med andre.  
 

 Nytt opplæringstilbud for verneombud (modulbasert- tilbudt kurs i nov/des/jan). 
LAMUS medlemmer og fakultetets verneombud oppfordres til å melde deg på 
modulene. Informasjon om tilbudet sendes verneombudene.  
 

 Arbeid for å få pusset opp kantinen i G69/71 – Leif informerte om møte med SiO 
hvor det ble lagt planer for en søknad til TA om midler til et forprosjekt, for en 
senere større søknad om oppussingsmidler på TA-budsjett for 2014.  
 

 Til orientering: Rapport fra vernerunder 2012. Enhetene tar sikte på at vernerunder 
2014 også gjennomføres på vårparten.  Rapporten fra vernerundene kan dermed 
brukes som underlag for fakultetets HMS-handlingsplan som vedtas til høsten.  
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SAKER: 
 
 
SAK 8/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 9/12 
 
 
 
 
 
 
SAK 10/12 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 11/12 
 
 
 
 
 
 
SAK 12/12 
 
 
 
 

 
 
 
Struktur på LAMU – fungerer etter intensjonen? 
Høsten 2011 ble det vedtatt ny LAMU organisering på OD. Det 
odontologiske fakultet skal ha ett LAMU på fakultetsnivå. LAMU ved IKO 
og IOB avvikles. LAMU på fakultetsnivå vil fremdeles være 
rapporteringsinstans for institutters HMS arbeid og en viktig arena for 
ledelsen og verneorganisasjonene å diskutere overgripende saker. 
Manglende innspill fra instituttene på HMS saker. Siste møte avlyst 
grunnet få saker.  
 
Viktig at det kommer flere innspill til LAMU, arbeide for å informere de 
ansatte om hva LAMU er og hvilke saker som her kan diskuteres. Bruke 
nettstedet som informasjonskanal, sammen med e-poster til ansatte. 
Viktig at instituttene også formidler på egen enhet. Skape ett 
engasjement blant de ansatte! 
 
Innspill fra Ingunn Haugenes; UiOs HMS-grunnkurs gir enhetene gode 
råd for hvilke saker som LAMU kan behandle. 
 
HMS – handlingsplan 2013 
HMS- Handlingsplanen ble vedtatt utsatt til neste møte. Frist for 
medlemmenes innspill til handlingsplanen settes i god tid i forkant av 
dette møtet. Leif koordinerer innspillene. Handlingsplanen må i større 
grad være etterprøvbar og medlemmene ønsket mer konkrete og 
tydeligere tiltak.  
 
Ergonomi, sette av sentrale midler til dette? 
Behovet for tilrettelegging av arbeidsplasser er økende. Tilretteleggingen 
av kontorplasser er en investering i den ansatte, ved at fakultetet får 
mindre fravær og sykemeldinger. LAMU ønsket ingen sentral pott da 
dette kan bety økt byråkratisering. Viktig at fakultetets fysioterapeut 
tidlig kommer inn i prosessen, og at enhetene strekker seg langt i å 
etterleve de råd som fysioterapeuten gir.  
 
Kildesortering på fakultetet 
Fakultetet må bli bedre på kildesortering, spesielt på matavfall. Ledende 
verneombud har vært og besøkt UV, som har gjort mye på dette området. 
Innspill til møte med TAs områdeleder om muligheten for å starte 
forsiktig opp med kildesortering av matavfall. Krever gode rutiner, god 
informasjon til ansatte og at TA tilrettelegger for det.  
 
Innkjøp av treningsapparater til trimrommet i G69 
Trimrommet er nå pusset opp. En tredemølle er imidlertid ikke brukbar. 
Trimrommet disponeres av studentene og innkjøp av ny tredemølle må 
avklares med dem.  
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SAK 13/12 
 
 
 
 

LAMU ber fakultetet vurdere å dele kostnaden med studentene. Ledende 
verneombud følger opp.  
 
Utearealer (oppussing m.m)  
Behovet er stort for at utearealet utenfor mottak pusses opp. Viktig for 
ansatte og studentenes trivsel. Ledende verneombud har vært i kontakt 
med UiOs parkanlegg (TAPARK) for at også OD blir fordelt blomster før 
neste sommer. Det er også ønskelig med innkjøp av nye møbler og at det 
legges ny platting. De to sistnevnte tiltak kommuniseres i møte med TAs 
områdeleder.  

 
 
EVENTUELT  
 
 Neste møte for LAMU 

- Neste møte settes til 23.januar 2013, kl 14.00, møterom 312.  
 
 

Enhetenes prioriteringer av BHT-tjenester 2013 
- UiOs HMS-stab har sendt enhetene et notat om BHT tjenester for 2013. 

Føringene er at enhetene skal prioritere lovpålagte aktiviteter med fokus 
på spesielle lovpålagte risikovurderinger og lovpålagte målrettede 
helsekontroller i 2013. Instituttene bes følge opp.  

 

Vararepresentanter  
- Ingunn Haugenes tok opp behovet for personlig vara for LAMUs 

representanter. Ved forrige valg til LAMU kom det ikke mange nok 
forslag til at det kunne utnevnes vararepresentanter. Til neste valg må 
det aktivt arbeides for å rekruttere nok kandidater. For inneværende 
periode pekes det ikke ut personlige vara.  


