
REFERAT FRA MØTE I LAMUf 
TID: TIRSDAG 13 OKTOBER, KLOKKEN 10.30-11.45 

STED: ROM 312, GEITMYRSVEIEN 69 

 

Tilstede: Per Omdal, Hanne Weidemann, Janne Lea, Tove Langhaug, Kirsten Kristiansen. 

 Forfall; Student Nils Kristian Langhelle og  prodekan Morten Rykke. Referent; Leif Jensen 

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda 

Eventuelt sak; Status tilsatt ny områdeleder. Leif sjekker dette nærmere og sender  e-post til LAMUfs 

medlemmer.  

AGENDA 
  

SAK 1.  Gjennomgang av referat fra møte den 23. juni 2009 

IOB opprettholder sine kontaktmøter med områdeleder.  Utover dette ingen kommentarer til 

referat.  

SAK  2.  Gjennomgang av fakultetets handlingsplan for HMS og forslag til tiltak for 2010. 

http://www.odont.uio.no/for_ansatte/hms/dokumenter/Handlingsplan_08_09.pdf  

Fakultetet skal innen utgangen av 2009 avgi en HMS rapport til UiOs HMS seksjon. Rapporten skal 

bygge på fakultetets handlingsplan for 2009. I tillegg ønsker LAMUf at instituttene skal komme med 

sine innspill. Dette skjer via utsendt skjema til kontorsjefene.  Forslag til rapport skal fremlegges 

LAMUf i siste møte i desember. Statistikk fra instituttenes innrapporterte ulykker/nesten ulykker 

innhentes fra HMS seksjonen og inkluderes i rapporten.  

Samtidig opprettholder IOB sin rapport til HMS seksjonen, som et vedlegg til LAMUfs rapport. IKO har 

tidligere ikke skrevet slik rapport.  

LAMUf skal utarbeide ny Handlingsplan for 2010. Forslag fremmes LAMUf i siste møte i desember. 

Innspill til tiltak meldes fra instituttene i samme skjema. Tove Langhaug gjennomgikk tiltak i 

Handlingsplan for 2009, som vil danne utgangspunkt for 2010 planen.  

Sak 3. Fokusgrupper 

Leif Jensen orienterte om status. Fokusgrupper er nå valgt av verneombudene. Fakultetet har 

tilskrevet HMS seksjon om å overta videre saksbehandling, eventuelt at det vurderes innleid eksternt 

konsulentbyrå.  

 

Sak 4. Trening  

Tove Langhaug orienterte om at ansatte nå har tilbud om å benytte treningsrom i Geitmyrsveien. 

Rommet administreres av studentene. Trening for ansatte(og studenter) settes opp som tiltak i 

Handlingsplan for 2010. Ved IOB har man organisert trening, både som pausetrim og fysioterapi. 

Også ved IKO har man tilrettelagt for trim i arbeidstiden, det samme i fakultetsadministrasjonen.  

 

http://www.odont.uio.no/for_ansatte/hms/dokumenter/Handlingsplan_08_09.pdf


SAK 5. Besøk fra Arbeidstilsynet den 21.oktober. Orientering.  

Tove Langhaug orienterte om Arbeidstilsynets besøk. Arbeidstilsynet vil samtale med ledelsen, 

verneombudene , samt et utvalg av ansatte, ansatte utvalgt av Arbeidstilsynet. Hensikten er å 

vurdere effekten av de pålegg som ble gitt i 2008.  

 

SAK 6. Gjennomgang av status vedr. 6 tiltakspunkter etter medieoppslag. Link:  

http://www.uio.no/for_ansatte/aktuelt/nyhetsbrev/nyheter/2009/tiltak-trakassering.html 

Tove Langhaug orienterte om status i nevnte tiltak, med spesiell fokus på spørreundersøkelsen og 

varslingstelefonen. De andre tiltak arbeides det med i en bestemt rekkefølge. Fakultetet og UiO har 

stort fokus på at alle tiltakene skal gjennomføres.  

 

 

http://www.uio.no/for_ansatte/aktuelt/nyhetsbrev/nyheter/2009/tiltak-trakassering.html

