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PROTOKOLL FRÅ OD-LAMU 12. OKTOBER 2017 
 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 12. OKTOBER KL 14.00 

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

 
Tilstede  
Elisabeth Aks, Lin M. Ullern, Janne Lea, Tove Langhaug, Yamila Lopez, Grazyna Jonski, Bente 
Teigmo (observatør) og Leif E. Jensen(ref) 

 
Forfall, Tore Bjørnland og Hanne Weiemann og Emnet Abesha-Belay(observatør), 

 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 

 Enhetene orienterer kort om arbeidsmiljø og HMS-arbeid – Saken utsettes  
 
 HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer). Saken utsettes  

 
 Fakultetets møte med EA(dialogmøte) v/ Leif. Saken utsettes  

 
 Kort rapport fra HVO konferansen i Bergen v/Janne Lea. Saken utsettes  

 
 Risikostyringsprosjektet v/ Steinar Heid, Enhet for HMS og beredskap 

Risikostyring er en kontrollert metode for å sikre seg at man når målet for HMS-
arbeidet: Er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik 
at den totale risikoen er innenfor akseptert nivå. Gjennomføres av virksomhetens 
ledelse, øvrige ansatte og studenter. Anvendes i fastsettelse av strategi og planer for i 
rimelig grad å sikre oppnåelse av HMS-målene. 
 
Alle fakulteter skal ta i bruk denne metoden og hvor Det odontologiske fakultetet er 
valgt som Pilot. HMS rådgiver ved IKO Bente Teigmo, sitter i arbeidsgruppen.  
Det vil komme nærmere informasjon og invitasjon til fakultetet.  

 
 

SAKER 
 
Sak 3/17  Innspill til HMS tiltak Årsplan 2018-2020 
   Nåværende årsplan 2017-2019 skal revideres, også HMS tiltakene 
  
  Vedtak 

OD LAMU ber om at følgende tema og oppgaver settes som tiltak i Årsplan for 
2018-2020 
 

https://indd.adobe.com/view/e7540e5b-3750-4464-a713-3c18b2f76a30
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 Implementering av Risikostyringsprosjektet 

 Gjennomføring av ARK-undersøkelse i 2018 

 Avvikling av Beredskapsøvelse i 2018 
 
LAMU vurderer at nåværende tiltak som omhandler kildesortering og 
håndtering av smittefarlig avfall nå er i driftsfasen og kan utgå som tiltak i neste 
årsplan periode   

 

          
SAK 4/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 5/17 
 
 
 
 
 
 
 

Diskusjon: Valg av verneombud og OD- LAMU 
Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget og verneombud velges for to år av gangen. 
Nåværende funksjonstid for dem begge utløper 31.12.2017. Forslag til et Valgstyre 
forelegges for Fakultetsstyret (i møte 31.10.17), som er godkjennende organ. OD- 
LAMU ble i møtet presentert for en tentativ tidsplan for gjennomføring av valgene, en 
tidsplan som formelt skal godkjennes av Valgstyret. Det er Arbeidsmiljøutvalget som 
deler arbeidsplassen inn i verneområder 
 
Vedtak 

OD- LAMU oppnevner følgende til sekretariat for begge valg: 

Elisabeth Aks(IKO), Sukhdeep Kakar(IT) og Leif E. Jensen(FF) 

Antall verneområder ved fakultetet videreføres: 

Verneområde for klinikkene og fakultetsadministrasjonen i Geitmyrsveien. 

Verneområde for laboratorievirksomhet i Geitmyrsveien  

VerneområdeIOB. 

Valget til verneombud avholdes i november måned 2017 
 
Valget til OD-LAMU avholdes i etterkant av resultatet fra valget til verneombud er 
gjort kjent, planlagt avholdt i månedsskiftet november/desember.  
 
 
Diskusjon: Gjennomføring av ARK undersøkelse 2018 
Det odontologiske fakultetet gjennomførte ARK(arbeids og klima undersøkelse ) 
samlet våren 2015. Fakultetet inndelte i følgende hovedgrupper (nivå 3) 
Fakultetsadministrasjon/IKO/IOB. Erfaringene man gjorde den gang kan grupperes 
innen tre tema 
 

1. Inndeling av grupper ved IKO var ikke god nok og må gjennomgås  
2. Deltagelse: Relativ lav deltagelse på spørreundersøkelsen for hele fakultetet, 

men med stor variasjon mellom Enhetene på nivå 3. Også varierende grad av 
deltagelse på tilbakemeldingsmøtene etterkant av undersøkelsen  

3. Flere tiltak ble identifisert og gjennomført, men også her stor variasjoner.  
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Vedtak 

 LAMU anbefaler at fakultetets inndeling på nivå 3 videreføres, men at det må 
gjøres vurderinger for inndeling på nivå 4.  

 LAMU anmoder om at enhetene på nivå 3 selv melder inn ønsket tidspunkt 
for gjennomføring av ARK undersøkelsen i 2018. LAMU ser det ikke som 
påkrevd at undersøkelsen gjennomføres samlet for fakultetet.  

 Det anmodes om fortsatt god forankring og informasjon til ledere og ansatte. 

 Enhetene bruker eksterne rådgivere i prosessen (tilbakemeldingsmøter) hvor 
det er hensiktsmessig /ønskelig.  

  
 

 
 
Leif Erling Jensen 
Referent for OD- LAMU 


