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REFERAT OD-LAMU 1. desember 2016 
 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 1. DESEMBER KL 14.00 

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

Tilstede Elisabeth Aks, Janne Lea, Lin M Ullern, Tove Langhaug, Hanne 
Weidemann, Bente Teigmo(observatør) og Emnet Abesha-
Belay(observatør), Leif E. Jensen(referent) 

Forfall Tore Bjørnland og Yamila Lopez, Grazyna Jonski, 

 
Orientering om arbeidsmiljø og HMS-arbeid 

 
Institutt for klinisk odontologi 

 Fra 1.1.17 opprettes et nytt utvalg ved IKO. Det heter Helse, miljø og 

sikkerhetsutvalget (HMSU) og er oppnevnt av instituttledelsen.  Utvalget er 

tverrfaglig og skal arbeide i tråd med Internkontrollforskriften og ta opp og 

behandle spørsmål og oppgaver innen hele det fysiske HMS området ved 

instituttet. Fra samme dato legges Smittevernutvalget ned og inngår som et 

arbeidsområde i det nye utvalget 

 Gjennomgår risikovurdering av smittefarlig avfall 

 

Institutt for oral biologi 

 Pågående risikovurdering 

 Laboratorium ble midlertidig stengt etter vernerunde 

 Generelt følges tiltak opp etter vernerunde 

 

Beredskapsarbeid og ROS analyser – liste over tiltak  
Leif orienterte om listen over tiltak for OD. Noe skal gjennomføres i 2016(primært 

orientering/informasjonstiltak). Listen, og oppfølging kalibreres mellom instituttene og 

fakultetsadministrasjonen. Leif Jensen koordinerer.  

 

HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer)  

IKO: Siden april 2016 er det meldt i CIM totalt 42 registrerte avvik, hvorav 31 stikkskader, 3 

øyeskader, og 6 diverse.  

IOB: Ingen 

 

Status Elektronisk avvikssystem. Fra prosjekt til drift 

Leif Jensen orienterte om at prosjektet avsluttes og at driften legges til BHT.  

 

 

SAKER 

 

 
SAK 4/16 

 

 

Hepatitt B vaksinering av studenter 
Det følger av smittevernloven § 3-8 annet ledd at: 
«Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom  
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sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal 
ha plikt til å la seg vaksinere.» 
 
Det er dog ikke fastsatt noen forskrift i medhold av denne bestemmelsen som 
regulerer plikt for helsefagstudenter eller helsepersonell til å la seg vaksinere. Dette 
er altså i utgangspunktet et spørsmål om frivillighet, men helsedirektoratet 
oppfordrer på det sterkeste helsefagstudenter og helsepersonell om å motta de 
vaksiner de tilbys på bakgrunn av de smittevernfaglige risikovurderinger som de 
respektive virksomheter har foretatt. 
 
Med basis i Helsepersonellovens forsvarlighetsparagraf er Profesjonsrådet for 
odontologiske fag enige om det ikke vil være riktig å nekte en slik student tilgang til 
aktiv pasientbehandling. Men at arbeidsgiver må vurdere om smittefaren er så stor at 
det å la seg vaksinere eller ikke vil være et spørsmål og forsvarlig yrkesutøvelse for 
den enkelte student eller helsepersonell. Rent konkret tilsier dette at studentene ikke 
får operere om de er Hepatitt Ag positiv. De må være i behandling og ha 0 virus før de 
får operere.  
 
Det er lagt bestilling til BHT for oppfølging av studenter som ikke får tatt vaksinen  
 

Gjennomgang av LAMU`s oppgaver  
LAMUs oppgaver og funksjon ble diskutert i møtet. Av dette fremkom det at LAMU 
ønsker økt fokus på sykefraværsstatistikker/oppfølging(rapporter kan nå bestilles i 
SAP), samt være rådgivende organ til ledelsen og i større grad selv sette fokus på 
HMS. Enhetene vil også ha fokus melde inn aktuelle saker til LAMU.  
 

Egenerklæringsskjema og HMS-håndbok ved IOB 
HMS håndbok er sendt alle ansatte på instituttet og egenerklæringshåndbok må alle 
ansatte som skal i laboratorium være innforstått med og ha signert. 
 
 

Kildesortering- status og erfaringer ved OD 
Kildesortering ble satt i gang ved fakultetet 14.november 2016. Arbeidsgruppen har 
mottatt tilbakemeldinger/forslag til forbedring, som koordineres før evalueringsmøte 
med UiO sentralt.  
 
 
 

  

 

http://www.odont.uio.no/iob/om/hms/hms-handbok-27.06.2016.pdf

