
 

REFERAT FRA MØTE I LAMUf VED DET ODONTOLOGISKE FAKULTET 

Tid: Onsdag 16.12 2009 kl. 13.30-14.30 

Sted: Seminar rom 312 

Tilstede: Tove Langhaug (fakultetsdirektør), Kirsten Kristiansen(kontorsjef IKO), Per Omdal(kontorsjef 

IOB), Janne Lea(ledende verneombud), Inger Ihle Vatne (verneombud Fak. adm-forlot møtet kl 

14.00)) og Leif Erling Jensen (sekretær for LAMUf) 

Meldte forfall: Hanne Weidemann(verneombud IOB), studentrepresentant Nils Kristian Langhelle 

Det var ingen kommentarer til sakslisten. To saker ble meldt inn som ekstra sak.   

Tove Langhaug ba om løpende saksnummerering fra 2010.  

Sak 1: Årsrapport HMS 2009 
 

Forslag til rapport ble gjennomgått på møtet. Det kom noen innspill som inntas i rapporten. 

Rapporten ble godkjent av LAMUf. Rapport med vedlegg oversendes UiOs HMS seksjon med kopi til 

AMU.  

SAK 2: Organisering av LAMU ved fakultetet 

Det odontologiske fakultet har i dag 3 LAMU, ett ved hvert av instituttene(IKO og IOB) og ett på 

fakultetsnivå(LAMUf). Kirsten Kristiansen ba LAMUf vurdere om dette er en hensiktsmessig 

organisering, da LAMUene ofte behandler sammenfallende saker. Forslag om å slå sammen LAMU 

ved IKO og LAMUf.  Fordeler og ulemper for sammenslåing ble diskutert.  Vedtak om å beholde 

nåværende organisering, men at man er mer bevisste på hvilke saker som settes på agenda i 

instituttenes LAMU.  

SAK 3: Valg av verneombud ved fakultetet 

I Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, jfr § 2. ”Valg av verneombud” 

3) På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan 
fagforeningen utpeke verneombudet. På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen 
organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i 
fellesskap utpeke verneombudet. 

 
Fakultetets lokale fagforeninger  har i fellesskap utpekt verneombud for en ny periode.  

Janne Karin Lea, Mona Lisa Nesholen, Anne- Marie Evensen, Aina-Maria Lian og Hanne M. 

Weidemann har sagt seg villig til å ta en ny periode. Liv Halvorsen og Inger Ihle Vatne ønsket ikke 

gjenvalg. Ny for Liv Halvorsen er Anne-Karin Ødegård som jobber på avdeling for oral kirurgi og 

medisin. Joe Bush ved IT seksjonen tiltrer etter Inger Ihle Vatne. Begge er godt kjent i sitt 

vernområde, er spurt og sagt seg villig til å være vernombud 



Nye verneombud for perioden 01.01.2010-31.12.2011 

Janne Lea, Verneområde Klinikk for allmenn - voksen  

Anne-Marie Evensen, Verneområde IKO – Adm/Dentalverkstedet 

Aina-Mari Lian, Verneområde Klinisk forskningslab. 

Joe Bush, Verneområde Fakultetsadm/Tannpl/Fotoavd 

Hanne M. Weidemann, Verneområde Institutt for oral biologi 

Anne-Karin Ødegård, Verneområde Klinikk for spesial, Avd for oral kirurgi og medisin 

Mona Lisa Nesholen Verneområde Klinikk for allmenn - barn 

Ny poster med bilde og kontaktinformasjon lages og sendes avdelingene. E-post sendes alle ansatte 

SAK 4: Fokusgrupper 

Leif Jensen orienterte om status for fokusgrupper. Tidlig høst var fokusgruppene på plass og 

oversendt UiOs HMS seksjon for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. UiO bestemte at arbeidet 

med fokusgruppene avventes i forhold til resultatene fra arbeidsmiljø- og læringsmiljøundersøkelsen 

på fakultetet. HMS seksjon har satt oppgaven på arbeidsplanen for første kvartal neste år(februar).  

Viktig at fokusgrupper gjennomføres ved fakultetet.  

Eventuell sak: Invitasjon til skjemaet "LAMU-rapportering 

UiOs HMS seksjon har invitert fakultetene til å svare på skjemaet "LAMU-rapportering"(nettskjema). 

Ved fakultetet sendes det inn 3 svar, ett for hver av våre LAMU.  

Eventuell sak: Nybygg og punktavsug for hver stol. 
 

Forslag fra en av klinikkene om at det i fremtidig nybygg tilpasses for punktavsug ved hver stol. 

Fakultetsledelsen tar med innspillet i videre planlegging av nytt bygg.  

 

 

 

 


