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REFERAT FRA OD-LAMU  

 

Gjelder:  Møte i OD-LAMU.  

29. april KL 10.00-11.00 

 

Møtested: Zoom  

 

ORIENTERINGSSAKER 
 

a) Gjennomgang av referat fra forrige møte 
Referatet ble gjennomgått. Det var ingen oppfølgingspunkter, utover saker som 
allerede var videreført til dette møtet 

 

b) Enhetene orienterer om pågående arbeidsmiljø- og HMS arbeid 
Institutt for klinisk odontologi 
Det arbeides med vedlikehold og oppgradering av ECO-Online (system for 
håndtering av kjemikalier).  Primært for å fjerne eldre sikkerhetsblad og erstatte 
kortversjoner. Fokus på kassasjon/deklarasjon av kjemikalier og annet avfall, som 
vi nå selv håndterer. På sikt må det avklares om vi skal gjøre dette selv eller sette 
det til leverandør. Foreløpig mellomlagres dette på et avsatt rom i G71. 
Fremdeles stort fokus på forsterket basalt smittevern. Fra 1. januar har det det 
vært et betydelig fravær grunnet covid19: 106 ansatte og 96 studenter i 
arbeidsrestriksjon/karantene.  
 
Institutt for oral biologi 
Fokus på sikkerhetsblader, som er et løpende arbeide. To ansatte har vært på 
kust i kjemikaliehåndtering.  Det betyr at IOB selv vil deklarere kjemikalier.  HMS- 
håndboken ved IOB er oversatt til engelsk. Etablert rutine for makulering av 
papir. Får tilsyn på av Helsedirektoratet på GMO lab. Gode rutiner etablert for 
sikker tilgang for alle som skal jobbe i laboratoriene.  

 
c) Vernerunder 2021  

Gjennomføres til høsten for alle tre enheter.  
 

d) Arbeidet med ny ansvarsmatrise EA/UIO.  
Leif orienterte om saken. Økte oppgaver er overført fra EA til fakultetene 
gjennom den reviderte ansvarsmatrisen mellom nivåene. For noen av de 
overførte oppgaver har vi selv kompetansen, for en god del av dem må vi 
imidlertid vi enten bestille tjenesten fra ekstern leverandør eller ved at egne 
ansatte erverver seg ny kompetanse. Konsekvensen er blant annet mindre 
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fleksibilitet og økte kostnader. Saken løftes til fakultetets ledergruppe for videre 
vurdering og beslutning. En mer detaljert oversikt over oppgavefordeling 
fremlegges til neste OD-LAMU. 
 

e) Kort orientering om eksisterende byggeprosjekter.  
Arbeidet med oppgradering av lokaler på radiologisk avdeling påbegynnes i 
sommer. Det er hentet inn anbud som ligger lavere enn tildelte midler fra EA. 
Det gir også muligheter for ytterligere å pusse opp to rom på avdelingen, samt 
skifte himling i ekspedisjonen. Fagleder er koblet på saken. 
 
Arbeidet med oppgradering av laboratoriet i 1 etasje G69 er tildelt en 
prosjektleder fra EA og påbegynnes etter sommerferien. Finansiert fra EA. 
 

f) Måling av luftkvalitet/ måling av støv mm, Radiologisk avdeling.  
Leif har vært i kontakt med fagleder med enighet om at målingen usettes til etter 
sommerens oppgradering.  
  

g) HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 
IKO: 10 avviksmeldinger siden 1. januar 2021. 7 av dem er stikkskader. For hele 
2020 var tallet 35. IOB: Ingen avviksmeldinger i 2021. 

 

ORIENTERINGS OG DISKUJONSSAKER 
 

Sak 1 Gjennomføring av PULS undersøkelse  
Pulsundersøkelsen har som formål å kartlegge alles opplevelse av noen 

relevante områder ved den nåværende arbeidssituasjonen. Resultatene fra 

undersøkelsen vil bli brukt som en del av ledelsens arbeid med å få innsikt 

i ansattes arbeidssituasjon og behov, og kunne gjennomføre eventuelle 

tiltak. UiO har inngått rammeavtale med leverandør (Moment) om 

levering av tjenesten. Koster 20 000 for de enheter som velger å benytte 

dette.  

 

Kan iverksettes raskt. Enkel å administrere. Resultatene presenteres i en 

grafisk og oversiktlig rapport, som Moment utarbeider 1-2 virkedager etter 

at undersøkelsen stenges. Mulighet for å bestille ekstra rapporter for 

underenheter, 16 spørsmål og ikke fritekst. 

 

Spørsmålene favner om temaer som faglig og kollegial samhandling, 

motivasjon og tilfredshet med arbeidsoppgaver, balanse mellom arbeid og 

fritid, omfang på digitale arbeidsmøter, oppfølging og tilbakemelding fra 

nærmeste leder, ivaretakelse av smittevern og tidspress 
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OD-LAMU nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere hvorvidt OD bør 

gjennomføre undersøkelsen, hvilken gruppe av ansatte undersøkelsen bør 

omfatte, samt gjennomgå spørsmålsbatteriet relatert til valg av 

ansattgruppe. Saken legges frem for LM. 

 

 
Sak 2  Arbeidsmiljøtiltak når «fakultetet åpner opp igjen» 

 LAMU bes komme med innspill til ledelsen om tiltak som kan være samlende 
for fakultetet etter over ett år med pandemi. 

 
 OD-LAMU foreslår at årets kalibreringsdag brukes til å sette fokus på faglig og 

sosial kalibrering, som skal favne om alle ansattgrupper. Enhetene bes spille 
inn forslag til 1-2 personer til en arbeidsgruppe, som vil bli oppnevnt av 
ledergruppen.  

 

 
 

 
 

 


