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OD-LAMU  
 
Gjelder:  

 
Møte i OD-LAMU. 29.11 2021 
 

 
Møtested: 

 
GV 312, 3 et, G69 
 

Tilstede: 
 

Fra arbeidsgiver:  
Johannes F. Paulsen, Lin M Ullern, Elisabeth Aks og Sissel Strømfjord. 
 
Fra arbeidstaker 
Ali-Oddin Naemi, Paulina Natalia Dudzinska, Lotte Vestergård Madsen og 
Elin M Toremo (lokalt hovedverneombud)  
 
Observatør: Bente Teigmo og Emnet Abesha-Belay. I tillegg deltok Trine 
Evensen ved BHT frem til og med sak 5 
 
Referent: Leif Erling Jensen 

 

ORIENTERINGSSAKER 
 

a) Gjennomgang av referat fra forrige møte 
- Måling av luftkvalitet på Radiologisk avdeling gjennomføres ikke grunnet 

at avdelingen nå er oppgradert. Det måles nå luftkvalitet på mottak.  
 

- Sosial arrangement på OD – gjennomføres i januar med en litt annen og 
en mer nedtonet arrangement. 
 

- Pågående dialog med EA om konsekvensen ved den reviderte 
ansvarsmatrisen EA/OD, som for OD i større grad enn andre fakultet, 
medfører økte oppgaver og kostnader. EA overtar nå kostnader knyttet til 
håndtering av smittefarlig avfall. Det er nå en dialog hvorvidt også 
overføringen av de økte oppgaver skal kompenseres for. 

 
b) Enhetene orienterer om pågående arbeidsmiljø- og HMS arbeid 

 
Institutt for klinisk odontologi 
Arbeides med kjemikalieregisteret, avholdt møte i Forum for hygienekontakter, 
Jobbes med oppdatering av interne prosedyrer, + nye retningslinjer på ulike 
områder. Gjennomført influensavaksinering av ansatte og studenter.  
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Institutt for oral biologi 
IOB m.fl. er invitert til informasjonsmøte om utbygging av Rikshospitalet, 
dvs. konsekvenser for Domus odont og Ferdighetssenteret. 
 
Fakultetsadministrasjonen 
Ingen aktuelle saker 

 
c) Kort orientering om status på byggeprosjekter 

- Oppgradering av laboratoriet i 1 et, G69 videreføres til 2022(midler fra EA) 
- Toalettet i tilknytning til Faculty club, 1. etasje G69 oppgraderes med midler 

fra EA 
- OD fikk ikke prosjektmidler for en generell oppgradering av 7. etasje G71 
- OD har fått midler til utskifting av møbler i kantinen og i klinikkresepsjonene 

som leveres uke 50. 
- Det er satt et møte med områdeleder EA 2. desember hvor fakultetet vil 

spille inne sine brukerønsker for 2022. 
  

d) HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 
 

- Ingen ved IOB og fakultetsadministrasjonen 
- IKO har hittil i år 32 HMS avvik. Av disse er 19 stikk/skjære skader.  

 

e) Orientering valgprosess til verneombud og OD-LAMU 
Det er avholdt valg til verneombud hvor det kom inn forslag innen 4 av 6 
verneområder. Men kun en kandidat pr område slik at det her ikke avholdes 
valg. For de områder hvor det ikke kom kandidatforslag er det nå fagforeningene 
som skal utpeke representant. Videre skal det nå velges representanter til OD-
LAMU. 
 

f) Kort orientering om dialogmøte mellom EA og OD  
Kort orientering ble gitt 
 

g) Referat fra Arbeidsmiljøutvalgets møte, oktober 2021.  
 

- Utdeling av selvtester på Georg Sverdrups hus, Domus Juridica og Domus 
Medica i tillegg til andre arrangementer som har behov for selvtester 

- Redusert kapasitet Enhet for HMS og beredskap (HMSB) 
- Orientering om Pulsundersøkelser ved UiO  
- HMS avvik rapportert fra enhetene  
- Psykisk helse skal være tema for det kommende LAMU-seminaret i 2022 
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VEDTAK OG DISKUSJONSSSAKER 
 
 

Sak 4  REVIDERT HANDLINGSPLAN BHT 2022 
Fakultetet har vært i møte med Bedriftshelsetjenesten (BHT) og gjennomgått 
handlingsplan for 2022. LAMU bes vurdere tiltakene som ble vedlagt til møtet. 
Trine Evensen ga en orientering om planen og innholdet i denne. Planen ble 
tatt til etterretning av LAMU 

 
SAK 5   GJENNOMGANG AV VERNERUNDER OD 2021 

Vernerunder var vedlagt. Det ble gitt en overordnet orientering om resultatet 
fra vernerundene. Viktig at tiltakene blir vurdert, fulgt opp og eventuelt 
samkjørte. Det lages en oppsummerende rapport fra vernerundene som tas 
inn i førstkommende møte med lokale EA. 

 
 
SAK 6  INNSTILLING TIL ARBEIDSMILJØPRISEN 2021 

Det er nominert 5 kandidater til prisen. Ledelsen har bedt OD- LAMU vurdere 
og innstille til prisen. LAMU innstilte kandidat 2 til prisen. Prisen deles ut i 
forbindelse med dekanens julegløgg 20. desember.  Saken er unntatt 
offentlighet frem til da.  

 
 
 
 
 
 
 
Fakultetsdirektør  
Johannes F. Paulsen  
 
 

 
 

   


