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Tilstede:  

Elisabeth Aks, Kim U. Aasen, Elin M. Toremo, Ali-Oddin Naemi, Bente Teigmo (observatør), Lin M. Ullern, 

Emnet Abesha-Belay(observatør), Arne Jacobsen, Leif E. Jensen (sekretær og vara for Tove Langhaug), 

Thomas Küntziger (LAMU-IOB, observatør), Hans-Christian Åsheim (LAMU-IOB, observatør), HVO 

(hovedverneombud) Hege Lynne og rådgivere BHT Trine Evensen og Kristine Mollø-Christensen 

Fravær:  

Fakultetsdirektør Tove Langhaug 

 

ORIENTERINGSSAKER  

 Universitas oppslag om læringsmiljøet og involvering av vernelinjen 

Det har den siste tiden vært en del medieoppslag om læringsmiljøet ved fakultetet. Ass. 
fakultetsdirektør Leif E. Jensen og lokalt verneombud Elin M. Toremo orienterte om 
fakultetets håndtering og tiltak som er i prosess. Fakultetet har prioritert intern 
kommunikasjon og dialog med studenter, ansatte og vernelinjen. Fokus på tiltak og 
oppfølging av saker gjennom si-ifra systemet.  

 Enhetene orienterer om arbeidsmiljø og HMS-arbeid 

IOB; Tiltak etter siste vernerunde samt registrering av kjemikalier i eco-online følges fortsatt 
opp. Nytt SEM skal risikovurderes, settes nå i drift. 

Sykefraværsstatistikk for både IOB, IKO og fak. adm ble fremlagt. Fravær som forventet, 
men alle tre enheter viste relativt høyt sykefravær for kvinner i 1. kvartal 2018. Tilfeldig, 
eller gjelder dette generelt? 

 IKO; Det jobbes med nytt kvalitetssystem for klinikkene ved IKO. Klinikkenes kvalitets arbeid skal 

systematiseres og settes inn i et nytt overordnet system. Ny smittevernhåndbok er oppdatert. I 

arbeid. Denne skal være i tråd med den nye «Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk 

odontologisk praksis». Instituttet hadde gjennomførte smittevernkartlegging i november og 

desember. Det vurderes en oppfølgende kartlegging før sommerferien. HMS-koordinator 

gjennomfører regelmessige møter i HMS-utvalget, Forum for hygienekontakter og 

Kjemikaliekontaktgruppen ved UiO IKO. 

 

 HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 

IOB: Ingen avvik er meldt inn så langt i 2019. 

IKO: Avvik i 2018=57 avvik totalt, hvorav 30 stikk, 6 sprut på øye, øvrige er diverse avvik 

 Orientering om planlagte oppgraderinger og HMS-tiltak ved Leif E. Jensen 
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 Auditorium prop i Geitmyrsvn. skal bygges om til kontorer, oppstart i uke 10. 
Eiendomsavdelingen (EA) ved UiO prosjekterer og betaler.  

 Glassvegger i Barneavdelingen er skiftet ut med ufarlige ikke-knusbare vegger.  Viktig 
for både person- og smittevern.  

 Det finnes en «møbelpott» ved UiO, OD har søkt midler til SiO-kantinen i Geitmyrsvn. 

 ODs innspill til prosjekter i regi av EA 2020 for Geitmyrsvn; Oppussing av studentenes 
pub, avskjerming av smittefarlig i garasjeanlegg og bur for innlåsing av sykler. 
 

 Evaluering av brannøvelse i Geitmyrsveien 

Rapport ble fremlagt. 

 Invitasjon til UiOs LAMU-seminar 25. mars 2019 

  Invitasjonen ble fremlagt, og møtedeltakerne oppfordret til å melde seg på. 

 Orientering om prosess Arbeidsmiljøprisen ved OD for 2018 Leif E. Jensen 

ODs komité har bestått av Kim U Aasen, Thomas Küntziger og Janne Lea. Prisen deles ut på 
seminar.  

Sak 3/2019 Presentasjon av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved Trine Evensen og Kristine Mollø-

Christensen – nettside BHT https://www.uio.no/om/organisasjon/los/ebht/  

Trine Evensen er BHTs kontaktperson for OD. Hver høst gjennomgår BHT fakultetenes 
handlingsplaner angående behov for BHTs tjenester. Handlingsplaner er pålagt UiO jf 
bransjeforskrift, og BHT ved UiO er godkjent som bedriftshelsetjeneste.  

BHT er engasjert i mange forskjellige utfordringer ved UiO, blant annet med ansatte som 
jobber i vernede bygg. Det er pt restanser på arbeidsplassvurderinger, men BHT leier inn 
bistand. Blant tilbudene til BHT gruppeinformasjon om ergonomi. 

Kristin Mollø-Christensen jobber med organisatorisk og psykisk arbeidsmiljø. Målet er å 
jobbe forebyggende med utvikling av arbeidsmiljøet, f.eks. med SWOT-analyser ved 
omorganiseringer. Flere grupper ved UiO ser på rusproblematikk, både AKAN, APS 
(administrativ personalstøtte), BHT og HVO.  

Trening i arbeidstiden er tilbud til alle ansatte ved UiO, tilpasses ift stillingsandel og 
arbeidsoppgaver. Må avtales med leder. 

Sak 4/2019 Hovedverneombud Hege Lynne – se vedlagte presentasjon 

HVO orienterte om at fakultet OD er «best i klassen» på mange områder. LAMU ved 
fakulteter/institutter er beslutningsorgan og kan gjøre vedtak, for eksempel ved å sette 
frister for gjennomføring av tiltak etter arbeidsmiljøkartlegging. LAMU fungerer også som 
samarbeidsorgan, og kan ta opp personalsaker (i lukkede møter). Det må være bevissthet 
om hvorfor en evt. personalsak ønskes tatt opp i LAMU, og problemstillingen må gjelde 
generell påvirkning av arbeidsmiljøet. LAMU kan også fungere som praktisk arbeidsverktøy, 
f.eks. ved varsling om rusbruk e.l.  

HVO foreslo at LAMU kunne ha tematikk for arbeidsmiljøet. OD-LAMU kan finne tema å 
fokusere på i 2020. . 

Dialogen og kontakten mellom nivåene kan forbedres. Som forslag foreslo OD-LAMU at 
medlemmer fra fakultetenes LAMU inviteres som observatører til AMUs-møter,  

 

https://www.uio.no/om/organisasjon/los/ebht/

