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REFERAT OD-LAMU  

Tid: Mandag 14. oktober 2019, kl. 14:00 – 16:00 

Sted: Møterom 312, 3. etasje, Geitmyrsvn. 69 

Tilstede:  

Leif E. Jensen (fak.adm.), Elisabeth Aks (IKO), Sissel Strømfjord (IKO), Lin M. Ullern (IOB, referent)  
Natalie Andronova (fak.adm. – ny midl. etter Kim U. Aasen), Arne E. Jacobsen (IKO), Elin M. Toremo (IKO), 
Ali-Oddin Naemi (IOB). Observatør: Bente Teigmo (HMS-koordinator IKO) 
 

Forfall:  

Emnet Abesha (HMS-koordinator IOB) 
 

ORIENTERINGSSAKER   

 Valg av midlertidig representant fra Fakultetsadministrasjonen frem til 31.12.19  
Natalia Andronova er midlertidig oppnevnt, etter intern valgrunde, som representant i LAMU 
for fak. adm. etter Kim U Aasen, som sluttet høsten 2019. 
  

 Enhetene orienterer om pågående arbeidsmiljø- og HMS arbeid    
Forsikringssak ved IOB ifm oppvarming av forskningsmateriale i fryser følges opp med bistand 
fra UiO sentralt.  
 

 HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 

Ikke gjennomgått 

  

 Vernerunder - enhetene rapporterer  
Det har vært gjennomført vernerunder ved alle tre enheter. Verneombud og ledelse ved 
enhetene avholder møter for å finne adekvate løsninger på avvik.  
 

 ARK ved UiO – OD v/ Leif  
Media har igjen bedt om innsyn etter arbeidsmiljøkartlegginger. Gjennomføring av ARK ved OD 
avventes.  
 

 Kartlegging av nå-situasjonen ved fakultetets administrasjon  

Fakultetet besluttet, i samråd med de administrative ansatt, å engasjere konsulentselskapet 

Moment AS for å gjennomføre en kartlegging av nåsituasjonen for administrativt ansatte ved 

fakultetet. Det ble gjennomført som en anonym spørreundersøkelse, etterfulgt av 

gruppeintervjuer. Rapporten foreligger og er fremlagt for Ledergruppen 15/10, i møte med de 

administrative ansatte 16/10 og IDF møte 17/10. Modell for videre arbeid er presentert for de 

administrativt ansatte, en modell som vil bli diskutert videre med ansatte og andre 

interessegrupper. Den videre prosess skal sikre god involvering, kommunikasjon og forankring.  
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SAKER  

Sak 7 HMS – innspill til Årsplan 2020-2021 v/Bente Teigmo  
Bakgrunnsinformasjon; Bente la frem i forrige møte i fakultetsstyre hvilke satsningsområder som 
det bør fokuseres på i neste planperiode. Forslagene legges også frem for OD- LAMU. Hvilke tema 
eller oppgaver tenker OD-LAMU det er viktig at fakultetet må fokusere på fremover, både 
inneværende og eventuelt som årsplantiltak /eventuelt budsjettinnspill for 2020? 

Forslag til temaer fra OD-LAMU er; 

 Pasientsikkerhet 

 Systematisk brannvernopplæring 

 Sikring av fysisk arbeidsmiljø 

 Årlig risikovurdering som del av virksomhetsplanleggingen 
  

Sak 8 Valg: Verneombud og OD-LAMU for perioden 2020-2021 v/Leif Vedlagt notat 

Det må velges nye representanter til OD-LAMU og verneombud fra 01.01.2020 (notat med 

informasjon om valg, samt fremdriftsplan var vedlagt innkallingen). 

Lokalt hovedverneombud, Elin Toremo, la frem forslag om splitting av verneområdet IKO klinikk i 
to; en for IKO klinikk og en for administrativt ansatte i Gmv. Verneområdet LAB, IKO videreføres.  

Begrunnelsen er dagens verneområde er veldig stort og mangeartet, at verneområdene har 
forskjellige utfordringer, og det er viktig at verneombudene har kompetanse og kjennskap til 
verneområdet. Det vil også kunne bli lettere å rekruttere til funksjonen som verneombud når 
verneområdene er kjente og mindre, samt at det blir et miljø hvor verneombudene kan utveksle 
erfaringer og bistå hverandre. 

Vedtak 
OD-LAMU sluttet seg til forslaget om flere verneområder og fremdriftsplanen for valg av nye 
medlemmer til OD-LAMU. Verneområder fra 01.01.2020 blir  
 

 Forskningslaboratoriet i Geitmyrsveien,  

 Administrative ansatte/kontorer i Geitmyrsveien 69/71 

 Klinikkdrift, IKO, inkludert Ferdighetssenteret 

 Institutt for oral biologi på Gaustad.  
 
Valgsekretariatet består av Elisabeth Aks, Sukhdeep Kaur Kakar og Lin M Ullern.    

 

Sak 9 BHT-Handlingsplan for 2020 v/Leif   

Det ble meldt inn ønsker om fokusering på luftmåling på røntgen-salen, og bedre oppfølging fra 
BHT mht. vaksinasjoner for ansatte som skal med dyr (IOB).   


