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REFERAT OD-LAMU  

 

 
Gjelder:  MØTE OD-LAMU ONSDAG 20. JUNI KL 13.30 

 
Møtested: Møterom 312, Geitmyrsveien 69, 3. etg.   

 

Tilstede  
Elisabeth Aks, Kim U Aasen, Elin M Toremo, Sissel Strømfjord, Ali-Oddin Naemi, Bente Teigmo 
(observatør), Tove Langhaug og Leif E. Jensen(ref)  

Forfall:  
Linn M Ullern og Emnet Abesha-Belay(observatør), Arne Jacobsen 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 Enhetene orienterer om arbeidsmiljø og HMS-arbeid 

Institutt for klinisk odontologi  
Fokus på risikostyringsverktøy, prosedyrer, inntektsvurderinger av 
substitusjoner. Det arbeides aktivt i HMS - og Hygieneutvalgene. Det er avholdt 
et samarbeidsmøte med renholdfirmaet. Flere melder inn i avvikssystemet. 
Gjennomført måling av narkosegasser.  

Institutt for oral biologi 
Setter i gang arbeid i sommer med opprydding i kjemikalieregistreringen. 

Fakultetsadministrasjonen  
Avholdt seminar for alle administrative med fokus på HMS (brannvern og 
førstehjelpskurs). 

Eiendomsavdelingen skifter til led-lys på salene i 5 og 6 etasje, G7 i sommer. 
Dette vil bidra positivt på varme og luftkvaliteten. 

På Barneklinikken er skilleveggene mellom båsene av glass. De bør skiftes. Det er 
heller ikke plass i båsene for sortering av smittefarlig avfall. LAMU anbefaler at 
dette meldes inn som prosjekt til EA for 2019. 

 HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 
Institutt for klinisk odontologi:  
Hittil i år 29 avviksmeldinger hvorav 15 stikkskader. 4 er på renhold på klinikken.  
 
 

 Oppstart av Forskningsklinikk, IKO -  Status v/ Elisabeth 
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Elisabeth Aks orienterte om status. Arbeidet startet denne uken. Det vil ikke 
være mye støyende arbeid og Sterilsentralen vil være operativ i byggeperioden.  

5. juli vil det være strømstans (i 69 og 71). Viktig at IT er informert og forbereder 
seg i forhold til strømstansen. Kim informerer It-leder.  

I løpet sommeren vil vannet stenges en dag/noen timer. Leif følger dette opp 
med lokal teknisk avdeling og hvilke implikasjoner dette medfører.  

 Ledelsens gjennomgang 2017 v/Leif og Bente 
Gjennomgått.  
 

 Referat fra vernerunde FAK ADM 2018 v/Leif 
Gjennomgått. Det er satt opp et møte med lokal teknisk avdeling for 
gjennomgang av de forhold som kom frem under vernerunden.  

 

 
SAKER 
 
Sak 3/18    Diskusjonssak 

Handlingsplan (vedlagt til møtet) bruk av BHT - prioritering høst 2018.  
 
Vedtak 
LAMU ber om at fakultetet henvender seg til BHT og ber om at antall 
timer som er satt opp for måling av luftkvalitet for 2018 økes. Det 
innebærer at andre tiltak må reduseres/kuttes. Det rapporteres om dårlig 
luft, særskilt på klikken, men også på kontorer, både i 69 og 71. 

         

Sak 4/18 Diskusjonssak  
Det er få saker som meldes inn fra enhetene og fra medlemmer av LAMU. 
En sak som tidligere har vært diskutert, men fremdeles meldes det ikke 
saker. Er det grunnet at det ikke finnes HMS saker å melde inn? Må også 
sees i sammenheng med at IOB har opprettet eget lokalt LAMU. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte   

 
 

 


