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REFERAT FRÅ OD-LAMU  

 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU.  

TORSDAG 2.DESEMBER KL 10.00 

 
Møtested: Zoom  

Tilstede  

 

 

 

 

Fra arbeidsgiver:  

Britt Amundsen Hoel, 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: Trine Evensen, BTH/UiO 

 

Referent: Leif Erling Jensen  

 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

a) Enhetene orienterer om pågående arbeidsmiljø- og HMS arbeid 
 

 Status for vernerunder 2020 / eventuelt legges opp til digitale vernerunder 
Grunnet Covid19 har det ikke vært mulig å gå vernerunder ved enhetene 
Institutt for klinisk odontologi og Fakultetsadministrasjonen. Begge er 
lokalisert i Geitmyrsveien. Vernerundene her utsettes derfor til 2021. Det 
vurderes heller ikke pr nå som hensiktsmessig med digitale vernerunder. 
Dersom fakultetet velger å gjennomføre undersøkelsen PULS vil dette, helt 
eller delvis, kunne erstatte eventuelle digitale vernerunder. Ved Institutt for 
oral biologi er det gjennomført vernerunder.  
 

 Håndtering av smittefarlig avfall. Oppdatering fra forrige møte 
Bente Teigmo ga status på levering av gule beholdere og containere, som ny 
leverandør Norsk Gjenvinning, har begynt å levere til fakultetet. Det er 
fremdeles noe usikkerhet i forhold til bestillingsrutiner og kostnadsfordeling i 
håndteringen av det smittefarlige avfallet. Leif Jensen kontakter EA sentralt 
for å få en avklaring. Norsk Gjenvinning overtar formelt fra 01.01.2021 
 

 Brannvernkurs ved OD i regi av HMSB/UiO – Oppdatering fra forrige møte 
Bente Teigmo orienterte. Grunnet Covid 19 utsettes det oppsatte brannvern-
kurset til våren 2021. Kurset var en skreddersøm for fakultetet i regi av 
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HMSB/UIO. I påvente nytt kurs oppfordres det til å bruke de digitale 
brannvernkurs som UIO setter opp. Lenke til HMS kursene.  
 

 Kort orientering om eksisterende byggeprosjekter. Og nye planlagte  
Leif Jensen orienterte. Det er et pågående arbeid med å utbedre et rom i 
tilknytning til Mottak, slik at fakultetet kan håndtere pasienter med påvist 
smitte/mistanke om smitte på en forsvarlig måte. Arbeidet er noe forsinket, 
men det forventes ferdigstilt innen fredag 18.12. Arbeidet med oppgradering 
av studentenes pub er nå i sluttfasen og skal være ferdig 17.12. Studentene 
har vært koblet på under hele prosessen. For 2021 har EA tildelt fakultetet 
midler til oppgradering av laboratoriet i 1. etasje, Geitmyrsveien 69, samt 
noen rom på Radiologisk avdeling, 3 etasje, Geitmyrsveien 71.  
 

 Måling av luftkvalitet/ måling av støv mm. Oppfølging fra forrige møte  
Elin Teigmo orienterte. Gjennomføring er kostnadsberegnet til 11.500 kroner 
og må dekkes av Institutt for klinisk odontologi. 
 

 Kantinen og smittehåndtering. Oppfølging fra forrige møte   
Kantinen er foreløpig stengt ut året. Det er tatt et initiativ sentralt ved UIO 
overfor SiO for om mulig å få åpnet noen av kantinene fra januar 2021. 
Kantinen i Geitmyrsveien er en av dem. Det observeres fremdeles at 
studentene ikke opprettholder enmeters-regelen i kantineområdet. 
Klistremerker ble satt på stoler for å regulere bruken. Imidlertid er det stor 
slitasje på klistremerkene, og nye ble derfor bestilt. Disse er nå klistret på.  
 

 Elektroniske HMS-kurs, som det nå tilrettelegges for ved UiO 
Bente Teigmo Orienterte. Det settes nå opp mange kurs i regi av UiO. Det 
oppfordres til deltagelse. Leif Jensen sender en oversikt til LAMU.  
 

 Nytt HMS-system for UiO med policyer sentralt og prosedyrer lokalt 
Bente Teigmo orienterte. Dette er et pågående arbeid der blant annet Bente 
deltar fra UiO. Fakultetet legger fortløpende ut sine lokale prosedyrer på våre 
HMS nettsider.  
 

b) HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 
Institutt for oral biologi har ingen nye registrerte avviksmeldinger siden forrige 
LAMU møte i november. Ved Institutt for klinisk odontologi er det for samme 
periode registrert 6 nye avviksmeldinger. To relatert til laboratoriearbeid, to til 
generell drift, samt 2 stikkskader på klinikken.  

 
 
 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/hms/
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ORIENTERINGS OG DISKUJONSSAKER 
 
Sak 1  Smittevernutvalget orienterer 

Bente Teigmo ga en orientering om status. Fakultetet er fremdeles i en 
situasjon med forsterket smittevern. Smittevernutvalget opprettholder 
derfor 1-2 ukentlige møter, hvor enkelt saker diskuteres og hvor det gis 
råd, både til ledelsen og til ansatte/studenter.  Det er fremdeles et 
relativt stort antall studenter med corona relatert fravær og noen ansatte 
som er i arbeidsrestriksjon.  

 
Sak 2  Plan for bruk BHT i 2021 

Det har vært avholdt et møte med BTH. Planer for bruk av deres tjenester 
ved OD i 2021 ble vedlagt til møtet.  Trine Evensen ved BHT deltok på 
møtet, der hun innledet med å beskrive bakgrunn for planverket og gikk 
deretter kort gjennom hovedpunktene i planen. Det ble gjort noen 
justeringer i timeantall for noe aktivitetene. Blant annet ble timeantallet 
for opplæring av ledere justert fra 4 timer til 20 timer. Trine Evensen tok 
med seg innspillene og sender en justert oversikt til Leif Jensen.  
. 

Sak 3 «PULS» på de med hjemmekontor 
Gjennomføring av en enkel medarbeiderundersøkelse, "PULS", knyttet til 
opplevelse av den nåværende arbeidssituasjonen (ifm corona-situasjonen). 
Saken ble diskutert på forrige LAMU. I etterkant av møtet i november har Leif 
Jensen vært i kontakt med UiO sentralt for å få mer informasjon om hva PULS 
er, og om selve gjennomføringen. Til møtet var det vedlagt en kort innføring 
om hva PULS er, samt kopi av en undersøkelse brukt ved UIO.  

  
 LAMU er positive til at det gjennomføres en slik undersøkelse, samtidig som 

undersøkelsen har visse svakheter og kanskje ikke svarer ut alt. LAMU 
anbefalte at det arbeides videre med å få kartlagt alle forhold knyttet til 
gjennomføring av en slik undersøkelse. PULS vil ikke være aktuelt før i 2021 
siden ny ledelse må ta stilling en eventuell gjennomføring av undersøkelsen. 
Leif Jensen koordinerer det videre arbeidet.  

 
 
Britt Amundsen Hoel 
Konstituert fakultetsdirektør  

 
 

 


