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AGENDA TIL OD-LAMU  

 
Gjelder:  MØTE OD-LAMU TORSDAG 22. OKTOBER KL 14.30 

 

 
Møtested: GV 312, 3 et, Geitmyrsveien 69 

 

 
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: Hovedverneombud Hege Lynne 

 

Referent: Leif Erling Jensen  

 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

a) Enhetene orienterte om pågående arbeidsmiljø- og HMS-arbeid 
 Fakultetets ledelse instituerte i 2017 Det odontologiske fakultets Arbeidsmiljøpris, 

som årlig vil tildeles en ansatt som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet 
ved fakultetet. Også i år vil fakultetet dele ut prisen. Ledelsen har nedsatt en komite 
for å vurdere innkomne forslag. Prisen annonseres i november og deles ut i en egnet 
tilstelling i begynnelsen av desember måned.  
 

 Fakultetsadministrasjonen og IKO har planlagt for vernerunder i november. IOB har 
gjennomført sin vernerunde. Referatene fra vernerunden tas i neste OD-LAMU, et 
møte som er planlagt avholdt i slutten av november.  
 

 UIO har skrevet kontrakt med leverandør av avfall/smittefarlig avfall. Norsk 
gjenvinning blir ny leverandør fra 01.01.20, men inntil da skal nåværende 
leverandør, RagnSell, benyttes. Det vil komme ytterlige informasjon rundt det 
praktiske, blant annet i forhold til kostnadsfordeling og bestillingsrutiner.  

 

 Fakultetet har i samarbeid med HMSB/UiO satt opp et brannvernkurs for fakultetets 
avdelings- og etasjeansvarlige. Kurset avholdes onsdag 02.12.20 kl. 1000-1200 i 
store auditorium i Geitmyrsveien. Det er sendt ut epost til aktuelle. Foreløpig er ca. 
20 påmeldte. Det er imidlertid plass til flere, og man oppfordrer derfor å promotere 
tilbudet bredt overfor aktuelle ansatte.  

 

 Ombygging av barneklinikken er i sin avsluttende fase med formell gjenåpning 2. 
november. Klinikken kan nå håndtere pasienter på en smittevern forsvarlig måte. 
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Studentpuben er også nå under ombygging med midler fra UiOs Eiendomsavdeling, 
et arbeid som skal være avsluttet innen utgangen av november måned. Neste 
måned påbegynnes arbeides med få etablert et lokale for å håndtere pasienter med 
påvist/mistanke som smitte. Lokalet ligger i tilknytning til mottaket i 1 etasje, 
Geitmyrsveien og selve arbeidet vil ta ca. 3-4 uker. Det lokale hovedverneombud, 
Elin M. Toremo, orienterte om sin deltagelse i byggeprosjekter både prosjekter hun 
har deltatt i, og generelt.  

 

 I samarbeid med UiOs bedriftshelsetjeneste har Institutt for klinisk odontologi lagt 
en plan for måling av luftkvalitet, støv og mugg i taket på Radiologisk avdeling etter 
gjentatte klager på luftkvaliteten fra avdelingens ansatte.   

 

 Kantinen i Geitmyrsveien gjenåpnet sin drift i oktober med begrenset 
serveringstilbud. I samarbeid med SIO tilrettela fakultetet slik at smittevern kunne 
ivaretas i kantinens lokaler. Blant annet ved å redusere antall bord og stoler og med 
klistrelapper som oppfordrer ansatte og studenter til å holde avstand. Imidlertid 
viser det seg å være vanskelig å holde avstand. Nye klistremerker vil derfor bli satt 
opp og fakultetet vil sammen med SiO nøye vurdere situasjonen.  
 

b) HMS avviksmeldinger hittil i 2020 (instituttene rapporterer) 
IOB: 1 avvik som er rapport og håndtert i CIM avvikssystemet til UiO 

  IKO: 25 avvik som er rapport og håndtert i CIM avvikssystemet til UiO 
 
 

c) Sykefraværsoversikt for OD 2020  
Vedlagt til møtet var en enkel oversikt over fakultetets sykefravær for de siste 4 
årene. Fakultetet vil fremover ha økt fokus på systematisk 
sykefraværsoppfølging. Sykefraværsstatistikk er et viktig element i dette 
arbeidet. Pr. i dag finnes det ikke gode nok rapporter fra SAP, men det gir oss 
bilder og data til å kunne jobbe videre med. Fraværsstatistikk vil jevnlig bli 
presentert overfor ledelsen og LAMU. 

 
 

ORIENTERINGS OG DISKUJONSSAKER 
 
Sak 1  Smittevernutvalget orienterer 

Smittevernutvalget ved Bente Teigmo informerte om hvordan utvalget har 
arbeidet, om det betydelige arbeidet for å ivareta smittevernet, samt en 
orientering om smittestatus.  
 
Våren 2020 
Smittevernutvalget ble satt 6. februar 2020 for å ivareta smittevern rundt 
forekomst av Coronaviruset og de hensyn som kreves ad hoc ved Det 
odontologiske fakultet.  Utvalget ledes av førsteamanuensis Morten Enersen. 
Smittevernutvalget skal gi råd i tråd med myndighetenes anbefaling og foreslå 
tiltak for å hindre smittespredning ved fakultetet. Smitteverngruppen er et 
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bredt sammensatt utvalg hvor det diskuteres og argumenteres frem til 
løsninger. Det er stort engasjement i gruppen. De er alltid tilgjengelig for 
hverandre på tlf. eller mail. Våren 2020 gikk mye av ressursene til kartlegging og 
rådgivning rundt reisevirksomhet og gjennomføring av karantener og spørsmål 
rundt dette.  
 
Et stort arbeid ble også lagt ned i strukturer og utarbeidelse av rutiner, 
prosedyrer og retningslinjer, som også raskt ble plukket opp av den offentlige 
tannhelsetjenesten. Etterhvert ble dokumentasjon også grunnlag for mye av 
arbeidet overfor tannhelsetjenenesten i Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet, som fakultetet har et utstrakt samarbeid med. I løpet av 
våren avholdt smittevernutvalget ca. 70 møter. 
  
Høst 2020 
Etter oppstarten i august ble en stor andel av tiden brukt til vurderinger og råd i 
forhold til gjennomføring av undervisningen. Kontinuerlige vurderinger knyttet 
til tilgang/mangel på utstyr, forhold og gjennomføring av triage, karantener, 
arbeidsrestriksjoner. Utvalget har også håndtert mange spørsmål fra eksterne 
knyttet til utstyr og hvordan fakultetet gjennomføre sin klinikkundervisning, 
tilpasninger av prosedyrer, blant annet ift. påkledning. Utvalget har også bidratt 
med råd i tilknytning til ombyggingen av klinikkene. 
 
Suksessfaktor 
Suksessen skyldes i hovedsak den tidlige oppnevning av utvalget, samt dens 
sammensetning. Utvalget består av ansatte fra fakultetets tre enheter; 
fakultetsadministrasjonen(kommunikasjon), IOB og IKO, samt lokalt 
hovedverneombud. Den brede sammensetningen har generert mange gode 
diskusjoner og argumentasjoner underveis, med gode løsninger. Utvalget har 
også vært konsekvente i sine beslutninger. Svært tett og godt samarbeid med 
studieseksjonen v/ seksjonsleder.   
 
Coronarelatert fravær 03.08.20-21.10.20 
Fakultetsadministrasjonen: 6 i arbeidsrestriksjon. Ingen ute pr i dag 
Ansatte IKO: 30 i arbeidsrestriksjon + 4 i karantene= 34.  
Pr i dag. 5 i arbeidsrestriksjon 
 
Spesialist kandidater: 5 i arbeidsrestriksjon + 1 karantene= 6. Pr i dag, 1 i 
karantene 
 
Studenter BA og MA: 53 til sammen 46 i arbeidsrestriksjon + 7 i karantene= 53. 
Pr i dag 3 i arbeidsrestriksjon 
 
 
Oppsummert alle grupper perioden 03.08.20-21.10.20 

 87 i arbeidsrestriksjon 

 12 i karantene 
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Pr 21.10.20 er: 

 5 ansatte i arbeidsrestriksjon 

 5 MA/BA studenter i arbeidsrestriksjon 

 1 spes kandidat i karantene 
 
Coronarelatert fravær 24.02.20-02.06.20 

 97 ansatte i arbeidsrestriksjon eller karantene 

 89 studenter i arbeidsrestriksjon eller karantene. 
 

Oppsummert: Til sammen 168 personer  
 
 

Sak 2  Studieseksjonen orienterer  
Hvordan har Covid19 innvirket på seksjonen? Hvordan møter seksjonen 
studentene, som opplever en vanskelig tid. Seksjonssjef for studier, Hege 
Glomsaker- Gjessing orienterte LAMU. 
 
Fakultetet har siden mars fulgt opp studentene tett, blant annet ved 
opprettelsen av et eget telefonnummer for studentkontakt. Et arbeid som har 
vært meget tidkrevende. Mange studenter er bekymret. Studentene ringer og 
sender eposter både tidlig og sendt. Studieseksjonen har til sammen mottatt ca. 
150 eposter etter sommeren og med telefonsamtaler hver dag. Ofte vil det 
være flere ansatte som kobles på å besvare ut enkelthenvendelser. For å få en 
raskere avklaring er nå beslutningsmyndigheten i enkelt saker (hvor det er 
presedens) nå delegert fra studiedekan til seksjonsleder for studier.  
 

 
Sak 2  Arbeidsmiljøtema i 2021 

2020 har vært en spesielt år for fakultetet. OD- LAMU diskuterte hvilke HMS 
tema/oppgaver som fakultetet bør sette fokus på. LAMU var enige om at tema 
arbeids- og læringsmiljø blir viktig sett i lys av den pågående smittesituasjonen. 
Hovedverneombud Hege Lynne viste til en pågående undersøkelse ved noen av 
fakultetene. Undersøkelsen måler «pulsen» til ansatte med hjemmekontor. 
Fakultetet følger opp dette.  

 
 
Britt Amundsen Hoel 
Konstituert fakultetsdirektør  

 
 

 


