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REFERAT OD-LAMU  
Gjelder:  MØTE OD-LAMU TORSDAG 18. OKTOBER KL 14.00 

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

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

 
ORIENTERINGSSAKER 
 

 Enhetene orienterer om arbeidsmiljø og HMS-arbeid 
IKO: Karlegging av støy, hendelser og biologisk eksponering (håndteres i CIM) 
Instituttet er godt i gang med kjemikaliearbeidet, både i forhold til merking, lagring og 
opplæring av kjemikaliekontakter. Har pågående fokus på avfallshåndtering, renhold og 
oppfølging av HMS-avvik. HMS-utvalget og Hygieneutvalget er to viktige arena som 
følges opp gjennom månedlige møter, og nå med særlig tema knyttet etterlevelse av 
smittevernrutiner med kartlegging i klinikkene. Resultat blir presentert på 
Kalibreringsdagen (felles faglig dag på OD).  Det er også avholdt et vellykket felles 
seminar for alle tekniske ansatte på OD, med fokus samarbeid og kunnskap om 
hverandres arbeidsoppgaver.  
 
IOB: Fokus på kjemikaliehåndtering, har gjennomført vernerunder og etablert IOB-
LAMU.  
 
Fakultetet – se orienteringssaker om beredskap og møter med EA og HMSb. 

 
 HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 

IKO: Hittil i år registrert 43 avvik. De ansatte er blitt flinkere til å registrere avvik 
IOB Hittil i år 5 avvik. Antar en del underrapportering.  
 

 Orientering om teoretisk beredskapsøvelse 11. oktober  
Det ble avholdt beredskapsøvelse 11. oktober. Øvelsen var teoretisk og en spill stab fra 
HMSb kommuniserte ulike hendelser overfor beredskapsgruppen. Øvelsen var lærerikt 
og viktig, særlig hvordan samarbeidet og dynamikken var i gruppen. Det er krav om 
årlige øvelser og neste år legges det opp til med pedagogisk øvelse med innslag av case 
som gruppen må håndtere /diskutere. 
 

 Rapport fra møte med HMSb (tema ROS analyser, planverk og øvelse)  
Fakultetet har avhold møte med HMSb hvor man gjennomgikk erfaringer med 
beredskapsøvelsen 11. oktober og videre arbeid med planverket, blant annet 
sammensetning av beredskapsgruppen. Innspill til ny sammensetning, blant annet  
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basert på erfaringer fra øvelsen og UiOs rollekort, er sendt ledelsen. Det avtales et møte 
med HMSb, hvor de siste tiltak etter ROS analysen gjennomgås, med sikte på at de kan 
lukkes.  Det vil i høst, i samarbeid med Eiendomsavdelingen(EA), avholdes en brann og 
evakueringsøvelse i Geitmyrsveien. 

 
 Orientering om dialogmøte med Eiendomsavdelingen 17. oktober  

Dette er halvårlige møter mellom fakulteter og EA for gjensidig informasjon og en arena 
hvor enhetene kan spille inn særlige behov. Fakultetet må av HMS hensyn skifte ut 
skilleveggene på Barneklinikken. Auditorium Prop brukes veldig lite og fakultetet ønsker 
at det oppgraderes til et kontorlandskap. Arbeidet med å få på plass en rullerende 
skjenkebevilling for UiOs student puber antas ferdigstilt innen 2018.  
 

 Orientering om revisjonsrapporten på IKO  
UiO internrevisjon har revidert klinikkvirksomheten på IKO. Rapporten viser at 
instituttet har god kontroll og etablerte rutiner, men også synliggjort et behov for å 
investere i et Kvalitetssystem. Det er flere enheter ved UiO som bør har samme behov, 
og diskusjonen og dermed kostnaden ved investering i et kvalitetssystem bør løftes av 
fakultetsadministrasjonen, i samarbeid med IKO, til UiO sentralt.  

 
 Status på gjennomførte vernerunder 2018 

IOB gjennomgikk resultater fra deres vernerunde. Fokus på blant annet ventilasjon, 
brannslukkingsapparater og avtrekksskap.  

 
 Ledelsens gjennomgang IOB 2017(se vedlegg)  

Lin viste til rapporten som var vedlagt.  
 
SAKER 
 
Sak 5/18    Diskusjonssak 

Det er lovpålagt med stille-rom og særlig aktuelt for de som deler kontor med 
andre og generelt opplever mye støy. Et stille rom er nå etablert for studentene 
i 4. etasje G69, men er ikke ideelt og et mer hensiktsmessig og mer permanent 
løsning må sees på.  Fakultetet bør gå i dialog med MED om felles stille rom på 
Gaustad 

         

Sak 6/18 
 
 
 
 

Diskusjonssak  
IOB har opprettet eget lokalt LAMU. Lin redegjorde om erfaringer fra IOB`s LAMU, 
planlegges ca. 4-5 møter planlagt hvert år, primært mindre saker som ikke har 
overgripende interesse for fakultetet. Viktig at referater sendes OD- LAMU som 
informasjon, og at saker som har felles interesse meldes som sak til OD-LAMU. 
IOB fremmet ønske om delvis tilstedeværelse på OD –LAMU grunnet hyppigheten 
av egne LAMU møter og ut fra saker som diskuteres i OD-LAMU. Medlemmene av 
OD-LAMU ser det som ønskelig at IOB er tilstede på alle møter, men at halvparten 
av møtene fremover kan holdes på IOB. 

 

 


