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REFERAT OD-LAMU 3. APRIL 2014 
 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 3. APRIL KL 14.00 

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

Tilstede Tove Langhaug, Per Omdal, Elisabeth Aks, Sissel Strømfjord, Janne 
Lea, Yamila Lopez, Unn Strøm Kristiansen, Åslaug Brynildsen, Ole 
Henrik Alstad (EA) ogTerje Langerød (EA) 

Forfall  Tore Bjørnland, Hanne Margrete Weidemann, Grazyna Jonski 

 
ORIENTERINGSSAKER 

 

 Orientering fra Områdeleder om aktuelle saker: Ole Henrik Alstad er ny områdeleder fra 

2014 med ansvar for områdene Gaustad og Geitmyrsveien. EA har for 2014 satt av 270 

000 til generell oppussing av kantinen i Geitmyrsveien, håper dette kan være på plass 

innen sommeren. Terje Langerød presenterte seg som ny driftssjef/seksjonssjef og 

informerte kort om hvordan EA vil legge opp sin dialog med fakultetet. Viktig at EA 

organiserer seg på måte som sikrer god relasjon og kommunikasjon med enhetene. Han 

ønsket også en avklaring fra LAMU på hvilken rolle/hvordan EA skal bidra inn i LAMU. 

Enighet om EA har en viktig rolle i LAMU. Saker som omhandler EA settes først på 

agenda.  

 

 Dekan Pål Barkvoll er ny arbeidsgiverrepresentant fra OD i sentralt AMU. 

 

 Status for posjekter/ombygginger på fakultetet.  Fakultetet har for tiden 2 aktive 

ombyggingsprosjekter; Ombygging av tidligere propedeutens lokaler til kontorer, 

møterom/oppholdsrom m/kjøkken i G69. Antas ferdigstilt sommeren 2014. Det andre 

prosjektet er tilhørende IKO/G71 og gjelder ombygging av lokaler til generell anestesi. 

Den kliniske undervisning/operasjon innen anestesi foregår i dag i lokaler med store 

mangler i forhold til den kliniske aktiviteten som utføres. Oppgradering til en fullverdig 

Anestesiavdeling er derfor nødvendig. For begge prosjekter er fakultetet tildelt midler fra 

UiO/EA. Vernelinjen er involvert i begge prosjekter gjennom deltagelse i 

byggemøter/prosjektering.  

 

 Arbeidstilsynet gjennomført laboratorietilsyn ved IOB 23.10.13 og HMS-internrevisjon 

gjennomførte laboratorietilsyn ved IKO 23.11.13. 

 

IOB: Arbeidstilsynet ga 2 pålegg; Kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare og 

krav om stoffkartotek for helsefarlige stoffer. Sistnevnte håndteres i dialog med UiOs 

HMS seksjon siden kravet er gjeldende for all laboratorievirksomhet ved UiO. 

 

IKO: HMS-internrevisjonen avdekket et avvik: Instituttleder har ikke gjennomført HMS-

opplæring for ledere. Internrevisjonen berømmet ellers det arbeidet som gjøres med 

intern opplæring før studenter/ansatte får tilgang til å arbeide på laboratoriet. 
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 Påminnelse: Gjennomføring av vernerunder 2014 gjøres i mai måned for alle 3 enheter. 

Viktig at lokal EA er tilstede på vernerundene. Kopi av vernerundene sendes driftsleder 

EA.  

 

 Ledelsens HMS gjennomgang 2013 er påbegynt og skal sluttføres innen mai måned. 

Fremlegges for ledergruppen og senere for LAMU som orientering. Kopi sendes 

driftsleder EA.  
 

 

 

SAKER 
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ARK: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiO 
ARK er et opplegg for gjennomføring av arbeidsmiljø og klimaundersøkelse. ARK er 

utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren. Elisabeth Aks og Leif Erling 

Jensen informerte om ARK.   

 

Vedtak: OD-LAMU anbefaler at ARK gjennomføres for hele fakultetet. Saken legges 

frem for fakultetets ledergruppe.  

 

Gjennomgang av de administrative ressurser ved OD 
Tidligere kartlegging av de administrative ressurser (2013) gir grunnlag for fokus på 

forbedring innen IHR, roller og ansvar på det administrative nivå. Det er nå 

nødvendig å bringe prosessen over i en fase der konkrete organisatoriske tiltak 

beskrives. Det nedsettes derfor en arbeidsgruppe med et mandat. Mandat og forslag til 

arbeidsgruppe vedtas av fakultetsstyret.  

 

Evaluering LAMU struktur ved Det odontologiske fakultet 
OD-LAMU vedtok 17.11. 11 at Det odontologiske fakultet skal bestå av et LAMU på 

fakultetsnivå. LAMU ved IKO og IOB ble avviklet. Hvilke erfaringer er gjort?  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 

Alarmknapper på klinikkene, Geitmyrsveien 
Skal brukes ved hendelser man selv ikke kan håndtere. Alarmen rutes til 

Alarmsentralen som har 5 minutter utrykningstid. - Hvordan fungerer ordningen, bør 

det settes opp ytterligere opplæring av de ansatte? 

 

Tilbakemelding fra klinikken er at det ikke er gitt god nok opplæring av 

alarmknappene i Geitmyrsveien. Det foreligger heller ingen skriftlig prosedyre på 

hvordan de skal betjenes, når de skal benyttes ved utagerende pasienter. 

 

Vedtak: Vaktalarm ved UiO kontakter klinikken på IKO og lager en instruks for 

alarmknappene.  

  

 


