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REFERAT OD-LAMU 9. MARS 2016 
 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU ONSDAG 9. MARS KL 14.00 

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

 
Tilstede  Tove Langhaug, Lin Ullern, Elisabeth Aks, Janne Lea, Yamila Lopez, 

Bente Teigmo, Hanne Weidemann, Sissel Strømfjord, Emnet Abesha-
Belay, Lena Solbakken og Leif Jensen (referent) 

Forfall  Grazyna Jonski og Tore Bjørnland 

 
ORIENTERINGSSAKER 

 

 

 Beredskapsarbeid og ROS analyser,  

Alle enheter skal i 2016 ha gjennomført/lagt planer for ROS analyser, besluttet lokal 

beredskapsorganisering. Sistnevnte basert på UiOs forvaltningsmodell, men hvor det 

åpnes for lokale tilpasninger. Det skal også utarbeides Tiltakskort basert på lokale 

forhold, samt gjennomføres øvelser – årlig (i tillegg til varslings- og brannøvelser). UiO 

sentralt vil fasilitere en stor del av dette arbeidet. Leif Erling Jensen er ODs 

beredskapskoordinator. Første planleggingsmøte er satt til 18. april 2016 

 

 Nytt byggeprosjekt sommer 2016, Geitmyrsveien 

I sommer skal inngangspartiet i G69/71 oppgraderes. Leif Jensen viste frem utkast til 

tegninger. Berørte ansatte er orientert og planene vil bli forløpende diskutert med de 

berørte ansatte. Fokus fremover på orientering til andre ansatte. Sak til informasjons- og 

drøftingsmøte 8. april. Byggeperiode vil være i sommer 2016.  

 

 HMS avviksmeldinger  

IKO; I 2015 ble det meldt 47 hendelser hvorav 29 stikkskader(23stud+ 6 ans) og 11 sprut 

i øyet(8 uten oppgitt bruk av vernebriller)+ flere pasientrelaterte, to branntilløp og en 

påkjørsel. For 2016 er 3 innmeldte skader hittil- hvorav 1 ansatt(skjæreskade) og 2 

studenter(sprut i øyet + stikk). Flere meldinger i behandling som enda ikke er registrert. 

IOB: Ingen meldt hendelser hittil i 2016 

Bente Teigmo avklarer til neste LAMU hvem som kan melde inn skader.  

 

 Elektronisk avvikssystem innføres  
Prosedyren skal sikre at alle HMS-avvik meldes og behandles for å ivareta de involverte 

og forhindre gjentakelse. Prosedyren skal videre sikre at alvorlige ulykker håndteres og 

varsles raskt og riktig. Systemet bygget opp for ansatte. Studentene må melde via ansatte 

Ansatte skal melde HMS-avvik ved å bruke skjema for melding om HMS-avvik. 

Sensitive personopplysninger skal ikke registreres i skjemaet. HMS-avviket sendes 

automatisk til leder. Studenter skal melde HMS-avvik i Si-fra systemet. OD er test 

fakultet. Systemet implementeres forsiktig i løpet av våren. Lokale tilpasninger er mulig. 
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 HMS e-lærings program  

Kurset er utviklet av MN, OD og MED fakultet i samarbeid med USIT og UV,FFS. 

 

HMS modulkurs bestående av 6 moduler. Modul 1-5 ferdigstilt sommer 2015. 

E-læringsprogrammet er vedtatt obligatorisk for studentene, de ansatte oppfordres til å 

gjennomføre kurset. Studentene kobles på i høst, ansatte anmodes om å gjennomføre 

modulene før sommeren. Moduler:  

 

1. Sikkerhet og fysisk miljø  

2. Utviklende læringsmiljø 

3. Lab – sikkerhet 

4. Feltsikkerhet(ikke aktuelt for OD) 

5. El-sikkerhet 

6. Klinikksikkerhet - Ferdigstilt des2016. 

 

Link til kurset 

 

 Ledelsens gjennomgang 2015 – ny ordning 

Fakultetets ledergruppe har vedtatt at neste gang gjennomføres ordningen på 

instituttnivå(og på fakultetsnivå). Inntil nå har man gjort ledelsens gjennomgang for hele 

fakultetet. Utføres før sommeren og sendes ledergruppene og LAMU 

 

Link til skjema for ledelsens gjennomgang  

  

 HMS årshjul  

IKO er i gang med å lage årshjul, IOB tilsvarende. Instituttene vil samarbeide om det 

videre arbeidet og innta det i neste LAMU. Årshjulene vil bli lagt på nett.  

Innspill fra LAMU om at dens møter legges inn som en del av årshjulene.  

 

 

SAKER 

 
SAK 1/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging fra ARK 
Tema for Neste LAMU seminar 17. mars er «2016 - Læring og arbeidsmiljøåret».  

 

Læring- og arbeidsmiljøåret 2016 

 

LAMU-ene skal forberede seg til seminaret med å diskutere følgende spørsmål i sine 

respektive LAMU: 

 

 Hvordan arbeider LAMU med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016? 

 Hvilke arbeidsmiljøtiltak vil LAMU, bla som følge av ARK-prosessen, særlig 

følge opp i 2016? 

 

Svarene vil være noe av materialet som legges til grunn for gruppearbeidet på 

seminaret 

 

ODs årsplan for 2016-218(Utdannings/-læringsmiljøtiltak fra side 5) 

 

https://ehms.uio.no/#/6/no
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/ledelsens-gjennomgang/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/arbeids-leringsmiljoaret-2016/
https://indd.adobe.com/view/4dffc1e5-7633-48bd-8a00-5f390f4b265d
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Generell oppsummering av Faktaark II ved OD var vedlagt innkallingen  

 

 

 Innspill fra OD LAMU  

 

LAMUs oppgave er å påse at tiltakene, både i forhold til de tiltak som kom frem i ARK- 

prosessen og aktuelle tiltak i ODs Årsplan, blir fulgt opp. 

LAMU vil her fungere som et tilsynsorgan.  

 

Her ligger det et særlig ansvar for LAMU i 2016 å påse og inspirere til at lærings- og 

arbeidsmiljø tiltak i fakultetets årsplan bli fulgt op.  

 

Enhetene vil presentere status for sine ARK tiltak i et LAMU møte til høsten. Fakultetsledelsen 

vil på sin side redegjøre for status årsplan tiltak  

 

Det tilligger ikke LAMUs oppgave å komme opp med tiltak utover det som er beskrevet i 

tiltakspakkene for ARK og i ODs Årsplan. Viktig at de tiltak som er satt opp faktisk blir fulgt 

opp enn å tillegge nye.  

 

Viktig at LAMU ved neste ARK gjennomgang bidrar med innspill på hvordan ARK kan gjøres 

til et bedre verktøy og hvordan LAMU kan bidra få økt deltagelse/oppslutning og til en bedre 

inndeling av enheter. 

 

 
Innspill saker til neste LAMU 
 

 Gjennomgang av LAMUs oppgaver 
 LAMU ønsker å bli orientert om læringssituasjonen på fellessemestrene  

 
 
 
 


