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OD-LAMU - REFERAT 
 

Gjelder:  Møte i OD-LAMU.  
27. september 2021 
 

Møtested: GV 312, 3 et, G69 /Zoom 

Tilstede  Fra arbeidsgiver:  
Johannes F. Paulsen, 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: Bente Teigmo og Emnet Abesha-Belay 
 
Referent: Leif Erling Jensen 

 

ORIENTERINGSSAKER 
 

a) Gjennomgang av referat fra forrige møte 
1. Puls undersøkelse. Fakultetsledelsen anbefalte at det ikke gjennomføres 

innværende år. Årsaken er undersøkelsens metodiske innretning og hva 
man kan forvente å få ut av undersøkelsen. Ledelsen kan imidlertid se for 
seg en arbeidsmiljøundersøkelse ved en senere anledning, f.eks. knyttet til 
ARK. 

2. Måling av luftkvalitet på Radiologisk avdeling. Den ble satt på vent i påvente 
av oppgradering av lokalene. Arbeidet er nå snart avsluttet og Leif kontakter 
EA for måling av luftkvaliteten   

3. En «sosial kalibreringsdag» arrangeres ved fakultetet. Det er nedsatt en 
gruppe som skal arbeide frem forslag for den dagen.  

 
b) Enhetene orienterer om pågående arbeidsmiljø- og HMS arbeid 

 
Institutt for klinisk odontologi 

1. Verdensdagen for psykisk helse settes på dagorden. 
Kommunikasjonsavdelingen lager en sak på dette. Leif kontakter også OSU 
for å høre hva de tenker rundt dagen og en eventuell markering.  

2. Luftkvalitet på mottak er rapport dårlig. Leif følger opp overfor EA, også i 
forhold til resepsjonen.  

3. Avfallshåndtering – Norsk gjenvinning. Bente orienterte om saken, Det er 
avholdt et møte med leverandør og EA hvor avfallsrutiner ved GMV var på 
dagsorden. Nye rutiner er nå under etablering 

https://verdensdagen.no/
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4. EcoOnline: fortsetter oppdateringer av arkivet med fokus på risiko-
vurderinger og å bytte ut sikkerhetsdatablader som er eldre enn 3 år. 
Arbeidet med overordnede dokumenter for medikamenthåndtering på IKO 
videreføres nå og er ute i avdelingen for innspill og kommentarer. 

5.  
 
Institutt for oral biologi 

- 13 laboratorier godkjent for GMO 
 
Fakultetsadministrasjonen 

- En arbeidsgruppe har arbeidet frem et høringsinnspill til UiOs nye klima og 
miljøstrategi. Leif orienterte kort om hovedpunktene. Høringssvaret sendes 
OD-LAMU når den er godkjent av ledelsen.  

 
c) Vernerunder 2021 – status ved enhetene 

Vernerunder gjennomføres ved alle enheter innen medio november slik at de 
fremlegges for OD-LAMU i neste møte i månedsskiftet november/desember.  

 
d) Arbeidet med ny ansvarsmatrise EA/UIO.  

EA har revidert ansvarsmatrisen mellom nivåene Overføringen skjer i to omganger. Med 
virkning fra 1. januar 2021 er selve oppgavene overført. Fra 2022 overføres kostnadene 
for håndtering av smittefarlig avfall/annet avfall til OD.  Fakultetet har bedt om at det 
parallelt også må medfølge økte midler. Det er nå en pågående dialog mellom OD og EA. 
OD-LAMU oppdateres på saken til neste møte. 
 

e) Kort orientering om status på byggeprosjekter 
1. Oppgradering på radiologisk avdeling er nå tilnærmet ferdigstilt. 
2. Fakultetet er tildelt midler for oppgradering av laboratorier i 1 etasje, G69. 

Første byggemøte er avholdt. Det er viktig å få raskt avklart prosjektets 
totalkostnader. 

3. For 2022 har OD søkt midler for oppgradering av fellesarealene i 7. etasje i G71 
4. EA er tildelt OD midler for å bytte ut møbler i venterommene i G71 og i 

kantinen.  
 

f) HMS avviksmeldinger (instituttene rapporterer) 
- Ingen ved IOB 
- 25 ved IKO (18 for samme periode i 2020) 
- Ingen ved fakultetsadministrasjonen 

 
VEDTAK OG DISKUSJONSSSAKER 
 
Sak 3  Valg av verneombud og lokalt hovedverneombud 

 Notat fra fakultetsdirektør 
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LAMU diskuterte dagens inndeling av verneområder. Lokalt hovedverneombud tok til 
ordet for at nåværende inndeling burde sees på nytt. Verneområdet Klinikken 
oppleves for stor og kan med fordeles inndeles i mindre enheter. OD- LAMU støttet 
dette. Mindre enheter kan også genere økt interesse for vervene og valget.  
 
OD-LAMU vedtok følgende inndeling av verneområder ved OD 

 
1) Verneområde A (2,3, 4, 5 etasje G69) 
2) Verneområde B (5,6, 7 etasje G71) 
3) Verneområde C (2,3,4, etasje G71 
4) Verneområde D (1 etasje G71, inkludert mottak og ekspedisjon) 
5) Verneområde E (laboratorier i folkehelsa sine lokaler, samt 1 et, g69) 
6) Verneområde D (Institutt for oral biologi) 

 
 

  OD-LAMU godkjente fremlagte tidsplan for valgene til OD-LAMU og verneombud.  


