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Agenda
Godkjenning av møteinnkalling og agenda - Godkjent

Oppfølging av forslag
Ok

2

Godkjenning møtereferat fra IBV-LAMU 2.
desember 2013 – Utgår. Referat sendes ut med 2 ukers
høringsfrist.
Avviksrapportering –
1. 2014-04-24 Uønsket hendelse ubehagelig lukt EMlab - FYSCELL
2. 2014-04-15 Bassengrommet - nesten ulykke – stor
lekkasje - INFRA
3. 2014-04-07 Fall ulykke - EVOGENE
4. 2014-03-06 Uønsket hendelse mangel på melding
om biologiske faktorer 2 EVOGENE
5. 2014-03-04 Uønsket hendelse - Knust topp på
fosforsyreflaske –FYSCEL
6. 2014-02-20 Ulykke - INFRA
7. 2014-02-12 Uønsket hendelse mangel på melding om
biologiske faktorer 1
8. 22014-02-12 Uønsket hendelse- Bruk av avtrekkskap
U445 INFRA
9. 2014-02-03 Uønsket hendelse Eksponering formalin
oppfølging FYSCEL-INFRA_BMB
10. 2014-01-22 Uønsket hendelse Lagring av C14-AKVA
11. 2014-01-20 Uønsket hendelse-BMB

Utgår

Oppfore ansatte og studenter til å rapporterte
hendelser/avvik
- HMS-i bør ta dette opp i sine respektive seksjoner
- Avviksrapportering er et student anliggende.

HMS-i, BFU, FuMBV

Det bør gå tydlig frem hvem som er ansvarlig for lukking av
avvik.

HMS-k/ledelsen IBV

Progresjon på nytt system for avvik rapportering etterspørres
fra LOS-Enhet for HMS

HMS-k spør UiOs HMS-sjef
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4
4.1

Diverse HMS- saker – orienteringer og status
Avtrekksskap

4.2

Kjemikalier – status
- Rapport oversikt over farlige kjemikalier vs SOP og

All avtrekksskap skal nå være merket.
Alle skap skal ha fått installert
oppdatert varslingssystem.
Alle skap skal være kontrollert og
målingsresultatet på 30 cm skal være
klistret på skapet.
Det er nå oppdaterte SOP-nettsider
med:

Postadresse: P.O box 1066 Blindern 0316 Oslo OSLO Norway
www.uio.no
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risikovurdering.

•
•
•

104 P-SOP
57 S-SOP
12 I-SOP

Totalt: 173 SOP.
4.3

OpplæringProsedyre HMS opplæring – avvik - tiltak?

4.4

Byggesaker (se vedlegg)
- Avslutning av avtrekksskap prosjektet –
-

Lukking av avvik ifm rambøll rapport fytotronen –

-

Utbedring av tak dyrestall – i gang
Biblioteksarealene –

-

aDNA prosjektet - 1. desember 2014. Strengt hva
man skal ha på seg. Renhold underveis. Slik at ikke
kontaminering stenges inne.
Utbedring av noen kjølerommene på IBV – høsten
2014 - desember 2014 – 1 dag - 1 uke. Alle rom skal
tømmes slik at det kan vaskes i samme. Foreslå EMlab frys/kjøl.

-

4.5

BHT-

Utbedring av kjøleanlegg fytotronen – Høsten 2014 –
desember 2014.
Støy – verksted – Nye støymåling.
Allergier - dyrestallen og andre steder.
Informasjon – merkelig lukt i EM-lab – budsentralen
tak verksted.

Info
• Sluttføres før V2014 – nye oppslag
og markering av korrekt
lukeåpning gjenstår.
• Prosjektet delt i to: Oppdatering av
elektrisk anlegg er i gang og
utbedring av farlige tak fytotronen.
Det vurderes riving av veksthus.
• Utbedring av tak i glass hus startet.
• Prosjektet er i gang og skal stå
ferdig 1. desember 2014. Rammen
er 24 mill inkl. møbler.
• Oppstart 15. Juni. Ferdig
1.desember 2014.
	
  
• Oppstart høsten 2014. Ferdig 31.
Desember 2014. Det forventes en
nedetid på 1 uke på rom med
R12/R22 kjølevæske andre rom 1
dag.
• Oppstart 1. Juli. Ferdigstilles 31.
Desember 2014
Info
• Nye støymålinger i verksted
• Alle som ønsker det skal allergi
testes i løp av høsten 2014.
• Tømming av rom 15. August. EA
bes å gjøre tiltak for å bedre
situasjonen.
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eHMS- håndbok for IBV-status

•

Sent til godkjenning av
Instituttleder
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Tilsynsmyndigheter
- Arbeidstilsynet

•

Forventes besøk av arbeidstilsynet
H2014. Sannsynlig fokus er
progresjon i
risikovurderinger/SOP arbeidet og
dokumentert opplæring iht til UiO
prosedyre
Tilsyn i 5. Mai. Det gikk bra- ingen
avvik. HD ønsker at vi lager en
søknad for GMM1 for etasje 2-4,

-

Helsedirektoreatet – GMO – 1) GMM1 og 2) GMM2

	
  

•
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som sammenfatter all GMM1
aktivitet i disse etasjene. For
GMM2 har vi 2 søknader som vi
oppdaterer ved behov.
7
7

Informasjon fra vernelinjen
Informasjon fra studentutvalgen (NY)

8

Opplæring og dokumentasjon av dette
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Tiltaksplan Ledelsens gjennomgang – punkter for
LAMU - Status

Oppretting av nytt punkt på LAMU
Agenda for å til rette legge for at
studentene også skal kune spille inn
saker om ønskelig. IBV ønsker
engasjement fra studentene også innen
HMS. Derfor er det ønskelig at student
utvalgene også informer. Er det saker
BFU/FuMBV ønsker å ta opp sendes
det mail til HMS-k og instituttleder
Forventes besøk av arbeidstilsynet
H2014. Sannsynlig fokus er progresjon
i risikovurderinger/SOP arbeidet og
dokumentert opplæring iht til UiO
prosedyre . HMS-i skal bistå
seksjonsledere slik at aktuelle
kandidater blir sent på kurs. Det
forventes at man skal oppfriske
kunnskap innen lab sikkerhet hvert 7
år.
Vernerunde – Bestilling plan for
vernerunder fra HMS-K/Instituttleder.
Tema: Opplæring og risikovurderte
prosedyre. Bruke dette som et ”Kick
off” få dette bedre forankret i
instituttet. Plan for vernerunde
behandles neste møte. Vernerundene
skal gjennomføres H2014.
Beredskapstrening –
Beredskapsgruppen på IBV er ledet av
instituttleder. Tidligere har det vært
kursing av Rambøll. Det skal være en
øvelse eller et seminar for
beredskapgruppen H2014. Mehrbod
Nasseri - EA rådføres.
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Eventuelt
-

Fakultetsrevisjon – MN – varslet internrevisjon.
LAMU er temaet.

-

Dusj muligheter etterspørres
Innkalling av møte via OUTLOOK.

	
  

Skulle ha vært gjennomført V2014,
men er nå utsatt til høsten. Vernelinjen
og utvalgte ansatte vil bli bedt om å
bistå i internrevisjonen. Hele
revisjonen tar 5 timer. For den enkelte
vil dette ta 1-2 timer
Det er en gruppe som ser på en felles
løsning på dusj. Mulighet for

4

dusjkabinett i U ved EM-lab. og
Fytotronen.

	
  

