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VEDTAKSSAKER 
Ingen 
 
ORIENTERINGSSAKER Sak 01/16  Faste orienteringssaker  

a. Aktuelt fra ledendeverneombudet 

Båtene: Avvik rettet mot antall feltdeltagere om bord på Bjørn Føyn.  
Etter avvik meldt inn av Sindre Holm fattet IL vedtak at all bruk at Bjørn Føyn med feltdeltager ombord ble 
instilt inntil man hadde en sikkerhetsgjennom gang. Mannskap, verneombud, emneansvarlig, feltdeltager, 
BHT og HMS-k hadde en befarling på BF. Etter befaringen ble tiltak fremlagt IL. IL fattet da følgende vedtak: 

• Antall toktdeltagere om bord på F/F Bjørn Føyn settes til maksimum 5 inklusiv fagansvarlig.  
• Båtfører/skipper på Bjørn Føyn er ansvarlig for at toktaktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte 

i samsvar med gjeldende prosedyrer.  
• Båtfører/skipper er ansvarlig for at toktdeltagere oppholder seg på anviste plasser før og under bruk 

av vinsjer og kraner.  
• Fagansvarlige skal sammen med skipper påse at studenter oppholder seg der de skal og at de til 

enhver tid følger alle anvisninger fra båtfører. Dette skal inngå som i risikovurdering og informasjon 
til toktdeltagere som en del av forberedelsene til toktet.  

• Toktdeltagere skal til en hver tid benytte vestene (disse kvalitetstestes årlig ved at de som et 
minimum blåses opp) og hjelmer. Dette skal beskrives i risikovurderingen.  

• Når hydraulikken på båten er i drift må toktdeltagere kun oppholdet seg i et begrenset areal på ca. 
6m2 fra styrhus og til sorteringsbakken – dvs. slik ordningen har vært i en årrekke.  

 
CIM/Ny AVVIK system på UiO: Eiendomsavdelingen har i 2013 anskaffet systemet CIM som krise - og 
beredskaps - håndteringssystem for UiO. Dette har siden blitt vidre utviklet for bruk i avvikshåndtering 
innen HMS. IBV har nå startet å benytte CIM. Verneombudet synes at informasjon, rapporter og involvering 
i avviksarbeidet har blitt løftet etter etter oppstart CIM.  
 
Kompetanse vernelinjen:  

• Ledende vernombud har tatt PLIVO. Bra kurs.  
• Ledende vernombud har brannvernskurs. Bra kurs.  

 
Involvering av vernelinjen: Vernelinjen har vært invlovert i: 

• Workshop felt arrangert av EHMSB; Her holdt også LVO-IBV et innlegg.  
• Workshop gravide arrangert av EHMSB. VO-FYSCELL 
• Workshop avfallshåndtering arrangert av EHMSB: VO-BMB og FYSCELL 
• Avvik-båt; LVO, VO-AKVA 
• Avvik-riskovurdering og substitusjon ifm laboratorieøvelser på IBV 

b. Aktuelt fra Instituttleder 
IL har fattet et IL-vedtaker vedrørende implementering av CLP. Instituttet skal følge norske lover og 
forskrifter, samt UiOs HMS-Policyer og prosedyrer. Dette instituttledervedtaket (av 31.3.2016) beskriver 
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gjeldende regler og lokal tilpassing for innføring av direktivet for kjemikaliemerking, CLP (Classification, 
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) Se: Instituttledervedtak: Implementering av CLP for 
IBV 
 
Byggesaker:  
Fytotronen: Etter mange måneders arbeid la arbeidsgruppa (bestående av ansatte og leder i fytotronen, 2 
vitenskapelige brukere fra IBV, EA var representert med fra plan og utredningsseksjonen og deres 
konsulenter) fram to alternativer og etter presentasjon til EA ledelsen, IBV ledelsen og MN ledelsen var alle 
enige om at et nytt bygg var det billigste og best alternativet. MN vil presentere dette som et av sine 2 
prioriterte tiltak for 2017. Antatt bygge periode er satt til minst 18-24 måneder. Dette betyr at man i løp 
minst må holde eksisterende anlegg gående i 4-6 år tid. Dette betyr at EA må regne med flere reperasjoner, 
samt at man må se på om man kan gjennomføre noen straks tiltak i GMO sonen for å bedre arbeidsmiljøet 
som man ikke mener er bra nok.  
 

  
 

Dyreavdelingen – avvik ventilasjon: I EAs MN fak avtrekksskap prosjekt ble det avdekket feil og 
mangler ved ventilasjonen og gjennomføringen av renovasjonen i 2008. Prosjektet i 2008 var et resultat av  
Mattilsynet stengte avdelingen bland annet på grunn av ikke adekvat ventilering (luftutskifning) og 
temperering av avdeling. Spesifisering av antall luftutskiftninger er spesifisert i APPENDIX A ETS No.123 
sist i 2006. Den er like aktuell i dag som ved renoveringen i 2008-2009. 15-20 ganger luftutskifning er 
minste krav der det oppstalles gnagere, samt en temperatur mellom 21-24. Allergen belastning for arbeid 
med dyreallergener har også kjent lenge.  

Instituttleder sendte da inn (jan-2015) en avviksmelding. Dette resulterte i at EA satte ned en arbeidsgruppe 
(bestående av avdelingsleder, PMSK, og tilsynsveterinær i dyreavdelingen og IBVs HMS-k fra IBV, EA var 
representert med fra plan og utredningsseksjonen og deres konsulenter) som konkluderte man at beste 
løsning var at man isteden for å utbedre ventilasjonssystemet med nye aggregater kunne man ved å legge inn 
et kjølesystem, oppgradere noe på ventilasjonen samt å oppgradere til nye IVC systemer kan lukke avviket. 
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Allergenmessig får man en betraktelig forbedring av allergeneksponeringen som et pluss med denne løsning. 
BHT og Arbeidstilsynet er spesielt oppmerksomme på denne allergen problematikken. Vi har fått postalt 
tilsyn som må svares innen 1. Juni 2016. EA ønsker at prosjektet skal gjennomføres snarest. De dekker 50% 
av utgiftene og ber fakultetet ta resten. Dette skal opp i dekanatet 28/4.  

Telefonsentralen: Etter godt samarbeid og støtte fra teknisk nedre har IBV endelige fått gjennomslag for 
at IBVs IT avdeling samlokaliseres i 1etasje KBH i lokaler som er egnet for deres virksomhet. I løp av kort tid 
vil de flytte ut av lokalene de disponerer i dag, som det i sommermånedene er en gjennomsnitt temperatur på 
30-35 grader.  

Fagsosial gruppe: Føste fagsosiale kveld med innlegg fra Dyveke Hamsa. Foredraget og samtalen rundt 
flerkulturell arbeidsplass med Dyveke Hamsa var veldig bra og har fått mange gode tilbakemeldinger. I løp av 
våren prøver vi å få på plass en til slik kveld. Mandagskaffen oppretholdes kl 09:30. Ledelsen oppforder 
ansatte til å møte opp. Sommerfesten for ansatte vil finne sted torsdag 23.august.  

I tillegg støtter IBV oppunder student aktiviteter i Fadder-uka og arrangementer som Forkost med 
Kristine.   

c. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten 
Ikke tilstede.  
 
d. Aktuelt fra HMS-team på IBV 
CLP: I seksjonene jobbes det med implementering av IL vedtak vedrørende CLP. 

Postal tilsyn – arbeidstilsynet ber om å få innblikk i gjennomførte risikovurdering vedrørende arbeid med 
forsøksdyr, særlig mht. mus og rotter, i forbindelse med forskningsaktivitet og hvilke tiltak IBV har iverksatt 
på bakgrunn av disse risikovurdering (opplæring, rutiner mv.) 

SOP: Det jobbes med å få på plass flere SOPer i løp av 2016. Så lang er det produsert 49. Der er 30 flere enn i 
hele 2015.  

 
CIM: Opplæring av HMSi i CIM. Se nedenfor.  
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e. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen 
Avvik i en vite i dyreavdelingen som ikke gikk i alarm, ellers ikke noe å melde.  
 
f. Aktuelt fra fagutvalgene 
Røyklukt i lesesalen på bikuben på grunn av at ansatte står og røyker utenfor luft inntaket. EA har prøvd å 
foreslå røykeskur men dette er ikke ønkelig fra ledelsen på UiO. EA skal ta saken videre.  
 
Sol problem. I bikuben er det my sol som plager studentene når de sitter i mingle området i bikuben.  
 
I tillegg har renhold klaget på orden i bikuben, mye søl og mat, dårlig kildesortering, alt for mye kopper og 
tallerkener fra kantinen flyter overalt. Dette fører til at Renhold bruker mye tid på å være kelner i bikuben.  
 
Sak 02/16 VERNERUNDE 2015 
Resultatene fra vernerunden er oppsummert i ledelsensgjennomgang. Se vedlegg.  

Følgende spørsmål ble stilt til ca 10 personer i hver forskningsseksjon i vernerunde 2015:  
Er du kjent med HMS prosedyrene til instituttet og UiO?  Risikovurdering på lab; Hva jobber du 
med på lab, gi eksempler? Kan du vise risikovurderingene som ligger til grunn for arbeidet? Har du 
fått utlevert eller skrevet en SOP? Utfører du prosedyrer på laboratoriet som involverer bruk av 
kjemikalier, løsninger og/eller biologiske faktorer? Kan du finne et MSDS? Har du fått opplæring i 
bruk av avtrekksskap? 
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Sak 03/16 Ledelsens gjennomgang 2015 
For mer info se lenke 

 
Sak 04/16 CIM 
Bakgrunn og begrunnelse. 

• Arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll setter krav til at alle virksomheter skal ha et 
fungerende internkontrollsystem.  

• Nåværende løsning for avviksrapportering ved UiO er ikke tilfredsstillende. Arbeidstilsynet ga i 2013 
UiO pålegg om å implementere et hensiktsmessig HMS-avvikshåndterings-system. Pålegg oppfylt 
15.01.16 på bakgrunn av prosjektbeskrivelse og implementering fom mars 2016. 

• I UiOs årsplan for perioden 2015-2017, tiltak 15: Om helse, miljø og sikkerhet, er fristen for 
implementering av et elektroniskavvikssystem satt til 31.12.16.  

• Et elektronisk avvikssystem vil ikke alene være med på å løfte antall registreringer, men vil være en 
viktig premiss for å kunne håndtere og følge opp en betydelig økning (100 ganger flere 
rapporteringer) 

• UiO tidligere har valgt programvaren CIM® som verktøy i beredskapsarbeid. CIM® har også en 
avviksmodul og ved valg av dette verktøyet til system for HMS-avvik, unngår UiO en ny formell 
kravspesifikasjon og anskaffelsesrunde.  

• Flere i UH-sektoren bruker CIM i beredskapsarbeid og avviksmodulen er i ferd med å implementeres 
ved UiT, UiN samt UiS. 

 
Prosjekter er ledet av eHMSB. IBV har vært med i prosjekt gruppa.  
 
Implementering av nytt elektronisk avvikssystem på UiO. Nytt verktøy bedre saksgang. CIM benyttes også av 
andre høyskoler og universiteter.  
 
Avviksrapport fra CIM 
ÅPNE 
AVVIK 

      

18.04.16 
11:22 

847 Fall som forårsaket skade på høyre 
arm. 

UIO - MATNAT - 
IBV - IBV-INFRA 

Åpen Schou, 
Kathrine 

20.05.2016 
00:00 

18.04.16 
08:19 

842 Nødutgang lar seg ikke åpne UIO - MATNAT - 
IBV - FYS-CELL 

Åpen - - 

13.04.16 
14:34 

807 Stikkskade UIO - OD Åpen Teigmo, 
Bente 
Olin 

06.06.2016 
00:00 

13.04.16 
10:32 

799 Feil på avtrekkskap og manglende 
alarm på skapet 

UIO - MATNAT - 
IBV - EVOGENE 

Åpen Schou, 
Kathrine 

- 

08.04.16 
10:22 

775 Klasse A-preparat sølt i øye, 
Dyreavdelingen 

UIO - MATNAT - 
IBV 

Åpen Schou, 
Kathrine 

- 

07.04.16 
09:43 

748 Bekymring melding fra en ansatt om 
mulig bruk av Fenol/kloroform 
ekstraksjon på benk i kurs. 

UIO - MATNAT - 
IBV 

Åpen Schou, 
Kathrine 

- 

07.04.16 
09:31 

746 Kjemikaliebruk i kursammenheng 
og vurdering av substitusjon: EtBr 

UIO - MATNAT - 
IBV 

Åpen Schou, 
Kathrine 

- 

06.04.16 
08:29 

741 Mistanke om uegnet verneutstyr for 
arbeid med formalin - AKVA 

UIO - MATNAT - 
IBV - AKVA 

Åpen Kaasa, 
Berit 

- 
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06.04.16 
08:22 

739 Hindring av brann og rømningsveier 
i korridor-arealer i KB-hus - BMB - 
2 etasje - KB hus 

UIO - MATNAT - 
IBV - CEES 

Åpen Steen, 
Nanna 
Winger 15.04.2016 

00:00 
06.04.16 
08:22 

740 Hindring av brann og rømningsveier 
i korridor-arealer i KB-hus - CEES - 
2 etasje - KB hus 

UIO - MATNAT - 
IBV - BIOKJ-
MOLB 

Åpen Moen, 
Anders 22.04.2016 

00:00 
 
 
LUKKETE 
AVVIK 

      

06.04.16 
11:20 

745 For mange toktdeltagere om 
bord Bjørn Føyn i 
undervisningstokt 

UIO - MATNAT 
- IBV 

Avsluttet Schou, 
Kathrine 

07.04.2016 
00:00 

06.04.16 
09:22 

744 Mangel på risikovurdering av 
bruk av Propidium iodide 

UIO - MATNAT 
- IBV - 
EVOGENE 

Avsluttet Mathiesen, 
Cecilie 

22.04.2016 
00:00 

 
Sak 05/16 IBV organisering 2017 
Etter at verkstedene nå er plassert på FYS sees det mest hensiktsmessig å In-fas avdelingene i Infra i 
relevante fagmiljøene forskningsseksjonene. Dette vil første presenteres som en diskusjonssak i styret 19.mai 
deretter som en vedtakssak 9. Juni med et fremleggsnotat. Kostandsstedene vil være på plass fra 1.1.2017.  
 
Instituttleder har fått ny jobb på UiO. Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby professor Finn-
Eirik Johansen stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap. Seksjonslederne vil sitte frem til 1.6.2017. 
Finn-Eirik skulle være instituttleder frem til 1.1.2017, men IBV vil få en IL noe tidligere. Ansettelses 
prosessen er i gang. Dette vil legges frem i styret 19.mai. 2016.  
 
Sak 06/16 Nytt LAMU og nye verneombud skal velges 1.1.2017.  
Viktig at man prøver å finne aktuelle kandidater som ønsker seg disse vervene og at som avdekket i 
internrevisjonen at for valgt til LAMU skal alle ansatte kunne stille.  
 
Sak 07/16  Referat fra møte 1 /2016 
Møtereferat (pdf) godkjent per epost frist for innspill 2 uker – 26.mai 
 
 


