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Digital vernerunde ved ILOS 2021 

 
Bakgrunn for saken 
 
ILOS gjennomførte våren 2021 en digital vernerunde ved instituttet. I henhold til UiOs «Prosedyre 
for gjennomføring av vernerunde» skal rapport fra vernerunde oversendes Lokalt arbeidsmiljø-
utvalg (LAMU) og styret for enheten. 
 
 
 
 
Christine Meklenborg Nilsen    Karina Kleiva 
instituttleder       administrativ leder 
 
 
 
 

Vedlegg: Rapport fra vernerunde ved ILOS våren 2021 
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Rapport fra digital vernerunde ved ILOS våren 2021  

Foranledningen for vernerunden er diskusjoner knyttet til ansattes fysiske arbeidsmiljø nå i 

koronapandemien. Instituttet ønsket å ta greie på hvordan de fysiske arbeidsforholdene er for de 

ansatte og hvordan instituttet eventuelt kunne forbedre situasjonen for den enkelte. Instituttets 

verneombud, Mia Brunelle Jønnum, og vara verneombud, Ragnhild Norheim Førland, var begge 

med i planleggingen av vernerunden, sammen med instituttleder Christine Meklenborg Nilsen og 

administrativ leder Karina Kleiva. Verneombudene har sammen med administrativ leder sett på 

svarene fra vernerunden og vurdert hva som deretter skulle gjøres.  

Gjennomføringen 

ILOS gjennomførte i februar 2021 en digital vernerunde ved instituttet. Den ble gjennomført i 

henhold til anbefalte retningslinjer fra fakultetet. Dette har også vært diskutert i fakultetets lokale 

arbeidsmiljøutvalg, samt i fakultetets nettverk for administrative ledere. 

Fakultetet og instituttet har ikke økonomi til å dekke utstyr til to kontorer per ansatt. Ansatte har 

derfor blitt oppfordret til å låne med seg utstyr hjem ved behov. Instituttet dekker én PC per ansatt. 

Dette er dekket av at ansatte nå har bærbar PC. Flere har tatt hjem ekstern skjerm fra kontoret.  

Administrativ leder sendte 15. februar en e-post til alle ansatte ved ILOS, hvor de ble bedt om å 
fylle ut et nettskjema (norsk/engelsk). De ansatte skulle også krysse av i nettskjemaet dersom de 
ønsket besøk av verneombud og en representant for ledelsen på hjemmekontoret. Skjemaet hadde 
også et punkt der man krysse av for om man var fornøyd med forholdene på hjemmekontoret.  
 
Ansatte ble også bedt om å gi beskjed om hva slags utstyr de har tatt med hjem, slik at instituttet 
kan få en oversikt over dette. 
 
E-posten som gikk til de ansatte, viste også til ulike nettsider for tips om ergonomi, trening på 
hjemmekontoret: 
 

Bedriftsfysioterapeutens tips til deg som jobber hjemmefra - Universitetet i Oslo (uio.no) 

Sjekkliste for arbeid ved dataskjerm (arbeidstilsynet.no) 

God ergonomi på kontoret - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no) 

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 
 
40 ansatte svarte på nettskjemaet. Av disse var det 31 som svarte at de primært jobber fra 

hjemmekontoret. 

 

Vernerunden avdekket noen forhold som har blitt fulgt opp: 

 

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/bedriftsfysioterapeutens-tips-om-hjemmekontor.html
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/arbeid-ved-dataskjerm/sjekkliste-for-arbeid-ved-dataskjerm/
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms/bht/ergonomi/ergonomi-kontoret/
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/vernerunde/index.html
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Forhold ved hjemmekontoret Status/tiltak Antall 

For dårlig lys Ansatte blitt kontaktet med tilbud 

om å ta med lampe hjem fra 

kontoret 

6 

De ergonomiske løsningene på 

hjemmekontoret kunne vært bedre 

Ansatte som har beskrevet 

utfordringer har blitt kontaktet når 

instituttet kan tilby en løsning (som 

f.eks. lån av kontorstol eller 

eksternt tastatur, nytt kamera eller 

headset) 

13 

 

 

En ansatt svarte at vedkommende var misfornøyd med at ILOS ikke tok tak i hjemmekontor-

situasjonen i 2020. 

 

Noen skrev også i skjemaet at de hadde liten plass hjemme, enten fordi man er flere på 

hjemmekontor samtidig eller rett og slett har liten leilighet, mens andre er plaget av naboer. Alt 

dette er forhold som arbeidsgiver vanskelig kan endre.   

 

Av de som svarte på nettskjemaet, var det 16 som svarte at de var fornøyd med hjemmekontoret 

sitt. To ansatte ønsket besøk på hjemmekontoret sitt, og verneombud samt administrativ leder 

gjennomførte disse besøkene på Zoom. 

 

Dersom pandemien fortsetter i lang tid fremover, bør instituttet vurdere å gjennomføre en ny 

digitale vernerunde slik at vi kan forsikre oss om at den enkelte ansatt har et forsvarlig fysisk 

arbeidsmiljø.  

 

 

 

 


