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Sjekkliste for vernerunder ved Det juridiske fakultet 2013 

 

Navn på medarbeider: TDK Dato:21.02.14 

Enhet/Institutt: SMR 

Rom: Bygning: CA30  

Leder som deltar: TDK Andre deltakere: EA 

Verneombud: KF 

Kryss av for OK hvis forholdet vurderes som tilfredsstillende. Kryss ellers av for Må forbedres og beskriv forholdet.  Spesifiser også hvem som har oppfølgingsansvaret. 

 

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av vernerunden er beskrevet på nettsidene for ansatte:  

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsmiljo/vernerunde/ 

 

Tema Punkt Emne OK Må forbedres – beskrivelse* Ansvar for 

oppfølging 

Rapportering* 

1. Brannvern 1.1 Er branninstruksen oppslått og kjent? 

 

x    

1.2 Er etasje-/avdelingsansvarlig utpekt og kjent 

blant de ansatte? 

x    

1.3 Er rømningsveier ryddige og merket? 

 

x    

1.4 Er brannslukningsutstyr (brannslange og 

håndslukker) tilgjengelig og i orden? 

x Tilgjengelig, men uklart om i orden. Entra/EA  

1.5 Høres brannalarmen i alle lokaler? 

 

x    

1.6 Har alle ansatte fått informasjon og opplæring 

om brannvern? 

x    

1.7 Holdes det årlige brannøvelser? 

 

x  Entra  

1.8 Er det andre forhold ved brannvern som bør 

utbedres? 

 Rømningsskilt v/kjellerarkiv? 

Skifte lyst i baktrapp. 

Entra 

Entra 

 

 

Tema Punkt Emne OK Må forbedres – beskrivelse* Ansvar for 

oppfølging 

Rapportering* 

2. Elektrisk 

utstyr 

2.1 Brukes tidsur på vannkoker og kaffetrakter? x    

2.2 Er det tilstrekkelig med faste stikkontakter? 

(ikke overdreven bruk av skjøteledninger) 

x    

2.3 Er det andre forhold ved det elektriske anlegget 

som bør utbedres? 

x    

3. Inneklima 3.1 Holdes 20 - 22 grader i fyringssesongen? 

 

x    

3.2 Brukes solskjerming (markiser, persienner x    
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m.v.) i sommerhalvåret? 

3.3 Er det sjenerende støv, gass, røyk, lukt i 

lokalene? 

x    

3.4 Er det tilfredsstillende ventilasjon i lokalene? x    

3.5 Er vinduene lukket når lokalene forlates? 

 

x    

3.6 Er det andre forhold som bør forbedres ved 

inneklimaet? 

x    

4. Universell 

utforming 

4.1 Er lokalene tilgjengelig for funksjonshemmede? x Inngangsdør 2. og 3. for smale (70cm) 

til rullestol. Må lukke opp begge 

dobbeltdører. 

  

4.2 Er det andre forhold ved lokalene som bør 

utbedres? 

 Støy i rør i 3. etasje.   

5. Ergonomi 5.1 Er det forhold tilknyttet ergonomi som bør 

kommenteres? 

 Flere stoler og bord må repareres, 

justeres, skiftes ut. Se egen liste. 

  

6. Annet 6.1 Er det andre forhold som bør kommenteres? 

F.eks. knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

x Flere gjenstander i fellesareal må 

fjernes. Se egen liste. 

En del løse ledninger/kabler som kan 

henges opp/samles sammen. 

Radonmåling pågår. Regi: Entra eller 

EA? 

  

Hva, hvor Ansvarlig Rapport 

Stoler som må skiftes (innkjøp eller reparere): Resepsjon. 2-3stk 227. 329. 253. ck  

Arbeidsbord som må suppleres: resepsjon (fjerne, kjøpe ny). 344 (ønsker rund hjørneløsning) ck  

Arbeidsbord som må justeres (høyde): 309. ck->at?  

Lys: 306 (ekstra taklampe? prøver god bordlampe i stedet). ck  

Inventar for øvrig: 227, 309, 306 (bordlampe). 342 (liten fotstøtte).  ck  

Gjenstander som må fjernes: 227 (fjerne ekstra skrivebord -> 241 som ønsker større pult). 241 (fjerne for liten pult -> 255 som 

ønsker hev/senk). 6xleseplasser (fjerne bordplate). 2xleseplasser (fjerne skuffeseksjon). 209 (fjerne papir på gulvet). 336 (fjerne 

esker). landskap 3.et. (fjerne bordplate, skuffeseksjon). v/358 (fjerne bord, bein).  237 (hyller fjernes). Flytte lite bord fra landskap 

3.et. til 227. 

ck->at  

Romutbedringer: 248 og 247 (slå sammen kontor og møterom).  ck/tdk  

Strømkabler bør festes/samles med strips: 228, 254.  øw  

Lydisolasjon forbedres: 254 (tettelist rundt dør/karm). landskap 3. et (lettvegg/dør/sluse?). 329 m.fl. (lyd i rør/anlegg).  ck/tdk  

Universell utforming: Doble inngangsdører á 70cm bred, må åpne begge for rullestol, tungvint. Skifte dør -> Entra. ck/tdk  

Ekstra renhold: 341, 253 (hyller, flater osv). ck  

 


