
 

 

Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet 

 

Dagsorden for møde i Arbejdsmiljøudvalget, LAMU 
 

den 19. november 2013  kl. 8.30 – 9.30 - efterfulgt af en arbejdsmiljørundering for de der kan 
Sted: Bygning 1260 lokale 312 

 
Tilstede: Thorsten, Bodil, Vibeke, Jakob, Gitte, Helle. 
Fraværende: Marianne (afbud), Carl Verner (syg) 
 
1. dagsorden godkendt 
 
2. referat godkendt 
 
3. opfølgning på opgaver fra sidst 
 Sikring i fbm. ombygning i 1181. Jakob har forhørt sig og dels fremgår et af referater 
af byggemøder, at der tages hånd om det, dels er alle relevante personer informeret. 
 
4. Meddelelser 
 Nyt medlem af LAMU: Marianne Vamosi. Hun bor i Odense og arbejder i Emdrup. 
Har taget kurset. Vi forsøger at holde møderne, så hun kan nå at være med – evt. på video. Helle 
gjorde opmærksom på, at vi jo har kontorer på Emdrup, som vi hidtil ikke har omfattet af vores 
LAMU. 
 Nyt medlem af FAMU blev Vibeke Gutzke. 
 Ny kemikalieansvarlig: Duy Dang tlf. 89426165, e-mail: dad@mil.au.dk 
 Ombygningen i 1181. Vi fandt en del ulovlige kemikalier, men de er nu forsvarligt 
opbevaret eller videresendt. 
 Alarmering og evakueringsinstruks i 1260-64 er opsat. Henvendelse vedr. øvelse har 
ikke givet svar. Jakob rykker – også for opsætning af instruks på sygepleje, hvor der fortsat 
mangler. 
 Det var fleres indtryk, at arbejdsmiljøet i storrumskontorer og i fbm. flytninger af 
kontorer ikke er optimalt, men vi eller ledelsen har ingen henvendelser fået derom. Vi besluttede, 
at Jakob kontakter Annette Bachmann (AB) , som er lokaleansvarlig, mhp. inddragelse af LAMU i 
planlægningen af fremtidige kontor-rokader og indretninger. 
 
 
  
 
5. Årshjulet 

De nuværende opgaver iflg. hjulet: 
  

Foreløbig status på oprydning i kemikalier 

Uden Dorthe Olsson er det uvist, hvad der sker, men arbejdet var såvidt 

vides stort set tilendebragt. Vi afventer evt. henvendelse derom fra AU 

HR/arbejdsmiljø. 

Debat: ulykkesstatistik. Input til årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Vi gennemgik årets heldigvis få ulykker og optræk dertil men fandt ingen 

oplagte forebyggelsesmuligheder. Stikskader burde vi kunne undgå med den 

viden vi har. 



 

 

Materiale til nyhedsbrev 

Ingen forslag. 

 
  
6. Psykisk APV planer  
 
 Er beskrevet fra kontaktgruppen, der sad med opgaven. Hvem og hvordan arbejdet 
skal føres ud i livet er ikke beskrevet endnu. En del bliver adresseret på institutseminar senere i 
denne uge og en del initiativer er igangsat vedr. ledelse, primært af Søren Kjærgaard og AB. 
 
7. Nyt fra grupperne?   Intet nyt, hvis intet skrevet. 
 gr. 1. Miljø- og Arbejdsmedicin, bygn. 1260/1261 
 gr. 2. Miljø- og Arbejdsmedicin, Klimakamrene, bygn. 1180/1181 
 gr. 3  Sygeplejevidenskab. Der er megen flytten rundt. I den forbindelse ingen tunge 
løft selv. 
 gr. 4. Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemikologi, MPH mv. En 
Falckasse var blevet væk. Eftersøges.  
Carl Verner er flyttet etage til 3. sal. Han beholder sin funktion som repræsentant for alle 
kontoransatte i 1260-61 – også gerne dem på 3. sal nu hvor Dorte er rejst. Vibeke kan kontaktes 
ved henvendelser fra laboratorierne. 
 gr. 5  Idræt 
  
 
8. Eventuelt 
 kommende møder foreslås tirsdage kl. 9-10 som følger i 2014: 
  
25/2 1260 / Bodil og Carl Verner 
20/5 sygepleje / Marianne og Helle 
26/8 idræt /Thorsten og Gitte 
25/11 1181 / Jakob og Vibeke 
 
 


