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AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

INSTITUT FOR FOLKESUNDHED 

Møde den: 200514 

Institut for Folkesundhed; MEDU, dekanatet 

Møde i LAMU 

 

Til stede: Bodil H. Bech, Jakob Bønløkke, Vibeke Heitmann Gutzke, Gitte Kai-

ser Hartvigsen, Anne Mette Mørcke, Tina Hjort Hansen, Peter Musaeus, Helle 

Nielsen, Anders Roed, Marianne Vamosi (via video). 

Fraværende:  

REFERAT 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat. 

3. Meddelelser 

 

4. Opfølgning på opgaver fra sidst 

 

5. Efter AT besøget: Information om APV på Institut for Folkesundheds hjemmeside. 

 

6. Input til nyhedsbrevet 

 

7. Nyt fra grupperne?   

 Miljø, Arbejde og Sundhed, bygn. 1260/1261 

 Miljø, Arbejde og Sundhed, Klimakamrene, bygn. 1180/1181 

 Sygeplejevidenskab 

 Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemiologi, MPH mv. 

 Idræt 

 MEDU 

 Dekanatet 

  

8. Eventuelt 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat. 

 Godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser.  
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 Vibeke refererede fra seneste FAMU møde. Der er nedsat en arbejdsgruppe, 

der skal se på forslag til en fælles systematik ved arbejdsmiljørunderinger. 

Thorsten er gået på pension og udtrådt af udvalget. Afløser endnu ikke udpe-

get. 

Duy Dang har startet årlig oprydning i kemikalier i bygning 1260-61. 

Flere havde gode erfaringer med at diskutere arbejdsmiljø og trivsel på andre 

møder. Specielt på MEDU og i dekanatet, som er mindre enheder, giver det god me-

ning at gøre det fremfor at have dedikerede møder kun til det. 

 Jakob havde fået en anonym henvendelse om en medarbejder, der 

mener det psykiske arbejdsmiljø er dårligt på Institut for Folkesundhed vistnok bl.a. 

pga. storrumskontorer og samarbejdet. Kunne ikke gå videre med det udover at ori-

entere her. 

 

Ad 4 Opfølgning af opgaver fra sidst. 

 Der var ingen opgaver, der skulle følges op på. 

 

Ad 5 AT besøg 

 Helle kunne fortælle, at AT snart vender tilbage for at tjekke, at APV er til-

gængeligt, som de jo ikke mente de var ved sidste besøg. Helle har sammen med se-

kretariatsledelsen arbejdet med ikke alene at gøre det tilgængeligt, men også nemt at 

finde. Det sidste halter det nu lidt med, idet fysisk og psykisk APV fortsat ligger hver 

for sig. De er der dog. 

 AT har varslet, at de bygninger, der endnu ikke er besøgt fortsat kan vente be-

søg selvom tidsfristen er overskredet. 

 Det blev besluttet at lægge APV også på Institut for Folkesundheds fælles 

drev. 

 

Ad 6 Input til nyhedsbrev 

Det blev besluttet at bidrage til næste nyhedsbrev på Institut for Folkesund-

hed med nyt om  

AT besøgene 

Relevante kurser 

Om anonyme henvendelser, som vi ikke kan bruge til så forfærdelig meget. 

 

Ad 7 Nyt fra grupperne? 

 Miljø, Arbejde og Sundhed. 

Intet væsentligt nyt. 

 Sygeplejevidenskab 

AT vil kontrollere deres påbud om at sørge for at handleplanerne var mere 

tilgængelige.  

Sektionsleder er ophørt og der er endnu ikke en ny, skaber lidt uro. På cam-

pus Emdrup er de lokalemæssigt presset af at de kun er to medarbejdere, som 

må indpasse sig i lokaler på andres præmisser og f.eks. lave hyppige videoop-

kald i lokaler med gennemgang.  
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 Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemiologi, bygn. 1264 

mv. 

Intet væsentligt nyt. 

 Idræt 

 Man har flere gange været ude for, at flokke af unge ryger i en kælderskakt, 

hvilket skaber utryghed. Forsøges løst ved henvendelse til naboskoler og ved 

opsætning af aflåst låge. 

 MEDU: 

Intet væsentligt nyt. 

 Dekanatet: 

 Man har haft en velgennemført evakueringsøvelse. 

 

Ad 8 Eventuelt. 

 Næste møde den 26/8 kl. 9-10 på Idræt (Dalgas Avenue) 

 

 


