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Mødedato: 29. september 2017 
Mødested: Bygning 1260, lokale 310 
Mødeemne: LAMU-møde 
 
Deltagere: Søren Kjærgaard (SK), Kristian Overgaard (KO), Vibeke Heitmann 
Gutzke (VHG), Marianne Vamosi (MV) (Skype/telefon), Bodil Hammer Bech (BHB), 
Martin Hawkins (MH, referent) 
 

1. Meddelelser fra bl.a. FAMU og HAMU (SK) 
2. Valg af sikkerhedsrepræsentant (B-siden) Almen medicin/Biostati-
stik/Epidemiologi/Institutsekretariatet/Datamanagement 1. og 2. etage 
1260/61, 1264, 1150, 3. etage Victor Albeck-bygningen (SK) 
3. Sammenlægning af Arbejdsmiljøgrupperne for Sygepleje og gruppen 
nævnt i pkt. 2 (SK) 
4. Næstformand (Ordstyrer ved formandens forfald) (SK) 
5. Nyt fra AM-grupperne 
 a) Løse ledninger i undervisningslokaler (SKK opfølgning) 

b) Almen medicin/Biostatistik/Epidemiologi/Institutsekretaria-
tet/Datamanagement 1. og 2. etage 1260/61, 1264, 1150, 3. etage 
Victor Albeck-bygningen 

c) Miljø, Arbejde og Sundhed, 3. etage 1260/61 
d) Miljø, Arbejde og Sundhed, Klimakammeret 
e) Idræt (Opfølgning arbejdsskadesag 
f) Sygepleje (Kbh og Aarhus) 
g) CESU 

6. Evt. 
 
 
1. Meddelelser fra bl.a. FAMU og HAMU (SK) 
 
FAMU har lavet forslag til stress-pjece, vi skal komme med kommentarer. Tages under 
pkt. 6 (Evt.). 
 
2. Valg af sikkerhedsrepræsentant (B-siden) Almen medicin/Biostati-

stik/Epidemiologi/Institutsekretariatet/Datamanagement 1. og 2. 
etage 1260/61, 1264, 1150, 3. etage Victor Albeck-bygningen (SK) 
 

SK har rykket Annette Bachmann, som siger at vi godt kan vente til valget i efteråret. 
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3. Sammenlægning af Arbejdsmiljøgrupperne for Sygepleje og gruppen 
nævnt i pkt. 2 (SK) 

 
Det foreslås at der når Sygepleje flytter ind i Bygning 1260 vælges 2 ledelsesrepræsen-
tanter (1 fra Emdrup og 1 fra Aarhus), samt 1 medarbejderrepræsentant til denne 
gruppe. 
 
4. Næstformand (Ordstyrer ved formandens forfald) (SK) 
 
Dette punkt udgår, da VHG allerede står anført som næstformand i systemet. 
 
5. Nyt fra AM-grupperne 
 a) Løse ledninger i undervisningslokaler (SKK opfølgning) 

b) Almen medicin/Biostatistik/Epidemiologi/Institutsekretaria-
tet/Datamanagement 1. og 2. etage 1260/61, 1264, 1150, 3. etage 
Victor Albeck-bygningen 

c) Miljø, Arbejde og Sundhed, 3. etage 1260/61 
d) Miljø, Arbejde og Sundhed, Klimakammeret 
e) Idræt (Opfølgning arbejdsskadesag 
f) Sygepleje (Kbh og Aarhus) 
g) CESU 

 
a) SK tager kontakt til Teknisk Forvaltning, og der bliver lavet stik under bor-

dene så ledningerne ikke ligger og flyder. KO tilføjer at der i flere undervis-
ningslokaler på Idræt er samme opstilling, og mens det ikke er et problem pt. 
vil han holde øje med det. 

b) Intet nyt. 
c) VHG fortæller på vegne af Kirsten Østergaard (KØ) at folk er ved at have lært 

at sortere affald. Det har muligvis ikke så meget med arbejdsmiljø at gøre, 
men der kan evt. foreslås ledelsen at der opstilles papirkurve på kontorerne. 

d) Alt OK. 
e) KO oplyser at der har været endnu en stiksag på Idræt, hvor en rengørings-

dame har stukket sig på en nål som fejlagtigt er blevet puttet i en affaldssæk. 
En ren procedurefejl, og proceduren er selvfølgelig blevet indskærpet over for 
de relevante medarbejdere, og taget op på møder. Evt. kan der hænges skilte 
op. 

f) MV fortæller at halvdelen af kontorgangen i Emdrup har vinduer ud til en sko-
legård, og der er derfor støjgener for medarbejderne. Der er muligvis en kon-
torrokade på vej, så de afventer. Aarhus skal som bekendt snart flytte ind i 
1260. 

g) SK oplyser at CESU formentlig udtræder af udvalget pr. 1. januar og laver de-
res egen løsning, evt. i samarbejde med klinisk medicin/retsmedicin. 
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6.   Evt. 
 
Stress-pjece: selve layoutet skal nok blive finpudset, og der er enkelte sproglige ting 
der kunne forbedres. Man bør være opmærksom på at ”løsningen” på testen kan læses 
inden man sætter sine krydser, og kan derfor påvirke. Symptomerne i testen kan skyl-
des mange andre ting end stress. Måske var det bedre blot at have et link til testen 
uden ”løsning” i stedet? Den skal i hvert fald have en eller anden form for validering 
før den er brugbar. SK giver kommentarerne videre til FAMU. 
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