
 

 

Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet 

 
Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget den 25. februar 2016 på Afdeling for 

Sygeplejevidenskab 
 

 
1. dagsorden godkendt 
 
2. referat fra 20. november 2015 godkendt 
 
3. Opfølgning fra sidst: intet 
 
4. APV. Stort set alle punkter er blevet eller ved at blive håndteret. Vedr. udsugning i fbm. 
lodning på idræt, så er det uklart om det kan etableres. Jakob kontakter Søren Kjærgaard 
vedr. evt. finansiering. Vi diskuterede, om der var tidsfrister for at gøre arbejdet færdigt. 
Jakob undersøger det 
 
5. Orienteringspunkter – herunder fra de enkelte grupper. 
Der er varslet besøg fra AT igen på idræt. Vi forventer ingen problemer. 
Der er stillet en evakueringsøvelse i udsigt for bygning 1260. Jakob går videre med dette. 
Der har været en skæreulykke i fryserrummet i 1260. Er anmeldt og håndteret. Procedurer 
overvejet, men risikoen for at det sker igen er vurderet så lille, at der ikke ændres i 
procedurer. Der var dog forslag om at undersøge, om man kan tage fryserprøver med 
speciel pincet eller andet redskab. Undersøges ved lejlighed. 
Der igangsættes limnng af skridsikre bånd på trappen i 1260. 
Der har været en del rapporter om glatte fliser og anden risiko for fald i vinter. 
Oplysningerne om dette har ikke været gode nok. Jakob foreslår vi selv melder ud i stedet 
for at lade det gå via sekretariatet næste vinter. 
 
 
6. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (vedhæftet i e-mail) 
Godkendt 
 
7. Næste møde. 
Der var foreslået den 20/5, men det er dagen efter psykisk APV og falder sammen med et 
seminar på Instituttet. Jakob laver doodle mhp. at flytte mødet 1-2 uger og spørger Søren 
Kjærgaard om det evt. kan holdes sammen med LSU. 
Næste møder i forslag fredag 20/5 kl. 10, onsdag 24/8 kl. 9 og onsdag 16/11 kl. 9. 
 
8. Eventuelt. 
Dekanatet er ikke længere del af dette udvalg pga. flytning. 
 
Jakob Bønløkke, referent. 
 
 

  
 


