
 

 

Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet 

 
Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget den 30. maj 2016 kl. 14.30 

Sted: Afdeling for Sygeplejevidenskab 
 
 
Til stede: Bodil, Gitte, Marie, Kirsten, Helle, Kristian, Jakob, Vibeke, Peter, Marianne (via 
Skype) 
 
1. dagsorden godkendt 
 
2. referat fra 25. februar godkendt 
 
3. Opfølgning fra sidst: Trappesikring i 1260 ikke udført. Jakob rykker for det. 
 
4. Psykisk APV. Jakob orienterede om processen hidtil, med møde med dekanen og alle 
LSU/LAMU ledere på Health. Vi diskuterede rapporterne for Health og for PH og CESU. 
Temaerne mobning, omgangstone og ledelse blev fremhævet som de mest problematiske. 
Dertil, at det generelt er noget bedre end sidste gang. Til forslaget om temaer fra AU og 
Fakulteter: Stress, ledelse i dagligdagen, anerkendelse kollegialt og fra ledlse og god 
omgangstone bemærkedes, at ledelse er det svært at arbejde med, når ledelsen er under 
udskiftning. Vi blev enige om at deltage i arbejdet gennem det kontaktudvalg med LSU, 
der er foreslået. Vibeke, Jakob og Gitte deltager med mandat om at bringe noget til 
handling mens det stadig er aktuelt. Desuden vil vi selv eller med LSU/ledelse informere 
medarbejder om opgaven. 
For CESU, som er så lille, at der ikke er LSU og ikke behov for kontaktudvalg, er det 
besluttet at afholde to dialogmøder for alle medarbejdere som opfølgning.  Vi besluttede at 
holde hinanden orienterede internt om forslag til handlingsplaner undervejs i forløbet på 
tværs af PH og CESU grupperne. 
 
5. Orienteringspunkter – herunder fra de enkelte grupper. 
Idræt har fået grøn smiley af AT. 
Evakueringsøvelse i 1260 -61 er gennemført. Rapporten er ret positiv, men faktisk var der 
flere, der slet ikke blev varslet under øvelsen, om som derfor ikke forlod bygningen, 
ligesom nogle blev glemt (på toilet, i frokoststue ligesom kælderen ikke bleve afsøgt). I 
fravær af egentlig brandalarm og talevarsling er der tilslutning til ophængning af 
megafoner, der kan alarmere. Jakob går videre med dette og med en omtale til alle 
medarbejdere. Det blev også foreslået at næste øvelse skal være uvarslet. 
 
6. Eventuelt. Intet 
 
7. Næste møde. 
Den onsdag 24/8 kl. 8.30 på sektion for idræt, Dalgas Avenue (onsdag 16/11 kl. 9 (?) på 
CESU). 
 
Jakob Bønløkke, referent 


