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Møde den: 20. november 2015 

Møde i Arbejdsmiljøudvalget, LAMU for Institut for Folkesundhed, dekanatat og 

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser. 

 

 

Til stede: Jakob Bønløkke, Kirsten Østergaard, Vibeke H. Gutzke, Christian Overgaard,  

Gitte Hartvigsen, Marie Roesgaard, Tina Hansen, Helle Nielsen, Nete Ramlau-Hansen, Chri-

stina Baas (HR). Marianne Vamosi via Skype. 

Fraværende: Peter Musaeus. Bodil Bach. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Opfølgning på opgaver fra sidst 

4. Fysisk APV.  

5. Orientering.   

6. Psykisk APV. 

7. Næste møder. 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

 

Ad 2 Godkendelse af referat. 

 Godkendt. 

 

Ad 3 Opfølgning på opgaver fra sidst. 

Jakob laver udkast til skrivelse til alle vores medarbejdere, om at nu kommer den tid, hvor 

der er glat især på pladser belagt med teglstenene. Dertil kontaktes Bygningsservice – 

drift om at vi har fokus på glatte udeområder både pga. nedfaldne blade og frost. Endelig 

gives medarbejdere kontaktoplysninger til Bygningsservice – drift mhp. at kunne kontakte 

dem direkte ved behov. Der spørges til saltposer opstillet ved udgange – er de til vores 

brug? 

At påbuddet om bræbare computer på Idræt er blevet løst og besvaret. 

1. hjælps kursus har været udbudt og alle medarbejdere, der har ønsket det, må formo-

des at have været på kursus. 

 

Ad 4 Fysisk APV. 

Der er færre problemer end sidst. Grupperne har kun identificeret et alvorligt problem, der 

skal løses hurtigt, og det er etablering af udsugning i fbm. lodning ved episodiske repara-

tionsarbejder på Idræt. Arbejdsmiljøgruppen kontakter Teknisk Forvaltning mhp. mulighe-

der for at benytte et andet lokale og der få etableret udsugning. Jakob kontakter institut-
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ledelsen mhp. bevilling af udsugning. Aktuelt loddes der på kontor med værnemid-

ler/åbent vindue og det er utilstrækkeligt. 

Grupperne kan frit vælge hvilke redskaber de benytter til at lægge handlingsplaner. På 

næste møde tages planerne op. 

Nogle problemer, f.eks. ubehag ved utilstrækkelig rengøring, kan formentlig bedst løses 

ved at hjælpe medarbejdere med at formidle behovet videre til de rengøringsansvarlige 

(evt. gentagne gange) og sikre, at de oplever vores opbakning til dette. Støjproblemer 

kræver nok etablering af en dialog på stedet. Støj- og andre indeklimaproblemer kan evt. 

søges løst ved inddragelse af arbejdsmiljøkonsulenter, dvs. private rådgivningsfirmaer. 

AU benytter aktuelt COWI. Udgangspunktet er, at hvis der er angivet problemer i APV, 

som gruppen mener skal løses, og som de ikke selv har viden og redskaber til, så skal 

der inddrages arbejdsmiljøkonsulenter. Da udgifterne afholdes lokalt, kan der være behov 

for at inddrage den daglige arbejdsmiljøleder eller evt. institutledelsen. 

Flere har nænvt problemer med computerarbejdspladser. Enighed om, at det kan være 

en god idé at deltage i arrangement d. 16/12 kl. 9.30 i Frokoststuen bygning 1260-61 

hvor fysioterapeut / ergonomisk arbejdsmiljøkonsulent Catrine Kæmpe holder oplæg om 

optimering af kontorarbejdsplads. Jakob forespørger om medarbejdere fra dekanatet og 

CESU har adgang. Kristian vil sende den information han fandt i fbm. AT sagen om bær-

bare. 

  

 

Ad 5 Orientering. 

Der har været en alvorlig ulykke i arbejdstiden på Sygepleje ifa. påkørsel af cyklende 

medarbejder under sommerudflugt. Er anmeldt. Nete gjorde opmærksom på, at det kun 

regnes som arbejdsulykke, hvis medarbejderen er cyklet fra arbejdsstedet og ikke direkte 

hjemmefra. Denne skelnen kan få stor økonomisk betydning. 

Marianne fortalte om og opfordrede os alle til at være opmærksomme på stress der kan 

optræde blandt vores medarbejdere, hvis man føler sig presset til eller udvikler dårlige 

vaner med at læse arbejdsmails i fritiden og altid være tilgængelig. Hun nævnte også, at 

hun havde været på et kursus om søvn i relation til arbejdsmiljø (og stress?) arrangeret af 

Crecea og opfordrede os til at være opmærksomme på kurser arrangeret af Crecea. 

Jakob glemte at nævne, at der har været en ulykke uden mén ved et fald på en glat trap-

pe i bygning 1260. Problemet søges løst ved pålimning af ru materiale på trappen. 

 

 

Ad 6 Psykisk APV. 

Vibeke er udpeget til at sidde i den gruppe på HE, der arbejder med udarbejdelsen af det 

psykiske APV spørgeskema, Skemaet og spørgsmålene kan ikke ændres meget fra sidst 

og hun oplever begrænset lydhørhed for forslag fra HE. Der kommer 3 ekstra spørgsmål 

specifikt på HE (om interkulturelle forskelle og om arbejdsbyrde). Planlagt til at starte 

sidst i marts 2016. 

 

Ad 7 Næste møder. 

Besluttet: torsdag 25/2 kl. 13.30 på Institut for Sygepleje (Aarhus). 
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Jakob lovede at lave forslag til mødedatoer i maj, august og november.   

Forslag: Det kunne være fredag 20/5 kl. 10, onsdag 24/8 kl. 9 og onsdag 16/11 kl. 9. 

 

 

Ad 8 Eventuelt. 

 intet nyt 

 

 

  

 


