
 

 

Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet 

 
Beslutningsreferat for møde i Arbejdsmiljøudvalget 

 
Tirsdag den 21. februar 2012, kl. 8.30 – 9.30 

Sted: ”værkstedet” afd. for sygeplejevidenskab 
 
 
Tilstede: Bodil Hammer Bech, Carl Verner Skou, Dorte Olsson, Helle Nielsen, Jakob 

Bønløkke (referent), Thorsten Ingemann Hansen, Vibeke Heitmann Gutzke 
 
Afbud:  Regner Birkelund, Dorthe Hejl Boye. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
    Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
    Godkendt 
 
3. Meddelelser 
    De nye grupper og det nye udvalg træder i kraft 1/3 iflg. seneste udmelding. Idræts 
    Medarbejderrepræsentant, Dorthe Warthou, er netop flyttet fra sektionen og Thorsten kontakter  
    ledelsen mhp. at bede medarbejderne vælge en ny. 
    Grupperne er: 
    gr. 1. Miljø- og Arbejdsmedicin, bygn. 1260/1261 
    gr. 2. Miljø- og Arbejdsmedicin, Klimakamrene, bygn. 1180/1181 
    gr. 3 Sygeplejevidenskab 1630 og 1633a 
    gr. 4. Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemiologi, MPH mv. i bygn.  
             1260/1264 
    gr. 5. Idræt 
 
4. Fysisk kemisk og psykisk arbejdsmiljø 
 a. Nye sager 
     Ingen. 
  
 b. Igangværende sager 
 
     Status på fysisk og kemisk APV; 
     Forventes igangsat i 2012. Vi forventer at blive kontaktet mhp. fælles afvikling for  
     Health.  
     
     Iværksætte og øve beredskabsplaner i den udstrækning alarmer etableres. 

    Alarm er etableret og beredskab har været øvet på Idræt. Vibeke og Jakob   
    kontakter Anders Kragh Moestrup (8942 6750 akm@adm.au.dk) om hjælp til at  
    afholde øvelse i 1180-81 (og -82?), hvor det nye koncept for evakuering er  
    etableret og spørger, om det kan lade sig gøre at lave en øvelse i de øvrige  
    bygninger, hvor konceptet endnu ikke er etableret. Helle spørger i den forbindelse  
    om bygning 1630 er lovmæssigt indrettet og sikret til den nuværende anvendelse  
    og Vibeke spørger tilsvarende for bygning 1150. 

 



 

 

     Relevante arbejdsgange vurderet i forhold til risiko for påvirkninger af  
     kræftfremkaldende stoffer. 
     Status for ansøgning om tilladelse til at anvende visse stoffer og registrering af  
     narkotikaprækursorer. Dorthe Olsson kunne fortælle, at det er tæt på at være  
     tilendebragt i 1260 og Thorsten, at efter hans viden var det også opdateret på  
     Idræt. 
 
     Sagen om kriseberedskab. Jakob har lavet et notat på baggrund af ministeriets  
     vejledning. Enighed om, at vi gerne vil følge op på, om der er en AU-vejledning og  
     organisation, vi kan bruge nede på vores niveau eller om vi skal lave det selv.  

    Publikationen kan læses på:   
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Tvaergaaende/2009/Sikkerhed
-og-kriseberedskab. 

     Brand, beredskab, kriser og ansvaret for de bygninger vi udelukkende bruger til  
     undervisning (1130 og 1150) blev diskuteret en del og vi besluttede,  

1) at lave en omtale af sikkerhedsgrupperne til alle medarbejdere og studerende, så   
de ved, hvem de skal kontakte. 

2) enten skriftligt i sammenhæng med 1) eller på møder at fremme opmærksomheden 
på tegn på mistrivsel (såvel blandt studerende som medarbejdere) samt hvad man 
kan gøre  

3) invitere studerende med i udvalget - se nedenfor - evt. i samme skrift som nævnt 
under 1). 

 
5. Kurser 
    Manhai Long (1260) forventer at komme på isotopkursus til august. Thorsten kunne fortælle, at  
    han også har været på kurset for år tilbage. 
 
    Nye medlemmer kontakter selv om at komme på kursus. 
 
6. Eventuelt 
    Enighed om, at det er relevant med 2 studenterrepræsentanter for vores egne uddannelser   
    cand.scient.san, sygepleje, idræt og folkesundhed.  
 
7. Næste møde(r) 
    Aftalt til flg. tirsdage: 
    15/5 8.30-9.30 Sektion for Idræt 
    21/8 8.30-9.30 Bygning 1180-81 (Klimakamre) 
    20/11 8.30-9.30 Bygning 1260-61 
 
    Lokaler afventer nærmere og meldes forhåbentlig ud ugen før møderne. 
 


