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INSTITUT FOR FOLKESUNDHED 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 21. august 2012 

Instruktionsrummet ved klimakamrene 

Arbejdsmiljøudvalget 

 

Til stede: Dorte Olsson, Gitte Kaiser Hartvigsen, Jakob Bønløkke, Vibeke 

Heitmann, Bodil Hammer Bech, Helle Nielsen, Regner Birkelund, Thorsten In-

gemann. 

Fraværende: Carl Verner Skou. 

 

Referent: Dorthe Hejl Boye 

REFERAT 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat. 

3. Meddelelser. 

  Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012 

  Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

4. Status for opfølgning på fysisk APV i hver gruppe. 

5. Status på planerne for psykisk APV – hvad er vores roller og 

opgaver? 

6. Oplæg til stress-workshop på instituttet. Dato, tid, sted og 

endelig afklaring af indhold. Tilmeldingsfrist. 

7. Nyt fra grupperne? 

  Gr. 1. Miljø, Arbejde og Sundhed. 

 Gr. 2. Miljø, Arbejde og Sundhed, klimakamrene bygn. 

180/1181. 

 Gr. 3. Sygepleje. 

 Gr. 4. Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epi-

demiologi m.v. 

 Gr. 5. Idræt. 

8. Eventuelt. 

  Opfølgning fra sidste referat: Evakueringsøvelser (Jakob). 

  Årshjul? 

9. Næste møde er aftalt til: 

  Tirsdag den 20. november 2012, kl. 8.30-9.30, bygn. 1260/61. 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

 

Ad 2 Godkendelse af referat. 

 Godkendt. 

Ad 3 Meddelelser. 

Dorte Olsson og Jakob Bønløkke deltager i Universiteternes Arbejds-

miljøkonference den 22. og 23. oktober 2012, som arrangeres af alle 

universiteter. Melemmer af arbejdsmiljøudvalg har ret til 1½ dag til 

videreuddannelse inden for emnet pr. år. 

Der er krav om en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet for alle medarbej-

dere. I år gennemføres denne som en del af den kommende stress-

workshop. Her vil være mulighed for en kort efterfølende diskussion. 

 

Ad 4 Status for opfølgning af fysisk APV i hver gruppe. 

Mange har påpeget problemer med indeklimaet som kulde/varme i 

bygn. 1260/61. Dette bør undersøges over tid og dokumenteres såle-

des at der kan foretages evt. nødvendige tiltag. Den centrale lukning 

for varmen uanset udetemperatur påtales. 

Der er ligeledes problemer med træk fra trappegang og elevatorskakt i 

de lokaler, der støder op til ”torvene” i bygn. 1260/61. 

I bygn. 1180/81 er skabslåger og loftspaneler repareret så de ikke læn-

gere kan falde ned. Der er behov for renovering af de 30 år gamle la-

boratorier. 

Der er igangværende bekæmpelse af skadedyr (mus og rotter) i bygn. 

1180/81. 

På sektion for Idræt er det påpeget manglende mulighed for udluft-

ning ved loddearbejde. Her undersøges problemets omfang og en løs-

ning, med evt. anvendelse af stinkskab, findes. 

På sektion for Sygepleje er det en problem, at de studerende er flyttet 

væk fra underviserne. 

Konklusion: Der er gang i løsninger. 

 

Ad 5 Status for planerne for psykisk APV – hvad er vores roller 

og opgaver? 

 Der afholdes psykisk APV for hele universitetet i løbet af efteråret. For 

øjeblikket testes en nyt skema, med udgangspunkt i det tidligere an-

vendte med forbedringer bl.a. vedr. anonymisering. Anonymisering 

vanskeliggør opfølgning. Evt. tiltag som følge af psykisk APV bør føre 

til tiltag med resultater. Dette kan evt. drøftes med relevante tillidsre-

præsentanter eller en arbejdsmiljørepræsentant. 
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Ad 6 Oplæg til stress-workshop på Instituttet. 

 Aarhus Universitet har givet mulighed for afholdelse af en stress-

workshop på 3. timer (incl. Frokost). Denne arrangeres i samarbejde 

med Cresea. Søren Kjærgaard har givet tilladelse til at en sådan afhol-

des tirsdag den 18. september 2012, kl. 12-15. Invitation udsendes 

hurtigst muligt, med tilmeldingsfrist den 7. september 2012. Sted for 

afholdelse meddeles når antal deltager er kendt. 

 

Ad 7 Nyt fra grupperne? 

 Gr.1:bygn. Miljø, Arbejde og Sundhed, 1260/61. Der er planlagt en 

ombygning af 3. etage og renovering af installationer i kælderen. Det 

vides endnu ikke hvornår den påbegyndes. 

 Gr.2: Miljø, Arbejde og Sundhed, Klimakamrene bygn. 1181/81. Her 

bekæmpes skadedyr (se tidligere). 

 Gr.3:Sygepleje. Der graves om huset, hvilket giver støjgener. Al un-

dervisning er nu midlertidigt flyttet til sektion for Idræt.  

 Gr.4:Institutsekretariatet, Biostatistik, Almen Medicin, Epidemiolo-

gi, MPH-bygn., m.v. Bodil Hammer Bech mangler sparringspartner 

på området. Det undersøges, om Carl Verner fortsætter i udvalget. 

Hvis han gør, skal han på kursus. 

 Gr.5: Idræt. En studerende har skåret sig på en skalpel. Sådanne 

uheld skal dækkes af egen forsikring. Det skal indskærpes, at stude-

rende (specialestuderende m.v.) skal oplyses, om at de skal være for-

sikret. 

 Der har, i løbet af sommeren, været problemer med støv p.g.a. afslib-

ning af trappe. 

 

Ad 8 Eventuelt.  

 a) Jakob afventer svar fra Anders K. Moestrup vedr. evakueringsøvel-

se i klimakamrene. 

 b) Jakob udarbejder udkast til plan for det næste års arbejde, som i 

vid udstrækning kommer til at handle om psykisk arbejdsmiljø. 

 c) Universitetet har fået en bøde, for ikke at have emballeret og pakket 

kemi efter forskrifterne for transport. Disse forskrifter fremgår af 

hjemmesiden. Emballering må kun foretages af specielt uddannet 

personale. Her foregår alt efter forskrifterne. 

 d) Tilbud om psykologisk rådgivning kan set på fakultetets hjemme-

side. 

 

Ad 9 Næste møder. 

 Ny mødedatoer fastlægges på næste møde: 

 Mandag den 20. november 2012, kl. 8.30-9.30 i bygn. 

1260/61 i mødelokalet på Biostatistik. 


