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Arbejdsmiljøudvalg 

 

Referat 

 

Deltagere: Søren Bom Nielsen, Charlotte Rasmussen, Birte Eriksen, Kirsten Rosen-

dal, Lene Kjeldsteen 

Fraværende: Per L. Trinhammer 

 

Møde den 13. februar kl 13.00 til 15.00 i møderum 1671-234 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Opfølgning på rullende to-do liste 

Punkterne blev gennemgået og opdateret hvor relevant. 

3. Valg til arbejdsmiljøorganisationen 

Drøftelse om valg og villighed til genopstilling. Der skal sendes opstillingslister senest 
den 16/2. LK hjælper med det praktiske. 

4. Forslag fra medarbejder: håndafspritningsautomater på toiletter 

LK spørger Bent Lorenzen om det er en mulighed, måske på sigt over hele ST (som 
del af medinddragelsesideen med at være idegenerator opad i systemet). 

5. Forslag fra medarbejder: ”Bordet rundt” 

På forslag blev det besluttet at indføre ”bordet rundt” med forsøg på begrænset brug 
af tid. Udvalget gennemførte herefter en bordet rundt: 

Potentielle HF-ulykker: i forbindelse med studenter og videnskabeligt personales øn-
ske om at anvende HF i laboratorierne skal der strammes op på procedurerne således 
at ingen nogensinde kommer til at håndtere HF uden at være instrueret og desuden 
vedvarende har kyndigt personale ved hånden. KR laver vejledning i hvordan man 
skal forholde sig ved flussyreulykker, også for ikke-indviede.  

Der skal udarbejdes en revideret folder om laboratorierne, hvor det er udspecificeret 
at studerende skal arbejde under supervision/ af en uddannet laborant. 

Studentermedhjælp der er ved at udvikle allergi for latex. Der er aftalt en løsning for 
vedkommende. Bør ikke bruge latex handsker, der nemt udmøntes i allergi. Latex 
handsker fjernes fra kælder. 

Forskerne SKAL sende gæster og nye studerende til en laborant, som skal introducere 
dem til laboratoriearbejdet for at sikre, at de får den rette viden. Tages op på fælles-
møde og i nyhedsbrev. Mind forskerne om det, når det vurderes nødvendigt. Det 
handler om sikkerhed!! Dette er nu nævnt på fællesmøde. 
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Der var drøftelse om studerende bør være repræsenteret i LAMU. Det blev besluttet 
at kommunikere med studerende via IGOR og halvårlige nyhedsbreve målrettet de 
studerende. De skal også vide, at de skal introduceres til laboratoriearbejde af en ud-
dannet laborant. 

Glødeovn i 1674-138 lugter meget, når den bruges, så man ikke kan opholde sig i 
rummet. Det kan sandsynligvis afhjælpes med mere effektivt udsug. KR undersøger 
pris for at få udsug. 

6. Ombygning 

Det går fremad som det skal. Alle laboranter er meget påvirkede, da de skal flytte 
rundt for at arbejde med deres prøver og bliver stoppet ved manglende vand, ventila-
tion osv. Cosmo lab forventes færdigt 1. april. 

7. Evt. 

 


