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Mødelokale 1672-238 
Arbejdsmiljøudvalg 
Deltagere: Per L. Trinhammer, Charlotte Rasmussen, Birte Eriksen, Lene Kjeldste-

en 

Afbud: Søren Bom Nielsen, Kirsten Rosendal 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

2. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

gennemgået 

3. Optimering af HF-processer 

Birte har haft en HF-ulykke. Der er flere der arbejder med flussyre i huset, så det gi-
ver god mening at tage emnet op. Vi afventer til alle medlemmer kan deltage i LAMU-
møde for at sikre bedst mulig procesbeskrivelse. 

4. Bordet rundt 

Epoxy arbejde: der er problemer når folk arbejder i lab. Sikkerhedsreglerne overhol-
des ikke. Det skal prioriteres at lave APB til lab, så vi kan forholde dem til de personer 
der ønsker at bruge lab. Det indstilles at CR får mandat til at sikre at alle overholder 
reglerne og kan reagere derefter hvis det ikke sker.  

Det bliver mere og mere tydeligt at der er stort behov for at stramme op på sikkerhe-
den og udarbejde APBerne og sørge for at laboranterne har mandat til at bestemme i 
lab. Der kommer flere og flere brugere i lab generelt, og de overholder ikke alle de 
nødvendige forholdsregler/regelsæt. Det skal vi have gjort noget ved, så vi sikrer, at 
der ikke sker arbejdsulykker. 

Rustne stinkskabe i 1674-218. Siden juni 2016 har Bent L sagt at de kommer og repa-
rerer skabene. Der sker måske noget i begyndelsen af 2017. Det er alt for lang tid. Vi 
har ikke kunnet bruge det ene stinkskab af sikkerhedsmæssige grunde. 

Der bliver afholdt 12 timers førstehjælpskursus i marts 2017, nærmere info følger. 

Risø har haft besøg fra Arbejdstilsynet. NLL har ikke modtaget bemærkninger, men 
ingen af vores ansatte har snakket med dem. 
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Aflåste døre til lab: det vil koste 15.000kr pr enhed med adgangskort +15.000 kr. for 
hver 4 døre til styring. 

CR og PT holder møde med konsulent fra Falck for at sikre at vi har det rigtige brand-
slukningsudstyr i  1670-1674. 

Vi skal sikre at LAF-bænke i cleanlab beskytter brugeren og bliver tjekket.  

Simons oplysning om problemer ved elevator ned til 1120 har ikke afstedkommet at 
Bent L har handlet på det. Vi skal være opmærksomme. 

Brandtrappe i 1673-118 skal genetableres. Vi afventer at bygningsservice får lavet en 
brandtrappe. 

Mærkning af kemikalier. Der bør mere fokus på at få ryddet op og de nye lab-områder 
skal inddrages i arbejdet 

 

5. Psykisk APV – handleplan (bilag) 

Information om at der arbejdes med de tre punkter i handleplanen i psykisk APv-
opfølgningsgruppe. 

 

6. Fysisk APV handleplan, find den her: 
http://geo.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesforhold/arbejdsmiljoe/arbejdspla
dsvurdering-apv/ 

Kort gennemgang. Der blev lukket et punkt. 

7. Evaluering af evakueringsøvelse 

Gik rigtig godt, alle deltog og forstod, hvad de skulle gøre. 

Forbedringer: Forsøg på at alle tre bygninger slås sammen til et alarmsystem, så de er 
på samme alarmsystem. 

Det planlægges at opsætte roterende lys i kælder  og andre steder, hvor der bruges 
høreværn, da man ikke vil kunne høre alarmen. 

Der kan være problemer med blokerede nødudgange. CR arbejdere videre med det 
for at finde løsninger på de døre der er mulige problemer med. 

8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (bilag) 

Blev udarbejdet og gjort klart til at sende til ST arbejdsmiljø. 

9. Evt. 

CR holder møde med Jørgen Brøchner i næste uge for bl.a. at snakke med ham om 

optimering af evakuerings-samarbejdet. 


