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REFERAT

1. Opfølgning 

Det kunne konstateres, at det ikke er lykkedes at få nogen til at tage ansvar for etable-

ring af gelænder ved bagtrappen. Vi må således fremover klare os med den midler-

tidige løsning.  

 

Der var enighed om, at den arbejdspladsbeskrivelse, som vi har fået fra Kemisk 

Institut, efter tilretning vil være dækkende for hele instituttet. Søren Bom Nielsen får 

den til gennemlæsning, hvorefter den bør være tilgængelig i alle laboratorier, ligesom 

den bør udleveres til alle nye brugere af laboratorierne.  

 

Birte Eriksen har taget prøver af belægningerne i øvelseslaboratoriet og efterføl-

gende lavet nogle analyser. Der er dog stor usikkerhed om, hvorledes disse resultater 

kan tolkes. Kirsten Rosendal lovede at undersøge, hvad prisen for målinger af luftkva-

liteten vil være ved en ekstern leverandør. Søren Bom Nielsen ville samtidig kontakte 

Bent Lorenzen vedrørende spørgsmålet om måling af luftkvaliteten.  

 

Evakueringsøvelse udsættes indtil videre.  

 
2.  Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat og dagsorden godkendtes.  

 

3. Psykisk APV 

Søren Bom Nielsen gennemgik forløbet af den psykiske APV.  

21. februar offentliggørelse 

25. februar møde Arbejdsmiljøudvalg og Samarbejdsudvalg - nedsættelse af 

følgegruppe 

6. marts møde i følgegruppen 

14. marts fællesmøde – opdeling i grupper 

15. marts møde i Institutforum 

---- møder i arbejdsgrupperne 

3. april møde i følgegruppen 

---- udarbejdelse af forslag til handlingsplaner 
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16. april møde i følgegruppen – gennemgang af forslag til handlingsplaner 

24. april møde Arbejdsmiljøudvalg og Samarbejdsudvalg 

3. maj fællesmøde 

3. maj møde i Institutforum 

?? offentliggørelse på ST’s hjemmeside 

---- opfølgning 

 

 

4.  Eventuelt 

Opfølgning på den årlige arbejdsmiljødrøftelse:  

ensformigt arbejde Kirsten Rosendal havde fra en laborantkollega program 

for et temamøde: Job og Krop. Hun lovede at få nærmere 

oplysninger om mødet.  

ommærkning af kemika-

lier 

Der er ryddet op i gamle kemikalier. Den videre proces 

vil blive aftalt på et laborantmøde. 

førstehjælpskursus Er afholdt med 10 deltagere. 

brandkursus Udsættes. 

ergoterapeut Se ensformigt arbejde. 

truckkurser Morten Knudsen ansat i Akutjob har truckkursus. 

feltarbejde Charlotte Rasmussen lovede at opdatere vejledningen i 

laboratorie- og feltarbejde, hvorefter den sendes til ud-

valget for kommentarer. Herefter skal der på et fælles-

møde gøres opmærksom på, at den ligger på vores 

hjemmeside. Skal også udleveres til de studerende, når 

de skal på deres første ekskursion/feltkursus.  

 

Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg har sendt en mail om, at man skal huske at anmelde 

både egentlige ulykker samt nærved ulykker. Skemaerne ligger på nettet.  

 

I Nyt om arbejdsmiljø nr. 52 er der links til Universiteternes arbejdsmiljøkonference 

2013 samt efteruddannelse og kurser 

 

Charlotte Rasmussen oplyste, at det årlige møde vedrørende håndtering af kemika-

lieaffald har været afholdt. Der vil blive udarbejdet en rapport. Problemet med op-

bevaring af sprit i affaldsrummet vil blive løst ved omrokering af dunkene. I øvrigt er 

rummet aldrig blevet godkendt til opbevaring af brandfarlige væsker.  Med hensyn til 

Per Trinhammers dieseltank, er der stadig uenighed om, hvorvidt den er godkendt 

eller ej. Den er i øjeblikket i fjerndepot. Desuden oplyste hun, at det ikke er nødven-

digt med et kursus i strålingssikkerhed, da der kun arbejdes med lukkede kilder. 

Hun anbefalede desuden, at der til instrumenter, der ikke ret godt tåler strømaf-

brydelser anskaffes UPS. 

 

Birte Eriksen oplyste, at der i forbindelse med afbrænding af prøver i glødeovnen i 

rum 242 bygning 1674 bredte sig en gennemtrængende lugt i rummene i den østlige 

side af bygningen. Ove Brandt har kigget på sagen og lovede at få LabVent til af gen-

nemgå ventilationssystemet, hvilket endnu ikke er sket. Man aftalte at foretage en ny 

afbrænding for at se, ventilationssystemet virker efter hensigten.  


