Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag
den 14.4.2009 kl. 12.00 i lokale 402, Winsløwparken 19/3.
Til stede var: Ole Skøtt, Jakob Gudbrand, Uffe Holmskov, Jesper Bo Nielsen, Kim Brixen, Jørgen L. Thomsen, Kirsten Ohm Kyvik, Bjarne Andersen, Bente Haugaard, Birgitte
Damby Sørensen, Line Bjørndal Gravesen, Randi Godskesen, Franziska Lind.
Fraværende var: Jørgen Povlsen, Finn Kamper-Jørgensen, John Chemnitz, Anette Larsen,
Marie Kruse.
Referent: Anette Kiilstofte
1. Godkendelse af referat af møde den 3.2.2009
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget:
2.1. Til orientering: Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. farligt affald:
Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale omhandlende ”Nedsættelse af
arbejdsgruppe vedr. farligt affald” samt ”Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. kemisk og biologisk affald”.
2.2. Følgende pkt., fra Hovedsamarbejdsudvalgets møde den 27. februar 2009
blev drøftet:
- Ad pkt. 2: Tillæggene i KIROS – uddrag af referatet:
”Merete Skov Habermann har gennemgået alle tillægsblade, som anvendes på SDU.
Resultatet viser over en bred kam, at tillægsbladene enten er mangelfuldt udfyldte, ikke
ajourførte eller er helt manglende. De bærer tydeligt præg af at være inspireret af
samme skabelon. En leverandørbrugsanvisning kommer hele vejen rundt, men er ikke
arbejdspladsspecifik, så det er disse specifikke oplysninger, der skal ind i tillægsbladet.
I den forbindelse agter rektor Jens Oddershede, at bede dekanerne sørge for, at der på
alle de våde områder bliver arbejdet med tillæggene og med opfølgning i fakultetsarbejdsmiljøudvalgene”.
- Ad pkt. 3: Drøftelse af de fakultære forhold i forbindelse med undersøgelse af
det psykiske arbejdsmiljø:
Bjarne Andersen redegjorde for den medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der iværksættes i efteråret. Hovedsamarbejdsudvalget har nedsat en projektgruppe, der skal følge
undersøgelsen samt være med til at præcisere undersøgelsens form, indhold samt gennemførelse og opfølgning. Arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann deltager i projektgruppen med det formål at sikre koordination med arbejdsmiljøorganisationen.
Det blev endvidere understreget at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, hverken
kan eller må erstatte den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering).
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- Ad pkt. 5: Struktureret indsats vedr. kemikalier og biologiske stoffer:
Arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann har forslået, at der nedsættes en gruppe,
der skal kigge på konsekvenserne af terrorlovgivningen:
Jesper Bo Nielsen foreslog en repræsentant med baggrund i mikrobiologi.
Uffe Holmskov nævnte dyrevelfærd som en ting, der også bør tænkes ind i en evt. terrorforebyggelsesplan.
- Ad pkt. 7: Evaluering af arbejdsskader:
Ulykkesstatistikken for 2008 viser et markant fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker.
I alt 14 skader er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, hvoraf de 7 er blevet afvist. Tre af
disse med begrundelse om at skadelidte ikke har svaret på Arbejdsskadestyrelsens
henvendelser. Det koster ca. kr. 4000 i administrationsgebyr for oprettelse af en sag
samt den arbejdstid, der bruges i sagsbehandlingen. Arbejdsmiljøgrupperne opfordres
herfor til at vejlede medarbejdere om, hvad en anmeldelse indebærer.
Jørgen L. Thomsen havde fået modsatrettede beskeder fra Arbejdsskadestyrelsen vedr.
udfyldelse samt indsendelse af skema. Der blev i første omgang givet besked om at det
ikke var nødvendigt at indsende skema. Senere blev det så oplyst, at skemaet skulle
have været sendt ind.
Jesper Bo Nielsen opfordrede til at arbejdsmiljørepræsentanten altid kigger på ”sager” i
forebyggelses øjemed.
2.2. Kampagnemateriale vedr. trivsel:
Fra Videncenter for Arbejdsmiljø er der udsendt kampagnemateriale vedr. forebyggelse af stress og fremme af trivsel. Kampagnematerialet består af følgende tre pjecer:
”Gode trivselsprocesser”, ”Fra stress til trivsel”, ”Trivsel på arbejdspladsen”. Sidstnævnte blev omdelt på mødet og de to øvrige kan downloades fra siden her:
http://trivsel.arbejdsmiljoviden.dk/BagOmKampagnen/Publikationer/Godetrivselsp
rocesser.aspx
3. KIROS
Ny lovgivning - EU-forordning:
”Den 20. januar 2009 trådte de nye regler for klassificering og mærkning i kraft
(CLaP). Det er frem til udgangen af 2010 frivilligt, om man vil bruge de nye regler. En
arbejdsmiljøgruppe nedsat under Hovedarbejdsmiljøudvalget kigger på, hvornår og
hvordan de nye regler praktiseres på SDU. Foreløbige tilbagemeldinger viser, at KIROS kan opgraderes til at håndtere begge mærkningssystemer samtidigt. Der vil løbende blive informeret om udviklingen, og en første orientering kan findes på KIROS
forside. Tekniske spørgsmål kan rettes til KIROS medarbejder Mogens T. Jensen, Institut for Fysik og Kemi.”
4. Nyt fra institutterne:
Randi Godskesen: I forbindelse med arbejdet med forsøgsdyr bruger vi amfetamin. Sidst
midlet skulle anvendes, var det imidlertid forsvundet. Uffe Holmskov, Jens Zimmer
Rasmussen og Jan Bert Gramsbergen blev alle underrettet og involveret i sagen.
Lovgivningen kræver, at mængden af de euforiserende stoffer, der opbevares og anvendes på instituttet, skal være registreret. Derudover skal dette også, hvert halve år,
indberettes til Medicinalstyrelsen. Der foreligger et stort arbejde i denne registrering.
Der skal indkøbes et medicinskab eller lignende til fremtidig opbevaring. Vil tage problematikken op ved næste møde i KIROS.
Jørgen L. Thomsen: På Retsmedicinsk Institut er der indkøbt et pengeskab til opbevaring
af euforiserende stoffer.
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Dekanen: Proceduren for opbevaring af disse stoffer skal helt klart forbedres.
Line Bjørndal Gravesen: Biomedicinsk laboratorium er i gang med at etablere aktivitetsrum for ansatte ved Biomedicinsk laboratorium.
Jakob Gudbrand: Et par medarbejdere har klaget over daglig hovedpine og utilpashed
og der blev derfor iværksat hovedrengøring af de pågældendes kontorer. Tilbagemeldingen om hvorvidt rengøringen har afhjulpet problemerne, har været meget positiv.
Kim Brixen: Stor ros til Bygningsafdelingen for afhjælpning af problemer, der har været
i WP 15 vedr. ventilationen i undervisningslokalerne.
Uffe Holmskov: Også ros til Bygningsafdelingen for afhjælpning af de meget store støjproblemer i WP 25.
5. Eventuelt:
Ingen bemærkninger.

Ole Skøtt
Formand
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