Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag
den 26.5.2009 kl. 12.00 i lokale 402, Winsløwparken 19/3.
Til stede var: Ole Skøtt, Uffe Holmskov, Jesper Bo Nielsen, Jørgen Povlsen,
Jørgen L. Thomsen, Kirsten Ohm Kyvik, Bjarne Andersen, Birgitte Damby Sørensen,
Marie Kruse, Randi Godskesen, Franziska Lind
Fraværende var: Jakob Gudbrand, Kim Brixen, Finn Kamper-Jørgensen, John Chemnitz,
Bente Haugaard, Anette Larsen, Line Bjørndal Gravesen
Referent: Anette Kiilstofte
1. Godkendelse af referat af møde den 14.4.2009
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget:
2.1. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. terrorsikring – udpegning af repræsentant:
Forslag til mulig repræsentant blev drøftet og det blev aftalt, at forespørge klinisk
lektor Jesper Bælum, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH, om hans mulighed/interesse for at deltage i arbejdsgruppen. Jesper Bo Nielsen retter henvendelse til Jesper Bælum i dag.
2.2. Til orientering:
Arbejdsmiljøundersøgelsen 2008 med specialudtræk for SUND:
Dekanen: De problemer, der påpeges for Sundhedsvidenskabs vedkommende er
formelle, da det drejer sig om APV’er, der er mere end tre år gamle.
Randi Godskesen: Indberetningerne fra IMB ser ud til at være fejlfortolket. Tager
derfor kontakt til Merete Habermann. Samme gør sig gældende for SIF, hvor Marie Kruse ved, at der er udarbejdet APV. Marie Kruse kontakter ligeledes Merete
Habermann.
Dekanen: På side 4 i Arbejdsmiljøundersøgelsen er resultatet vedr. det psykiske arbejdsmiljø beskrevet. Når man efterfølgende læser personalepsykolog Tove Svejgaards udsagn på side 14, ser det ud til, at der er mere psykisk betinget sygefravær,
end hvad der rent faktisk er blevet indberettet.
Det bør nævnes at SDUs sygefravær kun er halvt så stort som på de øvrige universiteter.
Arbejdsskadeopgørelsen 2008:
Dekanen gennemgik Arbejdsskadeopgørelsen for 2008 og understregede, i den
sammenhæng, vigtigheden af at nye medarbejdere gøres særligt opmærksom på
risikoen ved arbejdet med humant materiale.
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Birgitte Damby: Får man som medarbejder tilbudt gratis vaccination i forbindelse
med arbejdet med humant materiale?
Randi Godskesen: Arbejdspladsen skal betale for en sådan vaccination.
Uffe Holmskov: Denne oplysning bør der gøres opmærksom på via instituttets
”Ugeseddel”.
Jesper Bo Nielsen gjorde opmærksom på, at talmaterialet i rapporten viser store forskelle fakulteterne i mellem og at dette skyldes, at fakulteterne ikke er lige store.
Dekanen: Det vil måske være hensigtsmæssigt at også ”næsten hændelser” blev
indberettet for at få et mere tydeligt billede?
3. KIROS
Randi Godskesen: Ny formand for KIROS er institutleder Ib Johansen, Institut for Fysik og Kemi.
4. Nyt fra institutterne – gensidig orientering:
4.1. Stormøde i Arbejdsmiljøorganisationen 20.4.2009 v/Jakob Gudbrand:
Da Jakob Gudbrand var fraværende pga. af sygdom, blev det udsendte
bilagsmateriale fra ”Stormødet i Arbejdsmiljøorganisationen” ikke drøftet.
4.2. Orientering fra første møde i arbejdsgruppen vedr. kemisk og biologisk affald v/ Franziska Lind:
Den 15. maj blev første møde i arbejdsgruppen vedr. kemisk og biologisk affald
afholdt:
- Servicechef Leif Jensen er valgt til formand for arbejdsgruppen.
- Bygningsingeniør John Nørr deltager i møderne med henblik på at kunne tage
højde for eventuelle krav til nybyggeri. Den gamle kedelcentral forventes nedlagt i 2010.
- Arbejdsgruppens overordnede formål, er at skabe fælles retningslinjer for
håndteringen af affald og at få lavet en formidlingsstrategi, der sikrer at såvel
medarbejder som studerende er bedst muligt informeret.
- Marius Pedersen A/S afhenter SDU’s affald for en årlig pris på kr. 260.000. –
Servicechef Leif Jensen er i gang med at undersøge og indhente tilbud fra bl.a.
Kommune Kemi.
- Næste møde i gruppen afholdes den 19.6.2009
IST v/ Jesper Bo Nielsen:
IST er ved at undersøge sammenhængen mellem de ansatte i regionen og SDUmedarbejdere i relation til arbejdsmiljøorganisationen og i den forbindelse er Jørgen Schou og Merete Habermann blevet kontaktet.
I 2010 kommer der nye regler vedr. sikkerheds- og sundhedsarbejdet, der giver
mulighed for at organisere samarbejde om arbejdsmiljø mere fleksibelt.
IOB v/ Jørgen Povlsen:
Eksterne brugere gives adgang til vores idrætsfaciliteter uden min tilladelse. Det
er et stort sikkerhedsmæssigt problem og vi gør alt, hvad vi kan for at holde folk,
uden adgangstilladelse, væk.
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5. Eventuelt
Efterårets mødedatoer, der holdes i forlængelse af møde i Ledelsesgruppen:
29. september og 8. december, kl. 12.00-14.00 i fakultetets mødelokale 402,
Winsløwparken 19,3.

Ole Skøtt
Formand
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