Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den 15. juni 2010 kl. 12.00 i lokale 402, Winsløwparken 19/3
Til stede var: Ole Skøtt – Fakultetssekretariatet, Jakob Gudbrand - Fakultetssekretariatet, Uffe Holmskov - IMM, Jesper Bo Nielsen -IST, Kim Brixen - KI, Jørgen L.
Thomsen - Retsmedicin, Morten Grønbæk - SIF, Bjarne Andersen - IOB, Bente Haugaard Kristensen - Biomed.Lab., Birgitte Damby Sørensen -IST, Line Bjørndal Gravesen – Biomed.Lab., Randi Godskesen – IMM, Kirsten Kjær - IOB, Karen Bentsen –
Biomed.Lab.
Fraværende: Jørgen Povlsen - IOB, Kirsten Ohm Kyvik - IRS, Mathilde Vinther Larsen - SIF, John Chemnitz - IMM.
1. Godkendelse af referat af møde den 25. marts 2010
Referatet blev godkendt med følgende rettelse til dagsordenens pkt. 6 Nyt fra institutterne – gensidig orientering:
Jørgen L. Thomsen: Peter Thiis har udarbejdet beredskabsplan for Retsmedicinsk Institut
– rettes til: Vicestatsobducent Peter Juel Thiis Knudsen har udarbejdet katastrofeplan for Retsmedicinsk Institut og afdelingsleder Dorte Rollmann har udarbejdet beredskabsplan.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
3. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/ Jesper Bo Nielsen
- Der har været nogle få arbejdsskader. Bl.a. en faldulykke i forbindelse med motionsløb. Ulykken blev anmeldt som en arbejdsskade, da den skete i forbindelse
med deltagelse i en konference, men er blevet afvist, da løbeturen ikke var en del
af ”arrangementet”.
- Arbejdstilsynets strakspåbud i forbindelse med manglende anmeldelse og godkendelse af forskningsprojekter ved arbejde med genmodificerede dyr er nu opfyldt.
- Fremover skal arbejdsulykker indberettes elektronisk til arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann.
- Resultaterne af Arbejdsmiljøundersøgelsen 2009, der havde en svarprocent på 93,
viser om den generelle tilfredshed at:
85 % er tilfredse/meget tilfredse med det fysiske miljø
89 % er tilfredse/meget tilfredse med det psykiske miljø
87 % er tilfredse/meget tilfredse med den generelle holdning til arbejdsmiljøet
blandt ledere og medarbejdere.
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Sikkerhedsrunderinger i mellem arbejdsmiljøgrupperne vil kunne bidrage med mere viden og flere færdigheder til gavn for alle i grupperne, men kun ca. halvdelen af
grupperne er interesseret i disse runderinger.
Arbejdsmiljøuddannelsen er blevet ændret og er nu opdelt i moduler.
1. modul er et basiskursus, der varer tre dage. 2. modul varer 2 dage og er målrettet SDU.

Nye regler om sikkerhedsorganisation på vej:
http://www.at.dk/AT/AT/NYHEDER/Nyheder-pgpressemeddelelser/Nyheder%202010/Andre%20nyheder%20fra%20forsiden%202010/Nye%20AM
O-regler.aspx
4. Forslag til drøftelse fra arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann:
Evaluering af arbejdsmiljøorganisationen: Artikel om fakultetsarbejdsmiljøudvalg til
orientering.
Forslaget er taget til efterretning. Der var ingen bemærkninger til udsendte artikelserie:
”Forskellig praksis i de syv Fakultetsarbejdsmiljøudvalg”.
Jakob Gudbrand stillede forslag om, at der bliver samlet op på APV-arbejdet på en mere
systematisk måde.
Randi Godskesen gjorde opmærksom på, at der ved et tidligere møde, blev lavet aftale
om, at der årligt gøres status over afholdte APVer.
Det blev aftalt, at der ved næste møde den 7.9.2010, gives en status på APV-arbejdet.
5. KIROS:
Der har ikke været afholdt møde i KIROS siden sidst pga. sygdom og der er derfor intet nyt at berette. Næste møde forventes afholdt i slutningen af august.
Institutleder Ib Johansen, Institut for Fysik og Kemi har haft et foreløbigt møde med
Kemibrug med henblik på muligt samarbejde.
6. Nyt fra institutterne - gensidig orientering:
Randi Godskesen deltager, som suppleant for Franziska Lind, i hovedarbejdsmiljøudvalgets kommende to møder.
Uffe Holmskov: Vi har fået påbud fra Arbejdstilsynet om, at kryobeholdere skal placeres
under ventilerede forhold senest 1. maj 2010. WP 25 har samarbejdet med Bygningsområdet omkring en løsning med fælles opbevaring af kryobeholdere inden for den
givne frist.
Jakob Gudbrand: Fakultet har sammen med Medicinerrådet og Sund&Hed lavet en
kampagne om studiemiljø og cykelparkering. Kampagnen er iværksat som følge af
hærværk, forsvundet inventar og ”ulovlig” cykelparkering ved WP 19. De mange cykler blokerede ofte for indgangspartiet, så det ikke kunne benyttes som flugtvej i tilfælde af brand og medarbejdere havde ofte svært ved at komme til at benytte adgangskontrol-terminalerne. Kampagnen har, vedr. cykelparkeringen, givet bonus. Der står
ingen ”ulovligt” parkerede cykler på området.
Betjentene har været i gang med optælling af inventar i hele WP og der mangler bl.a.
en hel del stole.
Ved studiestart i september vil der blive lavet en ”ny” kampagne, hvor fokus er på generel oprydning i lokaler og kantineområdet.
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Jesper Bo Nielsen: Ved nyindkøb af inventar, må det være en balancegang mellem kvalitet og pris. Der bør f.eks. købes ordentlige stole.
Jakob Gudbrand: Det har haft en positiv virkning på såvel hærværk som på ting, der
forsvinder i WP 25, at sekretariatet er flyttet til stueetagen. Det kunne måske hjælpe at
opsætte videoovervågning ved indgangspartiet?
Kim Brixen: Vi har haft en arbejdsulykke, hvor en studerende blev syet sammen med
en patient. Erstatning er afklaret.
Karen Bentsen: Væggene i dyrestalden er malet med epoxymaling. Når væggene afvaskes
giver det lugtgener, som bl.a. giver hovedpine. Teknologisk Institut vil tage prøvemålinger når staldinventaret er blevet vasket af. Arbejdstilsynet er blevet kontaktet og
arbejdsprocessen er lige nu at få afklaret generne indenfor den gældende 3-måneders
frist. Vi har haft kontakt til Bygningsafdelingen og arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann er også informeret.
Åndedrætsværn vil kunne være med til at afhjælpe generne.
7. Status på nybygninger:
a) Winsløwparken – Retsmedicinsk Institut v/ Jørgen L. Thomsen:
Ibrugtagning af den nye bygning sker den 28. oktober. Laboratorierne, som
bliver placeret i stueetagen vil gradvist blive taget i brug. Der vil blive indkøbt
nyt apparatur.
b) Campus – IOB v / Ole Skøtt:
I Jørgen Povlsens fravær kunne Ole Skøtt berette at IOB-byggeriet ”kører”.
c) Campus – Nyt Sund v / Ole Skøtt:
Processen er i gang og ”kører”. Den 2. august 2010 offentliggøres 1. del af
konkurrenceoplægget.
Byggesummen til byggeriet af de 40.000 m2 er på 1 mia. - summen er låst.
Mht. inddragelse af arbejdsmiljøgrupperne er der fra kontorchef Anne Kathrine Overgård udsendt skrivelse ”Inddragelse af arbejdsmiljø i Nyt
OUH/SUND-byggeri” med forslag om, ”at en arbejdsgruppe udarbejder et
kort oplæg til fakultetsarbejdsmiljømødet i september, hvor det kvalificeres og
punkter prioriteres”.
Arbejdsgruppens medlemmer – våde områder:
bioanalytiker Anni Schmidt Petersen, IMM
laboratoriefuldmægtig Ida Tornøe, IMM
undervisningsbioanalytiker Randi Godskesen, IMM
ingeniørassistent Jan Schoubo Verning Jensen, IMM
seniorforsker Flemming Nielsen, IST
laborant Birgitte Damby Sørensen, IST
laborant Susanne Johannsen, Retsmedicin
Det er vigtigt, at der fra start bygges rigtigt, så fordyrende ændringer undgås.
Vi håber, at få besøg af KU den 14. oktober mhp. en drøftelse af deres erfaringer vedr. Panum Instituttets nybyggeri.
8. Tema-drøftelse: Beredskabsplaner v / Jakob Gudbrand
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Fakultetssekretariatet har i samarbejde med KI og IRS udarbejdet beredskabsplan for
WP 19,3. Den skal gøres mere ”operationel” inden den videredistribueres.
Der skal koordineres med rigtig mange enheder, hvilket er udfordringen lige nu. I WP
19,3. skal der bagpå alle døre opsættes skilte med kort instruktion og tegning af flugtveje.
Vi har følgende udeståender, der i gangsættes efter sommerferien:
- Førstehjælpskurser for alle
- Introduktion af brandbekæmpelse
- Beredskabs-/ alarmeringsøvelse for alle inkl. studerende
Kirsten Kjær: Har der tidligere været drøftet indkøb af hjertestartere? På IOB modtager
vi patienter, men har ingen læge tilknyttet og synes derfor at det vil være godt og betryggende at have en hjertestarter.
Jakob Gudbrand: I tilfælde af at skulle hjælpe ved et hjertestop, ville det være betryggende også at vide, hvad man helt konkret skal gøre – altså kunne yde førstehjælp.
Randi Godskesen: På IMM er der en gang årligt 15-20 personer, der er på ”brandskole”.
Undervisningen, der varer 3 timer, kan varmt anbefales.
Line Bjørndal Gravesen: Kunne der laves førstehjælpskurser for et samlet personale,
f.eks. i auditoriet?
Jakob Ejersbo: Der kan godt laves særskilte kurser, men der kan max. deltage 20 personer ad gangen.
Karen Bentsen: Biomedicinsk Laboratorium er ved at være færdiggøre beredskabsplanen
og sender den efterfølgende til Anette Kiilstofte.
9. Eventuelt:
Ingen bemærkninger.
Ole Skøtt
Formand
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