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Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet torsdag d. 9. 

december 2010 kl. 12.00 Winsløwparken 19, 3. lok. 402. 

Til stede var: se medfølgende afbudsliste. 

Referent: Anne-Marie C. Poulsen 

1. Godkendelse af referat fra mødet 14.10.2010. 

Der foreligger intet referat som nævnt i dagsordenen. 

2. Dagsorden godkendt. 

3. NYT OUH/SUND – Anne Kathrine Overgaard 

Der blev givet en kort orientering omkring status på byggeriprocessen herunder den kommende 

brugerinvolvering, beskrevet i det udsendte notat til dagsordenen. Først i 2011 etableres rådgivende 

grupper, der vil formulere et afsæt for de kommende brugergrupper, der skal nedsættes så de er klar 

til at gå i gang efter sommerferien. Alle deltagere i grupperne vil naturligvis modtage vejledning i 

opgaven. 

4. Nyt fra Hovedsamarbejdsudvalget – Jesper Bo Nielsen 

Referat fra Hovedsamarbejdsudvalgets møde d. 21.09.2010 

Fra Hovedsamarbejdsudvalget fandt Sundhedsvidenskabs medlemmer det i sær værd at fremhæve 

følgende emner: 

 Fordele og ulemper ved det nye system der skal træde i stedet for KIROS. Det nye system 

implementeres medio 2011. 

 Beredskabsplaner for WP. Der er udarbejdet kort over Campus med angivelse af 

hjertestartere, det samme ønskes i WP. Desuden ønskes der et bedre kendskab til 

alarmsystemet og hvad de forskellige signaler betyder. Desuden skal der udarbejdes 

procedure for nye situationer f.eks. bombetrusler, elever der går amok, skyder eller truer 

studerende eller ansatte. Af hensyn til de mange besøgene i WP kom der forslag om 

”talende” alarmer, så ingen var i tvivl om hvad alarmen gik ud på. 

Møder er planlagt i Winsløwparken, desuden er afprøvning af sirenerne/alarmsignalerne 

planlagt. 

5. Møderække i 2011 fastlægges – Jakob Gudbrand. 

Fremover skal der afholdes 4 årlige møder. I første halvår er mødedatoerne planlagt til tirsdag d. 15. 

marts og til torsdag d. 9. juni. Møderne bliver indkaldt fra fakultetssekretariatet via Outlook. 

http://sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/~/media/Intranet/Public/Upload/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/Referat%20HoAMU%2020100921.ashx


6. Nyt fra institutterne – gensidig orientering 

BML – der har været problemer med det ionbyttede H2O, det er nu løst. 

IOB – Problemer med fugt i den nye pavillon. IOB indkøber hjertestarter. 

Retsmedicin – den nye tilbygning er taget i brug, og ser ud til at være i orden. 

IRS – har fået flere nye grupper tilknyttet i 2010, og alle steder bliver arbejdsmiljøet drøftet. 

IMM – der arbejdes med kemisk APV. Akut problem med et loft der faldt ned i WP25. 

7. Forslag til kommende temadrøftelser – Jakob Gudbrand 

 APV samling 

 Beredskabsplaner, ny version. 

8. Evt.  

Intet til punktet. 

 

 

 

 

 


