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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
 
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
tirsdag den 15. marts 2011 kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 
 

Til stede var: Ole Skøtt - Fakultetssekretariatet, Jesper Bo Nielsen - IST, Uffe Holm-
skov – IMM, Jørgen Povlsen - IOB, Jørgen L. Thomsen - Retsmedicin, Kirsten Ohm 
Kyvik - IRS, Mads Hermansen – IP, Bjarne Andersen - IOB, Birgitte Damby Søren-
sen -IST, Kirsten Kjær - IOB 
 
Fraværende: Jakob Gudbrand – Fakultetssekretariatet, Kim Brixen - KI, Morten 
Grønbæk - SIF, Mathilde Vinter Larsen - SIF, John Chemnitz - IMM, Bente Haugaard 
- Biomedicinsk Lab., Line Bjørndal Gravesen - Biomedicinsk Lab, Randi Godskesen - 
IMM, 
 
Referent: Anette Kiilstofte 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 9. december 2011 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/ Jesper Bo Nielsen: 

- I et undervisningslokale har ledninger/kabler til opladning af computere været 
årsag til en faldulykke. Problemstillingen er drøftet i hovedarbejdsmiljøudval-
get, som ikke finder løsningen med mindre stikkontakttårne 4-6-stik, mod tidli-
gere 12-16 stik, optimal. Det er noteret, at problemstillingen indtænkes i for-
bindelse med nybyggeri. 

- Naturvidenskab afholder det obligatoriske sikkerhedskursus for alle studerende 
på de ”våde” uddannelser. Det betyder at de specialestuderende fra NAT samt 
farmaceutstuderende har gennemført kurset inden de starter laboratoriearbejde i 
Winsløwparken.  
På IMM er der obligatorisk introduktion af sikkerhedsprocedure selvom sik-
kerhedskurset på Naturvidenskab er gennemført.  

- Arbejdsmiljøgruppen skal være opmærksom på Arbejdstilsynets bekendtgørel-
se nr. 1181 om ”samarbejde om sikkerhed og sundhed”. 

- Antallet af arbejdsulykker ved SDU er faldet fra 21 i 2009 til 14 i 2010.  
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4. Forslag til drøftelse fra arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann 

- Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser. 
Hvad skal der til for at få arbejdsmiljø integreret i undervisningen på de videre-
gående uddannelser?  Arbejdsmiljøperspektiver bør integreres i eksisterende 
fag og moduler, hvor det er relevant. Alle medicinstuderende modtager under-
visning i arbejdsmiljø/arbejdsmedicin og har mulighed for at stifte bekendtskab 
med den kliniske arbejdsmedicin, hvis de vælger klinikophold ved Arbejds- og 
Miljømedicin. 
Forslaget videresendes til U&K med henblik på en håndtering derfra, i forhold 
til vore andre uddannelser. 
 

- Årshjul for arbejdsmiljøarbejdet:  
I hovedarbejdsmiljøudvalget er det blevet drøftet, hvorledes udvalgets opgaver, 
der er nævnt i § 17 den ny bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og 
sundhed, koordineres med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøkonsu-
lent Merete Habermann har udarbejdet et årshjul som værktøj til sikring af me-
re systematik i arbejdsmiljøarbejdet. 
Fakultetsarbejdsmiljøudvalget vil forholde sig til, de for fakultetet relevante 
ting, der er nævnt i årshjulet.  
Det blev besluttet på et møde i fakultetsarbejdsmiljøudvalget i januar 2010, at 
der årligt gives en status omkring APV-arbejdet.  

 
5. KIROS v/ Uffe Holmskov: 

Fra først på sommeren overgår registreringen af kemikalier fra KIROS under AU 
til KEMIBRUG under DTU. Overførsel af data vil ske henover sommeren. Der 
skønnes at være et par tusinde stoffer, der skal registreres.  

 
6. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 

 
Der var intet nyt at berette.  

 
7. Status på nybygninger: 

a) Campus - Nyt Sund v/ formand: 
I dag den 15. marts er der afleveringsfrist for de reviderede projekter på Nyt 
SDU/Sund/OUH byggeri og forhåbentlig har arkitekterne lyttet til de ”kri-
tikpunkter” der har været og rettet ind efter dem. Den 28. juni offentliggø-
res den endelige vinder. 
   

b) Campus – IOB v/ Jørgen Povlsen: 
Der er kommet ny projektleder vedr. bygning B9. Licitationen faldt fornuf-
tigt ud og der vil være en besparelse på 2-3 mio. Det forventes, at første 
spadestik tages om 1-1½ måned og at bygningen vil stå færdig omkring au-
gust 2012.   
REAL Danica er kontaktet med henblik på støtte til opførelse af en ”park” 
så udenoms arealerne kan blive så rekreative som muligt.  
UBST store rapport lægger sig præcist op ad samme idé vedr. rekreative 
udenoms arealer og projektet vil derfor være helt ok at gennemføre.   
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8. Tema-drøftelse:  
Beredskabsplaner, ny version – orientering v/ Anette Kiilstofte 
Arbejdsmiljøgrupperne i WP 19 har sammen med Bygningsafdelingen og Service-
afdelingen holdt møde den 8. februar for at arbejde med en fælles beredskabsplan 
for WP 19. Arbejdet er endnu ikke færdigt og der afholdes nyt møde den 12. april. 

 
 
9. Eventuelt: 

I forbindelse med laborant Franziska Linds barselsorlov indtræder laborant Karen 
Bentsen, Biomedicinsk Laboratorium fra den 31. marts 2011 til udgangen af valg-
perioden den 31. december 2011.03.28 
 
I samme forbindelse skal udpeges et medlem til arbejdsgruppen vedr. farligt affald. 
Franziska Lind oplyser at hun har aftalt med laborant Susanne Johansen, Retsme-
dicinsk Institut om at hun indgår i arbejdsgruppen under Franziskas barselsorlov. 
 
Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tiltrådte denne løsning. Arbejdsmiljøkonsulenten er 
underrettet. 

 
 
 
Ole Skøtt 
Formand 

 

 
 
                                     


