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Referat
Emne:
Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND
Dato og tidspunkt:
Tirsdag den 29. november 2011 kl. 12:00-13:00
Sted:
WP19, 3. mødelok. 402
Mødedeltagere:
Ole Skøtt (dekan)
Jakob Gudbrand (JG)
Jesper Bo Nielsen (JBN)
Jørgen Lange Thomsen (JLT)
Jørgen Povlsen (JP)
Kim Brixen (KB) - afbud
Kirsten Ohm Kyvik (KOK)
Mogens Hørder (MH) - afbud
Morten Grønbæk (MG) - afbud
Uffe Holmskov (UH)
Franziska Lind (FL) - afbud
Karen Bentsen (KBe)
Randi E. Godskesen (REG)
Referent: Anne-Marie C. Poulsen (AMCP)
Punkter til drøftelse:
1. Godkendelse af referat fra d. 23-08-2011 ak
Referatet blev godkendt. Der blev efterlyst en opfølgning på pkt. 10 i forbindelse med
problemerne med ekstreme regnmængder. Spørgsmålet tages op med Bygningsafd. af
JG.
2. Nyt fra Hovedsamarbejdsudvalget – JBN
Der har været 6 arbejdsskader anmeldt, 3 hidrører fra RUS, 1 fra fodbold, så kun 2
”reelle” arbejdsrelaterede skader.
Månedsmagasinet ”Arbejdsmiljø”
Der er fundet en løsning på organiseringen af arbejdsmiljø grupperne på IST & IOB
Der har været arbejdstilsyn på SIF
Psykologordningen på SUND skal evalueres.
3. Kursus i arbejdsmiljø og byggeri – REG
Information om kursus, 3-dages lovpligtigt til nye repræsentanter, 1,5 dag/år til repræsentanterne.
Arbejdsmiljø skal tænkes ind i SUNDs byggeri.
4. Kemibrug – REG
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5.

6.

7.

8.

Status for databasen. KIROS slut pr. 31.12.2011 hvorefter den nye database kun kan
bruges. Der har været visse problemer i sær for Mac-brugere, som skal løses inden d.
1.01.2012. Alle stoffer er overført.
Nyt fra institutterne; gensidig orientering
KI & IRS har været sammen om en anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. Andre tilbydes praktisk hjælp til dette.
Forskellige kommentarer til hvordan trivslen sikres i forandringstider.
Omtale af brandalarmeringsøvelse, hvor der opstod visse problemer med dørene til laboratoriet
Omtale af institutforum på IOB, som har været et godt og medarbejderstyret arrangement.
Retsmedicin har fået en ny sikkerhedsgruppe.
En ikke-varslet alarmeringsøvelse i bygning WP19 fungerede ikke godt, i sær viste der
sig problemer med de studerende, som ikke tog varslingen alvorligt. Der vil komme en
ny ringe øvelse inden længe, så det kan sikres at alarmen virker i hele bygningen.
Status på nybygninger
NytSUND byggeri i relation til arbejdsmiljø repræsentanterne – AKO
Kort status på byggeriet blev givet, vigtigheden af brugerinvolveringen blev fremhævet. Arbejdsmiljøet har høj prioritet og skal allerede nu tænkes ind i byggeriet. Tidsplan fremkommer efter sommer. 1. spadestik forventes i 2015 med indflytning i 2018.
Tema drøftelse – trivselsmålingen, håndtering af psykiske arbejdsmiljø samt APV
Oplæg af JG, præsentationen medfølger referatet.
Drøftelse af om der skal benyttes en fælles SDU-standard til trivselsmålingen, som
HSU ønsker, eller det skal være en decentral model. Der skal udarbejdes et elektronisk
spørgeskema. Trivselsmålingen på hele SDU vil være genstand for dialog, udviklingsrapporter skal udarbejdes lokalt og målingen skal gentages hvert 2. år.
Der er udarbejdet en kort rapport/oplistning fra SDUs psykologen der omtaler årsagerne til behovet for psykolog hjælp.
APV arbejdet blev omtalt, hvor det fysiske område er nemt i forhold til det psykiske.
Efter oplægget udspandt sig en god drøftelse og forskellige synspunkter fremkom.
Der var ønske om et vist minimum af fælles spørgsmål suppleret med lokalt tilrettede
spørgsmål. Hvert 3. år vil nok være et passende interval på SUND.
Fællesområdet udsender spørgeskema næste gang i 2012.
Overskriften kan være ”Trivsel i forandringstider”, det blev fremhævet at opfølgningen på alle undersøgelser er det vigtigste.
Fakultetets SU & Arbejdsmiljø gruppe står inde for opfølgningen.
Evt.

Ole Skøtt
Dekan, formand

Bjarne Andersen
Næstformand
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