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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
torsdag  den 9.6.2011  kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3. 
 

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

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 15. marts 2011 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/ Jesper Bo Nielsen: 

- Den nye kemikaliedatabase KEMIBRUG skulle have været taget i brug pr. 1. juni, 
men pga. tekniske problemer, bliver det først muligt ved semesterstart i septem-
ber. KIROS kan fortsat anvendes frem til december 2011. 

- Merete Habermann vil undersøge muligheden for en fælles IT-platform til APV-
arbejdet. SurveyXact er et brugervenligt gør-det-selv system til spørgeskemaunder-
søgelser, som bl.a. anvendes på Samfundsvidenskab. Klinisk Institut har netop ta-
get systemet i brug og deres erfaringer vil blive drøftet ved næste møde i Fakul-
tetsarbejdsmiljøudvalget den 23. august 2011. 

 
4. Forslag til drøftelse fra arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann: 

Ingen indkomne forslag. 
 

5. KIROS – KEMIBRUG v/Randi Godskesen: 
Infodage samt kurser vedr. KEMIBRUG kommer til august. 

 
6. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 
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Mads Hermansen: I øjeblikket gøres der overvejelser i forbindelse med instituttets flyt-
ning til andre lokaler. 
Uffe Holmskov: Vi har haft besøg af Hærens Ammunitionsrydningstjeneste pga. af fund, 
under oprydning, af uafmærkede flasker med uidentificerbart indhold – måske indtør-
ret æter eller benzin. Fra centralt hold blev vi rådet til at kontakte Ammunitionsryd-
ningstjenesten og det var, på trods af situationen, en positiv oplevelse at se den pro-
fessionelle håndtering af ”problematikken” som ekspertholdet havde.  
På en af instituttets afdelinger ser den psykiske APV ikke så godt ud og der er derfor 
sat en proces i gang med ekstern konsulentbistand. 
 
Jørgen Povlsen: Der er lavet fremelejekontrakt med NIKKB og Klinisk Biomekanik, der 
også flytter ind i det nye byggeri. Processen har været i gang i flere år og vil give god 
synergi til forskningen.  
De mange nye medarbejdere vil også få betydning for vores eksisterende arbejdsmil-
jøorganisation, som vil skulle ændres og tilpasses de nye forhold. Vi skal have Merete 
Habermann ind over. 
 
Jørgen L. Thomsen: De nye laboratorier er taget i brug. 
 
Kirsten Kyvik: Sammen med KI har vi afholdt en workshop ”Fælles arbejdsglæde” med 
hjælp fra ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Det var rigtig godt og alle var meget glade. Vi 
har lavet en ROSE-VÆG og der vil senere blive lavet en ny måling af ”arbejdsglæ-
den”. 
 
Ole Skøtt: Trivselsmålingen viste at anerkendelse ikke bliver praktiseret. Dette er vigtigt 
at gøre i forhold til at skabe arbejdsglæde. 
 
Jesper Bo Nielsen: Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg og fandt ved den lejlig-
hed, at akustikken i gangen i stuetagen er dårlig. Efterklangtiden er for lang og det skal 
der rettes op på ellers vil vi få et påbud. Merete Habermann og John Nørr har efter-
følgende været på besøg og der planlægges måling af akustikken og efterfølgende ud-
arbejdelse af handleplan.  Der skal måske sættes batts op.   
  

 
7. Status på nybygninger: 

a) Campus - Nyt Sund v/ formand: 
Bygning OU41 er blevet godkendt i Finansudvalget. Det store byggeri ”kører” 
og der ventes på afgørelsen af vinderprojektet den 28. juni 2011.   

b)  Campus – IOB v/ Jørgen Povlsen: 
Byggeriet kører planmæssigt og forventes færdigbygget april/maj 2012 med 
indflytning i august 2012.  Vi har to andre projekter/ønsker vi håber, kan reali-
seres. Det ene er omorganisering af det nuværende stadion og det andet er 
som tidligere fortalt, opførelse af en ”park” med rekreative udenoms-arealer. 
Vedr. sidstnævnte projekt, så er der opbakning fra Videnskabsministeriet til 
idéen. 
 

 
8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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Ole Skøtt 
Formand 

 

 
 
                                     


