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Punkter til drøftelse:
1. Godkendelse af referat fra d. 29-11-2011
Referat ikke medsendt
2. Nyt fra Hovedsamarbejdsudvalget – JBN
Det er blevet fastslået at muse-skader ikke giver langvarige skader og derfor kan denne lidelse ikke komme på erhvervssygdomslisten, hvilket betyder at arbejdstager selv
har bevisbyrden.
Den supplerende arbejdsmiljø uddannelse er en løbende uddannelse, hvor alle skal være opmærksomme på at få deres uddannelse ajourført.
Opgørelsen over anmeldte arbejdsulykker viser kun små tal for SUND, hvilket er rigtigt godt.
3. Fælles APV for SDU
Processen med fælles APV er i fuld gang og skemaet fra SAMF vil blive brugt til den
fælles APV. Dertil kommer et trivselsskema som bliver oprettet i hvert sit regi. Survey
Exact vil blive brugt til undersøgelserne. Arbejdet med den nye APV forventes færdigt
i maj mdr., d. 26. juni vil arbejdet blive kommenteret på stormødet. Så det forventes at
skemaerne vil komme i brug efter sommer.
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SDU vil selv stå for den næste trivselsundersøgelse, som også vil komme ud via Survey Exact, undersøgelsen vil bestå af en basis-pakke + evt. egne ”lokale” spørgsmål til
sidst i undersøgelsen. Der er ikke enighed på SDU om frekvensen af trivselsundersøgelserne hvor nogen ønsker hvert år og andre, herunder SUND, hvert 3. år.
4. Status på arbejdsgruppens arbejde – intet til pkt.
5. Nyt fra institutterne; gensidig orientering
Fra BML blev der omtalt en sag med Epoxy blandet maling, hvor hele malerarbejdet
skal laves om på baggrund af et pålæg.
Hos IMM har der været 2 arbejdsulykker 1) centrifugelåg der gav en skade 2) stik med
kanyle.
Fra Fakultetet blev der fortalt om en alarmeringsøvelse som ikke helt gik som forventet da der viste sig at være fejl på alarmerne. Disse fejl er nu rettet og nye øvelser er i
vente, både varslede og uvarslede. Desuden blev kriseberedskabet på OUH omtalt i relation til den seneste episode fra afd. P., i den forbindelse blev det nævnt at der også
på SDU fra centralt hold arbejdes på et beredskab i forbindelse med hændelser af typen ”skole-skyderi”.
6. Evt. intet til pkt.

Ole Skøtt
Dekan, formand
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