
 

 

 
 

1 
 

        J.nr. 043/100-3 
        ak 
 
 

Referat  
 
 
Emne:    Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 12.00-14.00  
Sted:    IOB – ny bygning 39 ved P1 – mødelokale 1. sal 
Mødedeltagere: 
Ole Skøtt (dekan) 
Torben Durck Johansen (TDJ) 
Jesper Bo Nielsen (JBN) 
Jørgen Lange Thomsen (JLT) 
Jørgen Povlsen (JP) 
Kim Brixen (KB) 
Kirsten Ohm Kyvik (KOK) 
Mogens Hørder (MH) 
Morten Grønbæk (MG) 
Uffe Holmskov (UH) 
Anette Kiilstofte (AK) 
Christina Bøg Pedersen (CBP) 
 
Referent: Anette Kiilstofte (AK) 
 
Afbud fra: Morten Grønbæk, Mogens Hørder 
 
Fælles rundvisning på IOB v/ Jørgen Povlsen kl. 12.00: 
Medlemmer af SU- og Arbejdsmiljøgruppen deltog i rundvisningen i den nye bygning. Byg-
ningen er delvist taget i brug, men er endnu ikke fuldt etableret med det udstyr, der skal bru-
ges ved forskning og behandling / træning. Institutlederen fik sat ”billeder” på de muligheder 
den nye bygning rummer og man glæder sig til at tage den i brug fuldt ud. 
 
Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 12. marts 2013  
Referatet blev godkendt 

2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget – JBN: 
Campus har haft besøg af Arbejdstilsynet. Besøget var positivt og gav kun anledning 
til ”milde” påbud.  

3. Nyt fra institutterne; gensidig orientering: 
I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg på Campus fik Anatomi en bemærkning om 
tunge løft. Forbedring at dette er iværksat. Institut for Idræt skal lave ny APV pga. 
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flytning til ny bygning. Brandeftersyn er også aktuelt og der er i den forbindelse ydet 
rådgivning af Henrik Mørkenborg Skræp, Bygningsafdelingen. 
Klinisk Institut kan ud fra APV’en læse, at 2/3 af problemstillingerne skyldes plads-
mangel hos de ph.d.-studerende. Følgende tiltag skal være med til at mindske disse 
problemer. En hel enhed fra J. B. Winsløws Vej 9 rykker til Odense Adelige Jomfru-
kloster og der er frigjort 2 lokaler på OUH til de ph.d.-studerende. Derudover skal 
økonomien omkring ph.d.-studerende på barsel cleares.  
Statens Institut for Folkesundhed skal flytte til nye lokaler i Carlsberg-området. Tiltag 
vedr. stresshåndtering er startet op med kurser i Mindfullness. Der er kurser både før 
og efter sommerferien. 

4. Status på nybygninger v/dekan: 
Bestyrelsen har givet ”grønt lys” med hensyn til at SDU går videre med planer om leje 
af lokaler i Carlsberg Byen.  Det 160 år gamle Carlsberg bryggeri i København, udvik-
les til et nyt, levende bykvarter – Carlsberg Byen – centralt i København. 
Fakultetet optimerer yderligere med ekstra m2 til anatomi. Det samlede antal m2 er ud-
videt fra 40.000 til 50.000 inklusiv bygning 41. Brugergrupperne er medinddraget og 
har mulighed for indflydelse. 
Campus Esbjerg vil gerne flytte fra Niels Bohrs Vej til UC- Syddanmark. Esbjerg 
kommune vil gerne støtte projektet. 
Biomedicinsk Laboratorium- Landlyst, får ny staldbygning med tilladelse til at have 
store dyr opstaldet. Bygningen kommer til at ligge ca. 200 m fra det ny Biomedicinske 
Laboratorium  
 

5. Tema drøftelse APV: Fælles tiltag vedr. indeklima, støj, trådløst netværk, rengø-
ring: 
I referat fra Hovedarbejdsmiljøudvalgets møde den 6. marts 2013 opfordres enhederne 
til at melde ind til Bygningsafdelingen vedr. indeklimaproblemer, mangler og uhen-
sigtsmæssigheder i undervisningslokaler samt problemer vedr. rengøring. Det blev af-
talt på mødet, at indmeldinger sendes til Anette Kiilstofte, som efterfølgende sender 
samlet for fakultetet til Bygningsafdelingen – frist for indmelding er tirsdag den 4. ju-
ni.   

 
6. Drøftelse af deltagelse i Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013 

med deltagelse af i alt 3 til 4 medlemmer. 2 fra A- siden og 2 fra B-siden: 
”Konferencen har til formål at udvikle kvaliteten af arbejdsmiljøarbejde på universite-
terne gennem formidling af ny viden, der er særligt relevant for vores sektor og ved 
udveksling af erfaringer fra konkret arbejdsmiljøarbejde på universiteterne. Konferen-
ce skal også give mulighed for dannelse af kontakter og netværk mellem arbejdsmiljø-
aktive inden for beslægtede områder på tværs af universiteterne”. Konferencen finder 
sted den 18.-19. november 2013 på Munkebjerg Hotel, Vejle. Programmet vil i løbet 
af juni måned kunne ses på AEU.dk  
Det blev aftalt at laborant Christina Bøg Pedersen, IMM og kontorfuldmægtig Anette 
Kiilstofte, Fakultetssekretariatet deltager. 
 

 
Ole Skøtt 
Dekan, formand 
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