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Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 21. maj 2013  
Referatet blev godkendt. 
 

2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget - JBN: 
På mødet den 18. september 2013 blev der bl.a. drøftet auditering mellem institutter 
med laboratoriemiljøer. Ved at besøge hinanden og kigge med ”nye øjne” på arbejds-
gange og procedurer kan man med sin interne viden være med til at kvalitetssikre la-
boratoriearbejdet og samtidig spare ydelse til ekstern konsulent. Idéen er affødt af ar-
bejdsulykke på Alsion, hvor oprydning af gamle kemikalier udløste en mindre eksplo-
sion. Arbejdsmiljøgruppen vil få tilsendt ”rapport” om arbejdsulykken. 
Enkelte institutter har valgt at opsætte hjertestartere. IST har sørget for opsætning på 
1. salen i WP 19. Der tages initiativ til også at få skiltning om hjertestarteren i den 
vestlige ende af bygningen samt udsendelse af en alle-mail med orientering om, at der 
nu er hjertestarter i WP 19. Det er aftalt med afdelingschef Leif Jensen, Teknisk Ser-
vice at de fremadrettet varetager ”serviceringen” af startere.          
Ved opsætning af hjertestartere på Campus, forsøger man at opsætte disse tæt ved det 
allerede opsatte brandslukningsudstyr og derved samle beredskabsudstyr i et ”Hot 
spot”. 
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3. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 
Der var ved Arbejdstilsynets besøg på Anatomi, Campus fokus på ergonomien ved 
løft af de tunge præparater, der arbejdes med. Der opsættes løftesystem til afhjælpning 
af de tunge løft.  
IOB (ny bygning) har haft besøg af brandvæsnet. Årsagen, som satte alarmen i gang 
var meget varm vanddamp. De, der opholdt sig i bygningen reagerede ikke hensigts-
mæssigt og korrekt – ikke alle forlod bygningen på trods af alarmen. 
Biomedicinsk laboratorium har fokus på ergonomien og har haft besøg af ergotera-
peut med godt og brugbart resultat. Der er også opsat hjertestarter på Biomedicinsk la-
boratorium. 
Fakultetssekretariatet forbereder møde med KI, IRS og IST (Miljømedicin) vedr. 
gennemgang og opdatering af beredskabsplan. 
Campus Esbjerg har haft besøg af Arbejdstilsynet – ingen bemærkninger. 
Klinisk Institut arbejder med systematisk intro for de ph.d.-studerende og ved ansæt-
telsessamtalen laves der forventningsafstemning i forsøg på at nedbringe antallet af 
stressramte.   
  

3.1. Studie- og undervisningsmiljø – orientering v/uddannelseschef Merete Munk: 
Resultatet af den 3-årige lovpligtige studie- og undervisningsmiljøvurdering havde 
en svarprocent på 22, hvilket er højere end sidst. I undersøgelsen bliver der spurgt 
ind til følgende fire forhold: det fysiske, æstetiske, psykiske og virtuelle miljø. Kort-
lægningen skal munde ud i en handlingsplan, som er under udarbejdelse. Som ek-
sempel på nogle kritikpunkter kan nævnes: 
- Auditorierne i Winsløwparken. Der er ingen præcisering af problemerne og der 

skal derfor spørges ind ved en senere lejlighed.    
- Bil- og cykelparkering, både på Campus og i Winsløwparken 
- Lyd og lys ved studiepladserne 
- Print og kopi, her er løsning på problemer i gang 
- Hjemmesiden, svært at finde oplysninger 
- Ensomhed, og dårlig kontakt til medstuderende på trods af de etablerede studie-

gruppe.  
- Stress 
Faglige vejledere tages med på råd og inddrages i arbejdet med at finde løsninger 
hvad angår ensomhed og stress. 

 
4. Status på nybygninger v/dekan: 

Der er plan om Campus Esbjerg flytter sammen med UC Syddanmark i nye lokaler på 
professionshøjskolens campus på Degnevej.  
Nyt Sund byggeriet skrider planmæssigt fremad.   

 
5. Evt. 

Næste møde den 17. december 2013 
 
 
Ole Skøtt 
Dekan, formand 
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