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Referat
Emne:
Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND
Dato og tidspunkt:
tirsdag den 23. september kl. 12.00-14.00
Sted:
WP19, 3. mødelok. 402
Mødedeltagere:
Ole Skøtt (dekan)
Torben Durck Johansen (TDJ)
Jesper Bo Nielsen (JBN)
Jørgen Lange Thomsen (JLT) - afbud
Jørgen Povlsen (JP)
Niels Marcussen (NM)
Kirsten Ohm Kyvik (KOK)
Susanne S. Pedersen (SSP) - afbud
Morten Grønbæk (MG) - afbud
Uffe Holmskov (UH)
Anette Kiilstofte (AK)
Christina Bøg Pedersen (CBP)
Referent: Anette Kiilstofte

1. Godkendelse af referat fra den 18. marts 2014
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/JBN
JBN refererede fra mødet i Hovedarbejdsmiljøudvalget den 22.9.2014.
- Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er i stedet for det tidligere 5-dages kursus nu
opbygget med en grunduddannelse på 3½ dag med mulighed for senere at tage supplerende kurser. Søgningen til de supplerende kurser er minimal og kurserne må ofte aflyses. Der arbejdes derfor på at samle de supplerende kurser tilsat et socialt element i
form af bespisning og man håber, at dette vil medvirke til større interesse og deltagelse.
- Procesventilation i stinkskabe forbliver på det nuværende sug på 05 m/s. På Københavns universitet er procesventilation med sug på 03 m/s blevet undersøgt og det er
her konstateret, at det ikke lever op til kravene.
- Der blev endvidere kommenteret på tre punkter i de nyligt udsendte Personalepolitiske Retningslinjer, der er sendt i høring med en svarfrist senest den 15. oktober 2014:
• Der blev stillet forslag om at en Trivselsundersøgelse bør skrives ind i retningslinjerne
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•
•

Starten på formuleringen under pkt. Konflikter finder man ikke hensigtsmæssig. Forslag til en anden formulering ønskes.
Der er ønske om at der i Rygepolitikken skrives ind, at der ikke må ryges ved
indgangsdørene. Der foreslås en minimumsgrænse på 8 m væk fra dørene. Dette er normen på CBS

3. Nyt fra institutterne; gensidig orientering:
IRS har haft en faldulykke på Vejle Sygehus. Den skete da medarbejderen var på vej
hjem fra arbejde og gik på en vej tilhørende Vejle Kommune (sygehuset mente det var
deres matrikel, men ved nærmere undersøgelse af kommunens kort, så var det altså offentlig vej). Derfor blev det ikke en sag for os.
IMM har holdt opstartsmøde med Arbejdsmiljøkontoret vedr. implementering af beredskab for WP. Nye emner blev drøftet og ellers kunne man konstatere at 90 % allerede er på plads i forhold til planen. Der har været en enkelt stikulykke og omrokeringer
på instituttet er i proces.
IOB har naboskab med Nordisk Institut for Kiropraktik - bor i samme afsnit og har
derfor fælles organisering af arbejdsmiljøet med gensidig information.
For ca. et år siden blev den ny bygning 39 med fælleskontorer taget i brug. Der er endnu ikke afholdt APV, men i stedet har der været afholdt to husmøder. Tidligere klagepunkter vedr. støj er blevet elimineret og det har vist sig, at det godt kan lade sig gøre
at organisere sig ud af problemer.
Fakultetssekretariatet Der er sideordnet ledelse i Fakultetssekretariatet. I den forgangne 2 årige periode har Sekretariatschefen, F&S ledet arbejdsmiljøarbejdet. Denne
post vil nu for en to-årig periode blive varetaget af Uddannelseschefen, U&K
SIF beskrev to igangværende forløb i forhold til arbejdsmiljøet. Social kapital der drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø og brugerinddragelse ift. flytning til nye lokaler.
4. Status på nybygninger v/dekan:
- Der foreligger nu en principgodkendelse fra Carlsbergbyen af at gå videre med lejemål til SIF på Carlsberggrunden.
- Campus Esbjerg flytter fra Niels Borhs Vej til Degnevej. Esbjerg Kommune må ifølge forslaget til finanslov 2015 støtte med 22 mio. kr. Byggeriet er endnu ikke igangsat,
men der vil blive nedsat brugergrupper i lighed med de, der er nedsat i forbindelse med
byggeriet af Nyt Sund.
- Før sommerferien blev projektforslaget til nyt OUH kasseret. Det er her i august blevet godkendt og processen kører igen. Byggeriet forventes at være færdiggjort medio
2022 altså en forskydning på ca. 2 år. SDU har mulighed for at stoppe byggeprocessen
i op til 2 år. Der er dog forskellige ting, der skal afklares inden man træffer en sådan
beslutning og der kan derfor ikke siges noget om dette på nuværende tidspunkt.
5. Tema drøftelse: Fakultetets stormøde den 6.11.2014.
SU-dagsordensgruppe har lagt program for fakultetets stormøde den 6. november 2014.
Programmet blev godkendt af Arbejdsmiljøgruppen og AK sender invitation til alle arbejdsmiljøgrupperne på Sundhedsvidenskab.
6. Til orientering: Planlagt forløb af valg til SDUs arbejdsmiljøorganisation 2014
Der er fra Valgsekretariatet udsendt ”Høring vedr. arbejdsmiljøorganisationen” med en
svarfrist 1. september. I løbet af efteråret gennemføres valg af arbejdsmiljørepræsen-
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tanter for den kommende valgperiode 1. jan. 2015 – 31. dec. 2017. Selve valgforløbet
styres af Valgsekretariatet.
7. Eventuelt:
KOK fortalte om grunden til at sygehusdirektør Jens Peter Steensen, Odense Universitetshospital holder oplæg omkring implementering af beredskabsplaner ved fakultetets
stormøde den 6. november. Der har bl.a. været en episode på Svendborg Sygehus, hvor
patienter skulle evakueres og hvor beredskabsplanen ikke blev taget i anvendelse.

Ole Skøtt
Dekan, formand
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