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Referat  
 
 
Emne:    Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 17. marts 2015 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) 
Jørgen Povlsen (JP) 
Kirsten Ohm Kyvik (KOK) - afbud 
Susanne S. Pedersen (SSP) 
Morten Grønbæk (MG) 
Uffe Holmskov (UH) 
Franziska Lind (FL) 
Anette Kiilstofte (AK) - afbud 
 
Referent: Torben Durck Johansen 
 
Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 16. december 2014  
Referatet blev godkendt. 
 

2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/JBN  
• Stikulykker forekommer for hyppigt. Det burde granskes nærmere. Det blev anført at 

det oftest drejer sig om at man glemmer proceduren og stikker igennem plastichætten 
efter brug af kanylen. 

• Der er generelt tilbud om Hepatitis B vaccine på sund 
• Temaet på næste temadag afholdt af Hovedsamarbejdsudvalget er ”terror” pga. emnets 

aktualitet  
• Ny trivselsundersøgelse er på vej. Evt. forslag til elementer til JBN eller Bjarne Graa-

beck. 
 

3. Nyt fra institutterne: gensidig orientering 
• Anatomi: Står overfor at skulle flytte og oplever slidte faciliteter. Institutlederen vil 

gerne have en besigtigelsestur med udvalgte medlemmer fra udvalget. 
• IOB: haft besøg af arbejdstilsynet. Der var påbud af en manglende alarm på et sug. 

Der blev reageret hurtig fra Instituttets side. Påbuddet blev trukket tilbage. 
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http://static.sdu.dk/mediafiles/B/1/E/%7BB1E0DAB9-883D-4B86-AEE2-83560DA4E95A%7DReferat%20af%20m%c3%b8de%20i%20Fakultetsarbejdsudvalget%20den%2016%2012%202014.pdf
http://www.sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/%7E/media/Intranet/Public/Upload/Administration/RaadNaevnUdvalg/Arbejdsmiljoe/Referat%20HoAMU%2020141212.ashx


• I bygning 39 har der været problemer omkring støj, der forsøges med en løsning 
• IMM: har haft stikulykke. En ph.d-studerende stak sig ifbm. arbejdet med en cancer-

cellelinje. Er anmeldt som arbejdsulykke. Henvist til T. Barington, OUH mhp. udred-
ning - er tilbudt psykologhjælp. 

• SIF: Har gennemført organisationsændring, som har medført en del uro blandt perso-
nalet. Sidste fase i ændringen er en fysisk omrokering på instituttet. 
 

4. Status på nybygninger v/dekan 
• NYT SUND ligger stille. 
• Esbjerg: Der skal være en brugerinvolveringsproces, der dog har været presset af ti-

den. 
• Der er stand-by omkring SIF's udflytning til Carlsberggrunden. Bygningsstyrelsen og 

SDU forhandler med ejerne. Lejemålet er uopsagt, men der har allerede været en bru-
gerinvolveringsproces. 

 
5. Tema drøftelse – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Arbejdsmiljødrøftelse 

2015 
Birgitte Damby foreslog: "Støj" og "Fra stress til trivsel". 
Støj kunne man tage lokalt i områder, hvor der eksempelvis - udover personstøj - er 
apparturstøj. 
Stress og trivsel blev valgt og "Rejseholdet" fra Videncenteret for Arbejdsmiljø skal 
inviteres. 
 

6. Drøftelse/videndeling omkring særlige tiltag ved arbejdsmiljøet for gravide 
v/Uffe Holmskov IMM: Arbejdsmiljø under graviditet og amning 
Uffe Holmskov gennemgik IMM's regelsæt. Det gælder ikke bare de våde områder, 
men kan også bruges på andre.  
Retningslinjerne ønskes gjort dækkende for hele Fakultet og tilrettes derfor let efter 
nærmere aftale med BMB af Fakultetssekretariatet. Herefter udsendes via Institutlede-
re til arbejdsmiljøgrupperne. 
 

7. Evt.  
Tilbagemelding fra chefkonsulent Jakob Ejersbo, HR-service på forespørgsel af 16. 
januar 2015 vedr. deltagerantal på kurser og mulighed for at oprette venteliste i stedet 
for aflysning af kurser på de ”Supplerende arbejdsmiljøuddannelser” blev taget ad no-
tam 
 

 
Ole Skøtt 
Dekan, formand 
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http://static.sdu.dk/mediafiles/1/7/3/%7B173AA5DE-10CD-43B1-B32F-4B9A92D00970%7DArbejdsmilj%c3%b8%20under%20Graviditet%20og%20amning%20-%20IMM.pdf
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