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Referat
Emne:
Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND
Dato og tidspunkt:
tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.00-14.00
Sted:
WP19, 3. mødelok. 402
Mødedeltagere:
Dekan Ole Skøtt (dekan)
Sekretariatschef Torben Durck Johansen (TDJ) - Fakultetssekretariatet
Institutleder Jesper Bo Nielsen (JBN) – Institut for Sundhedstjenesteforskning - afbud
Institutleder Peter Mygind Leth (PML) – Retsmedicinsk Institut
Institutleder Jørgen Povlsen (JP) – Institut for Idræt og Biomekanik
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik (KOK) – Klinisk Institut
Institutleder Susanne S. Pedersen (SSP) – Institut for Psykologi - afbud
Institutleder Morten Grønbæk (MG) – Statens Institut for Folkesundhed- afbud
Institutleder Uffe Holmskov (UH) – Institut for Molekylær Medicin
Institutleder Rikke Leth-Larsen (RLL) – Institut for Regional Sundhedsforskning
Laborant Franziska Lind (FL) – Retsmedicinsk Institut - afbud
Laborant (suppleant) Christina Bøg Pedersen (CBP) – Institut for Molekylær Medicin
Afdelingssekretær Anette Kiilstofte (AK) - Fakultetssekretariatet
Referent: Anette Kiilstofte
Punkter til drøftelse:
Ad 1. Godkendelse af referat fra 17. marts 2015
Referatet blev godkendt.
Ad 2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget – AK
Oplæg til hovedarbejdsmiljøudvalgets møde den 15. juni blev i store træk gennemgået.
Fokus blev rettet mod oplæggets pkt. 6 – Eventuelt, som omhandlede et ønske fra ISS om
en ensartet rengøringsinstruks for laboratorierne og som institutleder Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fremlagde.
Rengøring af laboratorier er en stor udfordring i det der er stor udskiftning af personale,
der ikke opnår ordentligt kendskab og rutine i korrekt rengøring efter de af Arbejdstilsynets godkendte institut instrukser. Der er bl.a. oplevelser af at gulvvask udenfor laboratorier fortsætter ind i laboratorierne uden at skifte til nye/rene materialer – det er problematisk.
Det blev aftalt at instrukserne indsamles og gennemgås af ISS, Merete Habermann samt
Teknisk Service.
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AK tager kontakt til Merete Habermann for at høre om brugere/medarbejdere inddrages i
arbejdet.
Ad 3. Nyt fra institutterne; gensidig orientering:
SIF: Arbejdsmiljørepræsentanten har sagt op og der arbejdes på at finde en ny.
IRS: Det p-nummer, der gælder for Vejle Sygehus, som omtales i ”Oplæg til HoAMU
møde den 15.6.2015” er af historiske årsager oprettet af SDU. SDU har ingen enheder på
Vejle Sygehus men beskæftiger 40 medarbejdere som alle har deres hovedansættelse på
Vejle Sygehus. SDU mener derfor ikke at der bør føres tilsyn. Problemet tages op af Arbejdsmiljøkontoret.
IMM: I forbindelse med at der har manglet tilladelser ved biosikring, har instituttet fået
en sikringsansvarlig.
KI: Har fået klager over loftbelysningen i en af OUHs bygninger. Da det er ejeren af bygningen der har ansvaret for installationerne skal ejerforholdet udredes.
OUH laver ikke APV konsekvent. Der laves en psykisk APV og OUH vil gerne hvis muligt have lov til at anvende SDU’s fysiske APV. Der rettes henvendelse til arbejdsmiljøkonsulenten om tilladelse til udlevering.
IOB: På grund af støjproblemer i bygning 39 er der lavet en omorganisering. I bygningens nordside er der stillekontorer og i bygningens sydside er der passage som giver støjproblemer. På grund af støjen har en del medarbejdere arbejdet hjemme og vi har valgt at
gribe ind overfor problemet ved at lukke den ene passage.
Ad 4. Status på nybygninger v/dekan:
OUH skal før sommerferien have fastlagt sine byggeplaner og når disse er helt på plads
kan vi beslutte hvornår vores byggeri skal starte. Der arbejdes i øjeblikket med udvidelse/omlægning af motorvejen, så den store og tunge trafik med byggematerialer m.m. kan
få adgang til byggepladserne. Der etableres nye veje ved Campus og Forskerparken stødende op til Munkebjergvej. ”Det er nødvendigt at skabe plads til den fremtidige trafik
ved hjælp af en forlængelse af Munkebjergvej ud til motorvejen. På den måde etableres
der en direkte forbindelse mellem motorvejen og det nye campusområde”.
Syddansk Universitet i Esbjerg flytning fra Niels Bohrs Vej til Degnevej ”kører”.
Statens Institut for Folkesundheds flytning til Carlsbergbyen afventer en ny pris fra Carlsberg.
Midlerne til fornyelse at laboratorierne her i WP er anvendt til NYTSund og der må i stedet ”lappes” hvor dette måtte være nødvendigt.
Ad 5. Tema drøftelse: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Arbejdsmiljødrøftelse
2015:
Det blev på sidste møde aftalt, at ”Rejseholdet” fra Videncenter for Arbejdsmiljø inviteres
og at emnet, der skal drøftes/arbejdes med vil være ”Fra stress til trivsel”.
Der er sendt invitation til ”Rejseholdet” med ønske om besøg tirsdag den 3. november
2015, kl. 13.00-16.00. AK er tovholder
Rejseholdet har bedt om et formøde forud for arrangementet med deltagelse af nøglepersoner mhp. tilrettelæggelse af program.
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Det blev aftalt at arbejdsmiljøleder Kirsten Ohm Kyvik, tillidsrepræsentant Kirsten Kjær
og arbejdsmiljørepræsentant Anette Kiilstofte deltager i formødet med Rejseholdet. AK er
tovholder.
Ad 6. Evt.
Intet til pkt.

Ole Skøtt
Dekan, formand
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