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Referat 

Emne: Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND  
Dato og tidspunkt: Tirsdag den 16. december 2020, kl. 9:00-9:40 
Sted: Zoom-møde 
Referent Louise Eriksen 
 
 
Mødedeltagere, udvalgsmedlemmer: 
Dekan Ole Skøtt (OS) 
Arbejdslederrepræsentant Uffe Holmskov (UH) – Institut for Molekylær Medicin 
Arbejdslederrepræsentant Jesper Bo Nielsen (JBN) – Institut for Sundhedstjenesteforskning 
Arbejdsmiljørepræsentant Laborant Susanne Johannsen (SJ) – Retsmedicinsk Institut 
Arbejdsmiljørepræsentant Christina Bøg Pedersen (CBP) – Institut for Molekylær Medicin 
 
Mødedeltagere, øvrige: 
Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz (JC) – Institut for Molekylær Medicin 
Tillidsrepræsentant Dansk Magisterforening Lars Elbæk (LE) – Institut for Idræt og Biomekanik 
Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Bente Haugaard 
Kristensen (BHK) – Samfundsvidenskabs Mastersekretariat 
Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund, 3F Maiken Lyhne Kristensen (MLK) – 
Biomedicinsk Laboratorium 
Tillidsrepræsentant Dansk Laborantforening, HK Birgitte Damby Sørensen (BDS) – 
Tillidsrepræsentant Journalisterne Marianne Lie Becker (MLB), Fakultetssekretariatet 
Tillidsrepræsentant VIP-gruppen Anja Hvidtfeldt Stanek (AHS) – Institut for Psykologi 
Institut for Sundhedstjenesteforskning 
Institutleder Morten Grønbæk (MG) – Statens Institut for Folkesundhed 
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik (KOK) – Klinisk Institut 
Institutleder Peter Mygind Leth (PML) – Retsmedicinsk Institut 
Institutleder Rikke Leth-Larsen (RLL) – Institut for Regional Sundhedsforskning 
Institutleder Jørgen Povlsen (JP) – Institut for Idræt og Biomekanik 
Institutleder Susanne S. Pedersen (SSP) – Institut for Psykologi 
Sekretariatschef Merete Munk (MM) – Fakultetssekretariatet 
 
Gæster: 
Kontorchef, strategisk udvikling Torben Durck Johansen (TDJ)  
Kontorchef, eksterne projekter Anne Kathrine Overgaard (AKO) 



 

 Side 2 

Louise Eriksen (referent) PA for Ole Skøtt 
 
Afbud fra: 
JP er fraværende den første del af mødet. 
JC har meldt afbud. 
BHK er fraværende den første del af mødet. 
MLB har meldt afbud. 
 
 
Punkter til drøftelse:  
 
1. Godkendelse af refe-

rat fra sidste møde 
Kommentarer til og godkendelse af referat fra FAMU-møde 15. sep-
tember 2020. 
Ingen kommentarer – referatet er godkendt. 

2. Bordet rundt 
v. alle 
(9:00-9:20) 

 
 
  
 

Gensidig orientering: Arbejdsmiljø siden sidste møde. 
 
JBN: Alle har genopstillet til arbejdsmiljøudvelaget ved IST. På SDU 
har der været arbejdsulykker, som er i behandling i arbejdsmiljøud-
valget og direktionen. Det har været meget alvorligt. De enheder, 
som har apparater, skal værkstedsfolk gå dem igennem og sikre de 
virker som de skal. Der har været en ulykke hvor en mand hang fast 
i en plasmaskærer. Herefter blev folk bare sendt hjem – det må ikke 
ske. Der skal være sikkerhedsanordninger, som bl.a. viser, at folk 
ikke må være i nærheden af en plasmaskærer, når den starter. 
OS: Vi skal vente med at gøre noget decentralt til der kommer noget 
centralt fra.  
CPB: Jeg er blevet genvalgt og ønsker nogle formøder fremadrettet, 
så flere kan være med i beslutningsprocessen. 
UH: Vedr. arbejdsulykker har vores arbejdsmiljørepræsentant lige 
været på en runde i værkstedet, og vi har ikke kunne finde på nogen 
måder, at forbedre sikkerheden på. Men vær opmærksom på, hvor I 
køber maskiner, da kvaliteten har betydning for sikkerheden.  
LE: AC-klubmøde. Undervisere er meget presset og generelt har 
folk svært ved at overskue implementering af It’s Learning. Som til-
lidsmand er jeg både bange og trist over situationen. Folk er for 
presset! 
BHK: Enig med LE. 
MLK: Intet nyt fra dyrestalden.  
BDS: Enig I LE og BHK’s betragtninger. I laboratoriet har vi arbejdet 
meget med risikovurderinger.  
AHS: AC-klub møde i sidste uge, hvor det er tydeligt at folk er me-
get slidte. Der er også fysiske skader ved skærmarbejde, herunder 
en langtidssygmelding. Og så har vi den første stresssygemelding.  
MG: SIF har fået ny arbejdsmiljørepræsentant. 
KOK: APV- vi har fået lavet en vejledning til indslusning efter lang-
tidssygmelding, samt introduktion til laboratoriearbejde mm. Jeg 

https://syddanskuni.sharepoint.com/:f:/r/Sites/FAMUSUND/Shared%20Documents/2020/20200915%20FAMU-m%C3%B8de%2015.%20september%202020?csf=1&e=zVX5rv
https://syddanskuni.sharepoint.com/:f:/r/Sites/FAMUSUND/Shared%20Documents/2020/20200915%20FAMU-m%C3%B8de%2015.%20september%202020?csf=1&e=zVX5rv
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sender link herom til Louise Eriksen. (Louise Eriksen har udsendt 
link til FAMU-gruppen) 
PML: Vi har fået to nye medlemmer til arbejdsmiljøgruppen. 
RLL: Har haft møde med Ligestillingsudvalget. Der foregår en 
masse nye initiativer rundt omkring, og udvalget vil kontakte ar-
bejdsmiljøgrupperne mhp. en udveksling af idéer og erfaringer. 
SSP: Genvalgt miljørepræsentant ved Institut for psykologi. MUS 
har vist, at mange er trætte af corona-situationen.  
MM: Anne Mette Kargaard er ny miljørepræsentant for fællessekre-
tariatet. Der er netop blevet gennemført en mini-APV i forhold til 
hjemmearbejde. Resultatet viser, at især det sociale aspekt mangler 
for mange – så det vil vi få sat mere i system.  
 
 

3. COVID-19 
       v. MM/alle 
       (9:20-9:30) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nyt SUND 

v. TDJ/AKO 
(9:30-9:40) 
 

MM: Undervisning er omlagt til online. Prøver er omlagt – det er di-
rektionen, som har sat rammerne. Der må kun være fysisk frem-
møde, såfremt det ikke kan gøres anderledes. De studerende vil 
blive orienteret inden jul.  
I må sige til, hvis I har spørgsmål. Vi er ikke lukket ned, men situati-
onen minder om den i foråret.  
OS: Godt initiativ med mini-APV. Det er vigtigt at vi finder de føl-
somme personer.  
 
 
Orientering og drøftelse af opmærksomhedspunkter 

- Orientering om Nyt SUND programmet 
- Drøftelse af FAMU/SU deltagelse 
 

AKO fortæller om Nyt SUND og de processer, som der er igangsat. 
En del strategiske målsætninger handler om arbejdsmiljø og ar-
bejdsstruktur. Der skal bl.a. ses på en fleksibel kontorkultur, Active 
Living, studiemiljø mm. Nogle af disse pilotprojekter skulle oprinde-
ligt være startet i 2020, men er udskudt grundet corona.   
Nyt SUND er 50.000 kvm. stort. Det er fleksibelt indrettet og der er 
42 møderum. Derudover kommer vi tæt på naturen, som kan udnyt-
tes.  
TDJ: fortæller om flytteprojektet og ledelses- og visionsprojektet. 
Flytteprojektet er sat i gang. Aktuelt er vi nået frem til, hvordan vi 
flytter fra WP. OUH flytter ikke samtidigt med SDU. Derudover ser vi 
på, hvad vi skal have købt, så vi kan realisere vores ønsker. Det er 
vigtigt, at vi er godt forberedt, når vi rammer Nyt SUND – hvordan 
ser FAMU at I kan deltage i denne proces?  
KOK: Vi har i ulige uger arbejdsmøde for KI, måske nogle andre in-
stitutter vil være med, så vi kan drøfte processen? 
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BDS: Hvad indebærer en deltagelse i denne proces? Måske TDJ og 
AKO skal med på et FAMU møde igen, så vi kan få lidt mere af 
vide?  
OS: Vil TDJ og AKO forberede et oplæg med mere præcise spørgs-
mål, da der nok også er meget forskellige tilgange til, hvad der vil 
have værdi på Nyt SUND.  
AKO: Vi har fået en kommunikationsmedarbejde tilknyttet Nyt 
SUND, som er ved at lave nogle gode hjemmesider, der skal sikre I 
får mere information.  
 

5. Evt. Intet 

 
 
Ole Skøtt 
Dekan, formand 


