
 
Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: 

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AM-Gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokuspunkter for det kommende år. Det 
efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i 
fokuspunkterne. AM-Gruppen anvender forskellige metoder til indsamling af data fra medarbejderne under arbejdet med de forskellige 
punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AM-Gruppen gives fortrinsvist på 
de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og 
opdateres på AMG-møderne (ca. hver 2. måned).      

 
Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2018, version 8. 
Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig 
 
 

Opgave Beskrivelse Ansvarlig 

 

Jan Feb.-
Marts 

April-
Maj 

Juni-
Juli 

Aug-
Sept 

Okt-
Nov 

Dec-
Jan 

Handleplan 

Rundering 
Rundering og 
opfølgning 

Alle        

Der afholdes rundering efter hvert AMG-møde. 
Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG-møde. 
130418: vi skal se efter korrekt/ikke korrekt skiltning/mærkning af 
f.eks. farligt affald 

Ulykker og 
sygefravær 

 Alle        

080618: nye bunsenbrænder-slanger er bestilt til Nordcee-GMO + 
Oasen efter mindre uheld/brand (MH/DHS) 
080618: Peter forsøger at få nødstop sat op til rørført brændgas i 
alle lab m. netop rørført brændgas 
290818: Fjord&Bælt sørger for, at der ikke er skarpe bolte i deres 
både (efter en kursusdeltager rev sig på en sådan bolt) 
290818: sikkerheden omkring brugen af gasflasker i Nordcees GMO 



er blevet skærpet efter eksplosion af glasflaske med netop 
gasovertryk.  

Renovering/ 
flytning 

 
 

MH        
141217: Peter S. har bestilt udskiftning af 2 
Laboratoriedøre/branddøre i V2. 
080218: Adgangsforhold til kælder Campusvej og OU41 (KLP) 

Stress 
Mindske 
stress 

 
Alle 
 

       

080218: Oplæg fra ØKO i marts/april 
130418: ØKO-oplæg planlagt til Torsdagsbrød; Rikke og Mogens 
130418: Biannual Advisory Seminar: der følges op på næste AMG-
møde, når seminaret har været afholdt (MH) 

 
Kemikalie-
sikkerhed 
 

Øget kendskab 
til kemikalier 

Alle        130418: Kerteminde har problemer 
121018: ATEX-gennemgang 

 
Beredskabs-
plan 
 

Opdatering af 
beredskabs-
plan 

KCK / SJ/ 
KLP/DHS 

       

080218: Fastlæggelse af plan for V4. Bente snakker med Rikke 
080218: Øvelse i december. Bente snakker med Rikke 
080218: ”Musemåtte-projekt” (KCK) 
121018: Der skal laves beredskabsplan for V4. Rikke kontaktes (BFH) 

 
Mindfulness 
 

Information og 
vejledning 

MH        180517: sessionerne kører fortsat 
 

 
Kemibrug 
 

Opstart af nyt 
kemibrug 

KCK/SJ/ 
DHS 

       
141217: Implementeringen af nyt Kemibrug er fortsat i gang. 
080218: Sidste afpudsninger 

 
Indeklima 
 

Varme-
problemer i 
21V 

MH        
141217: Processen omkring varmestyring er i gang.  
080218: Fungerer, men er fortsat under observation 
130418: Peter har bedt om et møde om nye temp.-målinger 

Feltarbejde 

Udarbejdelse 
af procedure 
omkring 
arbejdsmiljø-

MH/ROH/
KCK 

       
080218: Indkaldes til møde med fastlæggelse af plan (KCK) 
130418: der arbejdes med materiale til proceduren (KCK) 



ansvar under 
feltarbejde. 

Temadag Planlægning Alle        
130418: grupperne spørges om, hvad de gerne vil (alle) 
121018: Næste års Staff Day ved Gyldensten; hvad skal dagen 
indeholde og hvordan skal den forløbe? (alle) 

Synlighed af 
AM-
gruppens 
opgaver 

”Trafiklys-
opslagstavlen” 

Alle        

080618: Fremstilling af ”Trafiklys-opslagstavlen” (MH) 
121018:  Bente har fået fortalt Max-O/DEM/Cpop, Support-gruppen, 
Sekretariatet og Tox, at hun er deres nye AMR og hun har fortalt om 
AMG og gruppens arbejde. 

APV 
Planlægning/ 
udførelse 

Alle        

290818: AMG skal forberede Instituttet på den kommende APV(alle) 
290818: der arrangeres et oplæg om APV på et torsdagsbrød (MH) 
121018: APV-spørgeskema er sendt ud til alle 
121018: Vi forsøger at få 100%-besvarelse på APV´en. Vi skal finde 
gode måder at motivere alle i grupperne (alle) 
121018: Gr. APV-materiale på hjemmesiden er opdateret (KCK) 

 


