
 

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: 

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det 

efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i 

fokuspunkterne. AMG 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 AMG 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 2017, version 5. 
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  X X  

   

Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. 

Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 

240317:NordCEE lab 

180517:Tox/Fys lab 

 

Ulykker og 

sygefravær 
 Alle X X X  X   

190117: ingen bemærkninger 

240317: vurdering af sygefravær 

180517: ingen bemærkninger. Men fokus på tilløb idet KLP 

påpeger ledninger på gulvet mange steder. Tages med til SU. 

250817: vurdering af sygefravær og flex. 

Renovering/  MH         



flytning   

Stress 
Mindske 

stress 
Alle  X X  X   

240317: MH har indkaldt til opfølgning på Stay Sharp 

workshop. 

180517: Stay Sharp workshop afholdes d. 23.05.17. 

250817: GRUS er afholdt og nogle forskningsgrupper har 

valgt at bruge materialer fra StaySharp workshop. 

Kemikalie-

sikkerhed 

Øget kendskab 

til kemikalier 
Alle  X X     

240317: gravid APV opdateres, ROH. 

180517: AD indkaldt til møde i arbejdsgruppe ang nyt 

sikkerhedskursus for studerende på NAT 

Beredskabs-

plan 

Opdatering af 

beredskabsp. 

ROH / AD 

KLP 
X       190117: ROH opsætter uddybende skiltning på 

vestestanderne 

Mindfulness 
Information og 

vejledning 
MH X X X  X   

190117: ROH og Heidi G forbereder sessioner for 

laborantgruppen. 

240317: Sessionerne er i gang og gentages ugentligt 

180517: sessionerne kører fortsat 

 

Støj 

Støjgene fra 

udstyr og 

mennesker 

Alle X       

190117: HM, ROH og DH har afholdt møde med 

medarbejdere på storkontorer. DH arbejder med 

problemstillingen i forbindelse med arbejdsmiljøkursus. 

Kemibrug 
Opstart af nyt 

kemibrug 

ROH / AD 

DHS 
X X X  X   

190117: Forventet opstart i marts.  

240317: opstarten er udsat, vi afventer. 

180517: nyt kemibrug er taget i brug. ROH vil holde et møde 

med redaktører på BI. 

250817: redaktørerne har været mødt og samler fortsat op 

på problemer med implementeringen. 

Indeklima 

Varme-

problemer i 

21V 

MH   X     
180517: Fortsat store problemer med at kunne regulere 

varmen i 21V. Det er meldt videre. 

           

           



           

           

 




