
Referat AMG-møde 21. februar 2019 
 

Til stede: Marianne Holmer (MH), Bente Frost Holbech (BFH), Sonja Jacobsen (SJ), Dina Holmgaard Skov 
(DHS), Katrine Clement Kirkegaard (KCK). 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 
KCK er referent for 2019. 
Dato for årets temadag på Gyldensteen skal fastsættes – vi satser på en dag sidst i juni. 
Dina har ikke hørt fra Peter angående opfølgning på gas-nødstop samt varme-/kuldeproblemer.  
 

2. Arbejdsulykker/tilløb/Sygefravær: 
En bachelor-studerende i øko spildte 10 % KOH på hånden og fik overfladisk ætsning. 
 
Sygefravær for 2018 – enkelte ligger højt, men udfordringer er kendt og der er fokus på det. 
 

3. Beredskabsplan: 
Evakueringsøvelsen blev aflyst.  
Vestestandere er nu opsat i afsnit 22 – der mangler stadig laboratorieskilte, men de er på vej. 
 
BFH er i dialog med Morten Waagholt fra teknisk service angående forskellige problematikker. Der 
mangler nødudgange på oversigtskortene, og ambulance-/båreindgang kan pt. ikke benyttes pga. 
byggeplads. Der mangler derudover også sikkerhedsinstruks i oasen. BFH undersøger om det er 
muligt at få et møde med Henrik Mørkenborg.  
 

4. APV – fysisk: 
Vi gennemgik handlingsplanen for den fysiske APV. 
 
Fokus på sikker adfærd i laboratorier – Fokus på ensartet instruktion, især i forhold til 
arbejde med kemiske stoffer og beredskab: DHS og Erik L. har snakket om det og er blevet enige 
om, at blive bedre til, at give en mere ensartet introduktion til nye medarbejdere samt studerende, 
ved bl.a. rundvisning. Dina snakker ligeledes med Don C. om det. 
 
Ergonomi: Skal også inddrages i feltguiden. KCK kontakter Tina Ellehus Larsen, for engelsk 
version til hjemmesiden. Der tjekkes op på stole ved rundering af kontorerne. 
 
Arbejdspladsens indretning: Toiletterne er stadig et stort problem på trods af nye toiletter. Der 
mangler ofte toiletpapir, antallet af toiletter er for få så man står ofte i kø og rengøringen er 
mangelfuld. 
 
Angående problemer med statisk elektricitet pga. tør luft – forsøges det at ændre luftfugtigheden, i 
de rum hvor det er muligt, med grønne planter. 
 
Det er stadig muligt at få støjdæmpende høretelefoner ved henvendelse til Peter Søholt. 
Generende og ekstra støjende arbejde fra håndværkerne må ikke forekomme indenfor normal 
arbejdstid. Opleves der problemer med dette, kan det meldes til John Nøhr.      
 



5. APV – psykisk: 
MH fremlagde sin handlingsplan for arbejdet med den psykiske APV. 
 
BFH kritiserede at det ikke har været muligt for Arbejdsmiljøgruppen at få indflydelse på 
udarbejdelse af handlingsplanen på de to gange 10 min. der har været afsat til punktet siden vi, i 
november, fik resultaterne af undersøgelsen. BFH erklærede sig desuden uenig i hvilke emner der 
var valgt at fokusere på, da hun mener at friteksterne i undersøgelsen peger på andre og mere 
alvorlige problemer. Med begrundelse i at Ledelsesgruppen ikke har adgang til friteksterne, mente 
hun også at det er forkert at det er ledelsesgruppen og ikke arbejdsmiljøgruppen der står som 
ansvarlig for handling på de udvalgte punkter. Endelig mente BFH at de nævnte handlinger ikke var 
konkrete nok og foreslog at arbejde med Instituttets Sociale Kapital. 
 
Der var ikke opbakning til nogen af BFH’s synspunkter og det blev derfor vedtaget at 
handlingsplanen afleveres i sin nuværende form. 
 

6. Obligatorisk affaldskursus: 
Birthe, Rikke og Niels deltager.  
Rikke undersøger hvem der kan hjælpe med at få opdateret BI’s ADR-anvisninger for transport af 
kemikalier. 
 

7. Handlingsplan: 
Handlingsplanen for AMG arbejde 2019 blev gennemgået og revideret. Beredskabsplanen blev 
tilføjet marts og april. Kemibrug blev tilføjet første halvår. Desuden blev et nyt punkt, 
myndighedsgodkendelse, tilføjet som en løbende opgave for hele året. 
 

8. Eventuelt: 
KCK spurgte ind til, hvem der ligger inde med originalversionen af runderingsskemaet, som ligger 
på hjemmesiden, da det er forældet. KCK snakker med Mark. 
 

9. Rundering af kontorer: 
Dina og Sonja runderer Nordcee og Lyd-gruppens kontorer, Bente og Katrine runderer øko- og tox-
gruppens kontorer inden næste AMG-møde. 


