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Syddansk Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
 
 
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag  
den  8.12.2009 kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3. 
 

Til stede var: Ole Skøtt, Bjarne Andersen, Jakob Gudbrand, Finn Kamper-Jørgensen, 

Jesper Bo Nielsen, Kirsten Ohm Kyvik, Jørgen Povlsen, John Chemnitz, Birgitte 

Damby Sørensen, Line Bjørndal Gravesen. 

 

Fraværende: Uffe Holmskov, Kim Brixen, Jørgen L. Thomsen, Bente Haugaard, Marie 

Kruse. 

 

Referent: Anette Kiilstofte. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 29.9.2009 

Referatet med ændring blev godkendt. 
 
2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget 

Intet nyt. Mødet i HSU den 23.november 2009 er flyttet til 11. januar 2010.  
 

3. KIROS  
Randi Godskesen: Der er lavet en opgørelse over, hvor mange stoffer vi har og hvor 
lang tid det vil tage at opdatere/registrere disse. Puklen er meget stor og vil kræve en-
ten mere personale til opgaven eller at der findes en helt anden løsning. 
Ny formand for KIROS, institutleder Ib Johansen, Institut for Fysik og Kemi har fået 
mandat til at tage kontakt til Århus Universitet for at drøfte muligheden af brug af et 
nyt registreringssystem, ”Kemibrug”, der drives i fællesskab af KU og DTU. 
Jesper Bo Nielsen synes ikke det vil være hensigtsmæssigt at bruge begge systemer da de 
er parallelle.  
 

4. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 
 
4.1. Forslag til ændring af dagsordenspunkter v/Ole Skøtt: 

Ændringsforslaget blev godkendt med tilføjelse af pkt. OUH-byggeproces, der flyttes 

fra SU-dagsordenen til Fakultetsarbejdsmiljøudvalgets dagsorden, så orienterin-

gen/drøftelserne foregår samtidig for medlemmerne af begge udvalg. 

 

Jakob Gudbrand: 

-  Den 19. november var der strømafbrydelse i kælderen i WP 19. Det betød at 

dørene var låst og at man kun kunne ud ved at spadsere ad kældergangene til 

OUH. Der er taget kontakt til Bygningsafdelingen. 

- Der er anmeldt en skade til Arbejdsskadestyrelsen. En studerende havde syet 

sig i fingeren. Det er vigtigt at man er opmærksom på, hvor man ”arbejdsmil-

jømæssigt” hører til, så man ved, hvem der har ansvaret for indberetning af 

skader til Arbejdsskadestyrelsen. I dette tilfælde var det OUH. 
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Randi Godskesen: Der har været en kraftig lugt i kemikalieskabene på Anatomi, 

som vi gentagne gange har gjort opmærksom på. Besøg af Jonny Westerskov fra 

Fyns Indeklima, fik opklaret genen, der skyldtes, at skabene var koblet til komfort-

ventilation. De er nu koblet til procesventilation. 

Jesper Bo Nielsen: I Winsløwparken 17, har der tidligere manglet tegninger over 

ventilationssystemet. 

Birgitte Damby Sørensen: Hvilke retningslinjer er der for information fra Byg-

ningsafdelingen, når de slukker for strømmen? Der sker jo bl.a. det uhensigtsmæs-

sige at suget i stinkskabene slukkes. Der bør informeres, mindst et par dage i forve-

jen, når der slukkes for strømmen. 

Jakob Gudbrand: Vi bliver faktisk adviseret, men om informationen sendes ”bredt 

nok” ud, vides ikke. Arbejdsmiljøgrupperne må sørge for at melde navne ind til 

Bygningsafdelingen på de repræsentanter, der skal informeres med henblik på vi-

dereformidling. 

Ole Skøtt: Arbejdstilsynet har ved besøg på IMB, gjort opmærksom på manglende 

alarm ved krybebeholdere med flydende kvælstof. Hvordan er det blevet håndteret? 

Randi Godskesen: Beholderne er blevet flyttet og der er givet besked til Merete 

Habermann om beholdernes nuværende placering. 
 

 
5. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger 
 
 
 
Ole Skøtt 
Formand 

 

 
 
                                     


