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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag 
den 19. januar 2010  kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 
 
Til stede var: Ole Skøtt, Jakob Gudbrand, Uffe Holmskov, Jesper Bo Nielsen, Jørgen 
Povlsen, Jørgen L. Thomsen, Finn Kamper-Jørgensen, Bjarne Andersen, Bente Haugaard 
Kristensen, Birgitte Damby Sørensen, Line Bjørndal Gravesen, Randi Godskesen, Karen 
Bentsen. 
 
Fraværende: Kim Brixen, Kirsten Ohm Kyvik, Michael Davidsen, John Chemnitz. 
 
Referent: Anette Kiilstofte.   
 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. december 2009 

Referatet blev godkendt. 
Finn Kamper-Jørgensen havde en forespørgsel til svar på Universitetsevalueringen vedr.  
§ 17 stk. 2 i Den Danske Universitetslov, vedr. myndighedsbetjening, som der er ble-
vet udtrykt skepsis overfor. Hvad gør HSU i den forbindelse? Man bør have bemyndi-
gelse, for at kunne udføre sit job. 
Bjarne Andersen svarede, at der i udarbejdelsen af besvarelsen omkring § 17 stk. 2 tages 
hensyn til at den myndighedsbetjening, der skal være, naturligvis ikke vil blive inddra-
get i besvarelsen.  
 

2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget: 
Resultaterne fra trivselsundersøgelsen 2009: 
Ole Skøtt: Overordnet set et udmærket resultat. Det er kun få ting, der ”slår ud” og på 
forventelige områder, eksempelvis manglende ressourcer.  Den næste måneds tid kø-
rer en proces, hvor resultaterne drøftes på alle niveauer.  Resultatet af undersøgelsen, i 
alle versioner, er tilgængeligt og kan læses her: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/trivsel.aspx 
Randi Godskesen havde ønske om, at resultatet af trivselsundersøgelsen også blev drøf-
tet på mødet. 
Bjarne Andersen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at trivselsundersøgelsen hen-
hører under SU. 
 

3. KIROS: 
Intet nyt. 
 

4. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 
4.1. OUH-byggeproces v/Ole Skøtt: 
Der er af Bygningsafdelingen nedsat forskellige brugergruppe, der skal medvirke ved 
varetagelsen af det forestående nybyggeri. Der er indkaldt til møde, vedr. de ”våde 
områder”, mandag den 25. januar kl. 9.00 i Kolding.  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/trivsel.aspx
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Laborant Birgitte Damby Sørensen, IST (”våde områder”) og dyretekniker Line 
Bjørndal Gravesen, Biomedicinsk Laboratorium blev udpeget til at deltage i de respek-
tive brugergrupper. 
Randi Godskesen gjorde opmærksom på vigtigheden af, at arbejdsmiljøgrupperne er 
med i byggeforløbet fra starten af. Det blev aftalt, at Jakob Gudbrand laver aftale med 
Bygningsafdelingen om at arbejdsmiljø-grupperne inddrages rettidigt. 
Link til ”Følg med i visionspapiret” Nyt SDU/OUH-byggeri 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Byerne/Odense/sduouhbyggeri/visioner.aspx 

 

4.2. Drøftelse af uddybende forslag til ny dagsorden til godkendelse v/ Randi 

Godskesen og Anette Kiilstofte: 

Forslaget med ændringer blev drøftet og godkendt med følgende kommentarer: 
Uffe Holmskov: En årlig status på APV-arbejdet for hele fakultetet er et godt forslag.  
Det blev aftalt at Jakob Gudbrand er tovholder. 
 
4.3. Temadrøftelser- forslag: 
Af de udsendte forslag til fremtidige temadrøftelser blev det besluttet, at på næste mø-
de i Fakultetsarbejdsmiljø-gruppen vil temaet ”Beredskabsplaner” være til drøftelse. 
Forud for mødet sendes institutternes foreliggende beredskabsplaner til Anette 
Kiilstofte, der sender det samlede materiale ud sammen med dagsordenen til næste 
møde.  
Jørgen L. Thomsen: Da Retsmedicinsk Institut har særlige forpligtelser, vil der ikke blive 
sendt materiale herfra. 
Under samme pkt. skal temaer for resten af året endvidere drøftes og fastlægges. Insti-
tutlederne kommer med forslag til disse. 
 
4.4 Gensidig orientering: 
Finn Kamper-Jørgensen oplyste, at der for ca. 1-2 måneder blev sat underskrift på deres 
APV-handlingsplan. 
Birgitte Damby Sørensen gjorde ved sidste møde opmærksom på, at kommunikationen 
med Bygningsafdelingen var mangelfuld når, eksempelvis, der blev lukket for strøm-
men. Efter en henvendelse fra Jakob Gudbrand til Bygningsafdelingen, får vi nu den 
nødvendige information.  
Uffe Holmskov: Der er nu fundet en løsning på opbevaring af flydende kvælstof. Stof-
fet opbevares i kælderen. 
Jørgen Povlsen: Mange af de aktiviteter som vores studerende beskæftiger sig med er ri-
sikofyldte og vi har derfor en løbende proces i gang vedr. deres forsikringsdækning. 
Line Bjørndal Gravesen: På Biomedicinsk laboratorium er vi i gang med fornyelse af vo-
res Visionsplan. 
Jørgen L. Thomsen: Vi har haft en god dialog vedr. det psykiske arbejdsmiljø og skal 
nu i gang med det fysiske arbejdsmiljø.    
 

5. Eventuelt:  
Parkeringsforhold i Winsløwparken v/ Randi Godskesen: 
Det opleves af rigtig mange, at det er en svær øvelse at finde p-pladser. Hvad kan der 
gøres? 
Jakob Gudbrand: Så snart byggeriet ved Retsmedicinsk Institut kommer lidt længere 
frem i processen, vil de containere, der optager p-pladser blive fjernet. Derudover kan 
man evt. tjekke til hvem og hvor mange p-kort, der er uddelt for måske at kunne re-
ducere der.  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Byerne/Odense/sduouhbyggeri/visioner.aspx
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Jesper Bo Nielsen: Der bør etableres flere pladser. Der bliver parkeret på begge sider af 
J.B.Winsløws Vej, hvilket gør det svært for bl.a. ambulancer at komme frem.   
Uffe Holmskov: På grund af vejrliget er situationen pt. mere problematisk. Flere vælger 
at tage bilen. Der er stadig et stort stykke græsplæne mellem WP 19 og 21, der kunne 
anvendes til parkeringspladser. 
Det blev aftalt, at Jakob Gudbrand retter henvendelse til Bygningsafdelingen om mu-
ligheden for, at der også bliver lagt grus på det sidste stykke græsplæne.  

 
 
Ole Skøtt 
Formand 

 

 
 
                                     


