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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag  
den 7. september 2010  kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3. 
 

Til stede var: Ole Skøtt -Fakultetssekretariatet, Jakob Gudbrand - Fakultetssekretaria-
tet, Jesper Bo Nielsen - IST, Jørgen Povlsen - IOB, Jørgen L. Thomsen - Retsmedicin, 
Kirsten Ohm Kyvik - IRS, Bjarne Andersen - IOB, Mathilde Vinter Larsen - SIF, Bir-
gitte Damby Sørensen -IST, Randi Godskesen - IMM, Kirsten Kjær - IOB, Karen 
Bentsen - Biomed.Lab. 
 
Fraværende: Uffe Holmskov - IMM, Kim Brixen - KI, Morten Grønbæk - SIF, John 
Chemnitz - IMM, Bente Haugaard - Biomedmedicinsk Lab., Line Bjørndal Gravesen - 
Biomedicinsk Lab. 
 
Referent: Anette Kiilstofte 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 15.6.2010 

http://static.sdu.dk/mediafiles//A/F/5/%7BAF579F06-F498-4E2D-A6A7-
62C7B2EA606F%7DReferatafFak.arbmiljoemoededen15.6.2010.pdf 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/ Jesper Bo Nielsen: 
Referat af Hovedarbejdsmiljøudvalgets møde den 17. juni 2010: 
http://sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/~
/media/Intranet/Public/Upload/Personale/Arbejdsmiljoe/HoAMU%2020100203%
20Referat.ashx 
Der er følgende relevante pkt. i referatet vi bør være opmærksomme på: 
- ”Planlægning af nye arbejdspladser: Ny branchevejledning fra Industriens 

Branchearbejdsmiljøråd har til formål at fremme gode processer, der sikrer, at 
arbejdsmiljøet inddrages i forbindelse med tekniske og organisatoriske foran-
dringer. Vejledningen, der handler om planlægning af nye arbejdspladser og 
indkøb, sætter fokus på, at man tilrettelægger processer og bruger fremgangs-
måder, som sikrer, at arbejdsmiljø er tænkt med fra start”. Link til vejledning 
her:http://www.ibar.dk/Vejledninger%20mm/Liste/Planl%C3%A6gning.aspx?l
g=ibar 

- ”Rengøringsvenligt byggeri: Ny branchevejledning fra BAR Service- og Tjene-
steydelser giver inspiration til, hvordan man kan skabe et godt arbejdsmiljø og 
rengøringsvenlige løsninger, når der bygges om eller bygges nyt. Værktøjet 
henvender sig til alle, der har indflydelse på, hvordan hverdagen bliver for 
dem, der skal bruge bygningen, når den tages i brug. Vejledningen indeholder 
bl.a. eksempler på rengøringsvenlige projekteringsløsninger, beskrivelse af, 

http://static.sdu.dk/mediafiles/A/F/5/%7BAF579F06-F498-4E2D-A6A7-62C7B2EA606F%7DReferatafFak.arbmiljoemoededen15.6.2010.pdf�
http://static.sdu.dk/mediafiles/A/F/5/%7BAF579F06-F498-4E2D-A6A7-62C7B2EA606F%7DReferatafFak.arbmiljoemoededen15.6.2010.pdf�
http://sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/~/media/Intranet/Public/Upload/Personale/Arbejdsmiljoe/HoAMU%2020100203%20Referat.ashx�
http://sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/~/media/Intranet/Public/Upload/Personale/Arbejdsmiljoe/HoAMU%2020100203%20Referat.ashx�
http://sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Hovedarbejdsmiljoudvalget/~/media/Intranet/Public/Upload/Personale/Arbejdsmiljoe/HoAMU%2020100203%20Referat.ashx�
http://www.ibar.dk/Vejledninger%20mm/Liste/Planl%C3%A6gning.aspx?lg=ibar�
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hvad der bør gøres under byggeriets forskellige faser samt tjeklister til brug 
ved projektering”. Link til vejledning her: http://www.bar-
servi-
vi-
ce.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20rense
rier/Reng%C3%B8ringsvenligt_byggeri.pdf 

 
Vi bør have fokus på blandt andet indeklima og rengøring. I WP 9 er gulvene ek-
sempelvis ikke særlig rengøringsvenlige – gulvet er sort og med ophøjede cirkler, 
som snavset ligger sig rundt om. Det er svært at holde ordentligt rent og bl.a. så-
danne ting skal med i de overvejelser man gør sig ved nybyggeriet. 
 
- ”Undervisningsmiljørepræsentanter: Rektor opfordrer Fakultetsarbejdsmiljø-

udvalgene til at drøfte, hvordan de studerende mest hensigtsmæssigt inddrages 
i arbejdsmiljøgruppernes arbejde vedr. deres studie- og undervisningsmiljø” 

 
Dekan: Hvordan involverer vi de studerende? 
 
Jesper Bo Nielsen: Blandt andet gennem studiemiljøundersøgelsen, der er i gang 
lige nu. Der kommer ikke mange besvarelser og jeg tror det er nødvendigt at bruge 
flere ressourcer for at få en højere svarprocent. Det er væsentligt med studenterin-
volvering. 
 
- Ny lovændring: Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er ændret, således 

at de tidligere 5 kursusdage, nu fordeles med 3 obligatoriske kursusdage og ef-
terfølgende 2 dages supplerende kursus. De to suppleringsdage tilbydes af SDU 
og kan derved målrettes specifikt. 

 
- Hjemmearbejdspladser: Rektor har klargjort, at SDU principielt ikke har 

hjemmearbejdspladser. Det ville kræve, at SDU også skal stille skrivebord og 
stol til rådighed. Man må gerne arbejde hjemme, men har altså ikke af den 
grund en hjemmearbejdsplads.   

 
Kirsten Ohm Kyvik: Undersøgelser viser at hjemmearbejdspladser er en 
stressfaktor, så det er en god udmelding. 

 
4. Forslag til drøftelse fra arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann:  

Der var ingen forslag til behandling. 
 

5. KIROS og REACH v/ Randi Godskesen: 
Omtalen af REACH i arbejdstilsynet nyhedsbrev  kan læses her: 
http://at.dk/da/~/~/~/link.aspx?_id=5B708740656644C0AD392A6304E2709A&_
z=z  
REACH er en ny måde at registrere, vurdere og godkende kemikalier på. Vi havde 
en drøftelse om REACH på mødet i KIROS-følgegruppen i går den 6.9.2010. CUU 
bør udbyde kurser af 1 til 2 dages varighed om de nye regler – og gerne gratis. Mo-
gens T. Jensen fra Fysik og Kemi kan sikkert løfte denne opgave. 
Vedr. den videre udvikling af KIROS, så har vi ”sonderet terrænet”. På kommende 
møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget vil dette blive drøftet. 
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6. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 

Jakob Gudbrand: Fakultetet har iværksat en studiemiljøkampagne med fokus på generel 
oprydning i undervisningslokalerne og kantineområdet. Kampagnen er lige ”på trap-
perne”. 
 
Mathilde Vinter Larsen: I øjeblikket har vi fokus på stress. Vi arbejder meget med po-
tentiel stress og har en konsulent tilknyttet. 
 
Karen Bentsen: Den 25.6.2010 fik vi et påbud fra Arbejdstilsynet pga. de lugtgener, der 
opstår ved afvaskning af vægge, der er malet med epoxymaling. Fremover arbejdes der 
med åndedrætsværn eller der tørmoppes. Vi forventer en godkendelse fra Arbejdstil-
synet. Da malerfirmaet har fejlbehandlet væggene, tilkendes der en erstatning på kr. 
350.000. Der er ingen forventning om, at lugtgenerne forsvinder. 
 
Jørgen L. Thomsen: Ved henvendelse fra ATEX vedr. zoneklassificering af laboratorier-
ne, havde vi ingeniør John Nørr og arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann med på 
råd. Skiltningen er tilsyneladende forældet, så der skal indkøbes nye. 
Randi Godskesen: Der kan bestilles skilte ved Print&Sign, så I behøver ikke at købe.  
 
Jørgen Povlsen: I forhold til de studerende, så opleves det, at der er fokus på studiemiljø-
et. 
 
Randi Godskesen: Tidligere påbud fra Arbejdstilsynet om korrekt opbevaring af kryobe-
holdere i WP 25 er på plads. 

 
7. Status på nybygninger:  

a) Winsløwparken v / Jørgen L. Thomsen: 
Vores nye bygning som vi tager i brug den 29. september 2010, består af kon-
tormoduler, to mødelokaler og et enkelt undersøgelses-rum. Håndværkerne 
har udført et rigtig godt stykke arbejde. Vores nye bygning får nr. 17-2. 
 

b) Campus - Nyt Sund v /Ole Skøtt: 
I starten af august starter den egentlige arkitektkonkurrence. De 6 konsortier 
har tre måneder til dette arbejde inden det færdige projekt skal fremlægges. I 
starten af 2011 udvælges en til tre vindere, hvorefter den sidste fase om for-
handlinger med konkurrencevinderne går i gang.  Processen afsluttes i foråret 
2011, hvor ét enkelt konsortium udvælges. Dommerpanelet består af 9 med-
lemmer. SDU repræsenteres ved rektor Jens Oddershede. Universitetsdirektør 
Per Overgaard Nielsen, chefkonsulent Connie Bang Jensen og jeg selv er rek-
tors rådgivere. 
Byggeriet er et fælles byggeprojekt med OUH, hvor arkitekten er fra samme 
konsortium, men licitationen kører hver for sig. 
Bygning 41 der bliver den første af SUNDs nye bygninger går vi i gang med 
tidligt – dette har været planlagt meget længe. I første omgang skal bygningen 
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anvendes som swingspace for moderniseringen af Naturvidenskabs laboratori-
er – en fordel i hht. laboratoriemidlerne.   

  
c) Campus – IOB v / Jørgen Povlsen: 

Byggeriet af IOBs nye bygning (OU 39) kommer i udbud midt i november 
med byggestart 1. marts 2011 og forventes færdigt i foråret 2012. Kontorerne 
vil skulle indrettes som ”åbne kontorlandskaber”, da bygningerne bliver smal-
le. Der etableres en særlig adgang for handicappede. Besøgende til svømme-
hallen kan ikke undgå at blive berørt når byggeriet går i gang. 

   
 

8. Status på APV: 
Det blev aftalt, at materiale (handlingsplan eller lignende), sendes til Jakob Gudbrand 
senest den 1. november 2010, således at fakultetet har en samlet oversigt, der drøftes 
på mødet den 9.12.2010.      
Anette: Bemærk venligst, at datoen for indsendelse af materiale, er ændret i forhold til 
udmeldingen på mødet (1.10.2010).  

 
 

9. Eventuelt:  
Drøftelse af Masterplan for Panum Instituttet. 
Ved næste møde den 14. oktober deltager projektchef Sidse Brandt og projektleder 
Gert Pedersen fra Københavns Universitet samt bygningschef Søren Hesseldahl og 
kontorchef Anne Kathrine Overgaard. 
 
BEMÆRK VENLIGST at næste møde afholdes i undervisningslokale 1906, 
Winsløwparken 19 stuen. 
 

 
Ole Skøtt 
Formand 

 

 
 
                                     


