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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
 
Møde i Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirs-
dag den 23.8.2011  kl. 12.00-13.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 
 
Til stede var: Ole Skøtt - Fakultetssekretariatet, Uffe Holmskov - IMM, Kim 
Brixen - KI, Jørgen Povlsen - IOB, Jørgen L. Thomsen - Retsmedicin, Kir-
sten Ohm Kyvik - IRS, Morten Grønbæk - SIF, Bente Haugaard - Biomedi-
cinsk Lab., Bioanalytiker Randi Godskesen – IMM, Laborant Birgitte Dam-
by Sørensen - IST  
 
Fraværende: Jesper Bo Nielsen - IST, John Chemnitz - IMM 
 
Referent: Anette Kiilstofte  
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af møde den 9.6.2011  
Referatet blev godkendt. 

 
3. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget  

Fakultetssekretariatet har udarbejdet evakueringsplaner i en dansk og engelsk ver-
sion samt flugtvejsinstruktion. 
 Evakueringsplanerne blev fremvist på mødet og de vil sammen med flugtvejsin-
struktion blive sendt til orientering til arbejdsmiljøkonsulenten. 

 
4. Fra arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann 

Skriftlig meddelelse: Nyt om arbejdsmiljø: 
Ingen bemærkninger  

 
5. Valg til arbejdsmiljøorganisationen: 

- Planlagt forløb af valg til SDUs arbejdsmiljøorganisation 2011: 
Til efteråret gennemføres valg af arbejdsmiljørepræsentanter for den kommen-
de valgperiode 1. januar 2012-31. december 2014. Valgforløbet styres af SDUs 
arbejdsmiljøkontor. Valg til samtlige arbejdsmiljøgrupper skal være afsluttet og 
indberettet til valgsekretariatet senest den 1. december 2011. Ledelsessidens 
godkendelse af de valgte skal ligeledes ske indenfor den denne tidsfrist. 
  

- Høring forud for valg til arbejdsmiljøorganisationen for den kommende 
valgperiode 1. jan. 2012-31. dec. 2014: 
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Der er ikke meldt ændringer ind til arbejdsmiljøkonsulenten vedr. de nuværen-
de arbejdsmiljøgruppers dækningsområde. AK sender liste over sundhedsvi-
denskabs nuværende arbejdsmiljøgrupper. 
 

 
6. Kemibrug - KIROS v/ Randi Godskesen: 

Arbejdet med Kemibrug er nu kommet i gang. Der afholdes introduktionsforløb af 
1 times varighed for medarbejdere og det er vigtigt at man deltager. Der er overfor 
underviser gjort opmærksom på, at der er behov for at kurset også udbydes på en-
gelsk. Datoer for introduktion: 
31/8 Campusvej kl. 10-11, lokale U45 Kemibrug for brugere - Cam-
pusvej - 31. august 
31/8 Winsløwsparken kl. 14.30 – 15.30  auditoriet WP15, stuen (lokale 
reserveret kl. 14-16) Kemibrug for brugere - Winsløwparken - 31. au-
gust 
2/9 Campusvej, kl. 10-11, lokale O-100 - Kemibrug for brugere - 
Campusvej - 2. september 
2/9 Campusvej kl. 13.15 – 14.15, lokale U1 (lokale reserveret kl. 13-16) - 
Kemibrug for brugere - Campusvej - 2. september 
2/9 Campusvej kl. 14.30 – 15.30, lokale U1 (lokale reserveret kl. 13-16) - 
Kemibrug for brugere - Campusvej - 2. september  

 
7. Nyt fra institutterne - gensidig orientering: 

Fakultetssekretariatet har gennemført 3. APV i april 2011 v/ Jakob Gud-
brand: 
Der har ikke været store udslag i besvarelserne. Nogle enkelte tilkendegivelser 
vedr. det psykiske arbejdsmiljø vil blive taget op ved MUS-samtalen, som pt. er i 
gang på sekretariatet. 
Fysioterapeuten afhjælper de fysiske gener ved den enkeltes arbejdsplads. 
Vedr. de bygningsmæssige ”problematikker” så er der afholdt møde med byg-
ningskonstruktør Carina Blichfeldt.  
 
KIs anvendelse af og erfaring med SurveyXact ved APV-undersøgelse v/ Kim 
Brixen 
Der blev givet en kort intro til programmet SurveyXact - et brugervenligt gør det 
selv system til spørgeskemaundersøgelser. Systemet er enkelt og giver mulighed 
for løbende at følge hele processen. Når skemaet udfyldes gemmes svarene dyna-
misk. Det betyder at der ved evt. pauser i besvarelsen, netværksproblemer eller 
nedbrud af computeren, ikke mistes allerede indtastede data.  
 
Forarbejdet er stort, da man selv skal udforme spørgsmålene, og der er også brugt 
en del tid på at synkronisere spørgsmålene i forhold til SDU og OUH ansatte så vi 
undgår modsatrettede og uhensigtsmæssige spørgsmål.  
 
Spørgeskemaet rundsendes til Fakultetsarbejdsmiljøudvalget med henblik på en 
gennemgang og drøftelse ved næste møde den 29. november 2011. 

 
8. Status på nybygninger: 
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a) Campus - Nyt Sund v/ formand: 
Konsortiet Medic OUH bestående af White Arkitekter, KHR Arkitekter, 
Dall & Lindhardtsen, Schønherr, EKJ Rådgivende Ingeniører, Oluf Jørgen-
sen A/S og WSP Sverige, skal bygge det nye supersygehus og universitetets 
nye sundhedsvidenskabelige fakultet.  
Planlægningen af oprettelse af brugergrupper er i gang. 
 

b) Campus – IOB v/ Jørgen Povlsen: 
Byggeriet kører fortsat efter planen. Der bliver lidt ekstra kælder, så vi får 
mere deponeringsplads. 

 
9. Tema-drøftelse: 

Ved mødet den 29. november 2011 vil temaet være trivselsmålingen, om hvordan 
det psykiske arbejdsmiljø håndteres samt APV. 

 
10. Eventuelt: 

Jakob Gudbrand:  
Ekstrem regn:  
Foranlediget af sommerens voldsomme regnvejr og Københavns Univer-
sitets oversvømmede kældre, har der den 10. august været afholdt møde 
med Bygningsafdelingen for at drøfte risici, afværgeforanstaltninger og 
deres udførelse vedr. kældrene i Winsløwparken.   

  
Sikkerhed: 
I forbindelse med de tragiske hændelser i Norge og vores arbejde med 
”skoleskyderi”, har jeg sendt forespørgsel til Merete Habermann om, 
hvorvidt der er centrale initiativer i gang på SDU i samarbejde med f.eks. 
Fyns Politi. 
Merete Habermann er i gang med en ledelsesmæssig afklaring. Vedr. 
samarbejde med politiet oplyses det, at politiet i Odense ikke har været 
”udfarende”, men at der samarbejdes med andre politikredse. 
Teknisk set vil der kunne gives varsling via sms, men dette skal koordi-
neres. 

 
 

 
 
Ole Skøtt 
Formand 

 

 
 
                                     


