
 

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: 

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det 

efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i 

fokuspunkterne. AMG gruppen anvender forskellige metoder, til indsamling af data fra medarbejderne, under arbejdet med de 

forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AMG gruppen gives 

fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen 

gennemgås og opdateres på AMG møderne (ca. hver 2. måned).      

 

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2015, version 3. 
Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig 

 

 

Opgave Beskrivelse Ansvarlig 

 

Jan Feb.-

Marts 

April-

Maj 

Juni-

Juli 

Aug-

Sept 

Okt-

Nov 

Dec-

Jan 

Handleplan 

Rundering 
Rundering og 

opfølgning 
Alle X X   

   

Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. 

Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 

140115: OU41 

230315: NordCee lab. 

Ulykker og 

sygefraværd 
 Alle X X      

140115: ingen skader. 

230315: Hændelse med gasflaske i Fran Bo lab. MH 

kontakter 8888.  

Renovering/ 

flytning 

 

 
MH X X      

140115: Der rykkes for dør og udsug til opvasken. 

140115: Pladsproblemer i det store lydkontor skal afhjælpes 

med en anden type borde. 

230315: Bordene udskiftet i lydkontor. 



Røgalarm i 

kælderen 

Opsættelse af 

røgalarm i kld. 
KLP         

Kemikalie 

mærkning 

CLP mærkning 

af alle 

kemikalier 

AD/RH/ 

SM 
        

Stress (fokus 

pkt. NAT) 

Mindske 

stress 
Alle X       041214: overvejelser omkring oplæg til stresshåndtering. 

140115: Møde med Annemarie Surlykke. 

Kemikalie-

sikkerhed 

Øget kendskab 

til kemikalier 
Alle  X      230315: ny version af kemibrug under udarbejdelse. 

Beredskabs-

plan 

Opdatering af 

beredskabsp. 

RH / AD 

KLP/ Kim 
X X      

041214: Endelig version af beredskabsplan afleveret til 

Merete Habermann 

140115: Kort afventes fortsat fra Henrik M.S. 

230315: kort er modtaget. 

Mindfulness 
Information og 

vejledning 
MH         

Sikkerhed i 

Akvarierum 

Lovliggørelse 

og 

regelmæssig 

rundering 

KLP         

           

 


