
 
 

 

Health FAMU-møde  

 

Modtagere: 

Medlemmerne af Fakultetsarbejdsmiljøudvalget ved HEALTH 

Institutledere ved HEALTH  

Dekan for HEALTH 

Arbejdsmiljøenheden, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø, AU HR 

 

Referat fra mødet torsdag den 6. februar 2014 kl. 8.30 på Institut for Biomedicin 

Til stede: Marianne Hokland (MH), Erling Østergaard (EØ), Anna-Marie Engberg Christensen (AMC), 

Lina Waldstrøm Asmussen (LWA), Jette Bank Lauridsen (JBL), Eva Lysdahl Paulsen (ELP),  Jakob 

Hjort Bønløkke (JHB), Vibeke Heitmann Gutzke (VHG), Peder Søndergaard Madsen (PSM), Lene 

Grønkjær (LG), Zahra Partovi Nasr (ZPN), Tina Bach Aaen (TBA) og Lars Asmussen (LAAS) referent.  

Fraværende: Nina Bjerre Andersen   

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. At tilsynsbesøg 

3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

4. Status på Psykisk APV 

5. Status på Fysisk-ergonomisk APV 

6. Nyt fra Arbejdsmiljøenheden 

7. Eventuelt 

8. Dato for næste FAMU møde 

Marianne Hokland bød velkommen til alle.  

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punktet "At tilsynsbesøg". 

Ad 2 At tilsynsbesøg 

 Institut for Biomedicin (afd Biofysik), har fået påbud om udførelse af sporgasmålinger i 

stinkskab, hvor der håndteres kræftfremkaldende stoffer (anført på kræftlisten) og hvor 

sporgasmåling ikke var blevet foretaget siden 2000. Det er ikke klart, hvor ofte der er krav 

om at checke stinkskabsfunktionalitet med sporgasmålinger - LAAS undersøger 

lovgivningen og informerer alle udvalgsmedlemmer.   



 
 

 

 Institut for Retsmedicin har fået godkendt brugen af farvestoffet Congo-rødt, der er 

kræftfremkaldende - men som pt er absolut nødvendig ved visse  vævsundersøgelser.  

 Institut for Klinisk Medicin har fået klassificeret laboratorium 1.026 og fryser i lokale 2.026 

(Incuba) til genteknologisk arbejde klasse 1.  

 Institut for Folkesundhed - sygeplejebygningen og Idræt har fået to straks-påbud om 

fastgørelse af trygbeholdere samt fjernelse af løse ledninger på gulvet. Problemet er nu løst 

og At informeret. 

 Institut for Biomedicin (afd. Biokemi) har fået godkendt GMO klasse 1 laboratorium i 

forbindelse med et projekt med bananfluer.  

Arbejdstilsynet har kontaktet Arbejdsmiljøenheden i AU HR og varslet 12 nye uanmeldte 

tilsynsbesøg på AU i perioden fra marts måned og tre måneder frem, heraf fire på Health 

(Brendstrupgårdsvej 100 (SKS), PP Ørumsgade (AUH), GCP enheden og Incuba Science Park).  

 Ad 3 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

LAS gennemgik udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013/2014. Kommentarerne skrives ind i 

udkastet, der sendes i skriftlig høring i udvalget.  

Ad 4 Status på Psykisk APV 

Følgegruppen for psykisk APV har udarbejdet en overordnet handleplan for Health samt en 

evaluering af processen med anbefalinger til APV 2015 - begge er videresendt til AU ledelsen med 

henblik på udformning af en samlet handleplan for hele AU. Følgegruppen er herefter nedlagt.   

 

Ad 5 Status for Fysisk-ergonomisk APV  

Institutternes evalueringer af APV forløbet er sammenskrevet for Health og sendt til 

Arbejdsmiljøenheden.  

Det er meget vigtigt, at institutternes opdaterede handleplaner ligger i SharePoint, så man hurtig 

kan gøre status - for eksempel når Arbejdstilsynet kommer på besøg. MH bad daglige 

arbejdsmiljøledere om at opdatere APV handleplaner og sende kopi til LAAS. som derefter lægger 

dem ind i SharePoint.  

Ad 6 Nyt fra Arbejdsmiljøenheden 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Akademikerne holder en konference om psykisk 

arbejdsmiljø og dialog på universiteterne torsdag den 27. marts 2014 kl. 9-17. Konferencen 

afholdes på Københavns Universitet.  

 Formålet med konferencen er at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø for universiteternes 

videnskabelige personale.  

JHB og MH deltager i konferencen og informerer om den på næste FAMU møde.   

 



 
 

 
Ad 6 Eventuelt 

MH orienterede om en sag vedrørende ergonomiske og toksikologiske arbejdsmiljøforhold i 

Dissektionskælderen  på Anatomi. 

JHB oplyste, at han er blevet ansat på halv tid på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg, men fortsætter 

som daglig arbejdsmiljøleder på Institut for Folkesundhed. 

Ad 7 Dato for næste FAMU møde 

Mødet afholdes den 8. maj 2014 på Institut for Klinisk Medicin.   

 

Marianne Hokland    Lars Asmussen 

Erling Østergaard     


