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Marianne Hokland bød velkommen til alle.  

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2 Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet (bilag 1) 

Arbejdstilsynets påbud  til institutter på Health er samlet i bilag 1, der har til hensigt at give overblik 
over, hvad hovedområdet har modtaget af påbud fra Arbejdstilsynet samt synliggøre, hvordan 
påbuddene er efterkommet med henblik på erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af 
hovedområdet. Oversigten kan ligeledes give inspiration til, hvad man skal være opmærksom på, 



 
 

 
når arbejdsmiljøgrupperne gennemfører arbejdsmiljørundgange. Dokumentet placeres under 
FAMU i SharePoint, så alle medlemmer kan gå ind og hente det til brug i LAMU og ved orientering 
af arbejdsmiljøgrupperne.  

PSM mailer besked om, hvordan påbud om imødegåelse af ulykkesrisici ved forsvarlig mærkning 
af kemikalier og kemikalieaffald er efterkommet til LAAS, som skriver det ind i skemaet. 

Det er planen at opsætte IVC reoler for at sikre ansatte mod udsættelse for allergieksponering i 
Dyrestalden i Anatomi. På grund af udbudsreglerne kan påbuddet ikke efterkommes indenfor 
tidsfristen. PSM anmoder Arbejdstilsynet om fristforlængelse med oplysning om, hvad der vil blive 
gjort som midlertidig foranstaltning.  

EØ har haft en positiv oplevelse under Arbejdstilsynets besøg på Odontologi, hvor Arbejdstilsynet 
kom med gode råd og vejledning under besøget.  

Instituttet får to påbud og et krav om en gruppesamtale med 6 udvalgte VIP'er til september for 
dialog om stress.  

Arbejdstilsynet vil aflægge nyt besøg på instituttet i december for at se de renoverede laboratorier. 

MH oplyste, at Københavns Universitet har lavet en ergonomirapport i forbindelse med indretning 
af laboratorier, som arbejdsmiljøgrupperne kan bruge ved om- og nybyggeri. 

Ad 3 Kontrolmåling af stinkskabe 

PSM oplyste, at Arbejdstilsynets påbud om sporgasanalyse af stinkskabe ved arbejde med 
acrylamid er efterkommet ved ni stinkskabe.  

EØ gjorde rede for kravene til kontrol af stinkskabe, hvor der arbejdes med kræftfremkaldende 
stoffer (§ 17 stoffer).  

Odense Universitet fik i 1995 accept fra Direktoratet for Arbejdstilsynet vedrørende følgende plan: 

Alle stinkskabe sporgasmåles ved ibrugtagning. Samtidig foretages flowmåling. Den efterfølgende 
kontrol af stinkskabe består af en årlig flowmåling og en kvartalsvis røgprøve. Kun såfremt 
flowmålingen viser afvigelser på >±10% af den oprindelige måling, skal der foretages en ny 
sporgasmåling. 

Denne model har vi også anvendt på AU i de sidste 20 år. Det er den model, som Arbejdstilsynet 
har sat spørgsmålstegn ved i forbindelse med deres krav om, at stinkskabene i en bygning under 
Institut for Biomedicin skal gennemføre regelmæssige sporgasmålinger i deres stinkskabe. 

Udvalget besluttede, at MH kontakter den daglige arbejdsmiljøleder på ST for at drøfte, hvorvidt 
Arbejdstilsynet skal kontaktes for anmodning om lignende ordning.  

SDU har for nyligt oplyst, at Fyns Indeklima Tekniq gennemfører årlige sporgasanalyser af alle 
deres stinkskabe. Prisen varierer alt efter, hvor mange stinkskabe det er tale om (465 kr. pr. skab 
ved 100-200 stk., 400 kr. ved 200-400 stk. og 375 kr. ved 400-1000 stk.). 



 
 

 
Ad 4 Udarbejdelse af fælles AU retningslinjer relateret til arbejdsmiljø 

Udvalgets medlemmer opfordres til at kontakte MH, hvis man har forslag til områder, hvor der er 
brug for at lave fælles AU retningslinjer. 
 
MH redegjorde for den risikovurdering, der skal laves, når man arbejder med kræftfremkaldende 
stoffer og materialer. Proceduren er beskrevet i bilag 2: udkast til AU vejledning om arbejde med 
kræftfremkaldende stoffer. Udkastet er lavet i et lille udvalg mellem ST og Health, der arbejder med 
at udarbejde fælles arbejdsmiljø instrukser, der skal dække hele AU.  
 
Hvis der sker uheld, hvor medarbejdere eksponeres ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer 
(som står anført på § 17 listen), skal personnavnene skrives op på en liste, der skal gemmes i 40 år. 
Listen kan opbevares ved Instituttets administration.  
 
 
Ad 5 Nyt fra Arbejdsmiljøkonsulenterne  

LAAS udleverede eksempel på tjekskema til arbejdsmiljørundgang. En systematisk 
arbejdsmiljørundgang er med til at forbedre arbejdsmiljøet på Health og kan være med til at øge 
trivslen, reducere arbejdsulykker og betyde et lavere sygefravær.  

Det er de lokale arbejdsmiljøudvalg, der sørger for, at arbejdsmiljøgrupperne gennemfører en 
arbejdsmiljørundgang.  

Med en arbejdsmiljørundgang gennemgår arbejdsmiljøgruppen de fysiske forhold inden for det 
område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Der er flere måder at udføre en arbejdsmiljørundgang 
på. Arbejdsmiljøgruppen kan med fordel melde rundgangen ud nogle dage i forvejen, så 
medarbejderne kan give besked, hvis de har noget, som de ønsker, at gruppen skal se på under 
rundgangen. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørundgangen afsluttes med et kort møde, hvorpå det 
besluttes, hvilke problemer, der skal handles på samt hvem, der er hovedansvarlig for 
opfølgningen. 

Der er behov for at tilpasse Skemaet i bilag 2, så det passer til Health og så det sikres, at 
arbejdsmiljøgruppen kommer igennem alle relevante områder under arbejdsmiljørundgangen. 

Et lille udvalg bestående af EØ, VHB, AMC, PSM og ZPN udarbejder et fælles oplæg til, hvordan 
tjekskemaet skal se ud og hvordan arbejdsmiljørundgange gennemføres på Health. Oplægget 
sendes til MH senest 1. juli 2014.   

LAAS oplyste, at kontaktpersonsordningen til Health på arbejdsmiljøområdet og 
sekretariatsbetjeningen af FAMU efter sommerferien vil blive varetaget af Udviklingskonsulent 
Jakob Søndergaard Jensen fra Arbejdsmiljøenheden i AU HR Organisationsudvikling og 
Arbejdsmiljø. 

Ad 6 Eventuelt 

LWA oplyste, at KIROS har fået en ny brugerflade. LWA undersøger, om der er behov for at lave en 
let og overskuelig brugermanual.  



 
 

 
Ad 7 Næste FAMU møde 

Næste møde er den 9. september 2014 på Institut for Odontologi. 

 

 

Marianne Hokland    Lars Asmussen 

Erling Østergaard     
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