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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), 
Birgitte Lüttge (BL), Jakob Hjort Bønløkke (JHB), Lene Grønkjær (LG), Zahra Partovi Nasr (ZPN), Tina 
Bach Aaen (TBA) og Lars Asmussen (LAAS) referent.  

Gæst: Sandra Trefzer, AU Kommunikation 

Fraværende: Nina Bjerre Andersen   

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Præsentation af Medarbejderservice v. Sandra Trefzer 
3. Status på Psykisk APV 
4. Samarbejde omkring fælles arbejdsmiljøinstrukser for HE og ST 
5. Nyt fra Arbejdsmiljøenheden 
6. Indledning til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
7. Eventuelt 
8. Dato for næste FAMU møde 

Marianne Hokland bød velkommen til alle.  

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet et punkt på dagsordenen om varslet besøg af Arbejdstilsynet. 



 
 

 
Ad 2 Præsentation af Medarbejderservice 

Psykisk APV viste i 2012 et behov for at forbedre IT understøttende funktioner. For at gøre det 
lettere at finde rundt på AU hjemmesiderne blev Sandra projektleder for en gruppe af  
webredaktører fra alle afdelinger i administrationen, som har til opgave at forbedre 
Medarbejderservice. Sandra præsenterede Medarbejderservice og Emneindekset, hvor man finder 
det, der ligger i administrationen. Alle er velkommen til at melde søgeord til Sandra, der vil lægge 
dem ind, så der bliver mulighed for at søge efter flere emner. AU Kommunikation arbejder på at få 
godkendt en ændring af strukturen i Medarbejderservice, så indholdet bliver emneinddelt fremfor 
som nu at ligge under de forskellige vicedirektørområder. Godkendes den nye struktur, forventes 
den implementeret efter nytår. AU Arbejdsmiljøhjemmesiden bliver rykket frem, så der skal 
bruges færre klik for at finde det. Det er tanken at samle eller linke alle dokumenter til siden, så 
det bliver let at finde og ajourføre. Man vil helst ikke have arbejdsmiljøviden liggende på 
institutniveau. Man kan for eksempel skrive: ”kun relevant for Health”, hvis der er tale om særlige 
arbejdsmiljøregler for medarbejdere på Health. Sandra anbefalede, at der dannes en 
arbejdsmiljøredaktionsgruppe, der dækker hele AU, hvor man kan drøfte og koordinere de fælles 
løsninger på medarbejderservice.            

Ad 3 Varslet besøg af Arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynet har varslet 43 tilsynsbesøg på AU i løbet af de næste 1-4 måneder. På Health 
omfatter besøgene besøgsadresser på Retsmedicin, Folkesundhed, Biomedicin, Odontologi og 
sygehuse, hvor Klinisk Medicin er repræsenteret. Arbejdsmiljøenheden udsender et notat til 
arbejdsmiljøorganisationen med yderligere information om besøgene og hvad der skal være på 
plads, inden Arbejdstilsynet kommer på besøg. AU HR har udarbejdet et notat: ”Når 
Arbejdstilsynet kommer på besøg”. Notatet ligger på AU arbejdsmiljøhjemmesiden og kan hentes  
her.  
 
På institutniveau anbefales det, at man laver en mappe med en oversigt over 
arbejdsmiljøorganisationen, den fysiske og psykiske APV rapport, APV handlingsplaner og den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse. Derudover anbefales det, at institutterne laver en vagtplan med 
ansvarlige medarbejdere, der står klar til at tage imod og deltage i det indledende møde, når 
Arbejdstilsynet kommer. 
  
Arbejdsmiljøenheden afholder temamøder for arbejdsmiljøorganisationen i første uge af 
december. Her kommer Arbejdstilsynet og fortæller, hvordan de gennemfører tilsynsbesøg. 
 
 

Ad 4 Status for psykisk APV 

Evalueringsplanen for psykisk og fysisk APV 2012 er vedtaget i HSU og HAMU. Health skal indsende 
institutternes årlige arbejdsmiljødrøftelser og anbefalinger til psykisk APV 2015 (max. 3 sider) til 
AU HR kawo@adm.au.dk senest den 7. februar 2014. Der var enighed om, at institutternes 
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kontaktgrupper for psykisk APV hver især udarbejder anbefalinger til psykisk APV 2015 ud fra 
spørgeguiden i evalueringsplanen og sender dem til MH senest den 20. december 2013.  

Ad 4 Samarbejde omkring fælles arbejdsmiljøinstrukser for HE og ST 

Der er nedsat en  lille arbejdsgruppe bestående af Marianne Hokland, Jørgen B. Jespersen, Lars 
Asmussen og Karin Rosengaard Pedersen til at udarbejde fælles arbejdsmiljøinstrukser til HEALTH 
og S&T. Gruppen er i øjeblikket i gang med at samle eksisterende instrukser for at få overblik over, 
hvad vi har. Indsend venligst instrukser til MH, hvis i har nogen liggende.  

Ad 5 Nyt fra Arbejdsmiljøenheden 

Oversigt over interne AU kurser om trivsel og arbejdsmiljø for medarbejdere foråret 2014 blev delt 
rundt til orientering. Oversigten kan eventuelt bruges som udgangspunkt for drøftelse af 
kompetenceudvikling af medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen ved den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse. 

LAAS rundsender en ny At-vejledning 10.1.1 november 2013 Stik- og skæreskade. Vejledningen 
handler om forebyggelse af arbejdsskader, som skyldes, at de ansatte i sygehus- og 
sundhedssektoren kommer til skade på fx kanyler og skalpeller. Vejledningen giver et overblik over 
de krav, der gælder på området, når risikoen for skader skal forebygges. 

Ad 6 Indledning til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

De lokale arbejdsmiljøudvalg på institutterne udarbejder status for den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse og sender den til Marianne Hokland senest den 20. januar  2014.   

Ad 7 Eventuelt 

MH har arrangeret et gratis minikursus i førstehjælp for medarbejdere på Health den 12. 
december 2013 fra kl. 9.00 – 11.30.  

Vibeke Heitmann Gutzke er valgt som afløser for Dorte Olsson i udvalget.  

Der er indgået AU aftale om fælles indkøb af undersøgelses- og OP handsker. Handskerne bestilles 
her. 

Ad 8 Dato for næste FAMU møde 

Mødet afholdes den 6. februar 2014 i biblioteket i Bartholin bygningen.   

 

Marianne Hokland    Lars Asmussen 

Erling Østergaard     

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/forskning-og-laboratorieudstyr/personlige-vaernemidler/undersoegelses-og-op-handsker/
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