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HE FAMU-møde: 23 02 2015, kl. 0830-10.00 
Institut for Biomedicin 
 
Tilstede: 

Marianne Hokland (MH), David Christian Evar Kraft (DCEF), Lene Grønkjær 
(LG), Anna-Marie Engberg Christensen (AMEC), Peder Søndergaard Madsen 
(PSM), Jette Bank Lauridsen (JBL), Jakob Hjort Bønløkke (JHB), Vibeke Heit-
mann Gutzke (VHG), Tina Bach Aaen (TBA), Lina Waldstrøm Asmussen (LWA), 
Jacob Søndergaard Jensen (JSJ - referent) 

Fraværende: Eva Lysdahl Paulsen (ELP), Zahra Partovi Nasr (ZPN), Ane Bjerg Christen-
sen (ABC) 
 
 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
2. AMO-valg: Etablering af arbejdsmiljøgrupper  
JSJ fortalte, at der endnu manglede medarbejderrepræsentanter i nogle arbejdsmil-
jøgrupper, og at der var udsigt til kampvalg i to arbejdsmiljøgrupper. Efterfølgende er 
de to kampvalg dog blevet annulleret.   
Retsmedicin afventer evaluering af samarbejdsstrukturen på AU til efteråret og fort-
sætter indtil da med den nuværende struktur  
 
3. Information om Biosikring  
LWA orienterede om, at der ligger en instruks om Biosikring 
på http://health.medarbejdere.au.dk/raad-naevn-og-udvalg/arbejdsmiljoe-paa-
health/arbejdsmiljoekonsulent-health/ med link til ansøgningsskema mv. 
LWA er ikke officiel biosikringsansvarlig, men LWA kan kontaktes ved spørgsmål, da 
hun har gennemgået relevante kurser. Center for Biosikring og Beredskab (CBB) har 
varslet tilsynsbesøg i bygning 1180 den 23 02 2015. CBB er orienteret om, at anmel-
delsespligtige stoffer/produkter ikke findes i bygningen.  
 
4. Arbejdsmiljøhjemmeside 
Det blev aftalt, at der skal ryddes op på de forskellige hjemmesider på centralt, fakul-
tets- og institutniveau, så der ikke ligger forskellige udgaver af instrukser mv. på de 
forskellige sider. Det blev derfor besluttet, at alt andet end lokale informationer skal 
ligge ét veldefineret sted, hvortil der linkes fra de lokale sider.  
Det blev også besluttet, at dokumenter skal påføres navn og dato, så det fremgår, 
hvem der har udarbejdet dokumentet, og hvornår det er udarbejdet/opdateret.  
 
5. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
MH bad institutternes repræsentanter om kort at præsentere centrale punkter fra in-
stitutternes arbejdsmiljødrøftelser.  

http://health.medarbejdere.au.dk/raad-naevn-og-udvalg/arbejdsmiljoe-paa-health/arbejdsmiljoekonsulent-health/
http://health.medarbejdere.au.dk/raad-naevn-og-udvalg/arbejdsmiljoe-paa-health/arbejdsmiljoekonsulent-health/


 
 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Institut for Klinisk Medicin (IKM): IKM har sammen med AUH lavet et udkast til en 
samarbejdsaftale på arbejdsmiljøområdet. Målet er, at der er en indgang for medar-
bejderne på arbejdsmiljøområdet, og det vil være til den regionale arbejdsmiljøre-
præsentant på afdelingen. Denne vil så sørge for at sende opgaverne vedr. universite-
tet videre til IKM’s arbejdsmiljørepræsentanter. 
Herudover arbejdes der på at skabe mere slagkraftige arbejdsmiljøgrupper, og TBA 
besøger de enkelte arbejdsmiljøgrupper og drøfter, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal 
foregå.  
Institut for Folkesundhed: Et hovedindsatsområde er omrokeringer i kontormiljøer-
ne, og hvad det kommer til at betyde for arbejdsmiljøet. Flytningerne kan betyde, at 
det bliver relevant at lave en ny APV.  
Institut for Odontologi: Psykisk arbejdsmiljø fylder meget på instituttet, og en nedsat 
kontaktgruppe skal bl.a. udarbejde en stresspolitik. Herudover er der lagt vægt på 
følgende forhold i arbejdsmiljødrøftelsen: Runderinger, nye laboratorier, kemikalie 
affaldssortering samt en oplysningskampagne i forhold til studenterlaboratorier.  
Institut for Biomedicin: Organisatoriske ændringer og flytninger indgår i arbejdsmil-
jødrøftelsen. Herudover skal lokale sikkerhedshåndbøger oversættes til engelsk, og 
der arbejdes med at implementere biosikringsloven. Herudover skal afdeling for Ana-
tomi renoveres, mens der også er opmærksomhed på forebyggelse af arbejdsulykker. 
Institut for Retsmedicin: Udarbejdelsen af arbejdsmiljødrøftelsen afventer den even-
tuelle sammenlægning af AMO og SU.  
 
6. Kemikalieregistrering/APB 
Den nye version af Kiros, der indeholder et sæt nye funktioner er nu implementeret 
alle steder. Spørgsmål skal rettes til Robert Krogshave (kontakt@krogshave-
consult.dk) med cc til LWA. 
 
7. Næste møde/årets møder 
Årshjul er udarbejdet og fremsendes sammen med referatet. Der kan fremsendes 
kommentarer til årshjulet til JSJ.  
Referatet udsendes snarest, hvorefter FAMU får en uge til godkendelse inden, refera-
tet lægges på nettet. 
Der afholdes møder i: Maj, september og december 
 
8. Eventuelt 
Arbejdstilsynets (AT) tilsynsbesøg blev kort drøftet - specielt det uhensigtsmæssige i 
at udvælge lokaliteter på basis af P-numre. FAMU har videregivet problematikken til 
HAMU. 
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