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Møde den: 14. marts 2016 kl. 9.30-10.30 
Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121b 
Arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health 
 
Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Conor Leerhøy, Michael Andersen, Mia Schou Johan-
sen, Birgitte Rosenvind Eriksen, Lene Søgaard Gravesen 
Afbud: Inger Rønde Jeppesen, Simon Bygdin 
Sekretær: Bente Pedersen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Psykisk APV 
Den psykiske APV er i fuld gang. Svarprocenten er i øjeblikket på 51 for administrati-
onscentret og for at kunne nå op i nærheden af målsætningen på 80% vil formanden 
sende en reminder ud om at huske at deltage. Når undersøgelsen slutter 20. marts, vil 
CUL (Center for Undervisning og Læring) gennemgå resultatet og lave rapporter, som 
vil blive offentliggjort 23. maj. 
Herefter vil LSU og LAMU på et fællesmøde 2. juni gennemgå rapporten vedr. trivs-
len på adm.centret og aftale en proces for, hvordan der skal handles på resultatet. 

Kommentar:  
På denne hjemmeside under ”God psykisk APV opfølgning” (i kolofonen til højre) er 
listet en række værktøjer til brug for udvalgene: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/ 
 
3. Fysisk APV 
Udvalget gennemgik handleplanerne fra den fysiske APV og kunne konstatere, at de 
fleste af de problemer, der ligger til grund for handleplanerne, er løst eller vil blive 
løst i nær fremtid. 
Med hensyn til støvproblematikken i Ørkenfortet diskuterede LAMU, hvad der kan 
gøres, og besluttede at lave et forsøg med robotstøvsugere, der kan køre på gangene 
om natten.  
 
4. Førstehjælpskursus 
8. marts deltog LAMU sammen medarbejdere fra HE Bygningsservice i et første-
hjælpskursus arrangeret via AU HR.  
Der var enighed om, at det var et godt og udbytterigt kursus, som andre ville have 
kunne glæde af. Derfor vil der blive planlagt yderligere kurser for medarbejderne. 
Det vil der komme oplysning herom senere.  
 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/
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5. Vedligeholdelse af uddannelse og kurser 
LAMU drøftede, hvordan det sikres, at alle kurser og kompetencer indenfor arbejds-
miljø hele tiden er opdateret.  
Den drøftelse førte til temaet ”Evakueringsøvelser”. Og det blev besluttet, at der bør 
arrangeres en i Ørkenfortet. 
 
6. Eventuelt 
Michael Andersen bragte spørgsmålet om registrering af hjertestartere på banen. Da 
mange hjertestartere er bag låste døre, vil det ikke give mening at registrere dem alle 
på Trygfondens hjemmeside www.hjertestarter.dk. De hjertestartere, der er tilgænge-
lige for offentligheden, vil det give god mening at registrere. 

http://www.hjertestarter.dk/
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