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Møde den: 2. november 2015 kl. 9.00-11.00 
Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B 
Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health 
 
Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger Rønde Jeppesen, Mia Schou 
Johansen, Lene Søgaard Gravesen, Simon Bygdin 
Fraværende: Birgitte Rosenvind Eriksen, Michael Andersen 
Sekretær: Bente Pedersen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
LAMU diskuterede indholdet af den årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2016 og blev eni-
ge om stort set at beholde ordlyden fra den nuværende drøftelse dog således at enkel-
te punkter er foldet mere ud. Der vil f.eks. være ekstra fokus på trivsel med tanke på 
de krav, der stilles til os i forbindelse med effektiviseringen, ligesom der også skal væ-
re større fokus på synlig ledelse. 
 
Et enkelt af udvalgsmedlemmerne mangler at have gennemført arbejdsmiljøuddan-
nelsen. 
 
Det blev aftalt, at Steen H. Jakobsen og Bente Pedersen udfærdiger arbejdsmiljødrøf-
telsen for 2016 og sender den til godkendelse i udvalget. 
 
 
3. Resultatet af den fysiske APV 
Ved gennemgang af den fysiske APVs resultat kunne LAMU konstatere, at der ikke er 
de store overraskelser. Overordnet er der flest problemer i Ørkenfortet (Katrinebjerg-
vej 89F) og hos HE Studier i bygning 1611. Derudover er der enkelte specifikke øn-
sker. 
 
De enkelte specifikke ønsker om f. eks. udskiftning af en stol vil blive sendt videre til 
pågældende funktionschef eller teamleder for at blive løst. 
 
Nedenfor er opremset de problemer, der er nævnt af flere medarbejdere: 
 
Vedr. Ørkenfortet 

a. Rengøringen er for dårlig. 
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b. Indeklimaet er dårligt. Der er for koldt om vinteren og for varmt om somme-
ren. Det er svært at lufte ud og i mødelokalerne bliver luften alt for varm og 
tør. 

c. Der er ofte meget dårlig luft fra toiletterne på 1. etage. 
d. Metalkanten på vindeltrappens trin er for høje, så sko kan hænge fast. 

 
Vedr. HE Studier 

a. Indeklimaet er dårligt. 
b. Rengøringen er dårlig. 
c. Et bedre ovenlys på enkelte kontorer bliver efterspurgt. 
d. Pladsmangel i mødelokalet (lokale 121B). 
e. Støjgener fra kolleger og gæster. 
f. Generelt problem med lyde fra etagen over. 
g. Sollys genere skærmarbejde – solfiltre bliver efterspurgt. 
h. Støj fra håndværkere. 
i. Dårlig lugt i kontorer med nyt gulv. 

 
Vedr. HE Kommunikation 

a. Støj og larm i storrumskontoret. 
 
De to arbejdsmiljøgrupper for hhv. parken og Katrinebjergvej 89F har fået til opgave 
at lave handleplan for hver deres område. 
Når handleplanerne er færdige, vil de blive sat i arbejdsmiljømapperne. 
 
 
4. Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet har været på besøg på campus, men ikke hos enhederne på Admini-
strationscenter Health. 
Der blev spurgt om muligheden for at få en ekstra arbejdsmiljømappe til Bygnings-
service i bygn. 1161, lokale 015. Medarbejderne vil få en mappe snarest muligt. 
 
 
5. Psykisk APV 
Steen H. Jakobsen er med i følgegruppen vedr. psykisk APV og orienterede om arbej-
det i gruppen.  
LAMU diskuterede oplægget og tog orienteringen til efterretning. 
 
 
6. Førstehjælpskursus 
LAMU diskuterede nødvendigheden af at tilbyde alle medarbejdere førstehjælpekur-
sus og besluttede, at det i første omgang bliver udvalgets medlemmer og driftsfolkene 
fra HE Bygningsservice, der får muligheden for at komme på kursus. 
Lene S. Gravesen og Bente Pedersen undersøger, om det vil være muligt at arrangere 
kursut først i 2016. 
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7. Eventuelt 
Sygefravær: 
Endnu engang blev LAMU enige om, at hvis der skal handles på resultatet de udsend-
te sygefraværsstatistikker, bliver der nødt til at være en opdeling, så det er tydeligt, 
om en stor sygefraværsprocent handler om enkelte langtidssygemeldinger eller om 
det er mange korte sygemeldinger. 
Der var enighed om at insistere på en opdeling. 
 
Møbler: 
Ønsker en medarbejder udskiftning af møbler, kontaktes teamleder eller funktions-
chef. 
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