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HE FAMU-møde: 09 09 2014, kl. 0830-1030 
Institut for Odontologi, bygning 1613, lokale 145 
 
Tilstede: 

Marianne Hokland, Erling Østergaard, David Christian Evar Kraft, Anna-Marie 
Engberg Christensen, Lina Waldstrøm Asmussen, Peder Søndergaard Madsen, 
Lene Grønkjær, Tina Bach Aaen, Eva Lysdahl Paulsen, Jette Bank Lauridsen, Ja-
cob Søndergaard Jensen. 

Fraværende:  
Vibeke Heitmann Gutzke, Jakob Hjort Bønløkke, Nina Bjerre Andersen, Zahra 
Partovi Nasr. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Mødet blev indledt med en kort præsentation af de tilstedeværende. DCEK ind-
træder som daglig arbejdsmiljøleder på Odontologi, men på andre vilkår end EØ. 
JSJ har overtaget sekretariatsbetjeningen af udvalget.   
Dagsorden godkendt.  

2. Meddelelser 
- Status for AT-besøg (bilag 1) 

MH præsenterede bilaget, og det blev aftalt, at Jacob kontaktes ved mangler i 
listen.  
EØ og DCEK fortalte, at IO havde besøg af AT (Arbejdstilsynet) i foråret, hvor 
der blev fokuseret på, at mange D-VIP'ere følte sig stresset. Der blev derfor 
afholdt et møde i september mellem AT, udvalgte medarbejdere og efterføl-
gende med institutlederen. AT konstaterede, at Arbejdsmiljøloven er over-
holdt, men instituttet vil modtage en vejledning ift., hvordan arbejdsmiljøet 
kan forbedres. EØ fortalte desuden, at når AT giver et påbud, der efterfølgen-
de veksles til en grøn smiley, skal man være opmærksom på, at AT vender til-
bage inden for 12-18 måneder.  

- Psykisk APV-opfølgning (bilag 2) 
MH fortalte, at hun har opdateret handleplanen, da fakulteternes handlepla-
ner skal præsenteres for HAMU og HSU i november. Forhold vedrørende af-
skedigelserne er ikke medtaget. Handleplanen er på et overordnet niveau, da 
det mere konkrete indhold i handleplanerne findes på institut-/LAMU-
niveau. 
Herefter blev der drøftet forskellige indsatsområder, og MH orienterede om, 
at der inden næste APV skal laves en kort opdatering af handleplanen, så man 
på institutterne se, om der er forhold, man skal være særligt opmærksomme 
på. JSJ fortalte, at hans to kollegaer Karina Grost og Eva Damsgaard Nielsen 
fra AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø kan kontaktes såfremt et 
institut har ønske om konsulenthjælp vedrørende psykisk arbejdsmiljø og 
trivsel. Se kontaktoplysninger på 
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http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/om-au-hr/au-hr-
organisationsudvikling-og-arbejdsmiljoe/organisationsudvikling/  

- Hjemmesider om arbejdsmiljø 
MH orienterede om, at der fremadrettet sker en tilpasning af hjemmesiden, 
hvor der linkes fra de lokale hjemmeside til den fælles AU-hjemmeside, så alt 
samles et sted. Hermed undgås det, at der findes arbejdsmiljøindhold på den 
fælles side, på HE-siden og på institutsiderne. Såfremt der er ønsker eller for-
slag, kan disse rettes til JSJ.  
Det blev også aftalt, at ønsket om en større synlighed af den fælles arbejdsmil-
jøhjemmeside skulle videregives til HAMU, og at det er tilstrækkeligt, at loka-
le dokumenter - fx referater - gemmes på institut-drev og ikke på hjemmesi-
den.  

- Valg til AMO 
MH orienterede om, at de kommende reorganiseringer på AU kan få betyd-
ning for tidspunktet for, hvornår der kan gennemføres valg til AMO. Læs me-
re på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/v
algprocessen/   

3. Præsentation af arbejdsmiljørundering/laboratorie-gennemgang (bi-
lag 3 og 4) 
Formålet med runderingerne er at få aktiveret arbejdsmiljøgrupperne og skabt 
ejerskab for eget ansvarsområde, så arbejdsmiljøforhold kan blive udbedret i hø-
jere grad. 
DCEK fortalte, at tjeklisten for Tandlægeskolen er en reduceret liste, som er sær-
lig relevant for Tandlægeskolen, men at hvert institut kan vælge mellem en ræk-
ke spørgsmål mv. 
I praksis bliver arbejdsmiljøgrupperne informeret på LAMU, hvorefter der sen-
des udkast til gennemlæsning med efterfølgende drøftelse af, hvordan det kan 
fungere i praksis i den enkelte arbejdsmiljøgruppe. Efterfølgende aftales det med 
den daglige arbejdsmiljøleder, hvad gruppen har ansvar for, og hvordan den årli-
ge rundering skal gennemføres.  
Når IO har gennemført projektet og indsamlet erfaringer, er det hensigten, at 
runderingen skal bredes ud til de øvrige institutter, så forhold ved APV og AT-
besøg i højere grad kan imødegås.  

4. Eventuelt 
MH fortalte, at det er muligt, at tidspunktet for APV bliver påvirket af de kom-
mende reorganiseringer.  
TBA spurgte om, temadagen om mobning 16. september bliver afholdt, hvortil 
MH svarede, at andre opmærksomhedspunkterdagen efter afskedigelserne be-
tød, at dagen blev sat i bero.  

5. Næste møde 
6. november 830-1030, Institut for Retsmedicin, mødelokale 33, Bygning Z, ind-
gang 1.  
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