
Referat af LAMU møde 1. juni 2017 

Deltagere: Peter Hald (PH), Marianne Glasius (MG), Jeanette Dandanell (JDA), Joan K. Christensen (JKC), 

Annette Lind Pedersen (ALP), Jens Clausen (JC) 

Afbud: Morten Bjerring (MB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ) 

Carsten Pedersen (CP) deltog i KIROS-delen 

1. Siden sidst  

o Peter og Jens har været på psykisk førstehjælpskursus. Det var et godt kursus som kan 

anbefales hvis man har interesse for emnet. 

o Arbejdssikkerhedshændelser: Der har ikke været tilskadekomster i den forløbne periode. 

Der har været hændelser uden personskade, som berørte arbejde med kanyler, brug af 

handsker ved arbejde med farlige stoffer, elsikkerhed og psykisk sygdom. 

2. KIROS  

o Ommærkning af stoffer på lagre til CLP standard skulle være sket 1. juni. Der er dog stadig 

udfordringer med små bøtter som ikke kan rumme en standardlabel. 

o Alle stoffer er opdateret i KIROS. Finder man nogen der ikke er, skal det meldes til Carsten. 

o Ommærkning af de fysiske beholdere sker så hurtigt som praktisk muligt 

o Peter laver et skilt til lagre, som giver forholdsregler indtil ommærkningen er færdig. 

o Carsten ser nærmere på udfordringen med mærkning af små beholdere. 

3. Vi indfaser LABBOOK til styring og deling af dokumenter i LAMU. 

4. LAMU’s rolle i forbindelse med organisationstilpasningen på IfK er prioriteret. Vi vil holde hyppigere 

møder og samarbejde tæt med institutledelsen. Birgit og Thomas vil deltage i de kommende møder 

som observatører/indspillere. 

LAMU’s struktur vil blive tilpasset organisationen ved valget til foråret 2018. 

Det er vigtigt at arbejdsmiljøgrupperne lytter aktivt og samler input til processen. 

5. Næste evakueringsøvelse skal holdes før efterårsferien. Vægten skal igen lægges på korrekt 

indlæring og øvelsen skal times efter flest mulige deltagere og mindst mulig forstyrrelse af 

undervisningen. 

6. Næste møde lægges sidst i juni. Peter og Jens kommer med et forslag til dato. 

7. Eventuelt 

o Vi har modtaget stress-hæfter fra fakultetet. Birgit vil gerne have dem delt ud til 

fællesmødet før sommerferien. 

o Vi er ved at udarbejde en online side med information om instituttets infrastruktur. Den 

dækker kapaciteter, praktisk brug og problemløsning. Peter, Jens og Allan vil turnere på 

gruppemøderne og præsentere den. 

o Der har været brandinspektion. De væsentligste punkter er: 

1. der må ikke stå ting på gangene 

2. døre til laboratorierne skal holdes lukkede 

3. kitler må ikke hænge på gangene 

o Asbestpakningerne i dørene i bygning 1510 er blevet fjernet og erstattet med 

kunststofpakninger. 

 



NOTICE 
There are chemicals in this storage, which do not have markings 

conforming to the GHS/CLP directive. 

Re-labelling is happening, but takes time. 

Before using any chemical marked with the “old” black and orange 

markings, you must look up and review the MSDS from the supplier. 

 

Questions?  

Contact your occupational safety group or the safety officer 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Occupational safety officer 

Peter Hald  

 

Occupational safety group 

chem.medarbejdere.au.dk/udvalg 

 

This notice can be removed once re-labelling is complete 

 


