
Referat af  LAMU- møde  03 September 2015 

Jeanette Dandanell <jda@chem.au.dk>; Henrik Helligsø Jensen <hhj@chem.au.dk>; Marianne Glasius 

<glasius@chem.au.dk>; Jens-Erik Jørgensen <jenserik@chem.au.dk>; Annette Lind Petersen 

<aln@chem.au.dk>; Joan Kai Christensen <jkc@chem.au.dk>; Morten Bjerring bjerring@chem.au.dk 

Afbud fra: Jens Wejlby Clausen <jclausen@chem.au.dk> 

 

 

Dagsorden 

 

- Velkommen til nye medlemmer: Marianne og Morten. Vil man se hele arbejdsmiljøorganisationen 
på AU, kan det gøres her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/  

 

 Udpegede Valgte 

AMGR 1: 
ADM 

Jens Clausen 
jclausen@chem.au.dk  

Jeanette Dandanell 
jda@chem.au.dk 

AMGR 2: 
ORG 

Henrik Helligsø Jensen 
hhj@chem.au.dk  

Annette Lind Petersen 
aln@chem.au.dk 

AMGR 3: 
UORG 

Peter Hald 
ph@chem.au.dk  

Joan Kai Christensen 
jkc@chem.au.dk 

AMGR 4: 
FYS 

Marianne Glasius 
glasius@chem.au.dk  

Morten Bjerring 
bjerring@chem.au.dk 

 

Arbejdsmiljøgruppe 1: Værksteder og kontorer 

Arbejdsmiljøgruppe 2: Organisk Kemi og kemisk biologi 

Arbejdsmiljøgruppe 3: Uorganisk Kemi og analytisk kemi 

Arbejdsmiljøgruppe 4: Teoretisk kemi, fysisk kemi og NMR 

Derudover er Jens Erik jørgensen tilknyttet LAMU som Kiros-kontaktperson. 

- Siden sidst 
 

o Snitskade, studerende (februar) 
o Ætsning, studerende (februar) 
o Stikskade (april) 
o Kanyler i affald og på gulv (april, juni) 
o Forgiftning (juli) 
o Brandalarm (august) (falsk alarm) 
o Reolnedstyrtning, nærulykke (september) 
o Der er afholdt sikkerhedsintroduktion for alle 1. årsstuderende  
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- Institutdag om arbejdsmiljø bliver 22. oktober. 
Dagen kommer ikke udelukkende til at handle om arbejdsmiljø. Nogle af aktiviteterne vil være 
fælles, andre vil være opdelt efter faggrupper. Nærmere plan tilgår, men nogle af emnerne er: 

- Generel sikkerhed 
- Laboratorier, evakuering 
- Stress og ergonomi 
- Evakuering 
- Brandslukning  
- Social aktivitet 

 

- Falsk alarm på brandvarslingen 19. august ”lidt før kl 8”: Tilsyneladende var årsagen en defekt 
sensor på et toilet. Alarmen gjorde os opmærksomme på nogle problemer med evakueringsveste, 
som nu er under udbedring. 
 

- Evakueringsøvelse:  Er under planlægning. Vi kan få støtte fra AU/AM til at gennemføre den. Peter 
kontakter Anders Moestrup. Øvelsen forventes gennemført som en varslet, instruktiv øvelse. 

 

- Fysisk arbejdspladsvurdering kommer medio september:  
Peter har været til intromøde. Undersøgelsen gennemføres i uge 38 og 39, og de første resultater 
forventes i uge 41. Der anvendes et andet program end sidste gang, som både er væsentligt 
nemmere at overskue og besvare. Behandlingen af handleplaner forventes også at være mere 
tilgængeligt, og alle i LAMU vil have mulighed for at se alle handleplaner. 

 

- KIROS, status og erfaringer indtil nu: Der er stadig udfordringer i Kiros. Specielt mangler vurdering 
af langtidsvirkninger og at det er muligt at se, hvornår et kemikalie sidst er opdateret. Peter hører 
Frank Jensen ad, om hvad der kan gøres. En mulighed er et møde med de implicerede. 

 

- Brandinspektøren har været på besøg: Vi fik påbud om at rydde trappeskakten i 1513, blev bedt om 
at redegøre for vores gasoplag og fik et påbud om reparation af en automatisk branddør. 
 

- Nyansatte: Det er vigtigt at alle nyansatte bliver introduceret til arbejdsmiljøforholdene på Kemi. 
Det kan ske ved meritoverførsel af anden sikkerhedsuddannelse, deltagelse i arbejdsmiljøkursus 
eller ved en instruktion (ved sikkerhedslederen) af personer der kun skal være her i kortere tid. 
 

- Arbejdsmiljøkursus anvender fremover Blackboard. Kursets side findes nemmest ved at søge på 
”safety”, og deltagere tilmelder sig ved at tilmelde sig kurset på Blackboard. 
 

- Næste møde skal holdes kort før institutdagen. Tidspunkt tilgår. 
 

 

Peter Hald 11 SEP 2015 

 


