
Arbejdsmiljøorganisationsmøde 15.5-2012. 
 

Deltagere: Ib Johannsen (IBJ), Bente Olsen, Henrik Helligsø Jensen, Annette Lind Petersen, 

Jørgen Skibsted og Peter Hald (PH), Jens Christian Kondrup, Mille Kryger. 

 

Afbud: Joan Kai Christensen, Britta Lundtoft 

 

Arbejdsmiljøorganisationen sammensætning skal opdateres på hjemmesiden. 

Referat skal udsendes senest 14 dage efter afholdt møde. 

 

Kommentar til tidligere referat: Der skal bruges beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse i 

laboratorierne. Almindelige briller er ikke tilstrækkeligt som beskyttelsesbriller. 

PH laver en ”Infoskærmsside” om sikkerhedsbriller. 

 

Efter at have indledt mødet overgav Ib ledelsen til Peter. 

 

Nødbruserne er kontrolleret og de virker alle. Bruserne skal kontrolleres årligt. 

 

Sikkerhedsudstyr: Øjenskylleflasker er opsat i laboratorierne og plastre er opsat på gangene. 

PH foreslår at der laves et skab med sikkerhedsudstyr på hver gang med god skiltning. Skabet 

skal bl.a. indeholde gasmaske, sand, fejeblad, 4H handsker mm. De gamle gasmasker skal 

efterses og formentlig udskiftes pga. alder. 

 

Brillekurve er bestilt og på vej. 

 

Giftige stoffer: Der er kommet strammede regler for kontrol med giftige stoffer. PH er 

giftansvarlig. Hvis man konstaterer tyveri af gifte skal det meldes til ham. Vi er i gang med at 

undersøge konsekvenserne af de nye regler for Instituttet. 

Kemikalielageret kræver en oprydning inden det skal moderniseres og der skal indføres 

lagerstyring. KIROS er forberedt til lagerstyring og stregkoder. Desuden kan QR koder der 

linker direkte til datablade udskrives til beholderne. 

 

Fysisk ArbejdsPladsVurdering (APV): En svarprocent på 60-70 er tilfredsstillende. De hyppigste 

gener er støj i nærheden af undervisningslokaler, manglende plads, træk og varme. 

APV’en gennemgås ved næste møde. PH laver en oversigt. Den enkelte sikkerhedsrepræsentant 

går en tur igennem eget område. Undervisningslokaler er ikke inkluderet i APV’en. 

 

Sikkerhedshændelser: Rengøringspersonalet har fundet kanyler i affaldsspandene i biologernes 

laboratorium. Den ansvarlige leder er kontaktet og det er blevet indskærpet at der ikke må 

kommes skarpe genstande i almindeligt affald.. 

Thomas Breitenbach tabte en flaske med 2-chloropropanol. Efter opsamling med vermiculit 

brugte han ikke åndedrætsværn, hvilket gav gener. Sidste oprydning skete med åndedrætsværn. 

Ved sikkerhedskurset for studerende havde de svært ved at finde sikkerhedsudstyr og materiale 

til opsamling af spild i laboratorierne. Et ”Nødskab” på hver gang ville løse det problem, og gøre 

det nemmere at holde styr på tilstedeværelse og stand af sikkerhedsudstyr. 



En studerende fik en knækket glasspatel i fingeren. Brug af metalspatler og laboratorieudstyr af 

plast kan i nogle tilfælde minimere risikoen. 

Ventilationen lukkede ned i en weekend: Hvis der ikke er ventilation, må man ikke udføre 

arbejde der kræver udsugning. Er det i hele huset ringes til Allan. Er det kun et enkelt stinkskab, 

finder man et andet skab at arbejde i og melder fejlen til Allan mandag morgen. 

 

Hjemmeside: Arbejdsmiljø findes under Medarbejdere, Administrativ service. De studerende har 

ikke en indgang fra Studerende. IBJ tager sagen op med de andre institutledere. 

Sikkerhedsdelen er under oversættelse til engelsk. 

 

Rondering: Sikkerhedsudvalget går en årlig tur på instituttet. PH går hver 14. dag. PH og 

sikkerhedsrepræsentanten går hver måned, senest evt. hver anden måned. 

 

1. møde i årscyclus i september. Arbejdsmiljøudvalget vil holde mindst 4 årlige møder. 

 

IK fik desværre ingen repræsentant i fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU): 

Før sommerferien afholdes endnu et møde.  

Evakueringsøvelse skal snart afholdes.  

Brandkursus for husets medarbejdere udbydes snart. 

 

Evt. Gule kitler og kitler med ”biohazard”-mærker må ikke forlade laboratorierne. 

Receptionsområdets ombygning samt ombygning i 1514 begynder 11.6 og slutter 3.8.2012. 

 

Næste møde 15.5. 

 

Referent: Bente Olsen 

 

 

 

Tilføjelse:  

Forslag til indhold af ”Nødskab” 

Gummihandsker, svære 3 par 

Gasmaske   2 ea 

Multifiltrator   2  sæ 

Vermiculit   5 L 

5L spand, tom   2 ea 

Engangsklude   2 pk 

Fejekost   1 ea 

Fejeblad   1 ea 

Kompresforbinding  10 ea 

 


