
Referat af Arbejdsmiljøudvalgsmøde 20. september 2012 

Afbud fra Mille, Annette, Christian Kondrup. 

Referat fra sidste gang:  

Ingen kommentarer 

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse!  

Ved anskaffelse af beskyttelsesbriller med styrke betaler instituttet for ansatte. Ph.D., Post Docs og lignende 

betales af den gruppe de er tilknyttet. Der er bundet penge sammen med Ph.D. studerende til at dække diverse 

udgifter. 

De studerende er blevet rigtigt gode til at huske beskyttelsesbriller, det halter lidt mere med den faste stab. 

Ib vil understrege overfor VIP-gruppen at det er vigtigt at foregå med et godt eksempel, også ved ganske korte 

besøg i laboratorier. (”almindelige briller” er ikke tilstrækkelige). 

Status  på arbejdsmiljø  i NANO-huset: 

Nanohuset ønsker at have eget LAMU. Fra IK hjælper vi i den udtrækning det er muligt. LAMU/Nanohus 

arbejder på at løse de problemer der har været med bestykningen med sikkerhedsmateriel i forhold til hvad 

der laves i laboratorierne. Peter Hald deltog i laboratoriegennemgang i huset fredag d. 21/9. 

Vigtighed af at sikkerhed kommer med  i ombygning: 

Erfaringerne fra ombygningen på 3. etage på IK og bygningen af Nanohuset understreger vigtigheden af, at 

sikkerhedsudstyret tænkes med i ombygningsplanerne.  Stinkskabe der opfylder ATEX direktivet (Karl Erik Holst 

har lavet forarbejde til dette), kemikalieskabe med lås til giftstoffer og tilstrækkelige skabe med sug til 

kemikalier og affald. 

Puk har fået et hæve/sænke-bord aht rygskade. 

Nødboxe: 

De sidste stykker udstyr til nødboxe er under indkøb, og boksene vil kunne fordeles i løbet af efteråret. 

Ommærkning af kemikalier: 

Vi anser os selv for at være slutbrugere på IK og ommærker derfor ikke vores kemikalielager. Nye kemikalier er 

mærket efter GHS når vi får dem.  

Når vi renoverer kemikalielageret ommærker vi de resterende A-kemikalier. 

B-kemikalier sorterer vi i forbindelse med ombygning af lageret, og ommærker enten ved den lejlighed, eller 

”første gang kemikaliet bruges”. 

Kemikaliedatabase (skal vi skifte?) 



Sagen om hvilken database der skal bruges, ligger nu i udvalg  på AU-plan. Vi foretager os ikke yderligere i den 

retning. 

Lagerstyring (og elektronisk betaling fra butikken)? (skal vi?) 

Dette punkt er bundet op på det ovenstående, og vi afventer udviklingen 

Giftstatus: 

Gifte skal opbevares under lås i låst skab eller ved aflåsning af lokalet. Det er vigtigt at AM-grupperne pointerer 

dette i det daglige arbejde. 

Ved mistanke om tyveri skal det meldes til Peter Hald. 

Resultat af brandsyn: Påbud mod infoskærme 

30. August var der brandsyn på IK. Den eneste, men alvorlige, anmærkning var et påbud om at fjerne 

infoskærmene fra vores trappeopgange. De berørte infoskærme er frakoblet, og vi undersøger alternative 

placeringer. 

Fysisk APV (og input fra rengøringsfolkene om affald/rod/kemikalier) 

Langt størstedelen af de problemer der er meldt, skyldes bygningsmæssige forhold. De forhold vi selv kan 

behandle tager vi os selv af, de andre melder vi opad i systemet. 

IT-systemet til at behandle APV’erne er meget trægt at anvende, og handleplanerne er derfor kopieret over i et 

Word-dokument og behandles derfra. 

Næruheld 1:  

Mindre brand på værkstedet 27 august. Der blev anvendt acetone i et opvarmet ultralydsbad for at løsne en 

cyanoacrylat-limning. Acetonen antændte og lavede en mindre brandskade på væggen. Karl Erik Holst slukkede 

branden. 

Brugen af acetone i ultralydsbad er stoppet med øjeblikkelig virkning (og et opfriskende brandkursus til ansatte 

vil blive afholdt) 

Næruheld 2: 

 Karl tabte tromle med affald pga manglende asfaltrampe 20 SEP 2012. Der skete ikke udslip eller personskade. 

Rampen er blevet fjernet ud for ”Knasten” da elevatoren blev repareret, og ikke reetableret. 

Bent Lorenzen/ Torben Poulsen er rykket for retablering. 

Adgangskontrol:  

Fremover indføres følgende administration af adgangskort for studerende: 

- når kortet udleveres gives det en indledningsvis løbetid på 3 år 



- Studerende får først  adgang til kemikalielager efter arbejdsmiljø-kursus 

- kort der ikke har været anvendt i 12 måneder lukkes 

Ozonlagsnedbrydende stoffer: 

 Det er forbudt at anvende carbontetrachlorid uden tilladelse fra Miljøstyrelsen. Tilladelse gives kun hvis der 

ikke kan findes miljøvenligere alternativer og anvendelsen vurderes at være ”væsentlig”. 

Førstehjælpskursus: 

Akut livreddende: 

Kursus A: 9. oktober 2012 (Aarhus)  

Kursus C: 5. december 2012 (Aarhus)  

Repetitionskursus: 19. november 2012 (Aarhus)  

Læs mere om kurserne på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/om/ 

Du kan tilmelde dig AU’s kurser via kursuskataloget http://medarbejdere.au.dk/hrkurser/  

Skab med lås til ”specielle stoffer” på lageret: 

Der vil blive opstillet et skab med lås til udvalgte kemikalier. Adgang til disse vil kræve at man henvender sig til 

Christina Tindhof eller Karl Georgsen. 

”Bevægelse virker” – kampagne: 

Vi har modtaget materiale fra ”Bevægelse virker”-kampagnen. Kampagnen skal modvirke effekterne af 

stillesiddende og monotont arbejde. Materialet ligger på infokontoret og mere materiale kan bestilles ved 

behov. 

Rondering før brandsyn:  

Ved ronderingen blev der observeret store mængder solventflasker og umærkede affaldsdunke udenfor sug! 

Det medfører alvorlig brand og helbredsfare. 

- affaldsdunke skal bringes i Knasten, når de er fyldt. 

- affaldsdunke må ikke ophobes i laboratoriet 

- affaldsdunke skal mærkes med indhold 

- solventer skal opbevares i stinkskab eller skabe med sug 

Ovennævnte punkter vil være et fokusområde i kommende ronderinger. 

Rengøringsfolkenes APV beskriver lignende problemer: 

Hej Peter 

Som aftalt, sender jeg forespørgsel fra Apv. rengøring. 

 Kemikalier bliver fjernet fra gulvene på laboratorier?, da der ofte står dunke/glas med kemikalier i, hvilket vi 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?C=ahPWy3kiLkaQ4kASXXqQWhOjW1btbc8I3c30BRmUKeHz8Xle9yIK46uZ8FB9i1N2a_pYBl6rFJY.&URL=http%3a%2f%2fmedarbejdere.au.dk%2fadministration%2fhr%2farbejdsmiljoe%2fom%2f
https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?C=ahPWy3kiLkaQ4kASXXqQWhOjW1btbc8I3c30BRmUKeHz8Xle9yIK46uZ8FB9i1N2a_pYBl6rFJY.&URL=http%3a%2f%2fmedarbejdere.au.dk%2fadministration%2fhr%2fkompetenceudvikling%2fefterudd%2fkursusoversigt%2f


ikke trygge ved. 

Jeg har drøftet dette med "mine folk", og de har ordre på at gå langt uden om disse = ingen rengøring.  

Mvh. Steven W. Pedersen. Arbejdsmiljø St2. Mob. 60202758 Steven@science.au.dk 

 

Referant: Peter Hald 

Næste møde: Ikke fastlagt endnu 
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