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 Velkommen til nyt LAMU 

 Birgit orienterede om arbejdsmiljøorganisationen 

 Siden sidst 

 Brandalarm 2. januar: Evakueringen var forbilledlig (og årsagen var en defekt 
brandsensor) 

 Der har været flere tilfælde af medarbejdere, eksterne teknikere og studerende i lab 
uden briller. Vi skal fortsat være meget opmærksomme og hjælpe folk med at passe 
på sig selv. 

 ”Brilleundtagelser”. Instituttets regel er, at der altid skal bæres øjenbeskyttelse i alle 
laboratorier, medmindre der foreligger anden aftale mellem institutleder, 
sikkerhedsleder og den ansvarlige VIP. Det to eneste laboratorier, der har det i 
øjeblikket, er Thomas Poulsens to cellelaboratorier. 

 Peter har hjulpet MBG med destruktion af en gammel (1980) beholder med 
nitrocellulose. Hvis folk finder ”noget sært”, som de er utrygge ved, skal de 
henvende sig til arbejdsmiljøorganisationen. 

 En studerende fik et ildebefindende i lab (ikke relateret til øvelsen). Der er stor ros til 
medarbejderne i laboratoriet for at have handlet lige efter bogen. Den studerende 
blev stabiliseret, der blev tilkaldt hjælp og de relevante personer blev informeret. 

 Solventlugt i undervisningslab: Indledningsvist var ventilationen i rummet under 
mistanke, men det viste sig, at det var studerende som havde smidt forurenet 
køkkenrulle i skraldespanden ude i lokalet. Det blev løst med supplerende 
instruktion. Derudover blev aftrækket på sugeboksene justeret, og lokalets punktsug 
blev sat til at køre konstant i stedet for selv at lukke ned efter tre timer. 

 Fald på trappe: En medarbejder trådte forkert og beskadigede ledbånd og knogle.  

 Under rydningen af 1511 før renovering blev der fundet en del gamle kemikalier, 
som blev bortskaffet. Der blev også fundet metallisk kviksølv i en af vandlåsene, et 
par gamle kviksølvmanometre og varmekapper med asbest. 

 Bygning 1511 er lukket pga. renovering. Der er stadig adgang til enkelte laboratorier i 
bygningen under renoveringen. Gården vil blive lukket for parkering i 4-6 uger ifm. 
etablering af ”køleringen”, men der vil blive holdt en gangsti åben til 
hovedindgangen langs bygning 1512. 

 Arbejdsmiljøkursus for studerende har været afholdt i starten af februar. Der 
afholdes planmæssigt kurser i starten af semestrene. Husk, at gæster og lignende 
skal forbi Peter Hald til sikkerhedsbriefing, hvis de skal i laboratoriet. 

 ATEX-uddannelse: Peter Hald har været på kursus i ATEX-vurdering. Med de 
mængder og processer, som vi arbejder med og den procesventilation, der er i 
stinkskabene, opnår vi ikke eksplosive atmosfærer. Dog er det vigtigt, at brugerne er 
klar over, at hvis der på samme tid sker nedbrud i kølevand og ventilation uden at 
opvarmningen stopper, så skal man selv stoppe opvarmningen, stoppe arbejdet og 
lukke stinkskabet. 

 

 Bordet rundt: 

ARBEJDSMILJØUDVALGET PÅ KEMI 2018-2021 
Organisk kemi/Organisk analyse  
Henrik Helligsø - Joan Kai Christensen 

Materialer/ Fysisk kemi/ Data/NMR  
Martin Bremholm - Morten Bjerring 

Undervisn./ Udd./ Outreach/ Phd  
Marianne Glasius - Søren Lykke 

"Butik"/ værksteder/ sekretariat  
Peter Hald - Jeanette Dandanell 

 



o Ledningen til kantinens container har hængt lavt og mørkt og har udgjort en ulykkesrisiko. 
Det er rettet nu, men Peter undersøger, om det er muligt at få bedre lys på sydsiden af 
bygning 1513. 

o Der er temamøde om ”God omgangstone” 14. marts. 
o Skalsikringen har givet mange fejlalarmer. Når alarmen går, skal brugerne ikke foretage sig 

andet end at være almindeligt opmærksomme. Der er teknikere på opgaven. 

 Arbejdsmiljøuddannelse for nye LAMU-medlemmer: Peter spørger Karin Rosengaard, om der 
kommer direkte henvendelse til nye medlemmer, og om ”ældre medlemmer” eventuelt også kan 
deltage. På AU’s hjemmeside er der sat kursus på 12. 13. og 21. juni. (Svar fra Karin: ” Der kommer 
mail ud fra fakultetet, når der er fastsat datoer. Hvis det er længe siden, at man har været på 
kurset, må man godt få det igen.”). 

 Arbejdsmiljødrøftelsen 2017  

 Hvad skal vi fokusere på i 2018? Vi fortsætter med de fokusområder, der var på AM-drøftelsen 
2017. Supplerende til det, skal vi også have ”kemikerne på iNANO” med. 

 Sexchikane, se gerne https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-oplever-sexchikane-
universiteter-og-dsf-vil-nu-undersoge-sagen  (Se supplerende oplysninger nedenfor). 

 ”Knæskaden under julefrokosten” (En domstolsafgørelse på, at ikke alt på arbejdspladsen er 
dækket) 

 Mødefrekvens og næste møder: Peter finder datoer i starten af maj og slutningen af juni. 

 Eventuelt: 
o Vi skal reklamere for det nye arbejdsmiljøudvalg. Vores medarbejdere og studerende skal 

vide, at det findes, hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe dem med. (Peter laver et forslag) 
o De nye dørlukkere er blevet slatne. Allan er på sagen med at justere dem. 
o Skal vi have et førstehjælpskursus på instituttet, eller skal vi sende folk på de kurser, der 

arrangeres på AU? 
 
Supplerende: 

- Sygefravær: I 2017 var det gennemsnitlige sygefravær på Kemi 4,4 dage (2,1 dag hvis 
langtidssygdom fraregnes). Det er lidt lavere end ST’s gennemsnit på 4,9 hhv. 2,9 dage. 
Gennemsnittet for AU var 5,9 hhv. 3,3 dage, og på landsplan ligger det årlige sygefravær på ca. 8 
dage. 

- Arbejdsulykker: Der blev totalt anmeldt 47 arbejdsulykker på ST i 2017. Af dem var 11 faldulykker, 7 
var løfte/bære-ulykker, og 5 var vride/glide/dreje-ulykker. Det er ca. halvdelen af det totale antal 
ulykker. 

- Link til AU's kursusside med førstehjælpskurser, AMU-uddannelse og supplerende AMU-kurser 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/om/  

- Omnibusartiklen om et overgreb og en uvildig instans for studerende  
http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/hvor-gaar-jeg-hen/ og 
http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/hvor-gaar-du-hen-efter-overgreb-au-paa-vej-med-ny-
uvildig-instans/ 
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