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Mødereferat for LAMU v. Institut for Biologi
Tirsdag den 16. november 2021 kl.10:00-12:00 for arbejdsmiljøgrupperne på Institut for
Biologi
Til stede:
Arbejdsmiljøchef: Hans Brix
Daglig arbejdsmiljøleder: Lone Jytte Lund Ottosen
Arbejdsmiljøledere: Peter Funch, Klaus Koren, Hans Malte, Lars Chresten Lund
Hansen.
Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Nielsen, Maria Blach Nielsen, Anne Blach
Overgaard, Trine Bech Søgaard.
Observatør: Repræsentanter for de studerende: Maja Lermark Schøn

Observatør: Jesper Riedel Voetmann (Aurora)

Referent:
Afbud:, Elin Ellebæk Pedetersen, Urs Treier , Inge Buss la Cour,

Dagsorden
1) Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder (opfølgningsliste vedlagt)
2) Kontrolskema og kontrolprogram for stinkskabe på Biologi - se vedhæftet dokument
3) Pligten til at underskrive en slutbrugererklæring ved indkøb af visse kemikalier – se vedhæftet dokument
4) Evaluering af ergonomi workshop
5) Workshop afholdt på Økoinformatik og Biodiversitet vedr. psykologisk tryghed v. Anne Blach Overgaard
6) Årlig arbejdsmiljødrøftelse deadline den 24. november – se vedhæftet dokument
7) Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudviklingsplan – har nogen
været på kursus eller planlagt at deltage på et kursus (online)?
8) Status på arbejdsmiljø/sikkerhed i de enkelte arbejdsmiljøgrupper (bordet
rundt)
9) Arbejdsulykker og nærved ulykker - siden sidst
10) Eventuelt, input til næste LAMU møde?

Sekretariat, Institut for Biologi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 116
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: nat@au.dk
Web: bio.au.dk
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1. Opfølgningsliste:
Emne

Tidsfrist
Pågår

Ansvarlig
Hans/Lone

Evakueringsøvelserne afholdes:
 Uge 50 2021 i bygninger: 1540, 1550 og 1535
(sammen med Matematik)
 Uge 48 2021 i bygninger: 1135, 1134, 1131,
1130 og 1137.
 1. kvartal 2022 Biologiens Hus
Forslag til at Tutorerne i Biologiens Hus viser:
- Placering af evakueringsudstyr
- Førstehjælpskassen
- Evakuerings video Dansk/engelsk
https://youtu.be/iaEOd66yIzs
https://youtu.be/jzgDh6rzNIo
(Benita og Maja)

4. kvartals LAMU
2021

Lone

Førstehjælpskursus
Lone har organiseret førstehjælpskurser for instituttet,
hvor der tilbydes 3. kurser (mangler p.t. OK fra Østjyllands Brandvæsen):
Førstehjælp i forbindelse m. eksplosion i lab. Torsdag 3.
marts 2022 kl. 9-16
Førstehjælpskursus på engelsk Onsdag 2. marts 2022 kl.
9-15:30
Førstehjælpskursus på dansk Tirsdag 1. marts 2022 kl.
9-15:30

4. kvartals LAMU
2021

Lone

Fra fysisk APV: DNA test af skimmelsvamp ved OBH
gruppen.
Bent har mundtlig meddelt Hans at han overvejer at
iværksætte en uvildig undersøgelse af problemets omfang i bygning 1540.

Pkt.2.
Det opdaterede kontrolskema (vedhæftet dagsorden) til stinkskabene blev gennemgået. Der kom spørgsmål på, om hvor meget et punktsug skal suge? Hvis det kan angives? Lone følger op på det.
Pkt.3. Hans har spurgt Jørgen Brøchner Jespersen om, hvem det er hensigtsmæssig
der skriver under? Hans har skrevet under for Akvatisk Biologi og vil også gøre det for
andre sektioner, hvis ikke der kan findes en anden f.eks. sektionsleder/teamleder. Anbefalingen fra AU Kemikalienetværk og AU Indkøb er, at det er den ansvarlige VIP eller Leder, som underskriver disse slutbrugererklæringer, denne person har ledelsesretten og dermed ansvaret.
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Pkt. 4.
Der blev meldt positiv tilbage på de som deltog i Ergonomi Workshop med Catrine
Kæmpe. I alt kom hun ca. rundt til 45 personer i løbet af de 3. dage. Det blev nævnt at
det var ærgerligt, at ikke flere kunne deltage. Catrine har i løbet af 3 dage gjort os meget opmærksom på, at det er rigtig vigtigt at købe gode og egnede stole, og være opmærksom på patronhøjde, og at vippefunktion i sæddelen uafhængig af rygdelen er at
foretrække. I forhold til indkøb af borde, vil hun foreslå at bordet har en bue i forkanten, da det giver mere armstøtte og kan derved være med til at forebygge fx museskader (Se vedhæftet pjecer fra Catrine)
Lone vil købe flere elastikker ind til sektioner, hvis der er behov, og hun kan også kontaktes hvis der er spørgsmål i forhold til indkøb af stole.

Plakat
elastikøvelser.pdf

Kontor ergonomi
pjece.pdf

Pkt. 5.
Anne Blach Overgaard fortalte om hvordan de på ECOINF havde afholdt to workshops
i år hvor formålet var at gennemgå flere emner fx.:
 Krænkende adfærd - Hvor går grænsen?
 Acceptabel/uacceptabelt adfærd
 Sikre høj psykologisk tryghed
 Arbejdskultur, hvordan omgås vi hinanden?
 Trivsel
Det var et godt oplæg. Workshoppen har været til stor gavn for sektionen, og sektionen
agter at gentage workshoppen årligt.
Hvis andre sektioner ønsker at iværksætte tilsvarende aktiviteter vil Anne gerne være
behjælpelig som sparringspartner.
Pkt. 6.
Arbejdsmiljødrøftelsen for 2021 blev gennemgået. De fleste planlagte aktiviteter er
gennemført. Dog er følgende punkter er ikke helt i mål:
 Arbejdspladskultur, herunder politik for hjemmearbejdspladser (der afventes
udmelding fra Staten).
 Forbedre trivsel og mindske stress blandt medarbejdere, herunder ph.d studerende og postdoc (mange initiativer er iværksat, men det er en kontinuert indsats der kræves)
 Forbedre proces for nye medarbejder der starter og også for dem som stopper.
Her mangler en systematisk proces for hvad der skal gøres når ansatte stopper.
Punkter til Arbejdsmiljødrøftelsen for 2022:
 APV
 Arbejdskultur/psykologisk tryghed
 Bedre trivsel/mindre stress
Hans og Lone laver udkast til arbejdsmiljødrøftelsen for 2022 som rundsendes. Deadline til fakultetet d. 24. november
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Pkt. 7.
Ingen har noget at tilføje.
Pkt. 8.
Susanne: Der er indkøbt hævesænkeborde, stole og mundbind til sektionen.
Studerende: Der blev gjort opmærksom på, at gulvet og trapper i Biologiens Hus trænger til renovering. Der kommer måske nye gardiner og også møbler.
Lars: Der er 3. stinkskabe på Akvatisk Biologi som skal justeres af Bygst.
Trine: Stinkskabene er helt ok.
Hans Malte: Indkøbt brugte hævesænkeborde. Der har være besøg fra Fødevare styrelsen og alt er ok.
Maria: Sekretariatet har været på en god tur til Rønbjerg og hørte om ”Aktiv lytning”
Louise K. Poulsen er blevet ”sundhedsambassadør” og laver aktive og sociale bevægelses arrangementer i sekretariatet
Pkt.9.
Arbejdsulykker og nærvedulykker: Peter: En studerende bliver dårlig under undervisning, bliver dog bedre efter nogen tid efter at have fået noget at drikke og fortsætter
undervisningen, selvom Peter sagde at det var ok at vedkommende gik hjem. Vi drøftede hvorvidt vi fx under rundvisning skal/må spørge ind til om der er noget vi skal
tage hensyn til eller vide (fx diabetes). LAMU foreslår at man ved rundvisning spørger
ind til, om der er andet som den studerende mener vi bør vide.
Pkt. 10. Eventuelt, input til næste LAMU møde?
Der blev spurgt ind til Evakueringsvarslingen i 1540. Hans fortæller, at etablering af
varslingssystemer kommer gradvist over tid, så vi skal være tålmodige.

