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LAMU-møde fredag den 20. februar 2015 kl. 10.30-12.00 
 
Mødested: 
Incuba Skejby,  
Mødelokale 2, bygning 1, 2. etage 
Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 
8200 Aarhus N. 
 
Mødedeltagere: 
Tina Bach Aaen (formand)  
Zahra Partovi Nasr  
Kristjar Skajaa (afbud) 
Peter Hokland  
Per Højgaard Christensen  
 
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat  
Jens Christian Hedemann Sørensen har fortalt om arbejdsmiljøudvalget på Ho-
ved-Neurocentret  på Lederforum. 
Referatet blev godkendt. 

 
3. Valg til AMO 

Der har været valg. Der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter i alle grupperne, 
men der er flere grupper, hvor der er mulighed for at vælge flere. 
 

4. Arbejdsmiljørunderinger 
Tilrettede eksempler til IKM vedlagt. 
Per har gennemgået en arbejdsmiljørundering på Påskehøjgaard og der er kom-
met nogle ting op i den forbindelse.  Per mener at en arbejdsmiljørundering fun-
gerer godt til at få samlet op på de ting, der kunne blive bedre. 
Arbejdsmiljørunderingerne kan bruges som de er nu. 

 
5. Information om Biosikring 

Lina Waldstrøm Asmussen fungerer som biosikringsansvarlig, men på sigt bør 
instituttet få en uddannet, hvis der er behov. Vedkommende skal have sin gang 
på et laboratorium. Der skal følges op på om vi skal have en uddannet ret hurtigt 
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(PHC). 
 

6. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev drøftet. 
Der blev diskuteret opbevaring af kemikalier. Påskehøjgaard er ikke interesseret i 
at forskerne opbevarer deres kemikalier hos dem. Håndtering af kemikalier efter 
forsøgsafslutning tilføjes den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 
Der er i 2014 registreret 7 arbejdsulykker, 2 af dem var rottebid. Dette kan måske 
skyldes forkert håndtering af forsøgs dyr. Tina forsøger at få fat i anmeldelserne 
af rottebid. 
 
Målene for 2015: 
Samarbejdsaftalte med AUH skal godkendes. Der skal påbegyndes en proces med 
samarbejdsaftale med regionshospitalerne. 
Færdiggøre CP – mærkningen på forskellige kemikalier. 
Håndtering af kemikalier, herunder opbevaring. 
Fokus på hjemmeside – herunder informationer til medarbejderne. 
 

7. Eventuelt 
Der er kommet arbejdsmiljøstatistikker for 3. og 4. kvartal på sygefravær. Tina 
udsender statistikkerne. 
Der er kommet en skrivelse fra Arbejdstilsynet hvor de beder både medarbejdere 
og arbejdsledere om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø-
indsatsen på arbejdspladsen. 
Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant til FAMU. Per og Zahra sender ud 
til alle arbejdsmiljørepræsentanterne og sikrer at der bliver valgt et medlem til 
FAMU. 

 
 
 

    


