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LAMU-møde den 11. maj 2015 kl. 10.00-11.30 
 
 
Mødested: Incuba Skejby, Tinas kontor 
 
Mødedeltagere: 
Tina Bach Aaen (formand)  
Zahra Partovi Nasr  
Jens Christian Hedemann Sørensen 
Peter Hokland  
Per Højgaard Christensen  
Emil Jensen (ref.) 
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer. 

 
2. Godkendelse af referat (bilag) 

Referat blev godkendt uden kommentarer. 
Det blev bemærket, at Peter Hokland fortsat vil følge op vedr. rottebid. 

 

3. Opfølgning af valg til AMO  
Der blev gjort status (pr. 11.05.15) på opbygningen af de lokale arbejdsmiljø-
organisationer i hospitalscentrene: 

 
Gruppe 1: Kræft- og inflammationscentret (Peter Hokland): vil indkalde til et 
indledende møde. 
Gruppe 2: Mave-Barn-Centret (Søren Laurberg): Indledende møde afholdt, 
proces aftalt. 
Gruppe 3: Hoved-Hjerte-Centret (Jens Christian Hedemann Sørensen): Orga-
nisation er oppe at køre. 
Gruppe 4: Akutcentret (Jens Otto Lunde Jørgensen): Proces i gang. 
Gruppe 5: Psykiatrien (Per Hove Thomsen): Det blev bemærket, at det vil væ-
re tilstrækkeligt med én samlet arbejdsmiljøorganisation for psykiatrien for 
både AU og RM. 
Gruppe 6: Tina Bach Aaen fortsætter som formand indtil andet evt. udmel-
des. 
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4. Samarbejdsaftale mellem IKM og AUH vedr. arbejdsmiljøorganiseringen  
På baggrund af det til mødet vedlagte bilag blev følgende aftalt forud for 
samarbejdsaftalens planlagte behandling af aftalen i AUHs arbejdsmiljøud-
valg d. 11. juni 2015: 
- Tina Bach Aaen indsætter formulering vedr. brugen af forskningslabora-

torier. 
- Jens Christian H. Sørensen fremsender forslag til formulering til indsæt-

telse i aftalen vedr. problematik med at AU-ansatte ikke er dækket i til-
fælde af beredskabsmeddelelser (efterfølgende er det afklaret at bered-
skab ifm brand ikke er en del af AUHs arbejdsmiljø, så problematikken 
forfølges på anden vis). 

- Den reviderede samarbejdsaftale sendes rundt til godkendelse hos 
LAMU-medlemmer inden den behandles på møde d. 11. juni. 
 

5. Arbejdsmiljøstatistikker (bilag) 
Ud fra fremsendte bilag blev det bemærket, at sygefraværet generelt er lavt 
(med undtagelse af AU-administrationen), men at en del af forklaringen for-
mentlig kan være, at ikke alle får meldt fraværet ind. 
 

6. Opfølgning vedr. Psykisk APV (bilag) 
Ud fra det vedlagte bilag vedr. psykisk APV blev det diskuteret hvorvidt, der 
skulle indsendes kommentarer til FAMU’s forslag til afrapportering til vicedi-
rektøren for HR/HSU/HAMU. 
Som opfølgning af den psykiske APV har FAMU sat fokus på nærværende le-
delse og individuel stress. Der er igangsat lokale initiativer, som har foranle-
diget en positiv udvikling. 
Det blev dog af Zahra Partovi Nasr påpeget, at der fortsat vil være behov for 
at være opmærksom på og igangsætte forebyggende aktiviteter i regi af 
LAMU. 
 

7. Opfølgning vedr. Biosikring 
Per Højgaard Christiansen tilkendegav, at han har fremsendt et svar til Tina 
Bach Aaen vedr. Biosikring, hvoraf følgende to forhold bl.a. berøres: 
- Afklaring af om der er brug for en biosikringsansvarlig 
- Der skal udsendes en mail til arbejdsmiljørepræsentanterne vedr. kemi-

kalier. Herefter skal der følges op ud fra indkomne svar. 
 

8. Evt. 
Fysisk APV: Efteråret 2015 (HAMU går i gang). 
Psykisk APV: Forår 2016 
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Punkter til kommende LAMU-møde: 

 Hjertecentret var ved at oprette en e-læringsgruppe for instituttets 
sekretariat samt medarbejder i Kælderen og på Påskehøjgaard. LAMU 
finder det naturligt, at det fremover hører under det ny Hoved-Hjerte-
Center. Det aftaltes af Jens Christian H. Sørensen tager det op med 
centerledelsen og at det sættes på som punkt til det kommende 
LAMU-møde. 

 Opfølgning på Samarbejdsaftale mellem IKM og AUH vedr. arbejdsmil-
jøorganisationen. 

 Opfølgning på regionshospitalernes rolle i arbejdsmiljøorganiseringen. 

 Kommende møde: 14. september 2015 kl. 10-11 (Mødelokale 1, 
bygn. 1, etage 1, INCUBA, Skejby). 

 
  

 


