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LAMU-møde den 12. maj 2014 kl. 10.30-12.30 
 
 
Mødested: AUH Skejby, mødelok. 1B 
 
Mødedeltagere: 
Tina Bach Aaen (formand)  
Zahra Partovi Nasr  
Kristjar Skajaa  
Peter Hokland  
Per Højgaard Christensen  
 
 
Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  
Referat fra forrige møde og dagsorden godkendes 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat af 3. marts godkendt. 
 

3. Status på ekstravalg til arbejdsmiljøgrupperne  
Kræft og Abdominalcentret har fundet 2 medlemmer. 
Både Hjertecentret og Neourocenteret har gruppen på plads. 
Akutcentret mangler at finde 2 repræsentanter til gruppen. 
Det nuværende medlem på TNU har orlov, der skal findes én anden i den perio-
de.  
Skal være på plads inden sommerferien for alles vedkommende. 
Tina B. Aaen (TBA) har haft kontakt til Lars Asmussen (ved AU HR, Arbejdsmil-
jøenheden), han mener ikke vi behøver at afholde valg før til 1. februar 2015, men 
kan sende forslag ud om repræsentanter til LAMU, som skal godkende dem. Det 
blev aftalt at TBA sender mail til arbejdsmiljølederne, samt spørger de valgte om 
nogen er interesseret i at indgå i udvalget. 
 

4. Opfølgning på den årlige arbejdsmiljødrøftelse (bilag) 
TBA orienterede om at organisationen er på plads. 3 mangler at komme på det 
lovpligtige arbejdsmiljøkursus.  
Det er et krav fra AUHs side at alle, der arbejder på hospitalet skal have e-
læringskurser i Brandslutning og Hjerte-Lungeredning. Der er flere niveauer i 
Hjerte-Lungeredning, men hvilket niveau, man skal deltage i, afhænger af hvad 
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man arbejder med, f.eks. er man administrativ medarbejder eller sundhedsper-
sonale.  
TBA vil tale med Rikke Højbjerg, Fælles Akut Afdelingen og Teknisk afdeling, for 
at finde ud af hvad der skal til før vi kan komme i gang. 
Opfølgning til næste møde – hvad gør vi med ovenstående kurser 

 
Oprydning af farlige stoffer. Zahra Partovi Nasr (ZPN) kan ikke sige hvor langt vi 
er, hun kender ikke status på andre afdelinger end kælderen, hvor der er ryddet 
op i de farlige stoffer. 

 
Peter Hokland (PH) spurgte til status omkring samarbejdsaftale med AUH. Til 
dette sagde TBA at hun har møde i juni måned med AUH om udkast til aftale, og 
at det skal falde på plads i dette kalenderår. Vigtigt med klarhed hvis arbejdstil-
synet kommer på besøg.  

 
5. Drøftelse af opfølgning på APV-handleplaner  

Den fysiske APV  
Handlingsplan blev gennemgået.  
Ved sidste fysiske APV deltog kun nogen af afdelingerne under IKM, da distribu-
tionslisterne ikke fungerede. De vil være på plads inden næste APV. 
Generelt er der sket en opfølgning, men enkelte steder, primært Akutcentret 
mangler der den sidste opfølgning som de nye arbejdsmiljørepræsentanter vil 
blive bedt om at følge op på, når de er blevet valgt. 

 
Den psykiske APV - næste gang i efteråret 2016 
Enighed om at vi ikke skal gøre så meget lige nu. Instituttet ligger lavt i den psy-
kiske APV.  

 
    

6. Opfølgning på besøg fra Arbejdstilsynet  
Arbejdstilsynet har meldt tilbage at der ar i alt 10 tilsyn til IKM. Der er lige p.t. 
forsinkelser på tilsynene som løber i perioden fra marts og formentlig slutter i 
august. Der er p.t. tildelt i alt 4 grønne smiles.  
Påskehøjgård havde i forbindelse med de nye bygninger selv bedt om tilsyn, så 
nye lokaler, stalde er blevet godkendt. Senere har der været tilsynsbesøg, hvor 
der blev givet et straks påbud pga. manglende udsug i forbindelse med medicin-
optagningen. Der er nu etableret et udsug.  
   

7. Samarbejde med AUH 
TBA sagde at der er afholdt møde med AUH den 9. maj. TBA har holdt møde 
med Lone Kaiser og Lars Asmussen.  
Der er aftalt et møde i juni, hvor der skal ligge et udkast til aftale mellem AU og 
AUH. Det er vigtigt at der er en indgang for den enkelte medarbejder og at AU 
står ved deres ledelsesansvar.  
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Aftalen vil komme til at gælde alle hospitalsafdelinger. Tilbage vil der være nogle 
afdelinger, hvor der primært er AU-ansatte (kælderen, PHG, CFIN, GCP-
enheden). På de afdelinger, vil vores arbejdsmiljørepræsentanter skulle tage 
hånd om arbejdsmiljøet. 

 
8. Eventuelt  

Mødetidspunkt skæres ned til 1½ times varighed. 
  
Næste møde afholdes den 15. september 2014.  

    


