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Godkendelse af dagsorden - Blev godkendt 
 
1. Godkendelse af referat (bilag) 
Godkendte begge referater fra henholdsvis den 15. maj og 15. september, begge 2014 

 

2. Valg til AMO 
Arbejdsmiljøenheden på AU har spurgt Arbejdstilsynet (AT) om valget kan 
udskydes. Dette har AT sagt nej til, så der er valg den 1. marts 2015. Inden jul 
skal der gives besked om hvem der genopstiller eller opstiller, der skrives ud 
til alle. 

 
Status er at det fungerer ved DNC huset fungerer de andre steder skal de op-
fordres til at få det sat i struktur. TBA følger op. 

 
KS nævnte, at der skal være noget at holde møde om, fordi det er så integre-
ret på hospitalerne, og det klares i andet regi får arbejdsmiljøet lokalt ikke så 
meget opmærksomhed. TBA hører Jens Christian Hedemann om han på Le-
derforum vil fortælle om deres erfaringer. 

 
Hjemmeside om arbejdsmiljø på IKM (bilag) 
 

a) Statistik på hjemmeside vedr. arbejdsmiljø 
På statistikoversigterne kan man se at det er under Arbejdsmiljøgrupper 
hvor flest har kigget  

 
b) Hvad indeholder hjemmesiden: 

Mødedeltagerne fik en oversigt over hvilke links der er under punkt ”ar-
bejdsmiljø” på medarbejdersiden 
 

LAMU-møde den 18. november 2014 kl. 10.30-12.00 
 
Mødested: AUH Skejby, mødelok. 1A 
Mødedeltagere: 
Tina Bach Aaen (formand) (TBA) 
Zahra Partovi Nasr (ZPN) 
Kristjar Skajaa (KS) 
Peter Hokland (PH) 
Per Højgaard Christensen (PHC) 
 
Dagsorden 
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Og hvad bør hjemmesiden suppleres med (indsættelse af nedenstående link): 
 Kemikalie database  

 Miljøstyrelsens forside 

 
LAMU opfordres til at komme med flere forslag til indhold på hjemmesiden. 
Sendes til: dvc@clin.au.dk 

 
4. Arbejdsmiljørunderinger (bilag) 

Tilrettede eksempler til IKM vedlagt  

 

Hvis den daglige arbejdsmiljølærer skal rundt alle steder, vil det være meget 
omfangsrigt. Dette bør uddelegeres og tilrettes i tjeklisterne til arbejdsmiljø-
grupperne. 
 
Rundgang på laboratorierne: 
ZPN taler med Charlotte Brandt Sørensen om de håndhæver at instrukser er 
læst og underskrevet af medarbejderne. 
 
PHC nævnte at de ude på PHG afprøver alarmerne én gang årligt. 
 
PHC spurgte til om hvornår der er krav om man skal have lovpligtig uddan-
nelse. TBA spørge om dette. 
 
Der blev lavet rettelser i tjeklisterne. Bemærkningsfelt indsættes på alle ar-
bejdsmiljørundgangs papirerne. Inden næste møde skal alle gennemgås så 
de er tilrettet. 

 
5. Evaluering af personalepolitik 

TBA og ZPN var ikke med på det sidste FAMU møde, hvor man drøftede en 
evaluering af personalepolitikken, men der vil være mere på næste møde. 
Næste møde i FAMU er den 7. januar 2015. 

 
Birgitte Schlemmer fra GCP enheden og Kim Drasbek fra CFIN er indmeldt til 
arbejdsgruppen vedrørende evaluering af personpolitikken. 

 
6. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse (bilag) 

Den årligt arbejdsmiljødrøftelse blev drøftet på mødet. Sættes på dagsorden til næste 

møde, nu hvor alle bør overveje flere mål for 2015.  

 
7. Eventuelt 

I slutningen af oktober holdt instituttets arbejdsmiljørepræsentanter møde (ERFA). 
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