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Dagsorden 

 
1. Meddelelser 
 Ændringer i arbejdsmiljøorganisationen 
 Arbejdsmiljøudvalget: Claus Grosen er udpeget som formand og daglig leder. 
 Maskinsikkerhed og elsikkerhed er slået sammen til Maskin- og elsikkerhed. 
 Besøg af arbejdstilsynet 

a. Påbud 

 Ved Arbejdstilsynets besøg 7. april 2014 fik instituttet påbud om at montagebordene i bygning 

1523, lokale 2-13 er let indstillelige, da de anvendes af skiftende personale til skiftende opgaver. 

Problemet er løst. 

b. Vejledning 

 Ved Arbejdstilsynets besøg blev der vejledt om løft af dunke i værkstedet. 

 Problemet er løst. 

c. Stiger 

 Ikke alle stiger i kælderen er godkendte, derfor skal de tjekkes for slitage og om nødvendigt 

udskiftes. 

d. Kabler på gulve 

 Der må ikke ligge kabler på gulvene ved studie-/bordmiljøer. Der bliver sat sedler op, om at de 

studerende ikke må have kabler på gulvet.  

 Besøg af brandmyndighederne 
 Branddørenes lukkemekanisme må ikke blokeres. Der må ikke sættes kiler eller stole i 

klemme for at holde dørene åbne. Det har været en ekstrem ombygningsperiode, derfor har 
der siddet mange kiler i klemme. 

 
2. Abejdsmiljøet det seneste år 
 a.  Arbejdsulykker og sygefravær 
  Der er personer der har været lige ved eller er gået ind i glaspartiet i 1525-626. Glasset vil 

blive udsmykket for at forebygge ulykker. 
  Der skal evt. sættes plaststrimler op på kanterne i ophænget i Ionfældelaboratoriet. 
 b.  Steder eller arbejdsmetoder der udgør en risiko for arbejdsmiljøet? 
  Gennemgang af de enkelte ansvarsområder: 

 Kemikaliesikkerhed (Jacques og Folmer) 

Folmer orienterede om gasser på IFA og uddelte en liste over hvilke gasser der er 

hvor på IFA og ISA, en oversigt over ”gamle” faresymboler og nye CLP-

piktogrammer samt en skrivelse omkring brugen af CO (alle 3 er vedhæftet 

referatet). Kemi-lab og AMS skal midlertidigt flytte til 4. og 5. sal. Der er 

punktudsug i 1525-515, derfor vil Lars tage sig af at lokalet bliver ryddet asap. 
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Brandbare gasser laver eksplosiv atmosfære hvis de slipper ud; der kan være 

problemer, hvor der opbevares brint; i en af grupperne er der en meget giftig gas; 

mange små flasker er for gamle, og der arbejdes på at bortskaffe dem; det er 

forbudt at fylde om på mindre flasker; mange gasser kan købes i små flasker; hvis 

det er hensigtsmæssigt at gøre som vi plejer, må IFA betale for at få det godkendt. 

Der skal etableres en detektor ved tandemen og på 4. sal (bygn. 1522). Der skal 

straks købes 2 sensorer til SF6-gasserne- 

 Strålingssikkerhed (Niels og Søren) 

Reviderede betingelser for ASTRID 1 og 2 er sendt til myndighederne. 

 Lasersikkerhed (Michael og Steen) 

Intet. Der er skilte, lamper og foldere. 

 Maskin- og elsikkerhed (Claus og René) 

Man må ikke selv foretage stærkstrømsarbejde på primærsiden af stik/kontakter. 

Man skal være obs på at der skal tilkaldes elektriker. Bygningsservice gives 

besked. 

 Kontorsikkerhed (Ruth og Grete) 

Intet.  

 
3. Det seneste års samarbejde om arbejdsmiljø 
 a.  Status for samarbejdet (struktur, form mm) 
  Intet.  
 b.  Hvordan håndterer vi arbejdsmiljø problemer 
  Folk skal gøres opmærksomme på, at det er uhensigtsmæssigt at lave apv på fx en 

kontorstol. Det er en ting der kan og skal løses her og nu. 
 
4. Arbejdsmiljøet det kommende år 
 a. Nye opgaver/ændringer der påvirker arbejdsmiljøet? 
  Der vil stadig være larm og støv pga. ombygning. Man vil henstille til at der ikke larmes i 

eksamensperioderne.  
 b.  Nye mål 
  Der skal laves en folder vedr. gasser og måden at samle flaskerne på. 

Gassikkerhedsfolderen lægges på nettet. Alle gasser/kemikalier skal pt. Registreres i 
KIROS. 

  AGA: der bør være minimum 1 ekspert på IFA som kan undervise alle 
laboratorieansvarlige. 

 
5. Samarbejdet fremover 
 Mødestruktur mm 
  

6. Eventuelt 
 Arbejdsmiljøkurser – ingen skal på kursus i år. 
 Der blev spurgt efter, hvor der er Førstehjælpskasser og om man evt. kunne anskaffe flere. 
 
 
 
Claus Grosen/Grete Flarup 








