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Dagsorden 
 

1. Meddelelser 

 Efter renoveringerne mangler der generelt brandudstyr nogle steder. Det er 
Bygningsservice, der skal sørge for at bestille det ved Falck. Medlemmerne af IFAs 
arbejdsmiljøorganisation vil undersøge, hvor brandudstyret mangler og melde det ind til 
sekretær Grete Flarup, som udarbejder en mangelliste til BYG. 

 Der er indkøbt gasmonitorering, men udstyret er endnu ikke leveret. Firmaet kontrollerer 
og tester i begyndelsen af 2016, og der vil blive etableret en årlig servicekontrakt. 

 Der er monteret nye byggestrømstavler stort set overalt. 
 

  
2. Arbejdsmiljøet det seneste år 
 a.  Arbejdsulykker og sygefravær 
  Arbejdsulykker: En medarbejder har været ude for et mindre uheld. Vedkommende fik lidt 

ethanol i øjet. Det bliver derfor indskærpet, at der skal forefindes øjenskyl og 
sikkerhedsbriller på laboratorierne og man vil henstille til at der bruges værnemidler, selv 
hvis man skal rense små ting.  

  Sygefravær: Sekretariatslederen fremlagde sygestatistik, der viser at der er meget få 
sygedage på instituttet.  

 b.  Steder eller arbejdsmetoder der udgør en risiko for arbejdsmiljøet? 
  Se 2 a. Der står mange kasser i gangene; der vil blive rundsendt en mail for at bede folk 

fjerne overflødige ting på gangarealerne. 
 c.  Fysisk APV 
  Loddeudsugningen på elektroniklaboratoriet virker ikke optimalt, og det samme gør sig 

gældende i 1523 i driftsgruppen. Der vil blive rettet en samlet henvendelse til BYG om 
hængepartier efter renoveringen, og dette bliver et af punkterne.   

  Handleplan for den fysiske APV er næsten færdig, punkter der er BYGs ansvar bliver 
samlet og videresendt.   
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 Gennemgang af de enkelte ansvarsområder: 

 Kemikaliesikkerhed (Jacques Chevallier og Folmer Lyckegaard) 
 Der vil blive udført opsøgende arbejde, dels for at se om der står kemikalier, hvor de ikke 

bør stå, dels for at registrere og bortskaffe kemikalier, der ikke bruges.. Endvidere vil man 
se på, om loven bliver overholdt.  

 Strålingssikkerhed (Niels Hertel og Søren Pape) 
 Intet. Der kommer en udsigtsplatform, så man kan se ind til ASTRID 2. 

 Lasersikkerhed (Michael Drewsen og Steen Brøndsted Nielsen) 
 Intet. 

 Maskin- og elsikkerhed (Claus Grosen og René Warthoe) 
 Det er et mål at få godkendte byggestrømstavler til anvendelse på hele instituttet. 
 Kontorsikkerhed (Ruth Laursen og Grete Flarup) 
 Intet. Alt er opsamlet i den Fysiske APV.  
 

 
3. Det seneste års samarbejde om arbejdsmiljø 
 a.  Status for samarbejdet (struktur, form mm) 

Institutlederen prioriterer at vi har en fælles forståelse for alle aspekter af sikkerhed. 
 b.  Hvordan håndterer vi arbejdsmiljøproblemer 
  Arbejdsmiljøproblemer forsøges løst straks, og der opfordres til, at man henvender sig til 

ledelsen for løsning af opståede spørgsmål. 
  Alle medarbejdere bør være obs. på arbejdsmiljø. 
 
 
4. Arbejdsmiljøet det kommende år 
 a.  Nye opgaver/ændringer der påvirker arbejdsmiljøet? 
  Intet. 
 b.  Nye mål 
  Gasmonitoreringen skal implementeres i lokaler, hvor det er nødvendigt. 
 
5. Samarbejdet fremover 
  Mødestruktur bibeholdes som den er, idet alle finder den tilfredsstilende. 
 
 

6. Eventuelt 
     Intet.  
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