
 
 

 

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

6 december 2019 – 11:15-12:15 

Bygn. 1520-731 

 

Tilstede: Claus Grosen, Ulrik Uggerhøj, Katrine Vasegaard, Jesper Olsen, Mette Sand Kalaee, 
Michael Drewsen, Niels Hertel, Søren Pape, René Warthoe, Steen Brøndsted Nielsen 
 
Afbud: Grete Flarup  
 

Referent: Mai Korsbæk 

 

Referat 

 

1) Velkommen til Mai (Claus Grosen) 

2) Introduktion – Normer for det daglige arbejdsliv på IFA (Claus Grosen) 

a. Vedr. flugtveje: pt. ikke tilstrækkeligt ryddet, hvilket skal bringes i orden.  

i. Forslag til visualisering af flugtveje: markering på gulvet med selvlysende 

tape om flugtvej passage/retning.  

b. Ulykke med kran i 2019 har resulteret i at der indkøbes ny kran, der installeres i 

henhold til de generelle regler for sikkerhed.  

c. Brand/elsikkerhed – brand i laserlab i 2019 – problematisk da der ikke foreligger AU 

retningslinjer i forhold til elsikkerhed. Forslag: Formel godkendelse/rådsføring om 

fremtidige el installeringer ved Claus Grosen. Der formuleres retningslinjer for denne 

procedure/indføring med accept fra Elektronik afdeling.  

d. Gassikkerhed: vigtighed ved at regelsæt overholdes – uheld sket ved udluftning af 

gas art, der resulterede i at flere håndværkere endte til tjek på hospitalet.  

e. Kemikaliesikkerhed: Udarbejdelse af ny fomular ” Declaration of Contamination” 

aflevering af pumper til Torben Hyltoft Thomsen ved udfyldning af formular. 

Formular kan bruges som logbog fremadrettet.  

f. Brand: bestilling af nye brandslukkere på gange og i phys. Auditoriet.  

 



 
 

 

3) Det forgangne år: status fra arbejdsmiljøgrupperne (Eks. Skitsering af 

arbejdsmiljøudfordringer, f.eks. sygefravær eller ulykker?  

Steder eller arbejdsmetoder, der udgør en risiko for arbejdsmiljøet? Hvad virker positivt på 

arbejdsmiljøet? Situationer, hvor vi har manglet viden om arbejdsmiljø?) 

a. Maskin- og elsikkerhed (Claus Grosen) – vigtigste emner allerede præsenteret ved 

introduktion. Der arbejdes fortsat videre på elsikkerhed.  

b. Kemikaliesikkerhed (Jesper Olsen) 

i. Nye regler fra arbejdstilsynet vedr. arbejdet med stoffer og materialer fra juni 

2019. Fokus på risikovurdering, alle ansatte skal kende til kendte farer og 

risici ved arbejdet med farlige stoffer og materialer. Forslag: De enkelte 

laboratorieledere er ansvarlige for udførelse af risikovurderinger og 

instruktion. AMO (Mette Sand Kalaee og Jesper Olsen) står til rådelighed 

med gode råd og vejledning (skabeloner, hvor finder jeg information mv) 

ii. En sektion på hjemmesiden med adgang kun for medarbejdere hvor 

vejledninger, risikovurderinger mv kan uploades. 

iii. Tilsyn i laboratorierne i Maj – Juni 2020. 

iv. Oprettelse af en funktionsmail til kemisikkerhed 

c. Strålingssikkerhed (Niels Hertel) 

i. Nye bekendtgørelser/krav hvor godkendelse snart foreligger – alt vel vedr. 

strålingsikkerhed.  

d. Lasersikkerhed (Michael Drewsen) 

i. Ingen ulykker – studerende introduceres med introforelæsning om 

lasersikkerhed på 2 år, før der arbejdes med laser i praksis.  

e. Kontorsikkerhed og psykisk arbejdsmiljø (Katrine Vasegaard) 

i. Vedr. kontorsikkerhed, så har der i 2019 været en ergoterapeut på besøg for 

at lave ergonomiske vurderinger af kontorarbejdspladser på instituttet. Grete 

Flarup har været på Ergonomikursus.  

ii. Vedr. psykisk arbejdsmiljø: Katrine Vasegaard, Anders Damgaard og Grete 

Flarup har været på kursus omhandlende mobning og krænkende adfærd.  

4) Det kommende år 

a. Arbejdsmiljøtilsynet på besøg i 2020 (Claus Grosen) 



 
 

 

i. Følgende områder skal skærpes – generel oprydning rundt i laboratorierne, 

klar definering af flugtveje med tape på gulvene, elsikkerhed bringes i 

orden.  

b. Ansvar og kommunikation (Claus Grosen) 

i. IFA infomøde med relevant viden fra arbejdsmiljøudvalget i det nye år, 

herunder igangsætning af de fremadrettede procedure og gennemgang af 

regler (vedr. kemikaliesikkerhed fra arbejdstilsynet).  

5) Evakueringsøvelse (Katrine Vasegaard) 

a. Varsling i starten af det kommende år (2020) 

6) Kompetenceudvikling (Katrine Vasegaard) 

a. Alle ansatte opfordres til at tage på et førstehjælpskursus 

b. Mette Sand Kalaee skal på et kursus om sortering af container affald.   

 

 

 
 

 
 


