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Referat: 
 

1) Introduktion og året der gik på IFA (Claus Grosen) 
• Rikke er AM-repræsentant for kontorsikkerhed og psykisk arbejdsmiljø, mens 

Mette er på barsel. 
• Heine overtager efter Niels, når han stopper til nytår. 
• Nærved-ulykke i kælderen, hvor en medarbejder var tæt på at få den store 

port, som der bruges til varelevering, ned over sig. 
• Alarmen blev udløst da iltniveau faldt pga. for meget kvælstof i et laboratorium. 

Alle folk kom ud. 
 

2) Sygefravær, arbejdsulykker og psykologordning (Katrine Vasegaard) 
• Sygefravær: 2,1 sygedag pr. medarbejder for Q1-Q3 i 2020 (2,2 i Q1-Q3 i 2019) 

og 0,9 sygedag pr. medarbejder, hvis vi kun ser på korttidssygefravær (1,5 i Q1-
Q3 i 2019). Gennemsnittet på NAT er i samme periode 2,7 og 1,2 (korttidssyge-
fravær), så IFA’s ligger lavere. 

• Arbejdsulykker: 0 for Q1-Q3 i 2020 (2 i Q1-Q3 i 2019) 
• Psykologordning: 1 for Q1-Q3 i 2020 (5 i Q1-Q3 i 2019) 

 
3) Status fra arbejdsmiljøgrupperne 

a. Maskin- og el-sikkerhed (Claus Grosen) 
o Ift. el-sikkerhed er Claus i samarbejde med Elektronikværkstedet ved at 

lave en gennemgang af folks ting i laboratorierne. Forslag: Elektronikaf-
delingen skal stå for indkøb af kabler m.m. Dette skal ses som et ser-
vicetilbud.  
Der er intet at bemærk ift. maskinsikkerhed 
 

b. Kemikaliesikkerhed (Jesper Olsen) 
o Folmer er gået på pension, og Jesper og Mette har overtaget hans op-

gaver ift. kemikaliesikkerhed. Der har bl.a. været fokus på, om IFA op-
bevarer fosfin ordentligt. Der har været en ekstern konsulent på for at 
hjælpe med det, og der skal på sigt laves et opbevaringsdepot. Der har 
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været ansat en medarbejder, som skulle registrere kemikalier og sikre, 
at de opbevares ordentligt. Pga. Corona-hjemsendelse og sygemelding 
udestår der stadig meget arbejde på den front. Det nye system for regi-
strering af kemikalier hedder AlphaOmega (man skal bruge AU-id og 
AU-password), og systemet kan bl.a. bruges til registrering af, hvordan 
kemikalier opbevares, og der kan udprintes etiketter til kemikalier. Je-
sper og Mette har været i gang med at registrere kemikalier i værkste-
derne, og derefter tager de forskningsgrupperne én ad gangen. Regner 
med, at det er udrullet i løbet af 2021. Forslag: en ”kemisikkerheds-
dag”’. 
 
 

c. Strålingssikkerhed (Niels Hertel) 
o Heine er godkendt som strålingskoordinator, så han kan overtage 1/1 

fra Niels. 
 

d. Lasersikkerhed (Michael Drewsen) 
o De studerende introduceres til lasersikkerhed på 2. år.  

T.o.: Nyt laserlaboratorium er under etablering (Simon Wall) i 1522-
311. 
                

e. Kontorsikkerhed og psykisk arbejdsmiljø (Katrine Vasegaard) 
o Fysisk AM på kontorerne: Vi har møbler på lageret. Hvis særligt behov 

for f.eks. speciel stol, så køber vi den ind. Kan evt. tage sin kontorstol 
og skærme fra IFA med hjem, nu flere skal have en hjemmearbejds-
plads i en længere periode 

o Psykisk AM: Pga. corona er der folk, der er utrygge ved at komme på 
IFA (pga. de selv eller pårørende i risikogruppe). Andre finder det 
svært/demotiverende at arbejde hjemmefra, og når man så er på IFA, 
er der også færre kolleger at være sammen med. Folk skal sige til deres 
nærmeste leder, hvis de er utrygge/demotiverede, og så skal der laves 
særlige aftaler med dem. 

4) Det kommende år 
a. Intro af studerende og nye medarbejdere (Claus Grosen) 

o Hvordan får vi introduceret studerende og nye medarbejdere bedst 
muligt til laboratoriesikkerhed? En folder, der hænger ved hvert lab. 
om, hvem man skal have fat i? Info om kendskab til værkstederne? ½-
årligt kursus til de forskellige typer sikkerhed? Intro-film? Obligatorisk 
kursus for at kunne benytte lab.? Claus og Katrine tænker over et kon-
cept. 
 

5) Fast arbejdsmiljø-/sikkerhedsdag i januar? (Katrine Vasegaard) 
• Når arbejdet med kemikaliesikkerheden på IFA er kommet lidt mere på plads, 

indkalder vi til et AM/sikkerhedsmøde, som er obligatorisk for alle medarbejde-
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re. 1 time ligesom sidste år i januar. Det bliver i slutningen af marts/starten af 
april. 

 
6) Evakueringsøvelse? (Katrine Vasegaard) 

• Husk, vi har et hængeparti, der hedder en evakueringsøvelse på IFA. Vi havde 
planlagt at gøre det i 2020, men det forpurrede corona. Vi håber, det kan lykkes 
i 2021. 

 
7) Evt. 

• Katrine: IFA skal lave en APV om hjemmearbejder under covid-19. Det er be-
sluttet af AU, men IFA har frihed til at udforme som vi vil. Nærmere tilgår, når vi 
får flere oplysninger. 

 
 
 


