INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde
Dato: fredag den 18. december 2015 fra kl. 9:00 – 11:00
Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler,
Dorthe Bødker Jensen, Dorthe Caroline Riishøj, Erik Østergaard Jensen, Karen Margrethe Nielsen,
Lis Bagnkop Holte, Magdalena Pyrz, Margit Skriver Rasmussen, Maria Vinther, Mogens Duch, Niels
Sandal, Per L. Gregersen, Pernille Rimmer Noer, Susanne Vends, Tania A. Nielsen og Ulla Birk
Henriksen
Line L. Dvinge(referat)
Afbud fra: Rikke Jespersen, Tetyana Klymchuk, Jens Stougaard, Michael Bjørn og Ove Fjordside(ST
byg.)
Punkt
Referat
1
Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkt: 14A Nye stoffer
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Godkendelse af referat fra mødet den 15/8
Godkendt
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ST Bygningsservice
På grund af afbud fra Ove Fjordside, blev de fleste punkter udskudt til
næste møde.
Anna Marie påpegede, at vinduerne i Forskerparken bliver pudset fire
gange årligt, hvilket er unødvendigt, og det ville være et oplagt sted at
spare. Der var tvivl om, hvorvidt det er AU der står for den udgift, eller
om det er Incuba. Erik Ø. Jensen undersøger sagen.
Ang. rengøringen i Forskerparken, så har Peter Kithler været på runde
med lederen af rengøringen, for at høre efter tilfredsheden af
kvaliteten. De har ikke været alle steder, så Erik vil opfordre Peter til
at besøge alle bygninger
Magdalena informerede om at øvelseslokalerne 1120 – 1122 har fået
ny driftsinspektør, og de hører nu under Navitas
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Punkter til dagsordenen fra den Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Oversættelse af sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifterne er oversat til engelsk af Lisbeth Heilesen. De
er trykt og ligger i både Forskerparken og Biokæden. De kan desuden
downloades fra hjemmesiden.

Ansvarlig

Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen
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Sikkerhedsforskrifterne og vores hjemmeside har i øvrigt fået megen
ros ved det seneste besøg fra Arbejdstilsynet i Biokæden i oktober.
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Oplæring af nye studerende/medarbejdere samt varetagelse af
superbrugerfunktion af diverse arbejdsopgaver og Instrumenter. v/
Mogens Duch
Mogens foreslog at alle nye studerende og medarbejdere skulle
deltage i Magdalena Pyrz kursus i laboratorieadfærd. Magdalena
mente ikke, at kurset som er ment som et introduktionskursus til
arbejde i lab., har højt nok niveau til fx en post Doc. Hun påpegede, at
den lokale sikkerhedsgennemgang har større værdi, da det er muligt
at stille konkrete spørgsmål, og at der er større sandsynlighed for at
den nye medarbejde på denne måde føler ansvar for sikkerhed og
udstyr. Det blev vedtaget at fastholde denne praksis.
Ulla B. Henriksen nævnte, at ved gennemgang med nye begrænset
engelsktalende udenlandske medarbejdere, havde hun god erfaring
med, at bruge et medlem af staben fra samme nationalitet, som tolk.
Da der er få laboranter i Biokæden, gjorde Mogens opmærksom på, at
arbejdsbyrden ikke i alle tilfælde er ligeligt fordelt. Han så gerne, at
alle laboranter er bekendt med hvordan fællesudstyret skal bruges. I
det tilfælde skal alle nye brugere ikke altid henvende sig til samme
laborant, men kan spørge deres ”egen” i gruppen. Det blev vedtaget,
Mogens sender en mail til laboranterne og gruppeledere i Biokæden.
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APV
Status på APV arbejdet er, at i Biokæden, Flakkebjerg og Foulum er
der god opfølgning på arbejdet. I Forskerparken er der flere punkter
som Erik skal tage stilling til. Niels Sandal sender listen til Erik.

Mogens Duch

Niels Sandal/Erik
Ø. Jensen

Biosikringsansvarlig ved MBG? ST? v/Ulla Birk Henriksen
Ved bestilling af et stof der hører under biosikringsloven skal man
have en biosikringsansvarlig. Ulla blev opmærksom på
problematikken, da en post Doc i Biokæden forsøgte at bestille et stof,
som stod på listen.
Hun har undersøgt sagen, og vi har pt. ikke en biosikringsansvarlige på
ST. Da det skal være en person som et tæt på, i det faglige miljø, hvor
stoffet skal bruges, så skal vi have en ansvarlig på MBG. Claudia
Scheffler har indvilget i at tage det kursus, som uddanner hende til
biosikringsansvarlig. Punktet er også under behandling på FAMU
Indtil videre vil Claudia dække hele instituttet. Hvis behovet opstår,
kan der blive tale om at flere laboranter skal på samme kursus.
Vi skal på instituttet opstille interne regler for håndtering af disse

Claudia Scheffler
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stoffer, vi afventer udmelding fra FAMU

Dorthe B. Jensen

Regler for arbejde i et Ikke-klassificeret laboratorie v/Susanne Vends
Susanne havde lavet et oplæg til regler for arbejde i ikke-klassificeret
laboratorier. Oplægget blev gennemgået, og resultatet bliver
indarbejdet i sikkerhedsforskrifterne.

Line L. Dvinge /
Lisbeth Heilesen

Det blev desuden besluttet, at hvis man ønske at høre musik i headset
under arbejdet, så skal man af sikkerhedsmæssige årsager altid have
det ene øre fri. Dette gælder i alle laboratorier uanset klassifikation.
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Ventilationsalarmer Forskerparken v/Niels Sandal
Peter Kithler og Niels har testet rumventilationsalarmerne, og ikke alle
virkede, der har desuden været problemer med at bringe alarmerne til
standsning igen. Status er, at ST-byg venter på tilbud på, at få det
fikset. Herefter er der gennemgang igen. Erik kontakter Ove Fjordside
for at få en deadline på arbejdet.
Vandprøver
Erik har talt med Bent Lorenzen, som ikke kunne finde de prøver der
er taget tidligere, så Bent foreslog at tage nogle nye. Kontakt Anna
Marie Nielsen på mail, hvis du ønsker at få taget prøver. Hun samler
forespørgslerne sammen og Erik bringer dem videre til Bent

Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen

Siden sidst
Mogens fortalte, at ved besøg af Arbejdstilsynet i Biokæden i oktober,
var der stor ros til måden vi havde organiseret os på. De satte stor pris
på hjemmesiden og det var i det hele taget en positiv oplevelse.
AT havde været på besøg i 1120 hvor de ikke mødte en leder, de
kommer igen den 5. januar.
I forbindelse med begge besøg havde der været noget forvirring
omkring p-numre, Line Dvinge undersøger om p-numre er knyttet op
på adressen eller om det kan knyttes på institutter.
Anna Marie fortalte, at en nyansat laborant fra Dandrite som havde
problemer med at få adgang til Kiros. Erik kunne fortælle at der er
oprettet en halv yderligere stilling som ansvarlig for Kiros. Det er
tanken, at man vil finde en med kemiker baggrund som kan hjælpe
med stofferne.
Dorthe Bødker har talt med Jørgen Jespersen ang. et ønske hun har til
funktionaliteten i Kiros. Han har sendt en mail ud til flere institutter,
om der er nogle ønsker til systemet. Vi melder samlet ind, Dorthe

Line L. Dvinge
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modtager gerne ønsker til systemet.
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Dorthe B. Jensen

Meddelelser
1.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 111, 113, 115,
116, 120, bygn 1120 i uge 49-50 på grund af øvelser i Almen
molekylærbiologi. Ansvarlig kursusleder Magdalena Pyrz

2.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 212, 213, 220
221+223+225, bygn 1120 i uge 46-51 på grund af øvelser i
Molekylær cellebiologi. Ansvarlig kursusleder Peter Andreasen

3.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne
111,113,115,116,120, 221+223+225, bygn 1120 + 1122 i uge 42-44
på grund af ST praktik. Ansvarlig kursusleder Magdalena Pyrz

4.

Der er konstateret skimmelsvamp i omklædningsrum i 3131-0,
advarsel er sat på døren, og Incuba er informeret.

5.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokale 115 i bygn 1120 i
uge 45-48 på grund af øvelser i Eukaryote forsøgsorganismer.
Ansvarlig kursusleder Anni H. Andersen

6.

Besøg af Arbejdstilsynet i Biokæden den 26. oktober 2015,
besøgsrapporten siger, at de ikke har fundet forhold der giver
anledning til at foretage sig yderligere.

7.

Besøg af Arbejdstilsynet i Øvelseslokalerne den 9. november 2015,
vi var desværre ikke orienteret om det planlagte tilsyn, og da AT ikke
traf en daglig arbejdsmiljø leder, vil de komme tilbage på et senere
tidspunkt. Jørgen Jespersen vil aftale en nærmere dato med
Arbejdstilsynet.

8.

Anmeldelse af arbejdsulykke den 16. november 2015, hvor en
studerende ved et uheld får et par dråber Ethanol i øjet. Øjet skylles,
ingen varig skade. Skaden er meldt via den studerendes
forsikringsselskab.

9. Anmeldelse af arbejdsulykke den 30. november 2015, hvor en
person ved et uheld skærer sig med en skalpel. Han tager på
skadestuen og bliver syet med nogle sting, skaden er anmeldt.
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Ulykker og nærved ulykker
Se meddelelser.
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Nye tiltag
Maria Vinther demonstrerede med mødedeltagerne hvordan hun
hver mandag, onsdag og fredag laver gymnastik med alle
interesserede fra kl. 10:00-10:05 i kælderen i Forskerparken.
Dorthe Bødker fortalte om et initiativ de har startet i plantegruppen,
om at sortere plast affald. Dorthe informerer om det videre forløb,

Dorthe B. Jensen
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hvor hun er i gang med at undersøge om det er rentabelt på sigt.
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Nye stoffer v/Mogens Duch
Vi har fået tilsendt et brev til Biokæden og Forskerparken fra
Lægemiddelstyrelsen der beder os om at angive om vi bruger visse
bioaktive stoffer og mængden vi bruger. Mogens kontakter dem, for
at høre om der er en bagatelgrænse for mængden af stoffer vi skal
indberette.
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Næste møde
Februar / marts.
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Eventuelt
Niels Sandal opfordrer til, at vejerummet i Forskerparken tages i brug.
For nogle grupper, alt efter placering, vil det dog give mere mening at
bruge rummet i kælderen i bygning 3132.
Margit Skriver foreslår, at man kan indkøber et køleskab/fryser til
rummet, så man kan opbevare ting på køl og frost. Erik ser på sagen
Mht. rengøring af rummet så blev det diskuteret hvordan det bedst
blev gjort, og løsningen blev, at de grupper der bruger de to vejerum,
på skift står for rengøringen.
Ulla B. Henriksen opfordrede til at de særlig giftige stoffer købes i
ampuller med den ønskede mængde, så man slipper for at veje af.
Susanne Vends gjorde opmærksom på, at der ikke er meget ekstra
plads til kemikalieopbevaring i ”hendes” rum, Erik ser på rummet.
Dorthe Bødker nævnte, at med etableringen af fællesdrevet, er det
måske ikke længere nødvendigt, at Anette Kjems bruger tid på at
journalisere afgørelser fra AT, da de ligger på fællesdrevet. Der var
enighed om dette, Erik taler med Anette.
Der blev spurgt om planerne for evakueringsøvelse i Forskerparken.
Mogens Duch foreslog at det blev planlagt og håndteret af den lokale
AMR gruppe, som det er tilfældet i Biokæden. Det blev aftalt, Niels
Sandal indkalder til møde.
Erik takkede for indsatsen i det forgangne år, der var megen ros til
hele organisationen, som gør et stort stykke arbejde.
Mødet sluttede 10:26

Mogens Duch

Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen

Niels Sandal

