INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde
Dato: mandag den 1. juni fra kl. 13:00 – 15:00
Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler,
Dorthe Bødker Jensen, Dorthe C. Riishøj, Erik Østergaard Jensen, Jens Stougaard, Karen Margrethe
Nielsen, Lis Bagnkop Holte, Magdalena Pyrz, Margit Skriver Rasmussen, Maria Vinther, Michael
Bjørn, Mogens Duch, Niels Sandal, Per L. Gregersen, Rikke Jespersen, Sanne N. Andersen, Susanne
Vends, Tania A. Nielsen, og Ulla Birk Henriksen
Ove Fjordside(ST byg.) og Line L. Dvinge(referat)
Afbud fra: Anni Hangaard Andersen, Tetyana Klymchuk og Jens Stougaard
Punkt
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Referat
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Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts
Godkendt
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ST Bygningsservice v. Ove Fjordside
Ulla B. Henriksen vil gerne vide, om vi kan råde over samme
opbevaringslokaler i 1135, efter renoveringen af bygningerne er
afsluttet. Erik Ø. Jensen tjekker med Bent Lorenzen at det forholder
sig sådan.

Ansvarlig

Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen informerede om tidsplanen for renoveringen af
bygningerne i Biokæden(1130-1131). Ifølge planen går arbejdet igang
med 1131 i foråret 2016, og med 1130 i efteråret 2016. Erik har bedt
sektionskoordinatorerne melde tilbage med en oversigt over hvor
meget personel der skal være plads til og hvilket udstyr der er brug for
ved genhusning. Mogens Duch mindede om, at det er vigtigt at være
ekstra opmærksom på at der er specielle hensyn i forhold til cellelab,
og hvilke typer celler der arbejdes med. Også i forhold til det klasse 2
lab. som er i Biokæden.
Omkring den igangværende sag med prøver der blev taget af vandet i
Forskerparken og Biokæden, så kunne Niels Sandal fortælle, at han
tog det op på et møde med Bent Lorenzen. Han har sendt ham listen
over hvilke prøver der var taget hvornår, Niels har dog ikke fået svar.
Erik Ø. Jensen rykker Bent udfra listen fra Niels. Mest relevant i
forhold til prøverne fra Forskerparken, da problemet løser sig ved
renoveringen i Biokæden.
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Alarmer i Forskerparken v. Margit Skriver
Margit Skriver efterspurgte hvilke alarmer der er i Forskerparken, og

Erik Ø. Jensen
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en instruks i hvordan man skal forholde sig hvis alarmen lyder.
Anna Marie Nielsen har sat skiltning ved alarmerne, men beder om at
der bliver tjekket i alle bygninger.
Der er i øjeblikket ingen røg- eller brandalarmer i Forskerparken. Da vi
ikke ejer bygningerne bliver det vanskeligt at få det installeret, uden
at vi skal betale.
Det blev aftalt at Anna Marie vil skrive en mail som instruerer i
hvordan vi skal reagere ved alarmer. Erik Ø. Jensen sender den ud, og
aftaler en dato med Peter Kithler hvor de kan blive testet. Et
sammenfald mellem de to, er ønskeligt.
På sidste møde blev det aftalt, at Dorthe C. Riishøj og Line Dvinge
skulle kontakte Ove Fjordside i forhold til hvordan vi skulle forholde os
ved hvilke alarmer. Det er dog faldet på plads i mellemtiden.
Hvis alarmen lyder er ventilationen nede i bygningen så skal lab.
rømmes og må først tages i brug, når ventilationen virker igen. Dorthe
spurgte Erik Ø. Jensen om, hvis alarmen lyder for rummet og vi får
tilbagemelding om at det er længerevarende, hvornår kan vi sende
folk der ikke har kontor arbejde hjem? Erik svarede, at for en kortere
periode må folk vente, men hvis det drejer sig om halve eller hele
dage, så kan man sende personale hjem.
I Biokæden er der god information fra René Nielsen om tidsplanen for
reparationen at anlægget, via højtalerne i bygningen. Erik vil bede
Bent Lorenzen om et tilsvarende system i Forskerparken.
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Opbevaring af kemikalier i tremmerummene i kælderen i
Forskerparken v. Niels Sandal
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at det er et problem at der bliver
opbevaret giftige stoffer i kælderrummene, de skal opbevares i
kemikalieskab. Niels opfordrer til at rummene bliver gennemgået af
grupperne. Det blev foreslået at ekstra opløsningsmidler måske kan
opbevares i Lipidgruppens container på parkeringspladsen. Niels
kontakter Anette Andersen med dette forslag.
Niels laver udkast til mail som Erik Ø. Jensen sender ud

Anna Marie
Nielsen /Erik Ø.
Jensen

Erik Ø. Jensen

Niels Sandal / Erik
Ø. Jensen

Erik fulgte op på det foreslåede vejerum i kælderen, som det vil koste
100.000 kr. at få tilstrækkelig ventilation etableret i. Da det er for stor
en udgift, er han på udkig efter et alternativ, og han foreslog et rum i
bygn. 3133. Niels vil undersøge rummet og vurdere om det er egnet
som fælles vejerum.
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Siden sidst
Anna Marie gjorde opmærksom på, at Peter Kithler har en måler til at
tjekke stinkskabe med, og siden vi skal gøre dette hver tredje måned,
ville det være hensigtsmæssigt at indkøbe to til instituttet. Erik Ø.

Anna Marie
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Jensen gav grønt lys for dette, så længe prisen ikke oversteg 2000 kr.
pr. stk.

Nielsen

Dorthe C. Riishøj skulle indhente tilbud på rengøring af stinkskabe,
men har ikke gjort dette, da det vil være omsonst i forhold til den
forestående renovering af Biokæden
Ulla B. Henriksen kunne informere om at de indkøbte ”hunde” er
ankommet i Biokæden.
Niels Sandal fortalte, at han stødte på flere grupper der brugte
diethylether på sin rundering, og han har hjemkøbt strips til at måle
peroxiddannelse med, og det skal tjekkes ved bortskaffelse.
Mogens Duch fulgte op på det møde der har været med Bent
Lorenzen, angående den mangelfulde rengøring i Biokæden og
Forskerparken. Bent Lorentsen erkendte at problemet lå ved ham og
at der var et ledelsesproblem. Der er blevet gjort noget ved
problemet, og der er blevet bedre.
Dog ikke Forskerparken hvor Margit Skriver havde flere konkrete
eksempler på problemet. Det blev aftalt at hun sender eksemplerne til
Anna Marie Nielsen som kontakter rengøringsselskabet.
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Meddelelser
1.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 111, 113, 115,
116, 120 i bygn 1120 i uge 18-20 på grund af øvelser i Almen
Molekylærbiologi. Projektansvarlig Torben Heick Jensen

2.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 111, 113, 115,
116, 120, 220, 221+223+225 bygn 1120 + bygn 1122 i uge 30-32 på
grund af Biotech Camp. Ansvarlig kursusleder UNF.

3.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne212, 213, 220,
221+223+225 bygn 1120 i uge 23-25 på grund af iNANO drug
delivery. Projektansvarlig Finn Skou Pedersen

4.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 212, 223+225
bygn 1120 i uge 20-22 på grund af øvelser i Molekylærgenetik.
Projektansvarlig Knud Larsen

5.

Varsling om tilsyn af brev fra Miljøstyrelsen den 29/4 2015. Tilsynet
omfatter projekterne ”Lokalisering og regulering af ribosomer og
proteinsyntesen” klasse 1 mikroorganismer+C.elegans (Lab id 226
637) og ”Anvendelse af nematoden C.elegans til at studere
checkpoint proteiners rolle i aldring og aldersrelaterede sygdomme”
klasse 1 mikroorganismer og C.elegans (Lab id 220 280). De
relevante personer er informeret.

6.

Afgørelse om Udvidelse af klassifikationtil genteknologisk arbejde
klasse 1 og planter af brev den 29/4 2015. Udvidelsen vedrører lab.
id 221 422

Anna Marie
Nielsen
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7.

Der er kommet en mail til alle i udvalget om processen omkring
fysiske og psykisk APV.

Erik Ø. Jensen foreslog at det ikke nødvendigvis var alle der behøvede
at deltage i både info. møder og kurser. Det blev diskuteret og
vedtaget at alle så vidt muligt deltog i info. møder, men kun to fra
hver afdeling i Aarhus og én fra henholdsvis Foulum og Flakkebjerg
deltager i kurset. Disse kan således fungere som superbrugere og
hjælpe og vejleder deres kollegaer. Navnene meldes ind til Line L.
Dvinge.
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Ulykker og nærved ulykker
Anna Marie Nielsen fortalte om en flaske indeholdende
ethidiumbromid som blev smadret. Det bliver fremover opbevaret i en
plastik flaske.
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Nye tiltag
Anna Marie Nielsen foreslog en form for smiley ordning i forbindelse
med den halvårlige sikkerhedsgennemgang, så forbipasserende kunne
se status på lab. uden at skulle nærlæse resultatet.
Mogens Duch argumenterede at det vil være bedre med opfølgning,
som det sker i Biokæden, efter ca. 14 dage. Dette blev vedtaget.
Karen Margrethe Nielsen foreslog at tilføje en linje på skemaet til
Sikkerhedsgennemgang for nye medarbejdere, om vedkommende var
blevet præsenteret for procedurer vedr. alarmer. Line L. Dvinge vil
sørge for dette.
Flere oplevede forvirring omkring brugen af KIROS som er blevet
større i forbindelse med integreret med Health. Erik Ø. Jensen
opfordrer til at kontakte Astrid Kühle som kan kontakte
Robert(programmør på KIROS) i samarbejde med Erik.
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Næste møde
Sidst i august eller starten af september.
Eventuelt
Michael Bjørn spørger om skabene i det forhåndværende planlagte
giftrum stadig skal bruges, da det ene er gået i stykker. De bliver så
man stadig kan bruge dem, så Michael vil reparere dem.
Mødet sluttede kl. 13:50

Line L. Dvinge

Line L. Dvinge

Erik Ø. Jensen

Line L. Dvinge

Michael Bjørn

