INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde
Dato: Mandag den 14. marts 2016 fra kl. 13:00 – 15:00
Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler,
Dorthe Caroline Riishøj, Erik Østergaard Jensen, Jens Stougaard, Karen Margrethe Nielsen, Margit
Skriver Rasmussen, Maria Vinther, Mogens Duch, Niels Sandal, Per L. Gregersen, Pernille Rimmer
Noer, Rikke Jespersen, Susanne Vends, Tania A. Nielsen, Tetyana Klymchuk, Ulla Birk
Henriksen(Ref.) og Ove Fjordside(ST byg.)
Afbud fra: Dorthe Bødker Jensen, Lis Bagnkop Holte, Magdalena Pyrz, Michael Bjørn
Punkt
Referat
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
På grund af afbud fra Line Dvinge, er Ulla B. Henriksen referent
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Godkendelse af referat fra mødet den 18. december 2016
Referat godkendt
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ST Bygningsservice
Orientering fra Ove Fjordside:
Der vil ske en omorganisering i ST BYG, alle medarbejdere skal have
spidskompetencer, Bent Lorenzen melder ud, når alt er på plads.
René Nielsen vil fortsat have ansvaret for Biokæden, bygning
1130/1131/1134. Peter Kithler er fortsat ansvarlig i Forskerparken.

Ansvarlig

Ventilationstest i forbindelse med omlægning af CTS system i FP sat til
3 timer, varede 10 min. Er det ikke muligt at indsnævre tidsplanen ved
sådanne udmeldinger? Ove Fjordside går tilbage med forespørgslen.

Ove Fjordside

Ved arbejdsmiljøgennemgang i FP er man blevet opmærksom på, at
telefonerne på gangene ikke virker. Ove snakker med de ansvarlige,
og telefonerne vil blive fjernet.

Ove Fjordside

Der er fortsat uklarhed om hvilke alarmer der virker på gangene i FP.
Arbejdsmiljøfolkene i FP vil gå dem igennem sammen med ST BYG.

AMR i
Forskerparken

Anni Christensen nævnte at det vil være hensigtsmæssigt at rygerne
ikke skal ryge ved bagindgangen, luften går direkte i luftindtaget til
kælderen/resten af bygningen. Ove undersøger sagen
Ove Fjordside
Biokædens AMR’er ønsker også at få fjernet rygerne fra indgangen til
affaldsrummene i 1135, det er ikke sikkert at have dem stående der,
hvis der går ild i askebægeret, når der er opmagasineret så meget
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brandbart materiale. Ove Fjordside går videre med det.
Ove Fjordside
Mogens Duch kunne fortælle, at ombygningen af Biokæden
1130/1131 er udsat til start 2017 pga. manglende personale i
Byggestyrelsen, som delvis skal flytte fra København til Skanderborg.
Der er dog styr på fordelingen af de forskellige midlertidige
laboratorier, cellelab o.sv..
Byggeudvalget har haft møde med Bent Lorentzen vedr. det videre
forløb, og er generelt tilfreds med Bents måde at håndtere
ombygningen på.
Mogens kunne fortælle, at Bent planlægger snarest at ansætte en
mand til at starte på dialogen vedr. ombygningen af Kommune
Hospitalet, når det rømmes i 2019.
Erik Ø. Jensen udtrykte tilfredshed med dette, men mente også man
skal vente på den endelige godkendelse i Universitetsledelsen.
Parkeringsbegrænsningerne ved Biokæden begynder den 15. marts
2016. Der vil dog først blive uddelt bøder fra den 1. april 2016
Der er dog endnu ingen afklaring på hvordan udefrakommende
håndværkere og gæster skal opnå tilladelse til at parkere
Ang. vandprøver i FP og Biokæden, så har Bent aftalt med Erik Ø.
Jensen, at der vil blive taget nye prøver. Erik følger op på sagen
Erik Ø. Jensen
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Status på fysisk APV
Status på arbejdet med den fysiske APV er at både afdelingerne i
Biokæden og Foulum er færdig med at løse sagerne. I Forskerparken
mangler ca. 10 sager en løsning. Niels Sandal og Erik Ø. Jensen løser
de resterende i fællesskab.
Da det desværre ikke var muligt at få kontakt til Flakkebjerg via
videolink til dette møde, følges der op på status på deres APV ved
næste møde.
Punkter til dagsordenen fra den Årlig Arbejdsmiljødrøftelse
1. Evakuering
I rundsendt skrivelse fra ST FAMU opfordres alle institutter på ST til at
afholde evakueringsøvelser, gerne med inddragelse af den
evakueringsansvarlige på AU, Anders Moestrup.
Biokæden har planlagt evakueringsøvelse til den 6. april kl. 13.30.
Erik opfordrer FP til at få planlagt en øvelse, ansvarlig er Niels Sandal.
Siden sidst
Ulla B. Henriksen orienterede om en lidt ”speget sag” fra Biokæden
hvor Anni Hangaard Andersen (fra LGR gruppen) har oplevet, at
indblæsningsluften på hendes kontor lugtede af phenol.

Line L. Dvinge

Niels Sandal
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Et større detektivarbejde har været i gang med stor hjælp fra René
Nielsen fra ST Byg. Der blev fundet adskillige huller i rørene i 1131,
blandt andet i samlingen under Annis kontor og på 6. sal under taget.
Det er dog stadig uklart hvordan indblæsningsluft kan blive blandet
med luft fra sterilbænke/stinkskabe. En meget utryg situation for de
berørte medarbejdere.
Arbejdsmiljørepræsentanterne i Biokæden følger sagen tæt, for at se
om det kan opklares hvad der forgår. Medarbejderne på etagen er
blevet bedt om at skrive ned hvis de oplever lugtgener eller andet.
Anni har indgivet en arbejdsskade anmeldelse (står dog ikke under
meddelelser, da den er gået forbi Line Dvinge og direkte til Roskilde).
AT har igen besøgt FP, og denne gang var de meget tilfredse, så stedet
er godkendt med en grøn smiley, og vi ser dem først igen om ca. 5 år.
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Meddelelser
1.

Varsling om tilsyn fra Miljøstyrelsen af mail den 14. januar 2016.
Tilsynet omhandler lab. id 220 175, Gustav Wieds Vej 10C. Besøget
finder sted den 18. marts 2016, de relevante personer er
underrettet.

2.

Anmeldelse af arbejdsulykke den 18. januar, hvor en person under
pakning af nogle rør spilder NaN3 0,5 mol ud over venstre hånd, da
et af rørene ikke lukker tæt. Skaden bliver behandlet efter anvisning
fra Giftlinjen. Skaden er anmeldt.

3.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 111, 113, 115,
116 og 120 i bygn. 1120 i uge 19-20 på grund af øvelser i Almen
molekylærbiologi. Ansvarlig kursusleder Magdalena Pyrz

4.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 111, 113, 115,
116, 120, 223 og 225 i bygn. 1120 i uge 7-9 på grund af øvelser i
Eksperimentel molekylærbiologi. Ansvarlig kursusleder Magdalena
Pyrz

5.

Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 212, 223 og 225
i bygn. 1120 i uge 21 på grund af øvelser i Molekylærgenetik.
Ansvarlig kursusleder Bo Thomsen

6.

Efter forespørgsel fra FAMU vedr. Forebyggelse af ensidig gentaget
arbejde (EGA), er notat fra MBG sendt den 29. februar 2016 til
Jørgen Jespersen. Notatet indeholder vurdering af problemets
omfang på MBG, og beskrivelse af initiativer for at afhjælpe
problemet.
Notatet er udarbejdet af Erik Ø. Jensen, Dorthe C. Riishøj, Dorthe B.
Jensen og Line. Dvinge

Ulykker og nærved ulykker
Maria Vinther kunne fortælle om to ulykker i Plantegruppen i FP,
anmeldelser er indgivet.

AMR i Biokæden
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I den første vælter et kemikalie ud på gulvet, det bliver tørret op med
rette udstyr på, handsker og maske.
I den anden får en studerende chloroform/isoamylalkohol i øjet, ved
arbejde i stinkskab. Øjet skylles og hun er forbi skadestuen, alt er ok.
Her opstår en diskussion om stinkskabsåbninger, og om at være alene
i lab efter lukketid.
I diskussionen kom der eksempler på studerende/ansatte der kører
meget lange forsøg over flere dage, og mange gange er de her helt
alene om aftenen/natten.
Erik Ø. Jensen synes ikke at dette er hensigtsmæssigt, og vil gerne
have besked om hvilke studerende/ansatte det drejer sig om, og han
vil derefter tage kontakt til de pågældende gruppeledere. Punktet
sættes også på dagsordenen til næste gang.
Farlige opladere til Mac-produkter kan udskiftes ved ST IT før ultimo
april. Erik Ø. Jensen undersøger med AU IT, hvilke opladere der er tale
om og udmelding vil komme i nyhedsbrevet.
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Nye tiltag
Vejerummet i FP, bygning 3131, 1. sal er nu funktionsdygtigt.
Giftskabs kapacitet bør dog udvides, da der ikke er plads til alle de
grupper der har behov for at bruge rummet. Erik Ø. Jensen
undersøger muligheder for at øge kapaciteten.
Phenol opbevaring, bør stå på køl med udluftning.
Det er dog muligt at have dem i alm. køleskabe, der skal dog være lås
på. Dorthe C. Riishøj undersøger om der kan laves et udbud på denne
type køleskabe, da det normalt ikke er muligt at købe køleskabe med
lås, kun frysere.
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Næste møde
Starten af juni, Line Dvinge indkalder
Eventuelt
Anna Marie Nielsen går på barsel i midten af april, Karen Margrethe
Nielsen og Susanne Vends dækker hendes område.
Mødet sluttede 14:15

Erik Ø. Jensen/
Line Dvinge

Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen

Dorthe C. Riishøj

Line Dvinge

