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Punkt
1. Godkendelse af dagsorden

2.

Referat

Ansvarlig

Godkendt
Godkendelse af referat fra mødet den
Godkendelse af referat fra 19122019
Godkendelse af referat fra 29042020
Begge referater blev godkendt

3.

ST Bygningsservice
Ove Fjordside orienterede om, at ST-Byg bruger meget tid på at åbne
døre og på at opsætte og opfylde sprit. Erik Ø. Jensen spurgte om,
hvilke formål Bygningsservice leverer sprit til. ST-Byg leverer sprit til
hænder og sprit til aftørring af overflader.
Spritten leveres til rengøringsafdelingen, som sørger for at fylde op.
Små spray-flasker kan rekvireres hos bygningsservice.
ST-byg leverer ikke sprit til brug på toiletter. MBG skal selv sørge for at
indkøbe og opfylde sprit til dette formål.
Erik Ø Jensen spurgte, om der er nyt omkring, hvornår dørene igen
åbnes. Der er forskellige aftaler på institutterne, Erik kontakter Bent
Lorenzen for at få åbnet interne døre på instituttet.
Anni Christensen foreslog, at ST-byg forsøger at finde håndsprit, der
ikke lugter. Det håndsprit, der er sat op nu, lugter meget ubehageligt
og kan være med til, at nogen vælger ikke at spritte deres hænder af.
Anna Marie Nielsen gjorde opmærksom på, at elevatoren i bygning
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3131 skulle have haft eftersyn i april. Ove er klar over det, der er aftalt
eftersyn.
Anna Marie Nielsen undrede sig over, at der bestilles tømrer udefra til
små opgaver, som sagtens kan løses lokalt, det er en dyr løsning. Ove
fortalte, at der for tiden mangler 3 mand i ST-byg, og det derfor har
været nødvendigt at købe ekstern hjælp. Regningerne til ekstern
hjælp har ikke været så dyre.
Anni Christensen spurgte, hvem man skal kontakte for at få sat nogle
knager op til kitler ved øvelseslaboratoriet. Det blev aftalt, at Anni
kontakter Magdalena, så de i fællesskab kan finde en løsning. Ove
gjorde opmærksom på, at knagerne skal placeres, så de ikke kommer
til at være i vejen for brand-veje.
4.

Punkter til dagsordenen fra den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse
 Kemisk APV v/Dorthe Bødker Jensen
 Opdatering af sikkerhedsforskrifter i forbindelse med arbejde
med isotoper v/Niels Sandal
Kemisk APV:
Punktet udsættes til næste gang pga. sygdom.
Opdatering af sikkerhedsforskrifter:
Niels Sandal fortalte, at der er sket en del væsentlige ændringer i
forskrifterne på grund af nye regler i forbindelse med arbejdet med
isotoper. Ændringerne omhandler bl.a. opbevaring af affald i max 1 år,
ændrede grænser for, hvor meget man må arbejde med i lokalerne og
ændret skiltning af type B og C Isotoplaboratorier. Der skal laves en
sikkerhedsvurdering ud fra arbejdsbeskrivelsen for hver person, der
arbejder med isotoper, for at se, om der skal bruges persondosimeter,
og om det er et måneds- eller tre måneders-dosimeter, der skal
bruges.
Der er i det hele taget meget mere arbejde med at være
isotopansvarlig (strålebeskyttelseskoordinator), end der var tidligere
på grund af de nye regler.
Niels Sandal og Tinna Stevnsner laver oversigt over opgaverne, som
bl.a. omfatter instruktioner, nye regler for isotopaffald og
godkendelse af nye laboratorier i Universitetsbyen.
Niels har med hjælp fra Magdalena og Tinna lavet en væsentlig
opdatering af afsnittene om arbejde med radioaktive isotoper i

Anni Christensen

INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
FACULTY OF NATURAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITET

instituttets sikkerhedsforskrifter. Lisbeth Heilesen har oversat det til
engelsk.
Da der efter disse væsentlige ændringer, ud over offentliggørelse på
web udgaverne på instituttets hjemmeside, skal printes en dansk og
engelsk udgave af sikkerhedsforskrifterne, har Niels spurgt, om der er
andre afsnit, der trænger til opdatering. Der er kommet input fra
flere, herunder ændrede lokalenumre i Biokæden, ændret vejledning
om elstik og ændrede forskrifter for biologisk klasse II og håndtering
af dyr. Der er også ændringer til afsnittet om evakuering, og oplysning
om brug af anemometer til stinkskabskontrol skal indsættes i
forskrifterne. Egenkontrol af stinkskabe skal ifølge de nye forskrifter
foregå minimum hver 6. måned.
Mette Hoffmann Asmussen og Lise Møller Fogh har en tilføjelse
omkring beklædning og sikkerhed, som skal indsættes under
”Personlige værnemidler”. Retningslinjerne blev vedtaget på LAMU
møde i 2018 og har titlen ”Retningslinjer for adfærd og beklædning
ved arbejde i laboratorier”.
Forfatterlisten skæres ned til arbejdsmiljørepræsentanter,
strålebeskyttelseskoordinatorer og daglige arbejdsmiljøledere uden
navne.
Input til sikkerhedsforskrifterne sendes snarest til Niels, som
opdaterer og sender forskrifterne til Lisbeth, som sørger for trykning.
Erik tilføjede, at det måske er muligt at ændre nogle forsøg, så der
ikke bruges radioaktive isotoper.
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at Isotopdatabasen er låst for
redigering, så man kan ikke oprette nye brugere og ændre navne på
isotopindkøbere. Der er også et ønske om at kunne taste affald ind i
isotopdatabasen, det er ikke muligt i den nuværende version. Erik har
kontaktet ST-IT angående disse ting, og Søren Juhl fra IT vil kontakte
Niels Sandal og Tinna V. Stevnsner.
Niels oplyste, at inden vi flytter til Universitetsbyen, bør vi aflevere
nogle isotop stamopløsninger, som ikke bruges længere, til Dansk
Dekommissionering.
Anni Christensen gjorde opmærksom på, at der i følge de nye regler
for arbejde med isotoper, er opstillet krav om oplæring og
efteruddannelse af stråleudsatte arbejdstagere - dette vil Niels og
Tinna V. Stevnsner sætte i gang.
5.

Siden sidst, inkl. nyt fra FAMU
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Ulla B. Henriksen spurgte, om Arnold Boon har svaret på det forslag
vedr. indsamling af affald på universitet, som Dorthe Bødker Jensen
og Anna Marie Nielsen fremsendte til ham i december. Dorthe og
Anna Marie har ikke modtaget svar.
Anni Christensen spurgte til punktet omkring kurser i førstehjælp og
tøris-forsendelse fra mødet i marts 2019. Pga. Covid-19 situationen er
punktet udskudt, da det skal være muligt at afholde kurserne fysisk –
især kurset i førstehjælp kræver tæt fysisk kontakt. Birgitte Larsen
starter op på at arrangere kurserne.

Birgitte Larsen

Anni Christensen fortalte, at hun var gjort opmærksom på, at man i
nogle laboratorier kommer akrylamid og andre ”ting” direkte i vasken. Anni Christensen /
Det er ikke hensigtsmæssigt, og der skal følges op på sagen. Anni
Pernille R. Noer
Christensen og Pernille R. Noer følger op på sagen.
Anni Christensen gjorde opmærksom på, at AMR’erne nogle gange
holder sig tilbage med at påpege uhensigtsmæssigheder over for
kolleger, for at undgå konflikter. Erik beder om, at AMR’erne i videst
muligt omfang griber ind og tager fat i Erik, hvis sagen ikke kan løses
lokalt.
Der blev spurgt, om der er noget nyt omkring kurser i
tørisforsendelse. Trine, Cathrin Guldager Sørensen, som er kontakt er
på orlov og kommer tilbage 1. august 2020. Birgitte Larsen følger op i
forbindelse med oprettelse af kursus.
6.

Tøris til fordampning v/Henrik Hartvig Kolmos
Henrik fortalte om et tilfælde, hvor der var stillet tøris til fordampning
på bordet i pakkerummet i Forskerparken. Tøris skal enten stilles til
fordampning i Stinkskab, da det udvikler CO2, før det kasseres eller
lægges i fryseren, hvis det kan bruges igen.
Der er kun registreret ét tilfælde, hvor tøris ikke er håndteret korrekt,
der gøres derfor ikke yderligere i sagen på nuværende tidspunkt.

7.

Flamingopresse v/ Henrik Hartvig Kolmos og Ulla Birk Henriksen
Flamingopressen er opsat i Forskerparken og er taget i brug.
Der skal udarbejdes en rutine, der beskriver hvilke typer flamingo, der
er egnede til at komme i pressen, og hvordan vi får transporteret
flamingo fra Biokæden til Forskerparken.
Ulla informerede om, at der er opsat et metalbur til Flamingo i
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bygning 1130, på 5. sal, og at Tamo pt. bringer flamingoen fra
Biokæden til Forskerparken.
Der må kun lægges hvid flamingo i pressen (al hvid flamingo kan
bruges), grå kasser skal kasseres eller anvendes til andre formål.
Eventuelle labels skal fjernes fra flamingo inden det lægges i buret
eller i pressen.
Ulla B. Henriksen informer om regler i Biokæden og udarbejder en
procedure.
Erik Ø. Jensen spurgte, om det var en mulighed, at der laves aftale
med rengøringspersonalet, hvor de flytter flamingo fra
opsamlingssteder ved elevatoren i Biokæden op til buret på 5. sal og
rengør flamingoen for labels.
Ulla B. Henriksen kontakter den daglige rengøringsleder, Gitte
Bækgaard for at lav en aftale.
Erik Ø. Jensen laver efterfølgende en beskrivelse af, hvordan flamingo
skal håndteres, før det kan lægges i buret, og han taler med Tamo om
transport af flamingo fra Biokæden til Forskerparken fremadrettet.
8.

Genåbning af instituttet efter nedlukning i forbindelse med Covid-19
Erik Ø. Jensen orienterede om situationen. Instituttet er igen normalt
bemandet, de eneste, der ikke er tilbage, er de studerende.
Det er stadig uvist, hvordan det ser ud til efteråret. Hvis reglen, om én
meters afstand mellem personer fastholdes, vil der være
udfordringer. For at imødekomme udfordringerne er der lavet flere
tiltag:
Undervisning:
Der er indkøbt et stort antal ansigtsmasker til de studerende til brug i
laboratorier, og der er indkøbt visirer til instruktorerne.
I forbindelse med forelæsninger og teoretiske øvelser er der en
udfordring med én-meters reglen. Virtuel undervisning kunne være en
mulighed, men det er en uhensigtsmæssig løsning for især de
førsteårsstuderende, da de ikke kommer til at kende hinanden og
instituttet rigtigt.
Lige nu arbejder man ud fra en plan om, at der uddeles mundbind til
de studerende ved forelæsninger, så lokaler kan fyldes op.
Universitetet er i gang med at undersøge, om det er en mulig løsning.
Der arbejdes på at finde øvrige tiltag, så undervisningen kan komme i
gang. Der bliver ikke ændret på læringsmålene.

Ulla B. Henriksen
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Praktiske foranstaltninger
Dørene på universitetet er forsat låst, og det er en
universitetsbeslutning for at undgå at de studerende kommer ind.
Der er opmærkning alle steder på instituttet, der angiver det
maksimale antal personer i de enkelte lokaler.
Der er stillet spørgsmål omkring kontakt mellem speciale studerende
og vejleder. Der skal anvendes masker, hvis tæt kontakt ikke kan
undgås.
Erik udtrykte tilfredshed med, at MBG’s ansatte er gode til at tage
hensyn og overholde de opstillede regler på instituttet. De fleste
spritter af og nedlukningen af køkkenerne bliver respekteret.
Køkkenerne forbliver nedlukkede indtil efter sommerferien for at gøre
opmærksom på, at vi stadig befinder os i en speciel situation.

Ferie:
Sommerferien nærmer sig. I forbindelse med eventuelle ferierejser til
destinationer, som ikke er godkendt af regeringen, gælder følgende
retningslinjer: Der skal gå 14 dage efter hjemkomsten, før man må
møde på arbejde. De 14 dage skal enten afholdes som ferie eller orlov
uden løn. Disse regler er gældende for alle på instituttet. Hvis man
bliver syg med Covid-19 under ferien, kan man risikere ikke at få
sygedagpenge under sygdom, da det vil blive regnet for at være
selvforskyldt.
Ulla B. Henriksen er blevet spurgt, om man må bruge baderummene
på universitetet. Erik svarede, at de ikke må bruges, og at der skal
sættes skilte op på dørene ind til baderummene.
Anni Christensen spurgte til reglerne i forbindelse med sygdom.
Hvordan forholder man sig, hvis man f.eks. er forkølet, og hvornår skal
man testes. Erik Ø Jensen svarede, at man gerne må møde på arbejde,
hvis man er forkølet, og at man ikke skal testes. Hvis man har
symptomer på Covid-19; tør hoste, ondt i kroppen og feber skal man
blive hjemme, og der opfordres til, at man bliver testet.
Erik Ø. Jensen henstiller til, at vi opfører os, som om der er smitte.
F.eks. skal man undgå at bevæge sig mellem Biokæden og
Forskerparken, hvis det ikke er nødvendigt. Hvis man har en gyldig
grund er det i orden, at man besøger den anden bygning.
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n/a
Andre meddelelser:
Erik Ø. Jensen orienterede om, at der er valg til LAMU i foråret 2021.
Da vi flytter til nye fælles lokaler i 2022 har Erik spurgt Jørgen
Brøchner om, hvordan vi forholder os til den fremtidige
sammensætning af LAMU. Jørgen har oplyst, at det er muligt at lave et
ekstraordinært valg i forbindelse med flytningen.
Erik foreslog, at vi gennemfører det ordinære valg i foråret 2021. I
løbet af efteråret 2021 diskuterer LAMU hvordan sammensætningen
skal være efter flytningen, og det besluttes, om det valgte LAMU
fortsætter uforandret, eller om der skal laves et ekstraordinært valg.
Birgitte retter årshjulet til, så diskussionen om sammensætning af det
fremtidige LAMU flyttes fra 2020 til efteråret 2021.

Birgitte Larsen

Erik Ø. Jensen orienterede kort om ombygningen i Universitetsbyen.
Efter sommerferien kommer der nyt tag og der isættes vinduer.
Tidsplanen overholdes foreløbig.
10. Ulykker og nærved ulykker
n/a
11. Nye tiltag
Mette Hoffmann Asmussen spurgte om retningslinjer i forbindelse
med tjeklisten til nye medarbejdere. Hvad skal man fortælle om
informationssikkerhed? Erik Ø. Jensen svarede, at man skal passe på
sine data og gøre opmærksom på, at hvis man har ”samples”, som kan
henføres til personer, skal de slettes, så snart de ikke længere bruges.
Lise Møller Fogh foreslog, at punktet ”kitler” på tjeklisten vedr. sikkert
arbejdsmiljø ændres til ”kitler, adfærd og beklædning”. Dette lægger
op til at tage en snak om uhensigtsmæssig beklædning, når tjeklisten
gennemgås.
Punktet ”Introduktion til evakueringsøvelser” er forsvundet fra
tjeklisten. Det skal tilføjes igen. Lise M. Fogh og Birgitte Larsen
gennemgår listen og får Lisbeth Heilesen til at opdatere den.
Listen er efterfølgende blevet opdateret.

Niels Sandal spurgte, om der skal et punkt om Evakuering i
Sikkerhedsforskrifterne. Det skal der, Birgitte finder tekst, som kan

Birgitte Larsen
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tilføjes.

12. Næste møde
Birgitte Larsen indkalder.
13. Eventuelt
Anni Nielsen er blevet spurgt af flere kolleger, hvornår man igen må
tage kage med, og hvornår kaffemaskinerne bliver åbnet. Erik Ø
Jensen svarede, at det først bliver efter sommerferien.
Magdalena Pyrz fortalte, at hun via Helle Homann har fået en
henvendelse fra Nikoline Borgermann. Nikoline rådgiver omkring
laboratoriearbejde og har fokus på, at der afsættes så lille et klima- og
miljøaftryk som overhovedet muligt, når man arbejder i laboratorier.
Hun har udviklet en workshop til PhD studerende. Workshoppen
fokuserer på vand, energi, adfærd mm.
En workshop for 6-12 personer koster 10.000 dkr.
Flere PhD studerende har givet udtryk for, at de gerne vil arbejde
mere miljø-orienteret.
Erik Ø. Jensen synes, ideen er interessant men er bekymret for, at
formatet med 6-12 personer er for lidt. Vil budskabet blive bredt ud,
hvis kun 6-12 personer deltager? Alternativt kan det hurtigt løbe op,
hvis der skal gennemføres flere workshops.
Det blev foreslået, at AMR’erne deltager i workshoppen, og at de
herefter udbreder metoderne til resten af instituttet.
Ulla B. Henriksen påpegede, at det ville være et fint initiativ at tage
med over i den nye bygning. Der var stor interesse for workshoppen.
Magdalena kontakter Nikoline Borgermann for at spørge, om der
findes / kan laves et online-format for uddannelse af AMR.
Anna Marie Nielsen har fra AEU (Arbejdsmiljø på danske universiteter)
modtaget tilbud om en workshop om Psykisk arbejdsmiljø i efteråret
og spurgte om der er nogen, der er interesseret i at deltage. Anna
Marie sender materialet til Birgitte, som rundsender til medlemmerne
af LAMU.
Henrik H. Kolmos gjorde opmærksom på, at AMR, Kim Rasmussen fra
ENG er langtidssygemeldt og derfor ikke kan deltage i LAMU møderne.
Anni Christenen fortalte, at sikkerhedsrepræsentanten hos
Ingeniørerene, Iben Stensgaard Jensen har overtaget noget af
arbejdet med arbejdsmiljø. ENG oplever store problemer med at
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kommunikere retningslinjer ud til medarbejdere i laboratorier pga.
sprogbarrierer. Det blev aftalt, at Anni spørger Iben, om hun vil med
til LAMU møder fremover.
Anni har efterfølgende meddelt, at Iben gerne vil deltage i LAMU.
Birgitte sørger for at indkalde Iben S. Jensen fremover.
Erik oplyste i den forbindelse, at Ingeniørerne er i gang med en
omstrukturering af instituttet, hvor de bliver opdelt i 4 institutter efter
emne. Vores samarbejdsparter fremadrettet bliver Institut for
Bioteknologi og Kemiteknolog.
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at Line Dvinge står som
kontaktperson i sikkerhedsforskrifterne. Dette skal rettes til Birgitte
Larsen.

Mødet sluttede kl. 11.14
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