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Punkt
Referat
1. Orientering fra Erik Østergaard Jensen
Erik orienterede om status på genoplukning af instituttet:
Bemanding:
Der har gennem hele nedlukningsperioden været ansatte til stede på
instituttet. I første omgang fik medarbejdere, der håndterer kritisk
forskning, pasning af dyr og opfyldning af CO2 og flydende nitrogen,
lov til at passe deres arbejde. Efter kort tid fik ansatte, der arbejder på
Corona-relateret forskning også lov til at komme på instituttet. Der er
i alt 3 Covid-19 projekter i gang på instituttet.
Efter påske åbnede regeringen op for en delvis genåbning af
universiteter. På landsplan fik 1700 universitetsansatte lov til at møde
ind - heraf 20 på MBG.
For at få så mange som muligt i gang med deres forskning, valgte
MBG, at lade i alt 60 forskere og laboranter arbejde i 3-holds skift. Der
er lavet 3 Timeslots i tidsrummene; 07.00-12.45, 13.00-18.45 og
19.00-23.00 (Universitetsledelsen har besluttet, at der ikke må
arbejdes om natten). Det er primært Ph.d. studerende og Post Docs,
som har fået lov til at komme på arbejde.
Der er udelukkende tale om arbejde i laboratorier, ALT administrativt
arbejde skal laves hjemme.
I slutningen af uge 18 fik 19 masterstuderende adgang til lab, og MBG
fik lov til at have yderligere 10 forskere på arbejde pga. instituttets
størrelse. Der må nu være i alt 53 ansatte på instituttet ad gangen forudsat at regler for afstand og hygiejne overholdes.
-

Maria Vinther og Dorthe C. Riishøj har fået lov til at møde ind
og er pt de eneste arbejdsmiljørepræsentanter på MBG. Andre
indkaldte laboranter er der udelukkende for at udføre tildelt

Ansvarlig

INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

-

arbejde i deres grupper.
Autoklavering og opvask er sat i gang på halv kraft. (Formiddag
i Forskerparken og eftermiddag i Biokæden)
Værksted er ubemandet, men kan tilkaldes ved behov
Henrik kommer ca. 2 gange om ugen og laver en tjek-runde
Hvis det er nødvendigt at tilkalde teknikere udefra, skal Erik
kontaktes.

I alt 170 medarbejdere har fået lov til at komme på instituttet.
Ovenstående gælder til 11. maj, hvor der forventes nye retningslinjer
fra regeringen.
Undervisning
Al undervisning foregår virtuelt.
Alle eksamener er virtuelle – dog mangler enkelte eksamener at blive
afklaret.
Kurset i Grundlæggende molekylærbiologi godkendes ved deltagelse i
undervisning – der vil muligvis blive arrangeret åbent lab i august for
interesserede.
Øvrige tiltag
For at undgå smittespredning, bliver der nu blevet lukket for
Kaffestue, kaffemaskiner, el-kedler og køleskabe. Erik informerer om
dette i næste informations-mail til medarbejdere.
2.

Kommentarer og input fra mødedeltagerne
Dorthe B. Jensen spurgte, om det kun er de medarbejdere, der står på
listerne, der må komme i lab. Det er i orden at bytte med kolleger, der
ikke står på listen, hvis man orienterer Erik. Erik er forpligtet til at
kunne svare på, hvem der har adgang til instituttet hvornår. Det er
vigtigt, at der aldrig er mere end 53 medarbejdere på arbejde ad
gangen.
Ulla B. Henriksen spurgte, om der er ændrede retningslinjer, hvis det
skulle blive nødvendigt at evakuere – skal man f.eks. tjekke, hvem der
er på arbejde. Erik svarede, at proceduren er uændret. Alle lokaler
tjekkes, i Biokæden anvendes Højttalere og i Forskerparken bruges
megafonerne. Erik skal kontaktes, hvis der opstår en nødsituation.
Ulla B. Henriksen nævnte, at man, på andre institutter, har lavet
logbøger over de personer, der kommer og går. Erik oplyste, at et
opdateret Excel ark, der viser, hvem der var inde på hvilket tidspunkt

Erik Østergaard
Jensen
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er tilstrækkelig dokumentation. Vi har et sådan skema.
Ulla B Henriksen spurgte til rengøring, som er mangelfuld i Biokæden. Erik Østergaard
Erik vil kontakte Bent Lorentzen.
Jensen
Lise M. Fogh spurgte, om der er indkøbt forstøverflasker til
desinficering af overflader. Dorthe Riishøj oplyste at flaskerne var
udsolgt hos vores normale leverandør. Anna Marie oplyste, at hun har Anna Marie
købt 35 forstøverflasker hos TH Geyer. Anna Marie køber yderligere
Nielsen
100 stk. hjem til instituttet. Indtil flaskerne kommer, kan man bruge
papir og sprit til at aftørre overflader.
Lise M. Fogh nævnte, at der i hvert Cellelab (i kælderen ved Jan
Enghilds lab) kun er en kittel til deling og spurgte, om det er i orden, at Erik Østergaard
alle medarbejdere deler samme kittel. Erik mener, at alle skal have
Jensen
deres egen kittel og finder en løsning. Lise har efterfølgende oplyst, at
der nu er fundet en løsning, så alle har deres egen kittel.
Maria Vinther spurgte, hvorfor man skal man bruge handsker i stedet
for at spritte af, når man går ind og ud af laboratorier. Erik oplyste, at
det var de udstukne retningslinjer fra AU, for at undgå at få smitte på
hænderne. Metoden kan diskuteres, men der opfordres til at følge
retningslinjerne.
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at man skal sikre sig, at der er
både erfarne og uerfarne ansatte på vagt samtidig. Erik oplyste, at der
er taget højde for det i vagtplanen, og at der f.eks. ikke er
specialestuderende på instituttet om aftenen.
Anni Christensen foreslog, at man indfører ”forhøjet ventilation” indtil
kl. 23. Som det er nu, skal ventilationen startes manuelt hver anden
Erik Østergaard
time, og det kan være svært at styre, når der hele tiden skiftes ud i
Jensen
personalet. Erik kontakter bygningsservice.
Niels Sandal spurgte til muligheden for at afhente plantefrø i
herbariet. Der skal tages kontakt til Hans Brix, og det skal cleares med
Erik inden der hentes frø.
Anni Christensen foreslog, at der opsættes sprit lige inden for
adgangsdørene, så man kan spritte hænder af, når man kommer ind.
Anna Marie har talt med Peter Kithler. Der er indkøbt dispensere til
dørene i Forskerparken. Indtil dispenserne er leveret, stilles der
forstøvere ved dørene.

INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Dorthe C. Riishøj kom med en status fra Biokæden:
- Der er opsat sprit i gangene forskellige steder i Biokæden.
- Der kommer igen vareleverancer som normalt.
- Der er ikke gjort rent siden nedlukningen.
- Lilla handsker er ”corona-handsker”, og kan tages på uden for
lab. Grønne og blå handsker er ”kemihandsker”, som kun må
benyttes i lab.
Dorthe C. Riishøj gjorde opmærksom på, at det ikke er muligt at sende Erik Østergaard
film fra april, da der ikke indsamles ekstern post. Da ekstern post
Jensen
heller ikke deles rundt, modtager vi heller ikke nye film til maj måned.
96 % sprit er i restordre hos leverandøren, og der kan være lang
leveringstid. Dorthe B. Jensen bestiller til forskerparken. Astrid og
Dorthe C. Riishøj bestiller til Biokæden.

Dorthe Bødker
Jensen

Anni Christensen gjorde opmærksom på, at Dorthe C. Riishøj har lavet
en aftale med Skou-bygningen om aflevering af prøver til sekvensering
ved GATC (f.eks til Eurofins). Der er rundsendt information med
billeder af afleveringsstedet til alle i Biokæden. I Forskerparken
opsættes en kasse til samme formål. Anni skriver rundt, når kassen er Anni Christensen
sat op med information om placering og afhentningstidspunkter.
Dorthe B. Jensen gjorde opmærksom på, at det kan være svært at
være hjemme og ikke være involveret i beslutningerne omkring Covidsituationen. AMR kunne have været involveret noget før og budt ind
med forslag til den daglige praktik. Erik gjorde opmærksom på, at der
kun har været aktivitet siden torsdag, og at man har valgt at sætte
gang i forskningen, så snart der kom en åbning. Der har ikke været tid
til at lave en detaljeret planlægning. Det er kun gruppelederne, der
har været involveret i processen. Dorte påpegede, at AMR kunne have
bidraget med gode ideer og udtrykte bekymring for, om der kommer
til at være brandslukning.
Ulla B. Henriksen gjorde opmærksom på, at ingen information, også er
information, og at det er vigtigt, at den form for information sendes
rundt til alle uanset hvilken gruppe man tilhører" - især hvis ens
gruppeleder har valgt et lavt informationsniveau eller slet ingen
information. Der er stor forskel på mennesker, og vi bliver påvirket
forskelligt. Der er brug for, at alle bliver ordentlig informeret, for i
videst muligt omgang at undgå frustrationer. Erik sørger for, at alle
Erik Østergaard
løbende bliver informeret om, hvad der sker.
Jensen
Anni Christensen udtrykte bekymring over risikoen for smittefare, hvis
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alle starter på arbejde samtidigt, det kan være skræmmende at tænke
på. Erik fortalte, at der vil blive lavet planer i takt med at
rammebetingelserne kendes. Erik gjorde opmærksom på, at man også
skal huske, at det er et fælles ansvar at agere efter de udstukne
retningslinjer, for at sikre tryghed under genåbningen.
Claudia Scheffler spurgte, om man skal møde på instituttet, hvis man
har en COVID 19-smittet person i husstanden. Erik svarede at som
udgangspunkt nej, men da test nu i stigende grad bliver tilgængelige,
vil man med en negativ test kunne gå på arbejde.
Ulla B. Henriksen spurgte, om der er særlige retningslinjer for gravide i
sidste trimester. Erik følger op på myndighedernes anvisninger og
Erik Østergaard
sender generel information ud til instituttet.
Jensen
Ulla B. Henriksen spurgte, om der bliver gjort rent i weekenden? Det
gør der ikke.
Dorthe C. Riishøj og Ulla B. Henriksen oplyste, at der kun gøres rent på
toiletterne i Biokæden og at dørhåndtag bliver afsprittet. Der er ingen
rengøring i klasse-1 lab. Trapper og gangarealer er meget beskidte.
Erik Østergaard
Erik kontakter Bent Lorenzen angående den mangelfulde rengøring.
Jensen
Dorthe C. Riishøj fortalte, at alle er rigtig gode til at holde reglerne for
afstand og afspritning i Biokæden.
Susanne Vends spurgte, om der kan laves et varsel, når man bliver
kaldt på arbejde, så man kan nå at forberede sig. Susanne fandt ud af
20 minutter før mødetid, at hun skulle møde ind. Erik beklagede den
manglende varsling som formentlig skyldes den akutte situation. En
dags varsel vil være rimelig, når man kaldes på arbejde.
Anni Christensen udtrykte bekymring omkring afstand til kolleger i
forbindelse genåbning. Laboranterne sidder mange sammen i små
kontorer. Erik svarede, at kontorarbejde skal laves fra
hjemmearbejdspladsen. Når man er færdig med sit arbejde i
laboratoriet, skal man tage hjem for at lave det administrative
arbejde.
Anni Christensen spurgte, om man kan prioritere, at laboranterne
møder ind i dagstimerne. Erik oplyste, at det allerede er planlagt
sådan.

Erik Østergaard
Jensen
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Maria Vinther oplyste, at strømmen er taget fra kaffemaskinerne og
kaffekanderne er fjernet i Forskerparken, da der var lavet kaffe på
trods af opsatte skilte. Det blev besluttet at lukke køkken og kaffestue Erik Østergaard
helt af. Hvis regler ikke overholdes, mister man adgang til instituttet. Jensen
Medarbejdere henstilles til at tage egen forplejning og service med fra
dag til dag. Der vil ikke være adgang til køleskabene. Erik informerer
alle.
Dorthe C. Riishøj oplyste, at der bliver afhentet affald for første gang,
d. 30. april.
Anni Christensen spurgte, om man må bruge andre leverandører til f.
eks. indkøb af handsker, hvis der er udsolgt hos leverandørerne på
indkøbsaftalen. Det må man gerne. Magdalena oplyste, at der er et
lager af handsker i Mol-X lab, spørg Magdalena eller Annette hvis I
mangler. Vi har lovet Food nogle kasser, fordi de ikke har fået indkøbt
handsker nok pga. flytning til Skejby.
Ulla B Henriksen fortalte, at Hanne Jørgensen havde tilbudt at man
evt. kan åbne Bi-lab til anden forskning i takt med at instituttet
genåbnes. Dette er set i lyset af Christian Bendixens alt for tidlige
bortgang. Aftale herom skal laves med MGS sektionen.
Karen Margrethe Nielsen oplyste, at der var 24 dunke sprit i skuret i
fredags. I dag var der kun 15. Vi skal være opmærksomme på, om der
er nok.

3.

Eventuelt
Niels Sandal bad om at få et punkt om Isotop-arbejde med på næste
møde. Birgitte sætter punktet på dagsordenen.
Dorthe B Jensen gjorde opmærksom på, at Kemisk APV skal være et
punkt på dagsordenen til næste møde, Birgitte sætter punktet på
dagsordenen
Anna Marie og Erik fortalte, at de har besigtiget ombygningen på KH.
Det går fremad, 68 mand er i arbejde. De første rum er ved at være
færdigbeklædte. Tidsplan og budget er overholdt indtil nu.
Dorthe C. Riishøj spurgte, hvornår vi begynder at
holdeskurvognsmøder med håndværkerne. Dorthe gjorde
opmærksom på, at Installationsarbejdet allerede er påbegyndt. Under
renovation af bygning 1131 blev der, under skurvognsmøderne,

Birgitte Larsen
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løbende opdaget en del fejl og mangler, som blev udbedret inden
bygningen blev taget i brug.
Anni Christensen fortalte, at hun, når hun laver Mini udbud, sikrer sig
at garantien dækker, hvis noget går i stykker under flytning. Ulla gav
udtryk for, at det er en rigtig god ide, da der tidligere har været
problemer med garanti i forbindelse med flytninger. Det henstilles, at
alle sikrer sig, at garantien dækker under flytning, når de køber ind.
Næste ordinære møde afholdes i juni – Birgitte indkalder.
Mødet sluttede kl. 15:40

Birgitte Larsen

