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Ordinært møde i AMO afholdt 7. juni 2021 (via virtuelt møderum)
Til stede:
Arbejdsmiljøchef Mikkel Tamstorf
Daglig arbejdsmiljøleder Stephan Bernberg
Arbejdsmiljølederrepræsentanter Jeppe Dalgaard Balle, Hans Jakobsen
(delvist)
Arbejdsmiljørepræsentanter Violeta Hansen (delvist) og Lars Renvald (afbud)
Referent: Else Vihlborg Staalsen

Dagsorden
1. Kommentarer til seneste ordinære AMO møder og dagsorden
2. Hvem fortæller beslutninger videre fra dette møde?
3. Eksisterende opfølgningsliste (se herunder)
4. Feltarbejde med småbåde/Marina, dykning på feltarbejde (også Arktis)
5. Laboratorierundgangen
6. Psykisk APV/Trivsel i en Coronatid
7. Arbejdsulykker og nærvedulykker fra perioden
8. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling
9. Eventuelt/næste møde (se vedhæftede)
1. Kommentarer og dagsorden
Ingen kommentarer.

2. Hvem fortæller beslutninger videre fra dette møde?
I morgen. Online.
Mikkel tager næste opdatering på tirsdagsmøde. Henvis gerne i store træk til referatet. Referater
lægges som en nyhed. Resten af AMO supplerer gerne.
3. Opfølgningsliste fra sidste gang
Opfølgningspunkterne blev gennemgået:
• Instruks om sikkerhed ved arbejde i arktiske egne skal justeres med snescooter-problematik. Guide færdiggøres efter kommentering fra Jørgen. Opfølgning 3. kvartals
•

•

møde af Jeppe.

Fra arbejdsmiljødrøftelsen: Udarbejdelse af APB i KIROS for alle blandinger. Vi arbejder godt, arbejdet skrider roligt fremad, og vi er færdige sidst på året. Opfølgning 3.
kvartals møde af Violeta. Der var tvivl om, hvem der burde godkende APB. Mikkel foreslår mindst 1 person af de LAB-ansvarlige i AMO som sidste godkender. Stephan foreslår
at deltage i workshop med kemikalierådgiver 22. juni ved Trine. Stephan og Violeta tager
som minimum med, men der vil også blive opfordret til, at andre laboranter deltager online.
Fra Fysisk APV 2019, handleplan: Der arbejdes på at få permanent og bedre frysekapacitet. Opstart på renovering vil have dette med. Vi sletter det af opfølgningslisten, da
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•
•

•

•

•

•

der under alle omstændigheder bliver bedre frysekapacitet ved renovering. Så tager vi det
op igen, hvis det sidenhen findes nødvendigt.
Kuffert med ilt fra dykkerudstyret implementeres i vores beredskab. Tekst rettes ikke i instruks. Jeppe vurderede, at det var bedre, at dykkerne blev gjort opmærksomme på muligheden. Dette nævnes derfor på alle kommende kurser
Møbelhunde indkøbes til kælderen, så vi nemt kan flytte rundt med tingene. Alt ok nu,
de er i brug
2021 laboratorierundgang Ny rundgang planlagt i juni. Opfølgning på kommende møder
af Stephan. Mikkel tager liste med over rum, vi er ansvarlige for. Stephan udarbejder kort
tjekliste på de vigtigste ting, vi skal kigge efter i hvert rum. Jeppe og Lars behøver ikke gå
med rundt. Men Mikkel, Stephan, Hans og Violeta er klar.

Projekt ”Rør dig”. starter med en gåtur, hvor LRE inviterer. Vi følger op løbende og
ser, og vi kan sætte mere i gang. Lars kan evt. bede andre invitere, når han er i felten

eller på undervisning – skubbes i gang til efter sommerferien. Løbende opfølgning af
Lars.
Opfølgning fra brandøvelsen i august 2020. Vi vil tilnærme vores regler i beredskabsplan til AU’s generelle. STIB aftaler videre med Anders Moestrup, om vi kan planlægge
noget nu. (fælles for ENVS/BIOS). Ifølge FAMU skal vi have beredskabsøvelse også i
dette år, selvom det slet ikke har været et normalt år. Det diskuteredes, om vi skulle gøre
det på en anden måde, eller vi skulle udvide og tage specifikke områder op. Dato for beredskabsøvelse diskuteredes også. STIB undersøger Anders Moestrups holdning og dato
for besøg i Roskilde, og STIB udarbejder forslag til små øvelser, som sendes rundt.

Feltsikkerhedsinstruks for Arktis redigeres, så det er tydeligt, at der kan være forskelle i forhold til arbejde i fx Zackenberg. Instruks er rettet, så det fremgår

4. Feltarbejde med småbåde
Jeppe har været i Silkeborg og undervise i dykkerrelateret førstehjælp. Kører videre i AMO regi
Silkeborg. Punkt bør tages op på LAMU. Koordinering på området mellem tjenestesteder.
5. Laboratorierundgang
Første rundgang senere på ugen. Ligger på opfølgningslisten til næste møde.
6. Psykisk APV/Trivsel i corona-tid
På alle tirsdagsmøder berøres nuværende situation. Nye retningslinjer kommunikeres løbende, og er der uklarheder tager vi diskussionen.

Diskussion i AMO om stemningen lige nu. Der er forskellige initiativer på vej, bl.a. ”Frie
forskningsmidler” som input til strategiproces – brev er på vej fra medarbejderne. Kommer
det inden tirsdagsmødet den 8. juni, så tages det op, men som minimum bliver det en del af
kommentarerne til strategiprocessen.
Vores besparelsesproces fylder meget lige nu, men der er også rigtig mange positive ting
på vej i Roskilde. Mikkel vil forsøge at belyse det lidt på kommende tirsdagsmøde. Aftale
er bl.a. landet om Risø-kantinen.
Tilbage til arbejdspladsen, hvordan kommer det til at være? Det tager tid at spritte af alle
steder, der er bekymring for, at for mange vil komme samtidigt. Faglig udveksling mangler.
Er det udtryk for bekymring for den generelle trivsel? Trivselsrundspørge fra februar er
ikke retvisende længere. Den er udarbejdet på fortid. Hvad vi gør fremadrettet tages op på
kommende AMO’er og LAMU (fælles for BIOS?).
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7. Arbejdsulykker og nærvedulykker fra perioden
Jeppe/Nærvedulykke med dæk på motorvej: Vores NISA trailer er custom-made. Den har
nogle afskærmningsplader I aluminium. En af pladerne havde revet sig løs og havde skåret
i dækket. Dækket på højre side sprang på motorvejen. Der skete heldigvis ikke stort uheld,
det kunne ikke mærkes på traileren. Godkendt på syn en måned før. Vi skal være mere
opmærksomme på netop denne trailer, vi skal holde øje med pladerne. Men vi tror selvfølgelig på, at alt er ok, når den har været på værksted. Dog vil vi tjekke spændeboltene med
mellemrum fremadrettet.

Brand i litium-batterier – Der er sendt mails rundt til alle i Roskilde hhv. den 19. og 20.
maj, og der arbejdes på en afslutning af sagen, som sendes til information for alle i løbet af
få dage. Stephan er i dialog med Bygningstjenesten om at bruge svejserummet til opladning. Sættes på som opfølgningspunkt på kommende AMO.
8. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling
• KIROS-kursus med Trine – omtalt tidligere.
• Online-kursus i ergonomi. Stephan var på kursus og hjælper gerne med nogle fif
til at sidde ordentligt. Godt kursus. Stephan laver nogle få bulletpoints, som vi kan
sende rundt. Mikkel vil gerne være sparring. Sættes på opfølgningslisten.
• Jeppe har meldt fra på opfølgningsmøde fra arbejdsmiljøkonferencen i marts 2021.
9. Eventuelt/næste møde
• Wild-life – skriv om fugleinfluenza fra Christian Sonne kommer med på tirsdagsmøde.
• Sikring af bred inddragelse – Mikkel vil på kommende tirsdagsmøde opfordre til,
at Lars og Violeta kan kontaktes, hvis nogen gerne vil have noget behandlet, eller
man ikke er tilfreds med forskellige emners behandling i AMO.

Næste møde er aftalt til

7. september 2021 kl. 13.00-14.30.

Se opfølgningslisten for næste møde:
• Instruks om sikkerhed ved arbejde i arktiske egne skal justeres med snescooter-problematik. Guide færdiggøres efter kommentering fra Jørgen. Opfølgning 3. kvartals
•

•
•

•
•
•

møde af Jeppe.

Fra arbejdsmiljødrøftelsen: Udarbejdelse af APB i KIROS for alle blandinger. Op-

følgning 3. kvartals møde af Violeta.
2021 laboratorierundgang Opfølgning på kommende møder af Stephan.

Projekt ”Rør dig”. starter med en gåtur, hvor LRE inviterer. Vi følger op løbende og
ser, og vi kan sætte mere i gang. Lars kan evt. bede andre invitere, når han er i felten

eller på undervisning – skubbes i gang til efter sommerferien. Løbende opfølgning af
Lars.
Opfølgning fra brandøvelsen i august 2020. Vi vil tilnærme vores regler i beredskabsplan til AU’s generelle. STIB aftaler videre med Anders Moestrup, om vi kan planlægge
noget nu. (fælles for ENVS/BIOS).
Ny brandøvelse i efteråret 2021. Omfang og evt. små øvelser aftales. STIB udarbejder
oplæg til 3. kvartals møde.
Brand i batterier – Vi følger op på, om tiltag har virket efter hensigten (Mikkel).
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