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Arbejdsmiljøgruppen referat tirsdag 12. Marts 2019 
Referent: Dan Hirslund 

Deltagere: Tim Jørgensen, Peter Christiansen, Frank Sejersen, Dan Hirslund 

Arbejdsrelateret stress (Frank) 

Opfølgning fra APV 2019. Erfaring af at forskeres tid er “sander til”. Pilotprojekt med skiltning om ‘tid til 

forskning’ der har givet gode resultater. Skabeloner til skiltning skal laves, printes, lamineres og sættes op. 

Aktionspunkt: Frank går videre med udviklingen og informerer på medarbjedermøde 

Krænkende adfærd (Frank) 

ToRS har udviklet en mobbepolitik, der er blevet godkendt af ledelsen. Den skal rettes til i forhold til KUs 

overordnede retningslinier.  

Aktionspunkt: Frank retter eksisterende politik til. 

Beredskabsplan (Tim) 

Der skal laves en rømningsøvelse. Udfordringer med at medarbejdere ikke ved, hvor nødudgangen er og der 

har været tilfælde med at nødudgangsdørene har været låst. 

Aktionspunkt. Tim forbereder en øvelse 

PC sikkerhed (Tim) 

Der bliver implementeret en ny og højere sikkerhedsstandard for alle KU brugere som giver en fælles 

betjeningsmulighed for IT.  

Email historik (Frank) 

Midlertidigt ansatte har mulighed for at få deres mails udleveret ved ansættelsesophør fra IT afdelingen. Men 

det rejser nogle mere generelle spørgsmål i forhold til ansættelser og rettigheder. Tim oplyser at 

informationsmateriale til D-VIP er overgået til fælles HR da det er dem der står for alle kontrakter. Tages op 

under punkt om TVIP. 

Projekt hygge (Frank) 

Projektet er gået lidt i stå. Der har været tale om at inddrage den tidligere ’forskønnelsesgruppe’. Det er også 

nødvendigt at tænke brandsikkerhed ind, når der er tale om fællesarealer. Der er stadigvæk planer om 

ommøblering af frokoststuen. 

Aktionspunkt. Frank går videre med at planlægge dette. 
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Brandalarmer i Strandgade (Frank) 

Brandalarmerne er blevet udløst uden grund. Det er nu blevet løst. Men der er brug for at koordinere 

evakuering med de andre i huset og Frank har taget kontakt til en anden koordinator i huset, så der kan 

udvikles en fælles politik. 

Sikkerhed i forbindelse med feltarbejde (Frank) 

Hvordan sikres forpligtelser og ansvar i forbindelse med afholdelse af feltarbejde. Frank har undersøgt hvilke 

rutiner og regler der er i forbindelse med afholdelse af feltarbejde på ToRS. Det er svært at lave reguleringer 

omkring. 

Aktionspunkt. Frank undersøger muligheder og regler på området 

Hjemmesider om arbejdsmiljø (Tim) 

Er ved at blive opdateret af Kommunikation. Vi afventer. 

Opfølgning på handlingsplan for APV 2016 (Tim) 

Planerne er nærmere beskrevet i opfølgningsplanen. Nogle af elementerne kan afsluttes mens flere er 

kontinuerlige indsatser som fx opfølgning på stress blandt Phder. AMG vil gerne ind over evalueringen af 

superkoordinatorordningen. 

TVIPers udfordringer (Dan) 

En række udfordringer knyttet til TVIPers ansættelsesforholder, der er relateret til arbejdsmiljø (se bilag). Nogle 

emner er relevante for AMG, andre er relateret til overordnet KU politik og kan fx håndteres af TECH-TRANS.  

Aktionkspunkt: Dan kontakter TECH-TRANS og IT angående eksisterende data- og rettighedspolitikker; Dan 

kontakter Claus Valling fra SU for at forhøre mig om en TVIP koordinator. 

APV 2019 

Spørgeskema sendes ud i april (hhv fysisk og psykisk). Spørgsmålene til det psykiske arbejdsmiljø er 

fuldstændigt anonyme. Der er lavet en konkretisering af hvem nærmeste leder er, som burde harmonere med 

konkrete erfaringer. Resultaterne bliver meldt ud mellem 8. og 24. maj med fuld synlighed af resultaterne. 

Derefter skal der arrangeres dialogmøder som AMG skal være med til at koordinere sammen med SU. 

Aktionspunkt: Dan kontakter TR’er for evt samarbejde omkring dialogmøder i forbindelse med forårets 

tilpasnings/fyringsrunde. 
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