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Medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne  

M Ø D E R E F E R A T  24. FEBRUAR 2015 

Forum: Arbejdsmiljøgrupperne  

Møde afholdt: 18. februar 2015 kl. 12:30-14:30 i lokale 25-2-19  

Sted: ToRS  

Referent: Niki Corfixsen  

Til stede:  

Frank Sejersen, Stine Simonsen Puri, Tina Ulvø og Niki Corfixsen 

 

Dagsorden: 

Arbejdsmiljøgrupperne bød velkommen til post.doc. Stine Simonsen Puri, 

der repræsenterer VIP-gruppen. Aftalen er, at Stine er valgt for et år frem til 

oktober 2015. Deltagelse i de lovpligtige arbejdsmiljøkurser afklares, når 

hun er kommet ind i opgaverne i arbejdsmiljøgrupperne.  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3) Meddelelser 

Seneste nyt fra FAMU: Niki oplyste, at FAMU på de seneste mø-

der har haft fokus på ÅTT’en og det opfølgende arbejde. Niki un-

ToRS. KØBENHAVNS UNIVERSITET.



 

 

SIDE 2 AF 4 der søger, hvorfor arbejdsmiljøgrupperne på ToRS ikke har modta-

get ÅTT-materiale. Hun fortalte videre, at hun sammen med ar-

bejdsmiljørepræsentanterne Henriette Bülow og Karsten Fledelius 

har udarbejdet et forslag til en arbejdsmiljøuge, kaldet MOVE, der 

skal sætte fokus på arbejdsmiljøproblemer og løsninger på en mere 

lavpraktisk og dynamisk måde. Forslaget blev fremsat i FAMU  i 

september 2014, men er endnu ikke blevet godkendt af dekanatet.  

Beredskabsarbejde: Niki fortalte, at der er nedsat en arbejdsgruppe 

under fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, der skal tilrettelæg-

ge en sikkerhedsorganisation på HUM samt forberede en større be-

redskabsøvelse i uge 46. Der vil formentlig også blive gennemført 

en mindre øvelse omkring sommer for at teste sikkerhedsorganisa-

tionen. Frank gjorde opmærksom på, at HUMIT og institutterne i 

fællesskab også har udarbejdet en række sikkerhedsmanualer, der 

kan inddrages i den nye sikkerhedsorganisation. Frank opfordrede 

til, at man advarer de ansatte og studerende om risikoen for tyveri 

under øvelsen. 

Ergoterapeut: Peter Wedel Bay har anbefalet en ergoterapeut. Hun 

hedder Line Villefrance Hartkamp fra Alectia. Grupperne drøftede, 

om mindst tre kontorer på hver etage kan indrettes ergonomisk kor-

rekt som de gode eksempler. Niki kontakter Line.  

Tidsskrifter om arbejdsmiljø til cirkulation: ToRS abonnerer på 

tidsskriftet Arbejdsmiljø. Niki sørger for, at det kommer i cirkula-

tion til alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne.   

 

Ad 4) Status på arbejdsulykker og erhvervsskader siden sidste møde 

– orientering  

Ingen arbejdsulykker er anmeldt siden sidste møde.  

 

Ad 5) Flytning af ToRS administration til bygning 25 

Evaluering af administrationens flytning til bygning 25 er sat på 

som punkt på det kommende SU-møde den 26. februar. Niki sender 

en mail ud til alle i administrationen for at få deres tilbagemeldin-

ger på flytningen.  

Frank foreslog, at der opsættes et stort skilt ved indgangen til ad-

ministrationen i bygning 25 for at signalere, at dette område også er 

en del af ToRS. Tilsvarende kunne der hænges skilte op i frokost-

stuen i bygning 10 med fotos af administrationen og beskrivelse af 

medarbejdernes opgaver. 

  



 

 

SIDE 3 AF 4 Ad 6) ÅTT 2014 og det videre arbejde – drøftelse af materiale forud 

for fællesmøde med SU den 26. februar   

Rapporten for VIP’erne blev gennemgået. Grupperne hæftede sig 

ved, at Balance i arbejdslivet scorer lavere end sidst, men bedre end 

KU. Tilsvarende har spørgsmålet om nærmeste leder også scoret 

lavere end sidst. Generelt er der ingen områder, der markerer sig 

særlig positivt eller negativt.   

Under drøftelserne blev det flere gange fremhævet, at spørgsmåle-

ne ikke opleves relevante i forhold til VIP’ernes arbejdsforhold. 

Spørgsmål om fx selvledelse og kollegialt samarbejde blev efter-

spurgt.  

 

Arbejdsmiljøgrupperne drøftede også, hvordan medarbejderne i 

fællesskab kan bidrage til at skabe en bedre balance både mellem 

arbejdsliv og privatliv samt arbejdsopgaver og arbejdstid. Det blev 

påpeget, at lederen måske ikke er den rette at tale balance med. I 

stedet kan man afholde møder indenfor fagene – fx inden GRUS – 

hvor balance drøftes. Det forudsætter dog et trygt og samarbejds-

orienteret fagligt miljø. Det blev peget på, at det netop vedtagende 

MUS-koncept indeholder et oplæg, der skal gøre det lettere for le-

der og medarbejder at tale om balance i arbejdslivet. Også en fami-

liepolitik blev drøftet som en mulighed, men der var enighed om, at 

den i så fald skal omsættes til konkrete retningslinjer, og at alle an-

satte er orienteret om dem.  

 

Efterfølgende blev TAP-rapporten gennemgået. Også her blev ba-

lance i arbejdet fremhævet som et tema, der kan belyses nærmere. 

Her er udviklingen dog gået i den rigtige retning siden sidste un-

dersøgelse. Også faglig udvikling brev fremhævet som et relevant 

emne at kigge nærmere på, men det bør også belyses, hvad der me-

nes med faglig udvikling, og hvilke ønsker medarbejderne har til 

dette. Niki fremhævede, at det bør inddrages på MUS. 

 

Endelig blev spørgsmålene om indflydelse, beslutningsprocesser og 

involvering drøftet, men der var enighed om, at spørgsmålene vir-

kede mere relevante for TAP end for VIP-gruppen. Også her blev 

det drøftet, om spørgsmålene er dækkende for de reelle forhold, da 

mange beslutninger ikke følger af klare og gennemsigtige beslut-

ningsprocesser, fx indkøb af IT-systemer.  

 

Ad 7) Planlægning af arbejdsmiljøtjek 2015  

Arbejdsmiljøgrupperne skal i første kvartal gennemføre det årlige 

arbejdsmiljøtjek. Der var enighed om at gennemføre undersøgelsen 



 

 

SIDE 4 AF 4 i form af et elektronisk spørgeskema. Niki kontakter SAXO, der 

har udviklet et skema til formålet. Tina undersøger, hvilke områder 

vi skal afdække i undersøgelsen, som skal gennemføres medio 

marts mhp. afrapportering til fakultetet 10. april.  

Som en del af spørgeskemaet kan man stille spørgsmålet, om ar-

bejdsmiljørepræsentanterne må henvende sig efterfølgende, og om 

medarbejderen er interesseret i at få en personlig samtale.  

 

Ad 8) Drøftelse af roller, ansvar og grænseflader – opfølgning på sid-

ste møde  

Punktet blev udskudt til næste møde.  

 

Ad 9) Næste mødedato og udpege ansvarlig for mødet 

Tina ville gerne stå for mødet i andet kvartal.   

 

Ad 10) Eventuelt 
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