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LAMU 
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 02. november oktober 2016 

referat 

Mødeleder: Bjarke Paarup 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 02. november 2016 

Varighed: 13.00-15.30  

Referent: Camilla Dimke 

Tilstedeværende:  
Anne-Mette B. Christensen 

Anja Elley 
Bjarke Paarup  
Jytte Ringtved 

Mikkel Pade 
Rosa Magnusdottir 
Tina Elgaard 

Ulrik Nissen 
 

 
Afbud: 
Felix Riede 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om valg til 
FAMU. 

 

Opfølgning på referat Referat fra møde d. 04. februar 2016:  
 
LAMU gennemgik referat fra sidste møde og konkluderede at alle 

opgaver var løst eller igangsat. 
Med hensyn til et postdoc møde, som LAMU tidligere har foreslået, 
synes behovet ikke længere at være til stede og det blev besluttet at 

lade det være op til afdelingerne at afholde evt. møder. Instituttet 
har i stedet god erfaring med at indkalde til informationsmøde for nye 
medarbejdere, hvor også nye postdoc inviteres.  

 
 

Arbejdsmiljøstatistik 2016 LAMU gennemgik seneste statistik over sygefravær og arbejdsskader. 

Der var ikke noget markant at hæfte sig ved. 

Instituttet har et højere forbrug af psykologisk rådgivning i forhold til 

andre institutter, hvilket både kan ses som en fordel og en ulempe. 

IKS har de seneste år skabt meget opmærksomhed om denne 

ordning, i forbindelse med opfølgning på APV, og anser det for 

positivt at folk har taget tilbuddet til sig. Sygefraværet på IKS er lavt 

og der er meget få arbejdsrelaterede langtidssygemeldinger (stress). 

Det forventes at sygefraværet vil stige i den kommende periode af 

tekniske årsager i forbindelse med implementeringen af vipomatic 

som giver nye registreringsmuligheder.   

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse LAMU gennemgik sidste års arbejdsmiljøaftale og konkluderede at 
opgaverne var gennemført. Punkter til næste års aftale blev drøftet 
og Camilla Dimke skriver et udkast som sendes til godkendelse ved 

LAMU pr. mail. Deadline for indsendelse af godkendt aftale er 1. 
december 2016. 
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Orientering om supplerende 
arbejdsmiljøkurser 

Sekretariatsleder orienterede alle om muligheder og regler for 
supplerende arbejdsmiljøkurser. Medarbejderrepræsentanterne 
ønskede at deltage på  en kommende arbejdsmiljøkonference. Øvrige 

repræsentanter takkede nej til tilbuddet om supplerende kurser i 
første omgang. 

 

Valg til FAMU Mikkel Pade er valgt til LAMU efter Sita Jensen. 
 
Der skulle vælges en ny medarbejderrepræsentant til FAMU efter 

Sita. Medarbejderrepræsentanterne havde brug for betænkningstid 
og besluttede at drøfte det indbyrdes via mail.  Når der er truffet en 
beslutning meldes det tilbage til IKS sekretariatsleder. 

 

Evt. Status på evakueringsøvelser: 
I forbindelse med evakueringsøvelserne er LAMU repræsentanterne 
uforstående over for manglende alarmer i bygningerne i nobelparken. 

Spørgsmålet tages videre til FAMU. 
 
Derudover mangles der generel viden blandt medarbejderne om hvad 

man skal gøre under en evakuering.  
 

 

   

 


