
 

 

 

 

 

Til medlemmer af    Frederikssund, den 05.10.2012 

Arbejdsmiljøudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde mandag 1.10.2012 kl. 17.30 – 19.30. 

 
Deltagere: Sanne, Irene, Jens, Anne-Grete, Rene og Christian  

Afbud: Ella  

 

 

1.   Referat fra sidste møde 18. juni 2012 

      

      Referat godkendt 

 

2.   Nyhedsbreve/netværk for AMR 

 

Der er lavet forslag til 1. nyhedsbrev som skal sendes ud til AMR via mail og lægges på hjem-

mesiden. Vi arbejder videre med form og indhold som kan ændres, så det mere får karakter at 

nyhedsmail. 

Vi drøfter også AMR’s rolle i MED og det sættes på som punkt til næste møde. Fortsat en drøf-

telse af AMR’s rolle og tilknytning til afdelingen, herunder en drøftelse af muligheder for at 

etablere netværk. (se næste punkt) 

 

3.   Temaaften 2012/2013 

 

Vi drøfter afholdelse af temaaften til vinter/forår. Det besluttes at afholde en aften med temaet 

”vold på arbejdspladsen”  Vi taler om mulige oplægsholdere. Videnscenter for arbejdsmiljø har 

en kampagne i gang, der handler om at forebygge vold, se link www.forebygvold.dk   Vi synes 

sidste arrangement om trivsel var en succes, derfor følger vi op med yderligere, hvor alle tillids-

valgte inviteres. Det er også i tråd med at skabe yderligere netværk. Der skal fastsættes dato, 

dette sørger Jens og Christian for. Jens har også ideer til oplægsholder.            

  

4.   Multiresistente bakterier/farlig medicin, fx cytostatica.  

 

Vi drøfter arbejdet med farlige bakterier og farlig medicin, hvor det er påkrævet at arbejde med 

værnemidler. Det er vores oplevelse, at disse regler ikke altid overholdes på de enkelte arbejds-

http://www.forebygvold.dk/


pladser. Der kan bl.a. henvises til Arbejdstilsynets vejledninger, C.0.18, C.0.15, D.2.12 samt 

bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler. 
 

5.   Grønne/gule kort 

 

Vi drøfter anvendelse af de grønne og gule kort. Det undersøges hvor langt de er nået, da der er 

blevet revideret i dem. Derefter skal der træffes en beslutning om økonomi m.v. Afventer derfor 

endelig afklaring.  

 

6.   Næste møde  

       

      Tirsdag den 22. januar 2013 

      Tirsdag den 16. april 2013  

 

7.   Eventuelt  

       

      Sektorerne følger op på mulige nye medlemmer til miljøudvalget.   

       

       

 


