
AMGR EMNE EMNEDETALJE BESKRIVELSE STATUS

C-lab
Ergonomi Andet Lokale 1611-32, lab 1 på 3. etage. Jeg ønsker nogle 

nye stole ved arbejdspladserne de er svære at 
indstille.

Løst med nye arbejdsstole.

C-lab
Støj Andet støj fra stole jeg og de studerende sidder på på lab 1 

på 3. etage, jeg kunne godt tænke mig nogle nye stole 
ved arbejdspladserne.

Løst med nye stole.

C-lab

Belysning Rummets belysning 1613 - 041 (c.lab) Ovenlyset går ud, selvom der er 
bevægelse i rummet

Er løst af Bygningsservice. Ok.

Ansvarlig: Jens Kjær/Dirk 
Leonhardt

C-lab
Indeklima Træk 1613 - clab. over min arbejdsplads kan jeg opleve 

træk fra ventilationen. Ikke så tit mere som før, men 
det forekommer.

Ok. Under observation.

Ansvarlig: Jens Kjær

C-lab

Indeklima Lugt udstømmende gasser fra udbrændingsovne I lokale 
031A pga. manglende udsugning gennem emmhætte 
før kl. 05:30.

Justering af styringen

Justeret. Er nu OK.

Ansvarlig: Jens Kjær/Dirk 
Leonhardt

C-lab

Indeklima Træk 1613, 41 lokale 031B

kuldefald fra indblæsning I loftet direkte over 
skrivebordet.

Bedre styr på indblæsningstemperaturen

Indblæsningstemperaturen er 
hævet. Under observation.

Ansvarlig: Jens Kjær

C-lab

Støj Apparatur højfrekvent støj (periodisk) fra lysarmatur.

evt udskiftning af elektronikken

Personale kan leve med 
periodisk støj. Vender tilbage, 
hvis problemet forværres.

Ansvarlig: JensKjær

Skærmene har været 
taget af og der bliver 
bestilt nye rør.

C-lab
Arbejdspladsens 
indretning

Arbejdspladsens 
indretning

på c-lab. i gipsrummet mangler jeg en sugearme til 
indstøbningsmasse

Købt en Lysta sugearm.

Ansvarlig: Dirk Leonhardt

C-lab
Indeklima Lugt lugt af cigaretrøj fra ventilationsanlægget Løst. Folk der ryger, står ikke 

længere ved bagtrappen.

C-lab
Arbejdspladsens 
indretning

Arbejdspladsens 
indretning

Gipsrummet på Centrallaboratoriet Mangler en 
sugearm til indstøbningsmasse.

Er ok.

Ansvarlig: Dirk Leonhardt

C-lab

Indeklima Lugt C-Lab. Det lugter ofte af "mus" fra 
ventilationssystemet. Især om morgenen og efter 
weekend.

Og det kan også lugtes via ventilationen, når det bliver 
røget uden for bygningen

Ok. Tidsprogrammet er ændret 
på CTS'en, så udsugningen 
starter tidligere om morgenen.

Ansvarlig: Jens Kjær

C-lab
Støj Andet Noget materiale larmer meget når det beslibes. Her 

tænker jeg specifikt på fremstilling af skeer i Nova 
Tray. Jeg ønsker mig et sæt høreværn eller ørepropper

Høreværn bestilles.

Ansvarlig: Dirk Leonhardt

Forsk-lab Støj Apparatur maskiner fra 3. sal

Forsk-lab Vibrationer Andet maskiner fra 3. sal (generende i lok 220)

Klinik
Ergonomi Andet Stole, der ikke kan reguleres i højde. Borde, hvor der 

er en gerende midterstang.
Der er stole på prøve. Det 
forventes, at der indkøbes nye. 
Ansvarlig: Susie Holbech

Klinik
Indeklima Andet Sterilcentralen, tør luft. Ventilationen kontrolleres af 

teknisk afdeling. Ansvarlig: 
D.O.

Klinik

Arbejdspladsens 
indretning

Arbejdspladsens 
indretning

Jeg mener at vores arbejdslamper ved bordene ikke er 
placeret rigtigt. de skal placeres så lyset kommer 
bagfra og ikke forfra ( så man får lyset i øjnene)

Arbejdslamperne vendes i 
samarbejde med teknisk 
afdeling.

Ansvarlig: D.O.

Klinik
Belysning Andet Ved siddepladser i Sterilcentralen er arbejdslamper 

placeret, så man kigger mod belysning i stedet for at 
man får lyset fra ryggen eller siden under arbejdet.

D.O.

Ansvarlig: D.O.

Klinik

Indeklima Andet Der er meget tør luft i Sterilcentralen, hvilket blandt 
andet for mit vedkommende giver gener i form af ondt 
i øjne  og hovedpine ( jeg er ikke helt sikker på at 
hovedpinen kommer fra den tørre luft, den kan også 
komme af forkert arbejdsbelysning, reflekser mm, men 
jeg oplever kun hovedpine, når jeg er på arbejde, 
aldrig når jeg har fri).

Ventilationen kontrolleres af 
teknisk afdeling. Ansvarlig: 
D.O.

Klinik
Ulykkesfarer Andre steder de fleste lokaler på røntgenafd. er der løse ledninger 

på gulvene
Ledningerne fastgøres i det 
omfang det er muligt.

Ansvarlig: Rie

Klinik Arbejdspladsens 
indretning

Pladsforhold Fællesklinikken 3. sal. De kliniske lærere har ikke 
noget omklædningsrum !

Ansvarlig: Eva

Klinik

Arbejdspladsens 
indretning

Arbejdspladsens 
indretning

Forskningsklinikken (tandplejerklinikken) IO. Stole-PC 
skærm vender direkte mod sydvendt vindue, man 
blændes, og skærmen er ikke godt placeret ud for 
tastaturet. Der bliver opsat en svingarm til skærmen, 
måske vil det hjælpe lidt i forhold til lys-generne.

Afventer nye vinduer.

Ansvarlig: Susie Holbech

Klinik
Belysning Dagslystilgang sydvendt vindue uden tilfredsstillende mulighed for 

afblænding. lyset bliver meget skarpt ved solskin, og 
man blændes med følgende spændingshovedpine

D.O.

Ansvarlig: D.O.



Klinik
Belysning Rummets belysning meget skarpt loftlys (målt til 1400 watt), det kan 

tilsyneladende ikke justeres centralt til den 
korrekte/passende styrke

Er justeret og skal evalueres.

Ansvarlig: D.O.

Klinik
Indeklima Varme meget lille klinik, hvor luften meget hurtigt føles tung, 

hvilket bidrager til at man får hovedpine, selv om vi 
lufter ud og åbner døre så meget som muligt

Ventilationen kontrolleres af 
teknisk afdeling.

Ansvarlig: D.O.

Klinik

Kommentarer Har du kommentarer 
til det fysiske 
arbejdsmiljø eller 
spørgeskemaet?

Alle kommentarer angår den lille 
forskningsklinik/tandplejerklinik på IO 2.sal. Vi får alle 
(spændings)hovedpine af at arbejde på klinikken, 
formentlig grundet en kombination af belysning, 
dagslys, varme/dårligt luftskifte og u-ergonomisk pc-
arbejdsplads

Loftlyset er målt og justeret, 
pc'en er kommet på arm og kan 
justeres, sollyset - her afventes 
nye vinduer med solfilm. 
Rummets størrelse kan vi 
desværre ikke ændre.

Ansvarlig: Skal evalueres 
næste efterår af Susie Holbech 
og Julie Pajaniaye

Klinik

Indeklima Rengøring 1613 OR-Specialafsnit Anette får problemstillingen 
uddybet medd henblik på 
handleplan.

Ansvarlig: D.O.

Klinik

Indeklima Varme 1613 OR- Specialafsnit Anette får problemstillingen 
uddybet medd henblik på 
handleplan.

Ansvarlig: D.O.

Klinik

Belysning Rummets belysning Fk 2 Rie får problemstillingen 
uddybet med henblik på 
handleplan.

Ansvarlig: D.O.

Stærkt lys er generende 
efter lang tid.

Ansvarlig: Jens Kjær

Klinik

Indeklima Varme Fk 2 Rie får problemstillingen 
uddybet med henblik på 
handleplan.

Ansvarlig: D.O.

Dårlig luft = tør luft om 
vinteren.

Ansvarlig: Jens Kjær

Klinik
Indeklima Varme 1613 Klinikken OR. Dårlig udsugning?! Giver gener 

(hovedpine) sidst på dagen.
Ventilation kontrolleres af 
teknisk afdeling.

Ansvarlig: Anette

Klinik

Ulykkesfarer Andre steder Risiko for stikskader er altid tilstede. Behov for øget 
fokus på procedurer omkring påsætning af hætte efter 
brug af kanyle, især for de studerende.

Klinikassistenterne/tandlægern
e kan give de studerende 
undervisning heri.

Ansvarlig: Rie

Klinik
Arbejdspladsens 
indretning

Arbejdspladsens 
indretning

klinikindretningen, computerskærmens placering, 
tastatur og mus vanskeligt tilgængeligt. Nogle 
forhindrer lyset at røntgenbilleder kan ses tydeligt på 
skærmen

Løst. Rullegardin kan benyttes.

Klinik Kemiske forhold Sikkerhedsforanstalt
ninger

ineffektivt sug Løst. Filter kan skiftes.

Kontor
Indeklima Træk Vinduer, der har været utætte I adskillige år Er lavet. 

Ansvarlig: Jens Kjær

Kontor
Ergonomi Arbejdsstillinger bygn. 1613, rum 156. Indstilling af min kontorstol - 

jeg får ondt i ryg og lår når jeg sidder for længge.
Medarbejderen er stoppet på 
arbejdspladsen.

Kontor
Belysning Rummets belysning 2.82 i bygning 1610. Lyset går hele tiden ud Justeret.

Ansvarlig: Jens Kjær

Kontor
Indeklima Varme 2.82. Meget varmet om sommeren, Denne sommer har 

det været specielt slemt, da jeg har en affugter 
stående pga. fugtskade

Løst med nye vinduer.

Kontor Ergonomi Arbejdsstillinger Bygning 1613, lokale 144. Sidder umådelig dårligt. Medarbejderen har skiftet 
kontor.

Kontor Indeklima Lugt Der lugter mærkeligt (råddent), specielt om morgenen 
i lokale nummer 144, bygning 1613

??????

Kontor
Indeklima Andet Byg 1610 (lok 2.82 og 2.84) Høj luftfugtighed i en lang 

periode. Har været affugter i 2 perioder siden 2014. Nu 
med affugtning siden juni 2015.

Fugtskade udbedret

Kontor
Indeklima Lugt Fugtskader siden 2014. Høj luftfugtighed i kontorer 

2.82 og 2.84. Dårlig lugt i en lang periode.
Fugtskade udbedret

Kontor Indeklima Varme Byg 1610. Høj luftfugtighed og svær at ventilere. Fugtskade udbedret

Kontor Støj Apparatur På grund af renovering og ombygning Ombygningen afsluttet

Kontor

Støj Mennesker
Der er meget støj i korridoren (Byg 1610 - lok 2,82, 
2,84, 2,88) på grund af aktiviteter / trafik i 
venteværelset.

Alternativ løsning: lukke døren mellem gangen og 
ventesal i arbejdstiden

Kontor Støj Ventilation Kontorer på byg 1610 er vanskelige at ventilere



Kontor

Sygefravær 6. Har du haft 
SYGEFRAVÆR i de 
sidste 3 år, som 
følge af problemer i 
dit fysiske 
arbejdsmiljø? 

Bygn 1610, lok 2.84. Jeg tror at høj luftfugtighed på 
arbejdspladsen i en lang periode har resulteret i højere 
sygefravær i de sidste 3 år.

Fugtskade udbedret

Kontor Vibrationer Andet Byg 1610 Vibrationer grundet renovering Ombygningen afsluttet

Kontor
Indeklima Varme 1610 2.75A Meget varmt lokale - ringe mulighed for 

ventilation. Flere lofts-fans?
Skiftet + VAV-spjæld og forøget 
luftskifte.

Ansvarlig: Jens Kjær

Kontor

Belysning Rummets belysning Bygning 1613, lokale 150 (mit kontor). Belysningen 
lever sit eget liv. Det skal vel forestille, at lyset 
tænder/ slukker efter bevægelse i rummet, men det er 
helt vilkårligt og ikke til at styre.

Ok.

Ansvarlig: Jens Kjær

Kontor
Indeklima Kulde Bygning 1613, lokale 150 (=mit kontor). Det er svært 

at varme kontoret ordentligt op, da radiatorerne selv 
om vinteren kun bliver lunkne.

Er tilsyneladende ok. 

Ansvarlig: Jens Kjær

Kontor

Indeklima Lugt Bygning 1613, lokale 150 (mit kontor). Der er en 
dårlig, "indelukket" lugt i kontoret om morgenen, efter 
at der er kommet nye (for tætte?) vinduer i. Da 
kontoret - jf.min klage over manglende varme i 
radiatorer i foregående spørgsmål - er vanskeligt at 
varme op, er det træls at starte med voldsom 
udluftning om morgenen.

Ok nu.

Amsvarlig: Jens Kjær

Kontor

Støj Apparatur Bygning 1613, lokale 150 (mit kontor). I forbindelse 
med ombygning har jeg oplevet meget støj, især pga. 
en stor elevator i månedsvis har været placeret 
udenfor mit vindue. Lyden er meget generende! Og da 
elevatoren også har været her i sommermånederne, 
hvor man gerne ville have vinduerne åbne, har det 
været ekstra generende. Elevatorene en nu langt om 
længe fjernet, så denne klage har mest til formål at 
gøre opmærksom på, at der måske kan tænkes mere i 
at placere den slags mere hensigtsmæssigt (om 
muligt) fremover.

Ombygningen afsluttet

Arbejdspladsens 
indretning

Arbejdspladsens 
indretning

Ombygning tager tid, men der skulle være lys forude... Handleplan ikke relevant

Kommentarer Har du kommentarer 
til det fysiske 
arbejdsmiljø eller 
spørgeskemaet?

Med nogle spørgsmål, ville jeg have foretrukket at 
have mulighed for at svare: "Jeg ved ikke" i stedet for 
ja / nej.

Handleplan ikke relevant
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