
EMNE EMNEDETALJE BESKRIVELSE
Indeklima Træk bygning 1614 lokale 381
Støj Mennesker 1614 lokale 381 ( al snak fra lokalet ved siden af (locale 383) Er tilbudt høreværn.
Kommentarer Har du kommentarer 

til det fysiske 
arbejdsmiljø eller 
spørgeskemaet?

bygn 1612-018: Altid meget koldt Bygningsservice vurderer, at 
der ikke er noget 
arbejdsmiljømæssigt problem.

Ergonomi Arbejdsstillinger Jeg har en svag ryg efter en diskus prolaps og kunne måske tænke mig en bedre stol 
plus en vejledning hos en person med forstand på siddestilinger mv.

Der er tilbudt vejledning fra 
ergoterapeut 2 gange.

Støj Mennesker tre teoriundervisere på et lille kontor. Jeg vd ike hvad løsninge kunne vær ud over 
eget kontor og flere lokaler til booking

Er tilbudt flytning.

Arbejdspladsens 
indretning

Pladsforhold Der er for lidt plads til de studerende. Løser sig grundet færre 
studerende.

Belysning Rummets belysning bygning 1610, locale 174. Lys blænder fra vindue. Har gl. pressing som er I stykker Ok. Rullegardin og nye vinduer. 
Hvis der stadig er problemer må 
det løses med egen leder

Støj Andet bygning 1610, lokale 174, for meget støj og skidt fra gården hvor der er dagligt er 
håndværker I gang   

Ombygningen er afsluttet

Indeklima Andet LYD fra naborum. Kunne løses ved at sætte plade på de to døre, der forbinder vores 
kontor med de to kontorer ved siden af. Der er ofte fortrolige samtaler, med bade 
elever og personale og det går tydeligt igennem. bygning 1610 og lokale 1.78

Indeklima Varme Bygning 1610 locale 1.78     der er meget varmt om sommeren, når solen star på 
især over middag. Løsningsforslag kunne være at kunne åbne vinduerne maximalt, I 
stedet for som nu blot en smule. 

Løst. Der er kommet nye 
vinduer samt rullegardin.

Ansvarlig: Jens
Støj Mennesker bygning 1610 locale 1.78 støj fra nabolokaler gene døre, kunne løses ved påsætning 

af pladser "kunstig væg" på døre mellem vore kontorer.
Indeklima Træk Der bliver let træk, når det pga. varmen er nødvendigt at have bade dør og vindue 

åbne. Så det bliver så valget mellem varme, træk og støj.
1610-186  Løst. Der er kommet 
nye vinduer samt rullegardin. 
Ansvarlig Jens

Indeklima Varme Der er sol på fra middag og hele eftermiddagen fra slutningen af foråret og indtil 
efteråret.

Måske kan filter på ruderne løse noget af problemet?

Lige nu er der gamle persienner mellem forsatsvinduerne. De er ikke rengjort i årevis 
og er derfor meget udhygiejniske

1610-186  Løst. Der er kommet 
nye vinduer samt rullegardin. 
Ansvarlig Jens

Støj Apparatur 1610, rum 186. Der har meget længe været støj pga. ombygning. Ved godt det er 
midlertidigt, men det gør det vanskeligt at koncentrere sig og giver større træthed 
efter arbejdsdagen..

Ombygningen er afsluttet

Støj Mennesker Bygning 1610, rum 186.  Meget trafik af mennesker på gangen udenfor. Når der 
bliver varmt er det ikke muligt at have døren åben pga. støj 

Prøvet imødekommet med 
rullegardin.

Ulykkesfarer Andre steder SKT- kontorer. Har oplevet 2 gange, at hylder ovenfor skrivebordene falder ned og 
en enkelt gang har ødelagt en pc

Bygningsservice har sikret 
hylderne.

Kommentarer Har du kommentarer 
til det fysiske 
arbejdsmiljø eller 
spørgeskemaet?

På trods af at have kontor på 3. sal byg.1614 lok.  366 er jeg ofte generet af at der 
trækker tobaksrøg op, fra de rygere som bruger indgangspartiet som et 
"rygerum".(Indgangen Høeg Guldbergs Gade) Det bevirker at jeg stort set IKKE kan 
have vinduet åbent. Et rygeforbud dette sted vil være ønskeligt.

Desuden har der i forbindelse med renoveringen af 4 sal byg.1614 været en del støj, 
støv, vand mv. Især har støvgener været en udfordring, da  det har medført tørre og 
sviende øjne. Håber dog det kun er en overgang, så længe arbejdet står på. 

Løses, når rygepolitik træder i 
kraft.

Ulykkesfarer Andre steder Klinikken - ledninger der ligger frit på gulvene
Arbejdspladsens 
indretning

Pladsforhold Vi sidder tre i et lille kontor som giver en god varme og pladsen er trang.

Det kan være svært at koncentrere sig om samtaler når vi alle tre har samtaler med 
studerende og medarbejdere

Er tilbudt høreværn.

Indeklima Andet 1613-1.84 
fugt i ydervæk, skimmelsvamp 
astma

Kontoret bliver renoveret til 
sommmer.

Ansvarlig:
Kommentarer Har du kommentarer 

til det fysiske 
arbejdsmiljø eller 
spørgeskemaet?

Sidder så lidt på mit kontor som muligt, da jeg er astmatiker og en bygnings 
sagkyndig har målt max udslag fra skaderne i væggen.....siger det stammer fra 
utæthed i taget

Problemet løst - 
bygningsservice.

Indeklima Varme bygning 1.614 locale 384. Da vi sidder tæt I et lille lokale, kan der tit blive varmt og 
indelukket.

Løst. Der er kommet rullegardin 
og tilbudt høreværn.

Ergonomi Arbejdsstillinger mangler skærmbriller, der passer til afstanden. Skal nok selv tage initiativ til at få 
disse anskaffet. Mangler en stol, som kan bruges sammen med en McKenzie 
lændepude, som jeg har fået af fysioterapeut på baggrund af mine to diskusprolapser 
i lænden.

Løst. Der er tilbudt ergonomisk 
vejledning til hele skolen.

Indeklima Kulde ofte træk og gennemtræk om vinteren



Støj Mennesker megen snak udenfor døren ved røntgenrum og når folk opsøger nabokontorerne for 
spørgsmål. Telefoner, der ikke er sat på svarer og ikke bliver taget.

Der er kommet rullegardin og 
tilbudt høreværn. Desuden er 
der opsat skilt omkring 
hensyntagen ift. mobiltelefoner.

Arbejdspladsens 
indretning

Pladsforhold Vi sidder tre medarbejder på et lille smalt kontor bygning 1614 lok.386. Tre 
medarbejder der også bruger relativ meget tid på vejledning og som jævnligt må 
foregå på kontoret pga. lokale mangel.

Henvist til nærmeste leder.

Støj Mennesker bygning 1614 lok 386
Ergonomi Arbejdsstillinger Stole i SKT'S konferencerum bygning 1610 Hele skolen er tilbudt 

ergonomisk vejledning.
Sygefravær 6. Har du haft 

SYGEFRAVÆR i de 
sidste 3 år, som følge 
af problemer i dit 
fysiske arbejdsmiljø? 

Hold i ryggen som følge af dårlig siddekomfort på stole i SKT'S konferencerum 
bygning 1610

Hele skolen er tilbudt 
ergonomisk vejledning.

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

ikke på Au Handleplan ikke relevant

Arbejdspladsens 
indretning

Pladsforhold Vi er mange om et kontor, så der er en del forstyrrelser og somme tider luge rigelig 
udluftning. 

Er flyttet.

Indeklima Andet Når man underviser i visse lokaler som er lokaliseret under FK, står man og vader i 
rensevæske fra units som drypper ned fra loftet. 

1613-109 Er lavet.

Ansvarlig:
Kemiske forhold Andet Undervisningslokale på 1. Sal under FK med det omtalte rensevæske. 1613-109 Er lavet.

Ansvarlig:
Støj Mennesker Når man skal føre telefonsamtaler, er der støj fra de andre på kontoret i baggrunden. 

Der kan også høres stemmer via luftkanalernw fra pædagogisk værksted til kontoret
Er flyttet.
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