
Når arbejdstilsynet kommer på kontrolbesøg på Tandlægeskolen skal 
alle ansatte vide følgende 

1. Der må ikke spises eller indtages drikkevarer på klinikker eller i laboratorier! Dette gælder for 
alle – både studerende og ansatte. Der må derfor heller ikke stå brugte kopper og tallerkener i 
laboratorierne. Undervisere i laboratorierne har ansvaret for, at deres studerende bliver 
bekendt med disse regler og for at reglerne overholdes. 

2. At ansatte kan blive spurgt til, hvilken arbejdsmiljøgruppe (AMG) de tilhører  
Når du arbejder på: 

• Klinikkerne, tilhører du ’AMG for klinikker’ 
• C-lab. eller i Færdighedslab. inkl. Simulation, tilhører du ’AMG for Tandteknisk Laboratorium og 

Færdighedslaboratorier’ 
• Kontor, tilhører du ’AMG for Kontorarbejdspladser’ 
• Forskningslab., Anatomisk Museum og værkstedet, tilhører du ’AMG for Forskningslaboratorier   

For ansatte på IOOS afhænger tilhørsforholdet til arbejdsmiljøgrupperne derfor af 
arbejdsopgaverne. F.eks. vil en heltidsansat videnskabelig medarbejder tilhøre 
’Kontorarbejdspladser’, når vedkommende er på sit kontor, ’Klinikker’ på klinikken og 
’Forskningslaboratorier’ ved arbejde i forskningslaboratorierne. Du finder din 
arbejdsmiljøgruppe HER: http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-
referater/arbejdsmiljoe/ 

3. At der er lavet en fysisk-ergonomisk APV i 2015 og en psykisk APV i 2016 og de skal vide hvor de 
to APV’er kan læses. Begge APV’er – for IOOS - ligger på Instituttets hjemmeside på 
adressen: http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/arbejdsmiljoe/ 

4. Hvordan man evakuerer huset i tilfælde af f.eks. en brand. Den korte udgave af instruksen er: Gå 
til nærmeste trappe, læs instruksen og gør som beskrevet. Instruksen for evakuering ligger på 
Instituttets hjemmeside på adressen: http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-
og-referater/arbejdsmiljoe/ 

5. At der på klinikker og laboratorier findes en mappe med arbejdspladsbrugsanvisninger, for de 
stoffer og materialer der anvendes, samt hvor mappen står. Er du er i tvivl, så spørg et af 
medlemmerne af din arbejdsmiljøgruppe. 

Når Arbejdstilsynet ankommer til Tandlægeskolen på tilsynsbesøg vil der formentlig ske følgende: 
Informationen tilkalder to medlemmer fra arbejdsmiljøudvalget. I første omgang sætter de to sig 
sammen med Arbejdstilsynet, for at redegøre for husets procedurer og for at tilrettelægge besøget. 
Efterfølgende vil Arbejdstilsynet komme rundt i huset for at se på forholdene og snakke med 
medarbejdere. Informationen forventes, at kunne rundsende en mail til alle ansatte med en kort 
besked om, at Arbejdstilsynet er i bygningerne og at de kommer på rundtur i løbet af kort tid. 

Med venlig hilsen 

David Chr. Evar Kraft, Daglig arbejdsmiljøleder, IOOS 


