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Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Håndtering af hændelser
• Ulykker
• Tæt-på ulykker
• Psykisk arbejdsmiljø
• Miljøuheld
4. Sygefravær
5. Miljø- og arbejdsmiljørunderinger
6. Arbejdsmiljøgruppens opgaver
• Konsultation og inddragelse af medarbejdere
• Arbejdsprocesser
• Stoffer og materialer
• Tekniske hjælpemidler
• Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.
7. Uddannelse, træning og oplæring
8. Risikovurderinger, APV og instruktioner
9. Beredskab
10. Efterretninger og forslag til AMU
11. Eventuelt
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1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt

3.

Håndtering af hændelser

3.1

Ulykker (Årsagsanalyser og tendenser)
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Godkendt af:
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Ingen ulykker/hændelser
3.2

Tæt-på hændelser (Årsagsanalyser og tendenser)

Der er indrapporteret 4 nærved ulykker i perioden jan-feb-marts -2022

Id

Afdeling Beskrivelse

Korrigerende
handling

Paller med lange
plader er placeret på
15 Aalborg gulv i værksted
Palle flyttes

Årsag

Forebyggende
handlinger

Manglende
omtanke

Der indskærpes at
plader ikke må
placeres på gulvet
Man skal være
opmærksom på at
luftslange placeres bag
lokkemaskine , når
maskine bruges og
flyttes.

Luftslange til
lokkemaskine er
placeret på gulv
16 Aalborg foran maskine.

slange placeres
manglende
bag lokkemaskine omtanke

Der ligger meget løs
uld på gulv efter
fremstilling af puder,
med Rockwool
17 Aalborg pudemåtte

Måtter er meget
Forsøger at
løse, hvorfor uld
håndtere måtter stykker falder af Der støvsuges løbende
mindst muligt
måtte under
under produktion af
under produktion bearbejdning.
puder.

Plade afklip er
placeret op af væg
ved saks og henstillet Plade afklip
18 Aalborg op af arbejdsbord.
fjernes.

Manglende
omtanke

Der indskærpes at
plade afklip placeres i
reol med det samme.
således at det ikke skal
flyttes senere.
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Tæt-på ulykker 2021- Afdeling xx - Årsagsanalyse
0

0,5

Udarbejdet af:
Godkendt af:

1

LMN
LMN

1,5

2

Havde arbejdets organisering og planlægning indflydelse
Var vedligeholdelse og/eller orden og ryddelighed mangelfuld

Var faglige og/eller sikkerhedsmæssige kompetencer…
Havde arbejdsstedets indretning betydning for hændelsen
Indvirkede materialers art eller form
Havde de tekniske hjælpemidler/maskiner/værktøj indflydelse
Var de tekniske/administrative sikkerhedsforanstaltninger…
Var der forholdsregler som blev tilsidesat (Adfærd)
Var der forhold som stress, træthed mv.

De fleste nærved ulykker som er obsereveret, kan undgås ved at man blver mere fokuseret
på oprydning efter eget arbejde, sålænge at plader, paller m.m. placeres på de dertil indrettede steder.
3.3

Psykisk arbejdsmiljø

Ingen problemer observeret.
3.4

Miljøuheld

Ingen
4.

Sygefravær

Der har været en del Corona tilfælde.
En medarbejder har haft dårlig ryg.
5.

Miljø- og arbejdsmiljørunderinger

Der er foretaget rundering på Siemens Gamesa Windpower
Rundereing er udført på Siemens sammen med arbejdstilsynet før opstart af skumopgave.
Der var ingen kommentarer fra arbejdstilsynet.
6.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

6.1

Konsultation og inddragelse af medarbejdere

Ingenting
6.2

Arbejdsprocesser

Der er blevet godkendt alternativ skumleverandør til Siemens for at sikre
forsyningssikkerheden, således at der nu er to leverandører godkendt af arbejdstilsynet.
6.3

Stoffer og materialer

Ingenting
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Tekniske hjælpemidler

Ingenting
6.5

Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.

Løftegrej og faldsikring bliver efterset.
7.

Uddannelse, træning og oplæring
1 medarbejder har været på varmt arbejde kursus.
Lærling har været på epoxy – varmt arbejde og stillads kursus
I nær fremtid skal tre medarbejdere på varmt arbejde kursus.

8.

Risikovurderinger, APV og instruktioner
Ingenting

9.

Beredskab
Kører efter aftale.

10.

Efterretninger og forslag til AMU
Der mangler stadigvæk indrapportering af nærved ulykker.

11.

Eventuelt

Generel oprydning på pladsen og i værksted
Der skal ryddes op i ALLE biler.
COVID 19: Regler og forordninger vedr COVID19 overholdes:
Afstand
Mundbind hvor det påkræves.
Håndsprit
Test ved mistanke af COVID19.
Ved afslutning af job, skal der ryddes op, og evt. overskudsmateriale m.m. skal sættes på plads.
HUSK at aflevere lånt værktøj tlbage.
HUSK at sige, når man låner værktøj.
Personligt sikkerhedsudstyr skal medbringes HVER DAG ved arbejdets start.

11.1

Næste møde

31. maj 2022

Side 4 af 4

