
 
 

Møde i Styregruppen for AU kemikalienetværk 
 
 
Tidspunkt: 5. april 2017 kl. 11.30 – 13.30 
 
Sted: Marianne Hoklands kontor 
 
Deltagere: Cathrin (Trine) Guldager Sørensen, Lina Waldstrøm Asmussen, Astrid van der Aa 
Kühle, Carsten Pedersen, Marianne Hokland og Jørgen B. Jespersen 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt  
 

2. Punkter til drøftelse og beslutning 
a. Status for opgaver hos Krogshave Consult 

Opgaverne vedrørende 1) elektronisk om-mærkning af kemikalier til CLP 
mærkning inden 1.7.2017 og 2) etablering af ekstern database med Stof-
stamoplysninger fra Toxido er løst primo april 2017. Der var enighed om 
at Kemikaliekonsulenterne informerer alle brugere af Kiros om at der lo-
kalt skal følges op på den nye CLP mærkning med print af nye etiketter 
til emballager mm. Tekster til information af brugerne på hhv. ST of HE 
cirkuleres i styregruppen til kommentering inden udsendelse.  
Opgaver vedrørende lagerstyring af kemikalier er under udførelse hos 
Krogshave Consult.   
Jørgen kontakter Robert mhp. afholdelse af møde om prioritering af op-
gaver i Mantis.   
 

b. Kiros – faglige og økonomiske forhold 
Toxido er lukket ned pr. 31.12.2016, og AU har derfor fremadrettet kun 
ét databasesystem, Kiros, som alle, der anvender farlige stoffer og ma-
terialer, forventes at benytte mhp udarbejdelse af arbejdspladsbrugsan-
visning (APB). Der er stadig et større antal kemikalier, der ikke er regi-
streret i Kiros, og hvor APB optræder i form af et sikkerhedsdatablad 
(SDS) med et tillægsblad med beskrivelse af lokale forhold. Kemikalie-
konsulenterne vil løbende kontakte de relevante enheder mhp. registre-
ring af de resterende kemikalier i Kiros.  
 

c. Kemikalier: information og hjemmeside  
Der var intet til dette punkt.  



 
3. Meddelelser  

a. Formand og næstformand 
Marianne og Jørgen oplyste, at det er besluttet, at Sikkerhedsrådgiver 
for AU Cathrin Guldager Sørensen (Trine) og Kemikaliekonsulent for 
Health (HE) Lina Waldstrøm Asmussen (Lina) begge for fremtiden skal 
tilknyttes administrationscenter HE. Trine er pt. ansat på Institut for 
Bioscience, Science and Technology (ST), medens Lina pt. formelt er an-
sat på HE.  
  
I forbindelse med ændring af ansættelsessted for sikkerhedsrådgiver 
overfører AU HR et beløb til Administrationscenter HE, der dækker løn 
til Trine samt driftsudgifter til sikkerhedsrådgiverenheden. 
 
I forbindelse med ændring af ansættelsesforhold for Trine og Lina er det 
aftalt, at administrationscenter HE alene er et administrativt ophæng for 
de 2 fuldtidsstillinger, og at den faglige ledelse af de to medarbejdere 
ligger hos formandskabet for Aarhus Universitets Kemikalienetværk. 
Der arbejdes pt. på at formalisere en aftale mellem Administrationscen-
ter HE og Formandsskabet for AU Kemikalienetværk, ligesom der udar-
bejdes stillingsbeskrivelser for de to stillinger.   
 

b. Koordinerende sikkerhedsrådgiver 
Trine har udarbejdet årsrapport for sikkerhedsrådgiverenheden ved AU. 
Rapporten er kommenteret af Marianne og Jørgen og er i en færdig ver-
sion sendt til underskrift hos dekanerne på HE og ST samt leder af AU HR 
Organisation og Arbejdsmiljø. Den endelige version vil blive lagt på 
hjemmesiden. 
Trine afholder den 24.4.2017 et kursus på Kemisk Institut for 30 perso-
ner, der er ansvarlige for Z-affald. Den følgende uge (2.maj) besøges For-
tum Waste Solution (tidligere Ekokem) for praktisk pakning af Z-affald. 
Trine oplyste, at hun er ved at udarbejde en sorteringsnøgle for glasaf-
fald mhp kildesortering og nedbringelse af universitetets udgifter til 
glasaffald.   
Trine har udarbejdet et nyt e-learning kursus for chauffører der trans-
porterer farligt gods i AU´s tjenestebiler. Kursus-indhold blev demon-
streret.  
  

c. Kemikaliekonsulenter 
Carsten nævnte, at det kan være forvirrende for brugerne at der for 
nogle kemikalier er to forskellige registreringer/klassifikationer i Kiros 
(de grønne (HE) og de blå (ST)). Efter en længere drøftelse af problemets 
omfang og løsningsmuligheder var der enighed om, at vi vil prioritere at 



gøre brugen af Kiros lettere for specielt ST-brugere, og at Carsten udar-
bejder en vejledning til brugerne som lægges på hjemmesiden.  
 
Astrid og Lina nævnte at visse enheder (på ST) sætter en orange mærkat 
med ordlyden ”Kræftfremkaldende” på deres kræftfremkaldende stoffer 
og vinger det af i Kiros når de har gjort det. Der var enighed om, at bru-
gerne ikke skal sætte ekstra mærkater på farlige stoffer og materialers 
emballage, men holde sig til de anerkendte. Kræftfremkaldende stoffer 
og produkter er mærket kræftfremkaldende ved brug af de rette H-
sætninger. Desuden kan det skabe utryghed i de tilfælde, hvor man 
glemmer at sætte de orange mærkater på, og brugerne derved ikke ser 
på den korrekte H-sætnings- kræftmærkning og dermed ikke ser at pro-
duktet er kræftfremkaldende.  
Punktet tages op ved møde med Robert mht. tekst i Kiros.  
 

d. Biosikringsansvarlig 
Der var intet til dette punkt 
 

4. Næste møde 
Jørgen indkalder til det næste møde (i juni måned) 
 

5. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt.  

  
 
 


