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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt  
 

2. Meddelelser  
a. Formand og næstformand 

Marianne nævnte, at der er behov for at vi skaber overblik over status 
på ”kemikaliesituationen” på de enkelte institutter/centre. På baggrund 
af den efterfølgende drøftelse af situationen på alle enheder blev det 
summeret 1) at Health har CLP-klassificeret og -mærket nogle blandin-
ger og alle rene kemikalier, der er meldt ind af brugerne, som kemikalier 
de har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på, 2) at ST har klassifi-
ceret og mærket enkelte rene kemikalier og enkelte blandinger efter 
CLP forordningen, 3) at Health og det tidligere NAT område ved ST an-
vender Kiros, medens det tidligere DJF og DMU altovervejende bruger 
Toxido til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og 4) at enkelte 
enheder ved ST, BSS, ARTS og fællesadministrationen skal registrere de-
res kemikalier i Kiros mhp. udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisnin-
ger. CLP forordningen medfører, at alle kemikalier, både rene stoffer og 
blandinger skal være klassificeret og mærket efter den nye CLP- forord-
ning senest 1. juni 2017. Der forestår således et større arbejde mhp. at 
opfylde dette krav.   
 

b. Koordinerende sikkerhedsrådgiver og affaldsansvarlige 
Trine oplyste, at hun udover at varetager rollen som koordinerende sik-
kerhedsrådgiver også modtager en del spørgsmål i andre sammenhæn-
ge. Det blev aftalt at Trine rundsender eksempler på disse henvendelser, 
så det kan vurderes om der er behov for et fælles initiativ.    
 

c. Kemikaliekonsulenter og APB superbrugere 
Astrid orienterede om, at der d.d. er 292 kemikalier, heraf ca. 100 blan-
dinger, der endnu ikke er registreret i Kiros. Det blev besluttet, at Astrid 
udarbejder mailingliste til alle ST brugere af Kiros mhp. at informere om, 
at man kun skal indsende bestilling på de kemikalier der er i brug.  
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Astrid nævnte, at hun har modtaget en del ønsker til udvikling af Kiros. 
Det blev besluttet, at disse ønsker prioriteres på et senere tidspunkt. 
 
Astrid oplyste, at man kun kan se leverandørbrugsanvisningerne hvis 
man logger ind via sin brugergruppe.   
 

d. Biosikringsansvarlig 
Der var intet til dette punkt. 
 

3. Punkter til drøftelse og beslutning 
Der var intet til dette punkt. 
 

4. Næste møde 
Det blev aftalt at Jørgen indkalder til det næste møde.  
  

5. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt.  

 
 
 


