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Mærkning af vævsprøver i formalin
Ifølge lovgivningen skal vævsprøver i formalin faremærkes.
Til små vævsprøver kan der i RM-Indkøb købes to slags
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Arbejdsmiljøuddannelser
2018
Nåede du ikke at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i 2017?
Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller nyudpeget arbejdsleder, har du nu muligheden
for at tilmelde dig uddannelsen.
Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valg/udpegning.
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder uddannelsen på følgende tidspunkter i 2018:
 Den 6.-7. februar og 15. marts, Regionshuset i Holstebro.
Tilmeldingsfrist den 4. januar.
 Den 20.-21. februar og 22. marts, Marselisborg Centret i Århus.
Tilmeldingsfrist den 15. januar.
 Den 17.-18. april og 29. maj, Marselisborg Centret i Århus.
Tilmeldingsfrist den 12. marts.
 Den 23.-24. maj og 21. juni, Regionshuset i Viborg.
Tilmeldingsfrist den 3. april.
 Den 11.-12. september og 11. oktober, Regionshuset i Holstebro.
Tilmeldingsfrist den 6.august.
 Den 25.-26. september og 30. oktober, Marselisborg Centret i Aarhus.
Tilmeldingsfrist den 20. august.
 Den 30.-31. oktober og 4. december, Scandic Regina i Herning.
Tilmeldingsfrist den 17. september.
 Den 6.-7. november og 11. december, Marselisborg Centret i Århus.
Tilmeldingsfrist den 1. oktober.
Der optages max. 20 deltagere pr. hold.
Deltagerpris
3.500 kr. for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i Region Midtjylland. Beløbet omfatter
undervisning, grundmaterialer om arbejdsmiljø samt forplejning.
Tilmelding via Plan2learn.
Du kan læse mere om uddannelsens opbygning og indhold i pjecen Arbejdsmiljøuddannelse,
Region Midtjylland.
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Arbejdsmiljøuddannelse – virksomhedsrettet forløb
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder også gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen på
egen virksomhed, hvor en del af indholdet i samarbejde med rekvirenten kan tilpasses
virksomhedens behov.
Forudsætningen for afholdelse af arbejdsmiljøuddannelse på egen virksomhed er, at der er
mellem 10-20 deltagere på holdet.
Kursuspris – virksomhedsrettet forløb
For hospitaler, institutioner og øvrige områder i Region Midtjylland er prisen 23.500 kr. Beløbet
inkluderer undervisning samt grundmaterialer om arbejdsmiljø. Rekvirenten står selv for
undervisningslokaler, AV-midler, deltagerliste og forplejning.
Yderligere oplysninger eller bestilling af uddannelsen i egen virksomhed kontakt da venligst
Lisbeth Gilberg, mob. 30 57 69 11, e-mail: Lisbeth.Gilberg@stab.rm.dk.
Hvis du er ansat indenfor det somatiske område på Aarhus Universitetshospital, skal
du som udgangspunkt tilmelde dig AUH's arbejdsmiljøuddannelse, der findes i AUH's
eget kursuskatalog. Er du forhindret på datoerne for AUH's hold, er du velkommen til
at tilmelde dig den arbejdsmiljøuddannelse, som Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
udbyder.
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Mærkning af vævsprøver i formalin
Sikker håndtering og mærkning af vævsprøver i formalin
Ifølge lovgivningen skal vævsprøver i formalin faremærkes.
Til små vævsprøver kan der købes to slags lukkede systemer i RM-Indkøb. Begge er
faremærkede.

Rør S-monovette u/formalin
RM‐Indkøb nr. 30004241 9 ml
RM‐Indkøb nr. 30004240 25 ml

Biopsafe
AX-Lab A/S producentnr.1000 20ml

Hvis I bruger andre beholdere, så sørg for at det er en beholder med skruelåg, så uheld med
spild undgås, eller brug spande med låg som på en malerspand til store vævsprøver. Når I
arbejder med formalin, skal det være i et lukket system ifølge kræftbekendtgørelsen fra
Arbejdstilsynet, det kan være et stinkskab eller en sugekasse. Et punktsug kan ikke bruges, da
der er for stor lækage omkring et punktsug til at de anses for "lukkede".
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Bæger præp. m/låg uste.

Spande til transport af væv (med sikkert låg)

I kan selv printe etiketter:
Avery 18026 8 store etiketter 67,7 x 105 mm
Avery L7163 14 små etiketter 99,1 x 38,1 mm
Download skabelon til etiketter

Yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt da venligst Astrid Beck Vestergaard.
Mob. 2962 2758, E-Mail: astrid.beck@stab.rm.dk
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Der er en lille ny på vej...
Flere har efterspurgt en mindre udgave af regionens mobile EPJ-bord. Der er derfor lavet en
version af bordet, hvor bordplade og understel er gjort en del mindre. De øvrige funktioner er
de samme som på det oprindelige bord, så det også understøtter muligheden for patientnær
og tidstro dokumentation, god hygiejne og godt arbejdsmiljø.
Størrelsen på det lille bord er:
 bredde 51 cm.
 dybde 64 cm.
Størrelsen på det oprindelige bord er:
 bredde 69 cm.
 dybde 80 cm.
Det lille bord oprettes i RM-Indkøb i løbet af december og er derefter klar til at bestille. Vær
opmærksom på, at der kan være forskellige procedurer for bestilling af bordet, afhængig af
hvilken enhed, du arbejder på. I RM-Indkøb finder du mere info om bordene, de forskellige
opsætninger og tilkøbsmuligheder.
Begge borde lever op til regionens hygiejnekrav og kan aftørres med både sprit og Actichlor
I arbejdsmiljøloven er der regler for brug af skærmarbejdspladser. For begge borde gælder
følgende regler i forhold til hvordan og hvor meget, man må bruge dem:



Begge borde kan bruges ubegrænset til stående skærmarbejde.
Begge borde kan anvendes som siddende skærmarbejdsplads i op til samlet 2 timer
dagligt.
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Periodisk eftersyn af
elektrisk håndværktøj
Elektrisk håndværktøj skal efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger for
at sikre, at udstyret er i orden. Det krav gælder uanset, at bestemmelserne i
stærkstrømsbekendtgørelsen om periodisk el-eftersyn af transportabelt el-håndværktøj er faldet væk.
Det var indtil den 1. juli 2017 et krav i stærkstrømsbekendtgørelsen, at el-håndværktøj skulle
efterses af en sagkyndig med højst seks måneders mellemrum. For nogle typer el-håndværktøj
endda oftere. Bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen er ophævet, men
bestemmelserne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler gælder stadig. Det
betyder, at der fortsat er krav om regelmæssigt eftersyn af elektrisk håndværktøj efter
fabrikantens anvisninger samt krav om, at beskadiget håndværktøj skal tages ud af brug.
Reglerne indebærer, at håndværktøj, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre
beskadigelse, og som derfor kan give anledning til farlige situationer, skal efterses
regelmæssigt.
Samtidig er det et krav, at medarbejderne skal være instrueret om, at beskadiget
håndværktøj, der kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare, skal tages helt ud af drift.
Værktøjet må først komme tilbage i brug, når det er repareret og efterset af en sagkyndig.
Eksempler på fejl ved el-håndværktøj
Fejl eller mangler ved elektrisk håndværktøj kan fx være:





Manglende aflastning i stikproppen på en forlængerledning eller en forlængerledning i
forkert kvalitet.
En rundsav, hvor sikkerhedsskærmen ikke svinger korrekt tilbage eller går stramt.
En kædesav med slap kæde eller sløvt skær.
En defekt sikkerhedsforanstaltning som fx en knækket eller revnet plastafskærmning.

Fejl og mangler kan opstå når som helst. Tjek derfor altid de tekniske hjælpemidler for synlige
fejl, inden de tages i brug. Hvis der er fejl eller mangler på udstyret, må det ikke bruges.
Se også
BFA-vejledning om eftersyn af tekniske hjælpemidler (vær opmærksom på, at vejledningen
endnu ikke er tilrettet efter de nye regler).
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Vidste du at...
…Region Midtjylland har udarbejdet en række Designguides, der
revideres og ajourføres hver 3. år?
Designguides er anvisninger og anbefalinger på, hvordan forskellige rum bør projekteres. De
er derfor en hjælp til arkitekter, ingeniører og tekniske afdelinger, som projekterer disse rum.
Derudover er de en hjælp til deltagerne i de brugergrupper, som kvalificerer det, der
projekteres.

Klik og se alle
Region Midtjyllands
designguides

…Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø deltager i en lang række udbud.
Vi sidder med for at sikre, at arbejdsmiljømæssige aspekter inddrages i vurderingen af de
produkter, som indkøbes i regionen. For at styrke fokus på at købe produkter, som er
velfungerende i et arbejdsmiljømæssigt perspektiv, har vi lavet pjecen "Tjekliste Arbejdsmiljø ved udbud og indkøb". Du finder pjecen på www.fa.rm.dk. under rubrikken
udgivelser.

Download pjecen her
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Reviderede vejledninger
Handsker, kanylebokse og værnemidler skal købes via RM-Indkøb, hvor
sortimentet ændres løbende. Nu er de 3 vejledninger opdateret med de
nyeste varenumre!

Du finder vejledningerne på Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljøs hjemmeside www.fa.rm.dk

Klik på billederne for at downloade vejledningerne:

Yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt da venligst Astrid Beck Vestergaard,
mob. 2962 2758, e-mail: astrid.beck@stab.rm.dk
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Lær at pakke biologiske
prøver, som skal sendes
med fly
IATA pakkekursus for biologiske prøver med/uden tøris UN3373 og UN1845
Kurset er et krav, hvis man lovligt skal kunne forsende biologiske prøver på tøris.
Uddannelsen henvender sig til alle, der pakker forsendelser af farligt gods til flytransport, fx
biologiske prøver med og uden tøris.
Herefter kan deltagerne lovligt pakke forsendelser af farligt gods til flytransport i følge ICAO
(International Civil Aviation Organization)

Kurset varer 2,5 timer og er finansieret af HR-midler og dermed uden udgift for deltagerne.
Der er planlagt kurser på følgende dage:
d. 15-12-2017
d. 18-01-2018
Tilmeld dig via Plan2learn (søg på IATA)
Yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt da venligst Astrid Beck Vestergaard.
Mob. 2962 2758, e-mail: astrid.beck@stab.rm.dk
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Tak for samarbejdet i
2017
2017 går på hæld.
Tak til alle aktører i arbejdsmiljøarbejdet for et godt samarbejde i 2017.
Vi glæder os til 2018, med et stærkt fokus på

Arbejdsmiljø og kvalitet
Den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde
til gavn for borger, medarbejder, trivsel og sikkerhed!

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø ønsker alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jonna Pedersen
Kontorchef

Arbejdsmiljø i Midt´en
December 2017

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
www.fa.rm.dk

