
Handlingsplaner for Fysisk APV, Sikkerhedsgruppe for Ada/Hopper
bygningen/Cavi/biblioteket 

  Plan dato: Udført dato: Deltagere i / ansvarlig for: 
Identificering:   26-09-2007 Ann Eg Mølhave  
Prioritering:   26-09-2007 Ann Eg Mølhave  
Løsning: 15-08-2007  15-08-2007 Sendt til Bente Levisen, rengøringsansvarlig  
Kontrol:       

 

Område: 

Ada/Generelt 
Beskrivelse af problemet: 
I forbindelse med mødeforberedelse kommer medarbejderen gående ned ad en trappe, drejer t. h. og 
falder og rammer en stålkand, som aflutter gulvet ved trappen. Gulvet er meget glat pga. 
oliebehandling. Medarbejderen pådrager sig en dyb flænge i højre underarm og bliver behandlet på 
skadestuen på Århus Sygehus. Endvidere har hun efterfølgende smerter i ryg og skulder som følge af 
faldet som behandles med fysioterapi.  
 
Status i forhold til lovgivningsmæssige krav: 
  
Årsager til problemet: 
Glatte olierede gulve. Se endvidere problemet beskrevet under Hopper/Cavi d. 15.08.2007  
 
Forslag til / valg af løsning: 
Olien skal slibes ned i gulvene og overskydende olie skal fjernes efter påføring, da den ellers ligger 
som en glat hinde på gulvene.  
 
Kontrol af forholdene og løsningens effektivitet: 
Afventer halvårlig initiativ fra Teknisk forvaltning  
 
Noter om økonomi: 
? 

 

Oprettet d. 12-11-2007 - Ann Eg Mølhave 
Rettet d. 21-11-2007 - Ann Eg Mølhave 

 

  Plan dato: Udført dato: Deltagere i / ansvarlig for: 
Identificering:   15-08-2007 Søren E, efter div. henvendelser  
Prioritering:   15-08-2007 Søren E  
Løsning: 15-08-2007  15-08-2007 Sendt til Bente Levisen, rengørings ansvarlig  

 

http://www.joblivdanmark.dk/_ipl/IPL30/viskort.asp?x=au9812&afdnr=106&omrnr=162


Handlingsplaner for Fysisk APV, Sikkerhedsgruppe for Ada/Hopper
bygningen/Cavi/biblioteket 

 

Kontrol:       
 

Område: 

Hopper/Cavi/Generelt 
Beskrivelse af problemet: 
Gulve bliver glatte efter oliering. Talrige medarbejder falder, trods skilte om "glatte gulve". Vi 
forspørger til planer, og påpeger de problemer der er.  
 
Status i forhold til lovgivningsmæssige krav: 
  
Årsager til problemet: 
Gulve efterlades olieret, det betyder de er glatte. Men derudover spredes olie til andre gulve, når man 
tillader gang på gulvene igen.  
 
Forslag til / valg af løsning: 
stop procedure eller fjerne overskydende olie eller 
afspær helt, indtil olie er HELT væk. 
  
Kontrol af forholdene og løsningens effektivitet: 
Afventer halvårlig initativ fra Teknisk forvaltning  
 
Noter om økonomi: 
? 

 

 
Oprettet d. 08-11-2007 - Søren Ertmann 

 

 

http://www.joblivdanmark.dk/_ipl/IPL30/viskort.asp?x=au9812&afdnr=107&omrnr=164

