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Prioritet 1: Lovovertrædelser, fare for alvorlige arbejdsulykker og alvorlig helbredsmæssige konsekvenser, risikofaktorer, der påvirker mange. Problemet skal løses så hurtig som muligt.
Prioritet 2: Fare for mindre alvorlige arbejdsulykker, mindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, risikofaktorer, der påvirker få.
Prioritet 3: Gener, der påvirker få eller mange uden at forringe helbredet, ønsker om bedre komfort eller æstetik. Løsning af problemet haster ikke.

I 2018

til en accept af, at det hører
med til arbejdet.
Manglende kendskab til

At alle bliver bekendt med

reaktion på brand

KUs beredskabsplan for

Adm udsender information til alle en gang årligt
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Mail til alle sendt

Administrator

DD

Der vil blive sendt

Administrator samt

Ultimo 2016

primo sept.

sikkerhed og brand brand
Mange fastansatte

At give den enkelte

Instituttet vil tage kontakt til en ergoterapeut
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Usikkerhed om forventninger

Målet er at

hos og generel behandling af
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Indkalde til GRUS for DVIP
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GRUS inden jul

I-leder, S-leder i

Ved årlig GRUS

forventningsafstemme samt

samarbejde med
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finde ind til om andre emner

DVIP

kan forbedres
Problemer med håndtering af

At skabe et bedre beredskab

Fx en mentorordning og et netværk om emnet på KU
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2016-17

I-leder tager

personangreb på nettet mv i

for og rådgivning af forskere,

initiativ på

forbindelse md udøvelse af

der er udsat for dette

fakultetsplan

Om et år

"kontroversiel forskning"
Enkelte tilfælde af mobning

At skabe et bedre beredskab

Fx en mentorordning og et netværk om emnet på KU
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