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1 Miljöarbete 
 
Nytt förslag diskuterades: 
- Hitta ett sätt att utvärdera om Skype användning (eller liknande lösningar) har ersatt 
resor och i vilket grad (LA). 

 
2 Arbete för en brandsäker institution 

  
Utrymningsplan och handlingsplan för brand håller på att uppdateras (LA). 
 
ANO tog upp frågan om utrymningsvägar för labb/kontor som ligger innanför andra 
labb-utrymmen (LA). 
  

3 Ordningsmän och säkerhet i labbet 
 
Labb-säkerhetsmanualen är ett pågående arbete på DBB. 

Mikael Corell har efterträtt Mats Hansson och är laboratoriesamordnare på 
fastighetsavdelningen sedan januari, 2019. 

 
4 Skyddsombud/Skyddsrond 

 
Nya skyddsombud har föreslagits på institutionen, men inget doktorandskyddsombud. 
Val pågår. 



                                                                     
5 Riskanalyser och CMR 

 
Riskanalyser - Riskanalyserna för alla metoder/kemikalier ska läggas upp i KLARA 
(forskargrupper och LA). Hanna Gustavsson från ACES har hållit en 
riskbedömningskurs för personal på DBB i februari. Ytterligare en kurs är på gång i 
mars. 
  
LA har pratat med nästan alla grupper om CMR utredningar. En del CMR utredningar 
har redan inkommit. 
 
Planer på gemensam mapp på SU/BOX med information och lathundar om 
kemikaliehantering, CMR utredningar och riskanalyser. LA delar mappens länk för 
alla på DBB Arrhenius. 
  
 

6 KLARA och kemikaliesäkerhet 
Inventering och introduktion av streckkoder (barcodes) har börjat (Leila Al Ghanem). 
Fyra till fem ”stationer” med utrusning (skanner för barkoder och skrivare) kommer 
att upprättas (BMO). Vid inventering kan utrustningen bokas. 
 
Nya rutiner för peroxidbildande kemikalier är på gång (BMO). 
 
Ett nytt kemikalieförråd byggs/renoveras i rum M429. 
 

7 Allmänt 
 
HLR kurser, en på svenska och en på engelska erbjuds i mars. Information har 
skickats ut. 
 
Information om strålskyddskurs i mars, strålskyddsseminarium i maj, samt vårens 
brandskyddskurser har skickats ut (LA). Inte samma anmälningssida som förut, man 
måste följa informationen i mailet. 
 
SAMIR har en ny sida för anmälningar av tillbud etc. Fungerande länk finns på DBBs 
hemsida. 
 

Vid Mikael Corells besök på DBB, påminde han om att man bör ha skyddsrond för 
andra utrymmen tex. kontor och pentryn, som inte är laboratorierelaterade lokaler. 
DBB har haft en ergonomigenomgång. 
 
Nu finns mer information om ”Safety and Working Environment” på DBBs hemsida 
under ”My department”. Informationen består av bla. text som stöd för upplagda 
dokument, riskbedömningar för gravida och skyddsombudens namn och 
arbetsuppgifter.  
 
Krishanteringsplanen håller på att uppdateras (BMO). 



 
Diskussion kring hotbild runt forskare, som arbetar med djurförsök. HN berättade att 
offentliga handlingar (där personals namn står med) kan begäras ut av exempelvis 
djurrättsorganisationer. 
 
HN efterlyser centrala regler för arbete med humant material, samt vaccinationer för 
arbetet. Kolla med Hanna G från ACES, eftersom hon nämnde det under 
riskbedömningsutbildningen. 
 
Påminnelse (information) ska skickas ut om studenters och gästers tillgång till 
korridorer, kontor och labb och nyckelkorten kommer att ändras. Studenter och gäster 
har begränsad tillgång till labb. 
 
Medarbetarenkät för psykosocial arbetsmiljö kommer att skickas ut under sept/okt 
2019. 
 
ANO nämnde en diskussion kring utrymningsvägar från kurslabb plan 2 (KÖL) och 
tillgång till trapphuset.   
 
 
Nästa möte före sommaren, 2019, om inget annat händer.  
 
Protokoll fört av IngMarie Nilsson. 


