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1

Miljöarbete

Årets miljöhandlingsplan för hela institutionen diskuterades. Minska resande, avfrosta
frysar och rensa ut kemikalier pågår fortfarande.
Nya förslag diskuterades:
- Förhindra utsläpp av antibiotika i avlopp. Allt avfall från cellodling med antibiotika
lämnas för destruktion, även i hus C och M.
- Reducera energiåtgång. Ej handdisk i pentryt på plan 3. Inköp av diskmaskin vid
ombyggnad av pentryt A3.
- Minska användandet av plast. Köp ej plastpåsar, utan ta med en korg eller vagn för
varor vid besök i SU-butiken.
- Det nya förslaget på miljöhandlingsplan kommer att antas på institutionsstyrelsen i
november.
2 Arbete för en brandsäker institution
Brandskyddsorganisationen kommer att uppdateras med ny utrymningsplan och nya
utrymningsledare. Brandskyddskontrollanter saknas för plan 4 i hus A, C och M.
Några förslag på kontrollanter diskuterades. Handlingsplanen för brandskyddsarbetet
och krishanteringsplanen kommer att skrivas om (MS, BMO, LA).

3 Kontrakt för sterilbänkar på DBB
Nytt gemensamt kontrakt för service på sterilbänkar är framtaget och beslutat om
(MB).
4

Ordningsmän och säkerhet i labbet

Uppföljning, dokumentation och kontroll av säkerhetslistor sker kontinuerligt (ABR). Uppdatering av kontaktskyltar på ansvariga i respektive rum/laboratorium pågår
också ständigt. Rutinen överförs till labben i hus C och M.
Autoklavrum får endast utnyttjas av behöriga, som genomgått kursen. Studenter kan
endast autoklavera tillsammans med behöriga. Kort får ej lånas ut till icke behöriga.
5

Skyddsombud/Arbetsmiljögruppsmedlemmar

Nya skyddsombud har ej valts på institutionen. Förslag på två fast anställda gavs, men
även doktoranderna bör ha två ombud. Förutom skyddsombuden behövs fler deltagare
i arbetsmiljögruppen. Ny medlem i gruppen är David Drew men kunde ej närvara
denna gång.
6 Riskanalyser
Riskanalyser - Riskanalyserna för alla metoder/kemikalier bör läggas upp i KLARA
(BMO och LA). Ej slutfört, men bör starta inom snar framtid.
7

Allmänt

En SAMIR anmälan har kommit in efter ett el-chock-tillbud i pentryt på plan 3.
Ytterligare en SAMIR anmälan har kommit in om en allergisk reaktion mot damm vid
installation av nya dörrlås och kolvar på plan 4.
Information om möten angående de om rutiner och regler som nu även gäller i hus C
och M vid möten med gruppledare.
Årets skyddsrond skedde i mitten av oktober. Skyddsronden föregicks av en allmän
städdag och förronden skedde veckan efter.
Några allmänna kommentarer efter ronden var att:
- ”vermekulit” bör finnas i alla lab
- sprayflaskor får ej användas för brandfarlig vätska pga aerosol och brandrisk
- labb-rockar och handskar bör användas på rätt sätt. En kurs i hur man använder olika
typer av handskar och skyddsutrustning med hjälp av VWR i december diskuterades.
Information till alla handledare den 6 november på PI-talks.

- genomgång och byte av eluttag bredvid gas kommer att ske inom snar framtid
- djurförsök kräver kurs och etiskt tillstånd
- lab-säkerhets-manualen håller på att uppdateras till en gemensam för gamla
neurokemi och gamla DBB.
-I labsäkerhetsmanualen ska information kring GMO/GMM arbete föras in, bland
annat med information om vilka tillstånd som krävs, samt vem som är kontaktperson
för biosafety på DBB.
Nästa möte bestämdes till mitten av december, 2018, om inget annat händer.
Förslag 12 december kl. 10.
Protokoll fört av IngMarie Nilsson.

