HMS-mål och handlingsplan 2015 för EMV – avslutad 2015-12-09
Målet för HMS-arbetet är att se till att anställda och studenter inte skadar sig eller blir sjuka samt att vi minimerar vår negativa miljöpåverkan. Det vi
framförallt ska fokusera på under året är biosäkerhet och stresshantering.
Som underlag för handlingsplanen har bl a följande dokument använts:




inkomna checklistor inför skyddsrond,
resultat i psykosocial enkät genomförd juni 2014 samt
LU:s arbetsmiljöpolicy samt mål och handlingsplan med konkreta åtgärder för perioden 2014-2017.

Mål

Aktivitet

Säker fysisk och psykosocial
arbetsmiljö för alla på BMC

Sätta upp förslag på vilka
arbetsuppgifter som ingår när man är
rumsansvarig.
Se till att ett avsnitt om hantering av
brandfarliga vara läggs till i den
obligatoriska brandskyddsutbildningen
på BMC
SBA: Se över gränsdragningslista mellan
Akademiska Hus, BMC Service och
hyresgästen inför SBA-tillsyn under
2015
Utreda orsaker till slemhinnebesvär på
D12 samt åtgärda
Delta i LU-projekt för att ta fram en ny
psykosocial enkät

2015-12-09/Katarina Johansson

Prio

Ansvarig

Ska
vara
klart
Q4

Status

2

Katarina, Lisette

1

Katarina, Hans

Q1

Katarina, Hans

Q2

Madeleine, Lisette,
Katarina
Lisette

Q4

Uppföljande intervjuer pågår

Q2

Fortsätter
2016

1
2

Utse samordningsansvariga
för gemensamma rum
prioriteras

Bidrag från Akademiska Hus behövs

Mål

Arbete med strålkällor görs på
ett säkert sätt och i enlighet
med lagkrav
Utbildad och kunnig personal

2015-12-09/Katarina Johansson

Aktivitet

Prio

Ansvarig

Ta fram lathund för avfallshantering

2

Katarina

Genomföra aktiviteter med inriktning
på stresshantering och hälsa med
anledning av resultat i psykosocial
enkät genomförd juni 2014. Ev.
tillsammans med CRC och HSC.
Sammanställa vilka försäkringsregler
som gäller för bl a stipendiater

1

Lisette

Q4

1

Lisette

Q1

Se över dåligt fungerande
diskhantering. T ex korgar. Undersöka
hur det fungerar på andra ställen, t ex
KC och KI.
Ta fram mall för vad som ska ingå i den
pärm som alla grupper som arbetar
med strålkällor ska ha
Ta fram webbaserad HMS-utbildning
för forskargruppschefer.

2

Lisette och Katarina

Q3

Inte aktuellt längre då diskhanteringen
fungerar bättre nu

2

Hanna Holstein

Q4

2016

2

Katarina, Lisette

Q4

2016

Förbättra introduktionen av
nyanställda: Göra brev från Lucat
institutionsspecifik
Informera regelbundet från HMSkommittén i EMVs nyhetsbrev
Organisera träff för skyddsombud

2

Lisette

Q4

2016

2

Madeleine, Lisette
och Katarina
Lisette, Katarina

Q4

Fortsätter 2016

Q4

2016

3

Ska
vara
klart
Q2

Status

Inväntar nya regler från LU Byggnad

Görs
2016

Mål

Aktivitet

Förbättrad biosäkerhet: Allt
arbete på skyddsnivå 2 ska
vara anmält i enlighet med
gällande AFSar (2011:2 och
2005:1)

Sätta upp en lathund för att förenkla Lanmälan

1

Ta fram en generell rutin för arbete i
klass 2-lab

1

Marianne, Hans,
Katarina, Jenny m fl

Ta fram generell rutin för arbete med
humant material
Se över den obligatoriska utbildningen
för föreståndare samt erbjuda den vid
minst 2 tillfällen.

1

Marianne, Hans,
Katarina, Jenny m fl
Katarina, Lisette

Se över användning av ämnen som
finns med på Kemikalieinspektionens
PRIO-lista, samt fasa ut om möjligt

2

Påbörja arbetet för att bli
miljödiplomerade

3

Alla föreståndare för
hantering av brandfarlig vara
ska vara utbildade och
kunniga inom detta område
Minskad negativ
miljöpåverkan

2015-12-09/Katarina Johansson

Prio

Ansvarig

Katarina, Madeleine

Ska
vara
klart
Q2

Status

Fortsätter
2016

1

Katarina tar ut lista i
KLARA,
arbetsmiljöansvariga
ser över ämnena på
listan
Katarina, Lisette

Q3

Q3

Q4

Q4

Påbörjas ev. 2015

