Uppföljning av HMS‐arbetet inom EMV 2011
Arbetsmiljösamordnare
En tvåårig ny tjänst som arbetsmiljösamordnare på 50 % har inrättats, och den tillsattes av Katarina i
maj.

Skyddsronder
Under året har arbetet med att förbättra skyddsronderna påbörjats. En rondgrupp med
prefektrepresentanter har etablerats och vem som gör vad har förtydligats. Gemensamma och
dokumenterade rutiner för de tre stora institutionerna på BMC har satts upp. Resurserna för ronder
har utökats med Maria Johansson. Vi har tagit fram bättre verktyg för förberedelse för ronden i form
av en checklista. Vi har även förtydligat hur vi gör med uppföljningen, som är en arbetsuppgift för
Maria. Vi har utökat den fysiska skyddsronden med en psykosocial skyddsrond som sköts med en
enkät via ett webgränssnitt.

HMS‐sida
Ny HMS‐sida med bättre struktur och information samlad och mer lättåtkomlig. Den är marknadsförd
bl a via EMV:s nyhetsbrev. Sidan ska översättas till engelska under Q1 ‐ Q2 2012.

Introduktion av nyanställda
Checklista med länkar till HMS‐sidan har tagits fram och översatts till engelska.

HMS‐nyheter i EMV:s nyhetsbrev
Sedan sommaren har det funnits minst en HMS‐nyhet i alla nyhetsbrev.

HMS‐pärmar
Pärmar med krisinformation, dokumentation av utbildning, delegering, utvecklingssamtal,
skyddsrondsprotokoll mm, är framtagna och utdelade till forskargruppschefer i hus A och B

Biosäkerhet
Gemensamma rutiner har tagits fram för de tre institutionerna. Ansvaret har tydliggjorts i rummen,
och arbetet med att utse samordningsansvariga i gemensamma rum har påbörjats.
Önskemål om en biosäkerhetsresurs har framförts till Claes Nilén, LU Bygg.
Arbetsmiljöverkets inspektion av BMC:s GMM‐verksamhet den 30 november gick bra och
Arbetsmiljöverket tyckte att vi är på rätt väg i vårt påbörjade arbete med att bl a utse
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samordningsansvariga för lab som delas av mer än en grupp. De tyckte detta var en bra modell och
föreslår att något liknande införs inom hela LU.

Utbildning för nya forskargruppschefer
De forskargruppschefer som fått sin delegering under året har fått en genomgång av sitt
delegeringsdokument.

Krisövning
Genomförd för både EMV:s LG och rektors LG

Rådgivning
I och med att Katarina anställts har vi kunnat erbjuda rådgivning avseende HMS‐frågor i
verksamheten. Katarina hjälper till med alla frågeställningar avseende fysisk arbetsmiljö – Lisette
svarar på frågor kring psykosocial arbetsmiljö.

Energieffektiviseringsmedel
EMV ansökte och beviljades 25% rabatt vid inköp av gnistfria kylskåp ur LU:s
energieffektiviseringsfond. Alla forskargrupper erbjöds detta och under året har 3 gnistfria kylskåp
inköpts och samtidigt 3 gamla kylskåp skrotats.

KLARA‐undervisning för alla på BMC
Alla på BMC erbjöds en genomgång av kemikaliesystemet KLARA av LU Bygg. EMV initierade och bjöd
in. Ca 30 personer deltog.

Slutredovisning arbetsmiljöproblematik på D12
Efter flera års ombyggnationer och sanering på D12 slutredovisade LU Bygg, Akademiska Hus och
Företagshälsovården resultatet av sina insatser. Enkätsvaren indikerar en stark förbättring på de
flesta punkter och om nya problem uppstår skall de anmälas till Företagshälsovården.

Årsredovisning narkotika
Varje år skall verksamheten redovisa sin narkotikaförbrukning under föregående år till
Läkemedelsverket. EMV sammanställde redovisningen för institutionen.

Årsredovisning nuklider
En ny databas för nuklider lanserades under vårterminen av tf strålskyddsfysikern. Samtidigt skulle
redovisning av föregående års innehav redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten. EMV samlade in
underlag och förmedlade kontaktpersoner till strålskyddsfysikern samt letade upp tidigare
registrerade källor som blivit kvarlämnade i lokaler då forskargrupper flyttat.
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