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IMBIM upprättar årligen en plan för arbetsmiljöarbete som del av 

institutionens verksamhetsplanering. 

IMBIMs plan för arbetsmiljöarbete består av två delar: 

 Generella utgångspunkter 

 Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder.  

 

Generella utgångspunkter 

 

Prefekten leder arbetsmiljöarbetet vid institutionen och har som ansvar 

att tillse att lagstiftning och regler gällande arbetsmiljön följs. Till sin 

hjälp har prefekten en arbetsmiljögrupp bestående av representanter för 

institutionens olika verksamheter och lokaler: 

 Catharina Svensson (ordförande) 

 Eva Andersson, skyddsombud, kemikalieombud, 

brandskyddskontrollant samt miljöombud, repr D9:3 

 Natalia Papadopoulos, repr B11:3 

 Veronica Hammar, skyddsombud, repr C8:3 

 Tove Hoffman, repr A9:3 

 Arianna Coco, repr D11:3 och C10:3 

 Karin Hjort, skyddsombud, repr D7:3 

 Annika Grahn Westin, repr B9:3 

 

Arbetsmiljögruppens arbete syftar till att upprätthålla en kontinuerlig 

diskussion och ett informationsutbyte i arbetsmiljöfrågor inom 

institutionen för att risker ska identifieras och skador, respektive ohälsa 

ska kunna förebyggas. 

 

Arbetsmiljögruppen genomför årliga skyddsronder (januari/februari) 

med efterföljande kontroll i mars.  

 

För arbete med radioaktivitet, kemikalier och mikroorganismer finns 

det tvingande regler som måste följas. Dessa ansvarsområden har 

delegerats till personer med nära kontakt med respektive verksamhet: 

 Universitetslektor Dorothe Spillmann: strålskydd  

 Forskningsingenjör Eva Andersson: kemikalieombud, 

brandskyddskontrollant samt miljöombud. 
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 Prof. Åke Lundqvist: biosäkerhet, riskklass-2 och tillsyn av 

arbete med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)  

 Universitetslektor  Dorothe Spillmann: systematiska 

arbetsmiljöarbetet inom grundutbildningen 

 Universitetslektor Tanel Punga: systematiska arbetsmiljöarbetet 

inom forskarutbildning 

 Universitetslektor Anna-Karin Olsson: inköp av varor från 

Apoteket AB 

 

Forskningsgruppledarna ansvarar för att deras respektive personal är 

informerad om och följer gällande föreskrifter. 

 

Nyanställd forskande personal och studenter på projektkurser certifieras 

efter att ha tagit del av den skriftliga introduktionen (”IMBIM 

Handbook”), web-kurs i laboratoriesäkerhet samt praktiska 

instruktioner. Alla medarbetare erbjuds ett årligt medarbetarsamtal med 

sin närmaste chef. Regelbundna IMBIM dagar (två st/år) som samlar 

cirka 60 % av IMBIMs personal anordnas (jan/feb samt sept/okt). Varje 

termin (november och april/maj) anordnas informationsmöten för all 

personal. 

 

Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder.  

 

Handlingsplanen visar vilka åtgärder som prioriterats för kommande år 

utifrån de riskanalyser, skyddsronder och förändringar i verksamheten 

som genomförs. Uppföljning sker med ansvarig för respektive åtgärd 

eller vid institutionens/avdelningens ordinarie möten. Allvarliga 

arbetsmiljörisker som uppstår under året åtgärdas om möjligt direkt och 

redovisas inom ramen för institutionens/avdelningens ordinarie möten.  

 

Generellt uppmanas alla vid IMBIM att: 

 Följa de riktlinjer som finns när det gäller avfallssortering 

 Inte förvara material på golven för att underlätta lokalvårdens 

arbete 

 Fästa alla löst liggande/hängande sladdar/kablar 

 Använda vagnar på hjul för riskavfallskartonger 

 Inte förvara tung utrustning högt upp på hyllorna 

 Använd avsedda skyddsrockar vid arbete på lab 

 Märka upp skåp där kemikalier förvaras med farosymboler 

 Tillse att alla som arbetar med kemikalier ska ha tillgång till 

Klara 

 Märka flaskor och burkar med innehåll 

 Dokumentera regelbunden kontroll och spolning av de fasta 

ögonduscharna på lab 

 Följa UU´s riktlinjer för nolltolerans mot alla former av 

diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och 

exkludering.  

 

I följande stycken redovisas de specifika punkterna i 2019-års 

handlingsplan korridorsvis. 
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Generellt IMBIM 

 

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera 

risker och nå egenupprättade 

målsättningar i arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat 

datum för 

slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart            Pågår         Ej på- 

                                       börjad 

         

Kallt och blåsigt på kontor, lab 

och korridorer 

  Sammanställa en lista över alla 

IMBIM´s kommande felanmälningar till 

Akademiska hus. Denna lista skickas 

sedan till Akademiska hus, 

byggnadsavdelningen och 

intendenturen. 

Veronica Fortlöpande    

Bristande underhåll   Sammanställa en lista över alla 

IMBIM´s kommande felanmälningar till 

Akademiska hus. Denna lista skickas 

sedan till Akademiska hus, 

byggnadsavdelningen och 

intendenturen. 

Veronica Fortlöpande    

Toaletterna         
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Administration C8:3 

 

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker och nå 

egenupprättade målsättningar i arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat datum 

för slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 

         

För hög arbetsbelastning, ingen 

tid till återhämtning, vilket kan 

leda till psykisk stress och 

utbrändhet 

 x Kommunikation arbetstagare och arbetsgivare 

emellan, uppföljning. Minska antalet 

arbetsuppgifter, nyrekrytera. 

Prefekt Fortlöpande  x  

Kallt och blåsigt på kontoren, 

vilket kommer från 

ventilationen vilket kan leda till 

rygg, axel och nackproblem. 

 x Kontakta intendentursamordnare Fredrik Lindgren 

vid byggnadsavdelningen 

Veronica 

 

Fortlöpande  x  
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Bakteriologi D7:3 

 

Risker för ohälsa Riskvärdering av 

ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker och 

nå egenupprättade målsättningar i 

arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat 

datum för 

slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 

         

Dålig arbetsro i stora skrivrum 

med många personer. 

 X Kontinuerlig diskussion med inblandade att 

hålla diskussioner och telefonsamtal utanför 

skrivrummen. 

 

Karin återkommer ang uppföljning 

   x  

Väldigt trångbodda  x Försöka hitta alternativa/utökade ytor, önskar 

en B-korridor 

   x  
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Biokemi D9:3 

 

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av 

ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker 

och nå egenupprättade målsättningar i 

arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat datum 

för slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Tumörbiologi/virologi B9:3 

   

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av 

ohälsofaktor 

Mycket    

Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker och 

nå egenupprättade målsättningar i 

arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat 

datum för 

slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Zoonotic Laboratory A9:3 
 

 

Sources of risk and risks Risk assessment 

Very high     High     

 

Measures to eliminate/reduce risks Responsible Completed  Status of follow up 

Finished             Ongoing       Not 

started 
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Biokemi B11:3  
 

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av 

ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker 

och nå egenupprättade målsättningar i 

arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat datum 

för slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Genomik D11:3 / C10:3 

 

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker och 

nå egenupprättade målsättningar i 

arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat 

datum för 

slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 

         

D11:317b Golvet belamrat  X Frigör golv från kartonger och annat löst Leif 

Andersson 

HT 2019    

Belastningsskador vid 

skrivbordsarbete 

 X Höj/sänkbara skrivbord Gruppledare     
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Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder             Kurslab A9:2, Plastförråd och ”Lasses/kurslabs” förråd i källaren 
 

 

 

Risker för ohälsa Riskvärdering 

av ohälsofaktor 

Mycket    Hög 

hög           

Åtgärder för att eliminera/ reducera risker och nå 

egenupprättade målsättningar i arbetsmiljöarbetet 

Utförs av Planerat 

datum för 

slutförande  

Status vid uppföljning 

 

Klart     Pågår     Ej på- 

                             börjad 

         

         

         

 

         

 

         

         

         

 


