LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
HMS-kommittén

PROTOKOLL nr 6/2012
Sammanträdesdatum
2012-11-29

Närvarande
Ledamöter
Bergquist, Karl-Erik
Ahrne, Siv
Jeppsson Wistrand, Ulla
Alveteg, Mattias
Jephthah, Stephanie
Söderman, Olle

Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande
Arbetsgivaren, prefekt inst. för livsmedelsteknik
ST, 1:e laboratorieassistent HSO
Arbetsgivaren, inst. för kemiteknik
NF, studerandeskyddsombud
Arbetsgivaren, prefekt, KILU

Övriga
Gustafson, Åsa
Ljungdell, Tommy
Malmström, Catrin
Nilén, Claes
Qvarnström, Eva
Reimer, Johan
Sassarsson, Irene
Holstein, Hanna
Celander-Öhrström, Katarina

LU Byggnad, yrkeshygieniker
Protokollförare, byggsamordnare
Administrativ chef
LU Byggnad, miljöchef
Huvudskyddsombud
Arbetsgivaren, studierektor, kemisk grundutbildning
FHV. Företagssköterska
LI-byggnad, strålskyddsansvarig
LTH kansli

Frånvarande
Cedervall, Mats
Fagerberg, Eric
Jarnung, Carola
Sönegård, Erik
Wendt, Ola

SACO, Inst. för elektro och informationsteknik,
LTH, studeranderepresentant
LU Byggnad, miljösamordnare
Ekosystemteknik, studerandeskyddsombud
Arbetsgivaren, professor, KILU
___________________

§

Ärende
Beslut

1

Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Ulla Jeppsson-Wistrand att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

2

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.
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3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Skyddskommitténs protokoll
Åsa Gustafson redogör för skyddskommitténs protokoll 3/2012

5

Ärende rörande Företagshälsovården
Irene Sassarsson meddelar att:
– Den av Kemicentrum framtagna skylten för anslag om förstahjälpen har skickats till
säkerhetschefen Per Gustafson som förslag till att använda på hela LU.
– Förstahjälpen utbildningarna och HLR-utbildningarna är fulltecknade.
– Det har varit dålig uppslutning till repetitionsutbildningarna under hösten och det
konstateras att det är svårt att nå ut med detta till verksamheten
– Man fått in anmälningar om oro för att en del använder handskar på ett felaktigt sätt på
Kemicentrum, man har skyddshandskar på sig när man lämnar sitt lab och tar i handtag
mm och därmed för med sig kemikalier eller smitta vidare i huset. Det är väldigt viktigt
att man förstår det är viktigt att använda handskar eller annan skyddsutrustning på rätt
sätt. Det har också hänt att studenter haft skyddsrock på sig i café Ester vilket inte är
tillåtet, man får inte ha labbrock på sig på andra ställen än i lab. Karl-Erik Bergquist får i
uppdrag att påminna prefekter och skyddsombud om vikten av att informera berörda om
detta.

6

Meddelande
– Eva Qvarnström meddelar att hon slutar som huvudskyddsombud 121231 och
skyddsombuden väljer nytt huvudskyddsombud vid deras nästa möte.
– Hanna Holstein presenterar sig som ny strålskyddsanvarig expert för Lunds universitet.
– Katarina Celander-Öhrström presenterar sig som miljöansvarig på LTH och samordnare
av HMS-frågor på LTH.

7

Aktuella byggnadsfrågor
Inga ärenden föreligger.

8

Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten
Det har inkommit ett delegationsbeslut till Lunds universitet från Miljöförvaltningen om
åtgärder för sanering av hus IV.
Karl-Erik redogör för hur saneringen av hus IV skall utföras som i korthet innebär en
spolning av alla ledningar och en rening av spolvatten innan det kan släppas ut till
kommunens avloppsnät.
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9

Studentärenden
Inga ärenden föreligger.

10 Miljödiplomering av Kemicentrum
Inga ärenden föreligger.
11 Rapport från utrymningsövning
Tommy Ljungdell redovisar övningens händelseförlopp som började bra med en snabb
utrymning men på grund av tekniska problem tog det upp till 45 minuter innan alla
utrymningsklockor kunde stängas av och all personal kunde släppas in. Det är inte första
gången det uppstår tekniska problem vid utrymningsövning och Husprefekt och Prefekter
får i uppdrag att skriva till Akademiska hus och påpeka att det är oacceptabelt att så
allvarliga fel kan ske.
12 Rapporterade arbetsskador/tillbud
Åsa Gustafson rapporterar följande arbetsskada/tillbud:
– Kemiska institutionen: En fallskada vid entré på grund av en fördjupning i marken
utanför skrapgaller- åtgärd beställd av Akademiska hus.
– Bioteknik: Doktorand fick brännskada från UV-källa-Avdelningen skall förbättra
rutiner i samband med sådant arbete och inköp av ny skyddsutrustning skall ske.
– CAS: En student värmde en glaskolv med proppen på vilket medförde att det bildades
ett övertryck och glaskolven splittrades -Informationen skall göras tydligare till
kommande laborationer.
– CAS: En utbytesstudent sköljde ur en bägare som troligen innehöll kemikalierester och
kände en ögonirritation från ångan som bildades- studenten spolade ögonen i ögondusch
och åkte därefter till sjukhuset men ingen skada konstaterades.
– Mattias Alveteg redogör för en olycka i apparathallen då en student fick varm svartlut
över sitt ben, i samband med detta visade det sig svårt att via LU´s hemsidor få fram
uppgift på telefonnummer och hur man anmäler detta till Arbetsmiljöverket, Claes Nilén
påpekar vikten av att det skall finnas ett enkelt sätt att anmäla en sådan händelse.
13 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum
Skyddsronder inrapporterade från Industriell näringslära, Livsmedelsteknologi, Kemisk
fysik, Fysikalisk kemi, samt Tillämpad biokemi.
Generellt saknas det på flera ställen tråg under flaskor med lösningsmedel och slask samt
att det på många ställen i lab och på golv står mycket utrustning som inte används.
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14 Övrigt.
Inga ärenden föreligger.

15 Nästa möte.
Kommande möte:
6 februari 13:15
3 april13:15
5 juni 13:15
Samtliga möten i konferensrummet-Marie Curie

Vid protokollet
Tommy Ljungdell

Justeras
Karl-Erik Bergquist

Ulla Jeppsson-Wistrand

