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Förslag på vad man kan tänka på om man blir gravid: 
 
 Prata med din handledare i ett tidigt skede och diskutera bl.a. vilka projekt som är 

lämpliga/olämpliga att arbeta med. 
 

 För att eventuellt byta dragskåp och få en lämpligare labmiljö, hör dig för med 
handledare eller prefekt. 
 

  Kontrollera med den administrativa chefen vilka regler som gäller för att få 
förlängd doktorandtid vid föräldraledighet och annat. 

 
 

Hur man kan minimera exponering på lab 
 
 Undvik alla moment där man häller lösningsmedel utanför dragskåpet, t ex fylla 

på eller tömma rullindunstarna. Be någon annan att fylla på lösningsmedel i 
lösningsmedelsrummet. 

 
 Använd alltid en ren labbrock på lab och kom ihåg att ta av dig den när du går in i 

skrivrummet. 
 
 Labbar man snyggt och använder lämpliga handskar så är riskerna små. 

Nitrilhandskar för engångsbruk har bättre motståndskraft mot lösningsmedel än 
latexhandskar. Att ha bomullsvantar under handskarna gör det mindre svettigt. 
Byt handskar ofta! 

 
 Öppna inte kyl och frys. Risken är större för exponering i och med att luften står 

stilla där. Be någon annan att hämta det du behöver. 
 
 Be alla dina labkollegor vara noga med att hålla glaskrossbehållarna stängda, i 

glaskrossarna rör det sig om små mängder kemikalier, men man exponeras under 
lång tid. 

 
 Be någon torka av alla kranar, handtag, etc. som du tar på utan handskar så att 

dessa inte är kontaminerade. Detta är en vanlig källa för exponering. 
 
 Be medarbetare att ha propp på allt som ev. står på bänken och be folk att inte ha 

smutsig disk i hoarna (dvs. skölj av allt i dragskåpet). 
 
 Att vara på kurslab är inte att rekommendera. Prata med studierektorn ifall det 

skulle bli aktuellt under graviditet. 
 
 Kemikalier med R61 och R62 som varnings text bör undvikas då dessa kan/har 

rapporteras varit fosterskadande. Undvik även R60 och R63 av samma orsak.  
R40 och R46 är mutagena och R45, R49 och R340 är cancerframkallande. 
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I KLARA kan man dra ut listor på t.ex. CMR-ämnen (Canceriogena, mutagena, 
reproduktionshämande). 
 

1. Gå till KLARA 
2. Logga in 
3. Kemikaliehantering 
4. Om du vill ha ut en lista på t.ex B-kemikalier gå till Resultat 

a. Resultat-Organisation 
b. Markera inst. för organisk kemi 
c. Välj Gruppering 
d. Välj Listor 
e. Öppna rullgardinen och välj vad du vill ha en lista på t.ex CMR-

ämnen. 
f. Ok, (fönstret försvinner) 
g. Visa resultat 
h. Det går inte ännu att få en lista med var kemikalierna står, men klickar 

man på ”Visa ..” under Inventering ser man var de är placerade. 
Klickar man på namnet får man info om ämnet.  

5. Ett annat sätt att få ut en lista på t.ex B-kemikalier är gå till Resultat 
a. Ingående ämnen 
b. Välj i delen Presentation, produkter per avdelning 
c. 1. Vad Välj sökmetod, under Urvalslistor välj t.ex Grupp B ämnen 
d. Under transaktionstyper, markera alla 
e. 2.Vad Välj format 
f. 3. Var Markera var du vill söka, t.ex Inst. för organisk kemi 
g. 4. Beräkna tryck på rapport 

 
En lista över arbetsmiljöverkets föreskrifter om bl.a. gravida och ammande 
arbetstagare och hygieniska gränsvärden finns på vår hemsida www.organ.su.se 
under Internt/Miljö och säkerhet ”AFS-listan”. Klickar du på den afs du är 
intresserad av länkas du till föreskriften i sin helhet. 
 
Föreskriften i sin helhet:  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/gravida-och-ammande-arbetstagare-afs-20075-
foreskrifter/?hl=2007:5 
 
Fullständig lista över gränsvärden: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-
gransvarden-afs-2015-7.pdf 


