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Institutionen för klinisk vetenskap,
interventionoch teknik (CLINTEC)

MINNESANTECKNINGAR AMG MÖTE 12 maj 14.30-16.00, C177
Närvarande

Meddelat förhinder
Datum
Huvudskyddsombud
Genomgång av
föregående protokoll
210224
Punkten ”Renal
Medicine” labb vid
NEO

Magnus Nilsson (ordf.), Hélène Jansson (sekr.), Lisa-Mari Mörk, Christina
Hebert, Pauliina Damdimopoulou, Matteo Pedrelli. Via zoom: Åsa
Catapano, Ewa Ellis, Richelle Duque Björvang, Maria Tägtström, Venus
Azhary.
Olav Rooyackers, Pille Ann Härmat
210512
Matteo Pedrelli inbjuden att presentera sig som nytt huvudskyddsombud
efter Venus Azhary för Campus Syd/Flemingsberg.
Inga kommentarer/synpunkter på tidigare protokoll.
Matteo Pedrelli har tagit del av våra protokoll ang anmärkningar på
labbet ”Renal Medicine” samt lokalerna i NEO 2019 och 2020. Vid
skyddsronden 2020 så var bristerna inte åtgärdade, bl a när det gäller
biosäkerhet. Nuvarande lokaler har inte förutsättningar för att uppfylla
kraven för BSL-2 arbete om man inte omorganiserar.
Prefekterna på NEO, prefekt på CLINTEC, ansvarig för biosäkerhet på KI,
samt enhetschef för Renal Medicine är informerade.

Ett problem som belysts är att det är otydligheter eller avsaknad av
delegationsordning till NEOs AMG, där Håkan Ottoson är utsedd till
ordförande. Matteo Pedrelli har efter möte med representanter från KI
samt NEO, skickat en förfrågan till de prefekter som har verksamhet på
NEO att få till en tydlig och klar delegationsordning. Magnus Nilsson
rekommenderade att Maria Eriksdotter, dekan för Campus Syd får
information om ärendet.
Miljö/hållbarhet/lika- Magnus klargjorde att Pauliina har ett fortsatt ansvar (utan arvode) vid
behandling
CLINTEC för likabehandlingsfrågor och framgent fortsätter att följa upp
vissa frågor från enkäten. Möte inom KI:s centrala villkorsgrupp äger rum
den 14 juni.
Kemikalieombud/bio- Biosäkerhetskommittén har uppdaterat KI:s regler för BSL-2 lab. Detta
säkerhet/ brandfarlig dokument ersätter det tidigare dokumentet från 2013 (Dnr 1-718/2013).
vara
Ewa Ellis skickade ut detta till samtliga medarbetare vid CLINTEC med
inloggning i KLARA. Ewa informerade vidare om utbildningsdag för
kemikalieombud. Förslag till att utbilda kemikaliinventerare på
Institutionen för att nå mål med utfasning och utbyte.
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Brandskydd
Rapport från
doktorandrepr.
Skyddsombud

Åsa har uppdaterat utskick till enhetschefer samt enhetsadministratörer
ang medarbetares deltagande i brandutbildning. Utskick kommer att ske
ang egenkontroller checklistan för egenkontroll.
Richelle informerade om att enkät gått ut till PhD ang nöjdhet med
handledare (sammanställning till Magnus) samt att KI centralt skickat ut
HR Puls till PhD.
Christina informerade om en pågående renovering på Novum som delvis
påverkat labbarbetet. Uppdaterar krisrutiner med telnr till samtliga labb. I
avsaknad av Previas nyhetsbrev finns bra information att inhämta dels
från Arbetsmiljöverkets hemsida dels Myndigheten för arbetsmiljö-kunskap

(Mynak). Mynak har riktigt bra ”kunskapssidor”. På AV:s hemsida kan man
ansöka om kostnadsfri prenumeration på deras nyhetsbrev (som utkommer 2
ggr/månad). Där finns allt nytt kring regelverk, dock inte kopplat till KI:s
verksamheter.

Incidentrapportering

Hälsoinspiratörer

Skyddsrond
HR Puls/Medicinska
kontroller

Magnus tar upp diskussionen att oklarhet fortfarande föreligger ang antal
rapporterade ärenden för att kunna arbeta med förbättring. Enskilda
ärenden handhas i linjen, men önskemål om statistik. Magnus tar kontakt
med Margareta Bratt samt Pille Ann.
Christina rekommenderade att gå in på hemsidan för att se samtliga
aktiviteter som ges https://medarbetare.ki.se/friskvarden
Passen bokas via appen zoezi. Se länk https://medarbetare.ki.se/basecampus-flemingsberg
Rekommenderade också ett pausprogram Pausit via Software Center.
Maria återkommer om ett ev ”friskvårdsbingo” som en doktorand på
annan Institution initierat.
Förslag att till kommande CLINTEC dag bjuda in prof Maj-Lis Hellenius.
Christina kontaktar Lars H.
Inväntar och avvaktar resultat från Matteo Pedrellis utskick till de
prefekter som har labb i NEO och hur ev delegation till NEO:s AMG
kommer att se ut.
Maria informerade om HR Puls enkät – Resultat kommer delges
enhetscheferna vid deras nästa möte. Även arbetsmiljögruppen kommer
att få ta del av resultaten.
Informerade från HR forum ang lagstadgade medicinska kontroller och
vad detta innebär för CLINTEC. Ewa informerade att man på CLINTEC inte
arbetar med kemikalier som kräver medicinsk kontroll. Beställning av
medicinsk kontroll sker via Avonova. Lisa-Mari och Matteo hör sig för hur
ANA Futura och övriga institutioner agerat i denna fråga.
Önskvärt att kartlägga behovet på CLINTEC och att ev få in en
rutin/specificering/identifiering av personer som kan ha nytta av detta.
https://medarbetare.ki.se/lagstadgade-medicinska-kontroller
Grunder för medicinska kontroller:
• arbete som medför exponering för vibrationer
• handintensivt arbete
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nattarbete
arbete med allergiframkallande kemiska produkter
fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts
bly
kadmium
kvicksilver
arbetsuppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: klättring
med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning och dykeriarbete.
Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11)
Arbete med hörselskadligt buller (AFS 2005:16)
Arbete med smittrisker (AFS 2018:4)
Arbete med artificiell optisk strålning (AFS 2009:7)
Arbete med joniserande strålning (SSMFS 2018:1)
Annan skadlig exponering.

Info från Magnus

-

Informerade från det öppna Institutionsrådet.
Avtackning av Christina för sitt fantastiska engagemang och
kompetens genom alla år i Arbetsmiljögruppen.

Mötestider ht 2021

Ons 15/9 kl 14.30, Ons 10/11 kl 14.30

Justeras

……………………………………
Magnus Nilsson, ordförande AMG

…………………………………..
Christina Hebert

3/3

