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Institutionen för klinisk vetenskap,
interventionoch teknik (CLINTEC)

MINNESANTECKNINGAR AMG MÖTE 14 februari 14.30-16.00, C177
Närvarande

Meddelat förhinder
Avgått
Datum
Genomgång av
föregående protokoll
211213
Presentationsrunda

Nya skyddsombud

Magnus Nilsson (ordf.), Monica Hagbok (sekr.), Lisa-Mari Mörk, Pauliina
Damdimopoulou.
Via zoom: Maria Tägtström, Pille Ann Härmat, Elizabeth Elvbo, Patrik
Emanuelsson
Åsa Catapano, Olav Rooyackers
Richelle Duque Björvang, Ewa Ellis, Hélène Jansson
220214
Inga kommentarer/synpunkter på tidigare protokoll.

Särskilt inbjuden Patrik Emanuelsson från HR centralt som bla arbetar med
arbetsmiljöfrågor presenterar sig.
Elizabeth Elvbo, ev blivande nytt skyddsombud, presenterar sig.
Resten av mötesdeltagarna presenterar sig.
Ewa Ellis, Richelle Duque Björvang och Hélène Jansson har slutat i AMG.
Vi behöver nya skyddsombud. En annons har gått ut från CLINTEC. Av två
sökande är en aktuell: Elizabeth Elvbo.
För att vara skyddsombud ska man själv vara anställd av KI, väljas av
medarbetarna, vilket kan ske genom att medarbetarna informeras och tillfrågas
om någon är emot. Skyddsombud behöver inte vara medlem i ett fackförbund.
- Magnus ska kontakta huvudskyddsombud Matteo Pedrelli om hur
Elizabeth kan bli skyddsombud.
- Patrik ska informeras när nytt skyddsombud är bestämt.
- Elizabeth ska gå en utbildning för skyddsombud, när hon är vald.
Lisa-Marie Mörk är nu själv skyddsombud och kemikalieombud/bio-säkerhet/
brandfarlig vara, vilket är för många uppdrag för en person. Lisa-Marie önskar
bara vara för sitt labb och att vi hittar andra skyddsombud som kan axla rollen
för sina lab.
- Jobba vidare på att söka fler skyddsombud, särskilt bland personer som
jobbar i labb.

Kommentarer på SAM
och skyddsronder

Patrik frågar hur vi gjort med checklistan inför skyddsronden, som fått kritik.
Vi har skickat ut inför och Hélène har sammanställt. Att arbetsgrupper
tillsammans går igenom checklistan är ett bra sätt att också föra ut information.
Patrik har noterat att många har svårigheter få med skyddsombud vid
riskbedömningar och att det är extra svårigheter vid tex ombyggnation som rör
både KI och KS.
Patrik meddelar även att det är en underrapportering vid incidenter. Det är bra
om AMG informerar om vikten av att rapportera incidenter och att poängtera
att det inte utgår några repressalier.
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Miljö- hållbarhetsombud/likabehandling

Rapport från Pauliina
- Ett arbete sker nu för att KIs handlingsplan för miljö och klimat ska anpassas
för CLINTECs 8 fokusområden. Varje verksamhet ska välja ett område att
fokusera på för att ta fram ett enkelt dokument inkl en rapporteringsmall utifrån
några mål. Pauliina och Magnus träffar Lars H och Mini Ruiz i februari för att titta
närmare på hur hållbar utveckling kan bli en del av lärandemålen inom
grundutbildning.
Bäst når vi ut med planen via Enhetsmöte och Institutionsrådet.
- KI vill satsa på lika villkor och har tillsatt 3 kvinnor som kvinnliga
karriärrådgivare. Pauliina är en av dem. Nätverket siktar på lansering på
Internationella kvinnodagen, 8 mars.

Kemikalieombud/biosäkerhet/ brandfarlig
vara

Ewa Ellis har avsagt sig uppdraget.
Lisa-Marie har övertagit uppdragen, men flaggar för att det är för mycket för alla
olika labb.
Lisa-Marie fokuserar nu på att ha korta introduktionsmöten med nyckelpersoner
samt har gått en administratörs kurs i KLARA.
-PilleAnn mailar ut en lista över labansvariga till CLINTECs alla lab för
uppdatering.
Fråga som kvarstår från förra mötet:
- Det ska finnas en person/labb som är ansvarig för brandfarliga varor. Vet alla
vem det är? Har alla labb en? Ewa kollar upp detta.
- Maria T mailar listor över de som är Kemikalieinventerare och de som ansvarar
för att inventera brandfarliga varor.

Brandskydd

Åsa har gått ut med uppmaning till alla enheter att personer ska uppdatera sin
brandsäkerhetsutbildning. De som får utbildning via KS kan räkna denna. Patrik
berättar att man centralt ser över vad som skiljer och inte skiljer vad gäller
brandsäkerhetsutbildning mellan KS och KI.
Åsa har haft kontakt med KS ang gränslandet kring brandskydd. Då Åsa inte
kunde närvara bordlagdes punkten.
- Magnus har ett möte med Åsa innan nästa möte.

Rapport från
doktorandrepr.

Richelle har avgått som representant för och vi behöver rekrytera en ny vilket
sker via Medicinska föreningen.
- Monica kontaktar Agneta Wittlock om annons för att söka ersättare.

Skyddsombud med
labansvar

Vi behöver fler skyddsombud med lab-ansvar.
- Alla försöker prata om det med sina medarbetare.

Hemsida/Fb

Finns AMG på Fb? Frågan om AMGs hemsida bordlages till nästa möte då Åsa
inte närvarade.

Hälsoinspiratörer

Maria informerar om att medarbetarundersökningen skickas ut v10-11.
Enhetschefer kommer uppmanas inkludera anknutna om de har en väsentlig
anknytning.
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Maria lyfter frågan om Medicinska kontroller pga kemikalier. Lisa-Marie
meddelar att det nu sker en inventering av kemikalier och att vi inte vet vilka
kemikalier som finns förrän inventeringen är klar den 31 mars.
- Efter kemikalieinventeringen har Lisa-Marie och Maria en avstämning
för att se över om Medicinska kontroller behövs.

Skyddsrond

Uppföljningen av skyddsronden i december sker individuelltVid nästa skyddsrond ska Pauliina gå med för att sätta fokus på hållbarhet.

Nästa möte

2 maj kl 14.30
14 september kl 14.30
21 november kl 14.30
Skyddsrond beslutas på mötet i maj.

Justeras

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

…………………………………..
Lisa-Mari Mörk
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