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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2016-12-05 kl.10.00–12.00
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Kristina Briheim, SACO
Annelie Lindström, SACO, suppleant

Frånvarande
Helena Blackert, administrativ chef
Anna-Carin Rehn Bjurströmer,

Josefin Bostner, AMO

Föregående minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Vad gäller larm till CBR 2 är det ännu avtalsmässigt oklart vad larmet ska
kopplas upp mot, en fråga som LiU centralt är involverad i. Möte med CBR är
planerat v 50 då kunskap kring verksamheten är viktigt.
Vi väntar fortfarande besked från RÖ om vilka dragskåp som kan användas för
brandfarlig vara. Bestämdes att denna fråga fortsättningsvis ska bevakas via labsäkerhetsgruppen.
Anslag avseende nödsituation är på gång att sättas upp, bl.a. med hjälp av
avdelningssamordnarna.
Generell riskbedömning för IKEs medarbetare avseende arbete på CBR är fortfarande på gång men ej klar.
Återkoppling v 50 väntas om gemensamt möte IKE, IMH, fakultet (uppföljning
av brandövningen i hus 511 i våras) efter att frågan diskuterats på labsäkerhetsmötet.
Veronika informerade om att arbetsmiljömätning vid CSAN nu är beställd med
anledning av att två medarbetare (ej LiU-anställda) upplevt allergiska symptom.
Mätningen planeras innan jul eller senast under januari.
Veronika har kontaktat Fixa igen med anledning av problem med temperaturen i
flera byggnader. I hus lab 1 ska nu temperaturen vara OK och i hus 511 pågår
åtgärder. Information har gått ut till berörda medarbetare.
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Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Anette informerade om uppföljning av arbetsmiljöenkäten Hus Lab 1. Enligt
avdelningschefen har enkäten tagits upp vid tre arbetsplatsträffar och ett
avdelningsmöte där synpunkter och önskvärda insatser efterlysts från
medarbetarna. Forskningsgruppledare och biträdande avdelningschefer har
uppmanats att diskutera resultatet av enkäten vid enskilda gruppmöten. Man har
också uppmanats att diskutera arbetsmiljöfrågor vid medarbetarsamtal.
Föreläsning kring psykosociala arbetsmiljö har kommit upp som en tänkbar
åtgärd.
Christina informerade om att institutionsstyrelsen nu beslutat om ny organisation
för IKE i enlighet med den revidering som lagts fram vad gäller Kliniska
vetenskaper. Chefer är formellt utsedda till samtliga avdelningar. Alla
medarbetare kommer att informeras om den nya organisationen genom
mailutskick. Den 20 december genomförs en heldag för nya och gamla chefer i
syfte att introduceras i uppdraget och som en ”kick-off” för gruppen.
Medarbetarsamtal och lönesamtal kommer även fortsättningsvis att delegeras till
forskningsledare. Som tidigare erbjuds alltid möjlighet att ha samtal med
avdelningschef istället för forskningsledare.
Elisabet Hollén och Mats Söderström informerade om förslag till uppföljning
och revidering av handlingsplan för miljö 2016-2018. LSG godkände förslaget
efter diskussion och mindre kompletteringar.
Anette informerade om inkommen anmälan om arbetsskada avseende
färdolycksfall i oktober.
Informerades om ytterligare en anmälan om arbetsskada avseende incident i ett
lab i november. Åtgärdsplan är upprättad. Ärendet ska kompletteras med
underskrift av närmaste chef.
Veronika informerade om rutiner kring perklorsyra hantering eftersom speciella
dragskåp måste användas.
En arbetsmiljömätning är beställd till CBR 2, med anledning av problem med
anestesigas.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
INSTITUTIONEN FÖR KLINISK OCH EXPERIMENTELL MEDICIN

Minnesanteckningar
3(3)

Lika Villkor
Humlan har skickat ut länk till material kring filmer om härskartekniker.
Humlan informerade från LiU central workshop om den nya
diskrimineringslagstiftningen där både arbetsmiljöombud, lika villkor ombud
och HR-konsulter deltog.
Anställningsärenden
Anette informerade om anställningsärenden som hanterats via CSG.
Anette informerade om utlysta anställningar vid IKE.
Information
Christina informerade från styrelsens möte den 30 november.
Anette informerade från HR-arena den 17 november.
Övrigt
Förslag till LSG-kalender 2017 och förslag till tider våren 2017 skickas ut
separat.
Antecknat av/Anette Wiklund

