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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2017-03-06 kl.10.30–12.00
Arbetsgivarsidan
Christina Ekerfelt, prefekt
Helena Blackert, administrativ chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Anna-Carin Rehn Bjurströmer
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö

Frånvarande

Humlan Svensson Lika Villkor

Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Annelie Lindström, SACO
Josefin Bostner, AMO

Föregående minnesanteckningar 170206
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Veronika har fått offert avseende larm till CBR 2 och larm kommer att beställas
inom kort.
Anslag avseende nödsituation är på gång att sättas upp, bl.a. med hjälp av avdelningssamordnarna.
Någon arbetsmiljömätning till CBR2 med anledning av problem med anestesigas
är ännu ej beställd då förutsättningarna fortfarande är oklara.
Vi saknar fortfarande anmälan om arbetsskada avseende färdolycksfall. Anette
påminner.
67 medarbetare deltog vid grundföreläsningarna om stress och stresshantering,
54 på den svenska och 13 på den engelska. Uppföljande föreläsning blir den 15e
(svenska) och den 17 mars (engelska). Diskuterades utvärdering av
föreläsningarna samt hur vi på lämpligt sätt följer upp detta.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Christina informerade om att Arbetsmiljöverket kommer på inspektion till IKE
den 24 april. Inspektionen avser dels en specifik verksamhet men de kommer
också passa på att göra en allmän inspektion avseende vårt systematiska
arbetsmiljöarbete.
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Veronika informerade om förslag på dokument avseende



Riskbedömning av situationer förknippade med hantering av djur på CBR
samt på IKEs laborativa arbetsplatser.
Riskbedömning av hot och våldssituationer vid hantering av djur på CBR
samt berörda på IKE.

Förslagen diskuterades och vissa revideringar gjordes. Dokumenten diarieförs
men viktigt att dokumentet etableras och används i verksamheten.
Anna-Carin informerade om konsekvenser för utbildningsadministratörerna på
grund av genomförda IT-förändringar det sista året. Det har påverkat arbetet
kvalitativt men har också inneburit ökad stress. Veronika informerade om att
motsvarande fråga varit uppe på CSG, med anledning av Raindance-införandet.
Uppdrogs till Helena och Veronika att undersöka hur vi proaktivt kan beakta
detta framåt.
Informerades om en anmälan om arbetsskada avseende en administratör som
snubblat på tröskel i Växthuset, plan 12.
Arbetsgivaren har nu kompletterat inkommen arbetsskadeanmälan avseende
psykisk ohälsa och skickat den vidare till Försäkringskassan tillsammans med
ansökan om ersättning till arbetsskadeförsäkringen.
Anette gav en lägesrapport om den arbetsmiljökartläggning som gjorts vid en
arbetsplats.
Annelie informerade om en inträffad arbetsskada i torsdags i ett laboratorium i
Cellbiologen. Anmälan ska inkomma.
Christina informerade om genomförande av åtgärder i Tillägg till handlingsplan
för arbetsmiljö. LSG hade inga invändningar mot detta.
Lika Villkor
Anna-Carin informerade om att arbetsgruppen kring ny diskrimineringslag ska
ha nytt möte i nästa vecka. Lika villkorsgruppen inom medicinska fakulteten
träffas inom kort.
Anställningsärenden
Anette informerade om anställningsärenden som hanterats via CSG.
Anette informerade om utlyst anställning som utbildningsadministratör vid
läkarprogrammet, vikariat om 6 månader.
Information
Helenas information om OH-utredningen skjuts på till nästa möte.
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Christina informerade från institutionsstyrelsens sammanträde den 2 februari
vars protokoll nu är justerat. Nämndes särskilt att styrelsen då fattade beslut om
verksamhetsneddragning i två forskningsmiljöer. Dessa neddragningar kommer
att leda till arbetsbrist. Ärendena behandlas idag på CSG.
Christina informerades också om kommande ärenden till styrelsens möte den 9
mars.
Övrigt
Kommande LSG den 3 april 1000-1200, 8 maj 1000-1200, 12 juni 1000-1200.
Antecknat av/Anette Wiklund

