Minnesanteckningar
1(3)

Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2017-04-03 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan
Christina Ekerfelt, prefekt
Helena Blackert, administrativ chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Humlan Svensson, Lika villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö

Frånvarande

Anna-Carin Rehn Bjurströmer, Lika Villkor

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

Föregående minnesanteckningar 170306
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.
Det är nu aktuellt att bestämma tidpunkt för arbetsmiljömätning till CBR2 med
anledning av problem med anestesigas.
39 medarbetare deltog vid den uppföljande stressföreläsningen på svenska den
15 mars och 7 på den engelska motsvarigheten.
Konstaterades att det är angeläget med uppdraget som Helena och Veronika fick
vid förra mötet avseende vad vi på lokal nivå kan göra för att förebygga
konsekvenser som uppstår vid IT-förändringar.
Förberedelser pågår avseende Arbetsmiljöverkets inspektion den 24 april
Josefine har nu godkänt dokumenten avseende ”Riskbedömning av situationer
förknippade med hantering av djur på CBR samt på IKEs laborativa
arbetsplatser” och ”Riskbedömning av hot och våldssituationer vid hantering av
djur på CBR samt berörda på IKE”. Dessa ska nu skrivas under och diarieföras.
En workshop med avdelningscheferna är inplanerad till den 19 april med
anledning av tillägget till handlingsplan för arbetsmiljö.
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Vissa åtgärder är vidtagna med anledning av genomförd arbetsmiljökartläggning
men målsättningen är att en konkret handlingsplan ska upprättas.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Arbetsskadeanmälan har nu inkommit avseende det färdolycksfall i januari som
tidigare informerats om. Även ansökan om ersättning vid personskada (PSA) är
inskickad.
Vi har också nu fått in arbetsskadeanmälan avseende incident i laboratorium på
Cellbiologen. Medarbetaren är uppmanad att även ansöka om PSA.
Ytterligare två arbetsskadeanmälningar har inkommit och avser en doktorand vid
CSAN som råkat ut för två incidenter. Den ena arbetsskadeanmälan ska
kompletteras med ytterligare åtgärd.
En händelse har även inträffat vid CBR där arbetsskadeanmälan ska inkomma.
Anette och Helena J informerade om statistik 2016 avseende
personalomsättning, friskvård, övertid, sjukfrånvaro och företagshälsovård.
Veronika informerade om statistik över arbetsskador och tillbud 2016.
Informerades om att samordningsavtal avseende arbetsmiljö är under
upprättande mellan CBR o IKE.
Christina informerade om att en laboratoriemiljö där forskningsledaren är
bortrest och att laboratoriesäkerhetsfrågorna är under utredning.
Christina informerade om beslut om lokalförtätning som ingår i
institutionsstyrelsens handlingsplan för 2017-2019. Som en följd av detta ska
IKE lämna plan 10 i patologhuset redan till årsskiftet (för flytt till Lab 1, plan
12). KEF i hus lab 2 samt plan 9 i Patologhuset planeras flytta till halvårsskiftet
nästa år. Så långt det är möjligt sker flytt i dialog med berörda i verksamheten,
vilket förutsätter information. Konsekvensbedömning ska göras för de stora
flyttarna. IKE beräknas spara 7 mkr på dessa flyttar.
En forskargrupp inom ortopedi planerar redan nu att flytta från plan 9 till plan 10
i Cellbiologhuset.
Informerades om att Karin Söderman är ny koordinator för miljö och avfall samt
är även arbetsmiljösamordnare vid IKE.
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Lika Villkor
Humlan informerade om aktuella händelser inom Lika Villkor och att en
kommunikatör ska jobba med webutbildningen inom området. Informerades
också om att jämställdhetsintegreringen söker ny projektledare och att Stefan
Blombergs föreläsning om mobbing i arbetslivet nu finns att tillgå som film.
Framåt kommer Lika villkorombud att förväntas ha ett studentperspektiv.
Anställningsärenden
Informerades om att vi återigen haft en annons ute avseende anställning som
amanuens, vilken avser timpool inom anatomi och histologi inför höstens
nyrekryteringsbehov då många ”T11-or” slutar.
Information
Christina informerade om att styrelsen ska ha en heldag den 6 april, där
eftermiddagen ägnas åt strategidiskussioner om samverkan och nyttiggörande.
Informerades också om att Ulf Samuelsson kommer att bli ny avdelningschef på
Avdelningen för barns och kvinnors hälsa från 15 april. LSG hade inga
invändningar kring detta.
Christina informerade också att centrala HR fortsatt handlägger IKEs två
ärendena om verksamhetsneddragning, vilka har varit uppe i CSG.
Helenas information om OH-utredningen skjuts på till maj-mötet.
Övrigt
Kommande LSG 8 maj 1000-1200, 12 juni 1000-1200.
Antecknat av/Anette Wiklund

