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Institutionen för klinisk vetenskap,
interventionoch teknik (CLINTEC)

MINNESANTECKNINGAR AMG MÖTE 24 februari 14.30-16.00,
kursrum 5, M64
Närvarande
Meddelat förhinder
Datum
Representant för
doktorander
Genomgång av
föregående
protokoll 201109
Miljö/likabehandling

Magnus Nilsson (ordf.), Hélène Jansson (sekr.), Lisa-Mari Mörk, Christina
Hebert, via zoom: Åsa Catapano, Ewa Ellis, Pauliina Damdimopoulou,
Richelle Duque Björvang
Pille Ann Härmat, Olav Rooyackers, Maria Tägström
210224
Vi välkomnade Richelle Duque Björvang till gruppen som representant för
CLINTECs doktorander. Hon är anknuten som doktorand vid Enheten för
obstetrik. Hon kommer att göra utskick till samtliga doktorander och
efterhöra önskemål/kommentarer etc. Vissa frågor återkopplas till AMG.
Inga kommentarer på tidigare protokoll.
Miljö - Miljö- och hållbar utveckling ligger högt upp på agendan i KI:s
strategi. KI håller på att ta fram en handlingsplan för miljö och hållbar

utveckling, vilket förhoppningsvis blir klar att skickas ut på remiss i slutet av
mars. Institutionerna kan börja arbeta under våren på lokala adaptationer av
handlingsplanen med mätbara aktiviteter när vi sett remissversionen. Stina

Jaensson är miljösamordnare vid KI. Inställda resor och virtuella möten är
redan resultat i samband med Covid 19. Diskussion kring IT avfall.
Avsaknad av support ang datorer/utrustning och personal hänvisas till nya
inköp. Finns ingen medicinteknisk avdelning för support, lagning och
renovering. Pågår diskussion om detta.
Likabehandling- Pauliina har presenterat projektet ang kartläggning av
karriärvägar vid ett flertal tillfällen under höstterminen. Informerade att
det finns en likabehandlingsgrupp centralt på KI. Avdelningschef Mats
Engelbrektsson på KI har informerat om att Region Stockholm kommer att
införa likabehandlingsträning inför rekrytering som KI ser över. på KI.
Pauliina tar kontakt med KI centralt för vidare diskussion kring projekt och
likabehandlingsfrågor.
Kemikalieombud/bio
säkerhet/
brandfarlig vara
Brandskydd

Kemikalier - Ewa Ellis informerade att ingen av CLINTECs laboratorier
arbetar med allergiframkallande kemikalier, vilket efterfrågades i enkät
från KI. Ny kemikaliinventering med deadline sista mars 2021.
Åsa Catapano informerade om att nuvarande brandutbildning sker
digitalt. För att säkerställa att brister i det mest grundläggande
brandskyddet inte förblir oupptäckta under lång tid, ska egenkontroller
utföras och dokumenteras fyra gånger under ett år. Den kvartalsvisa
egenkontrollen utförs enligt KI:s brandsäkerhetsorganisation och rutiner
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av brandsäkerhetskontrollanten med hjälp av checklistan för egenkontroll.
Egenkontroller för de som har arbetsplats på sjh eller på Kliniskt
Forskningscentrum (KFC) ansvaras av företaget Caverion och Presto.
Utskick av inventering vilka som behöver uppdatera sin brandutbildning
har gjorts till enhetschefer och administratörer.
Skyddsombud
Christina och Lisa-Marie informerade om nytt huvudskyddsombud (SAKO)
på Sydsidan efter Venus Azhary. Matteo Pedrelli har ett uppdrag som
huvudskyddsombud på 50%. Han bjuds in till nästa AMG möte.
När det gäller munskydd och visir så får varje enhet köpa in detta till sin
personal. Munskydd har enbart distribuerats från KI centralt när det gäller
grundutbildning.
Incidentrapportering Maria återkommer med rapport till nästa möte.
Hälsoinspiratörer
Christina informerade om ett kommande möte för hälsoinspiratörer den
26 februari. 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
Skyddsrond
Hélène informerade om ett kommande återbesök på ett av labben för att
kontrollera tidigare påpekanden. Enhetschef och forskningsansvarig är
involverade.
Info från Magnus
- Informerade om ny prefekt fr o m 1/3 2021. Ny prefekt är docent Lars
Henningsohn, enhetschef för Enheten för urologi samt studierektor
för kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi.
- Magnus informerade om ett förslag och ett gemensamt grepp kring
förändring av INDI. Privata bidragsgivare inom forskning sätter
gränsen 15% och mellanskillnaden får den enskilda forskaren betala.
Ett exempel på scenario har gjorts och skickats vidare till utvalda
personer på KI.
- PULS-enkät. Kortfattade medarbetarundersökning som distribuerades till CLINTECs anställda och stipendiater ht 20. Enkäten som
bestod av tre frågor hade fokus på en förändrad arbetsmiljö under
Covid 19. 48% svarsfrekvens. Ny enkät vt 21. Resultat skickat till
enhetschef. Efterfrågades en handlingsplan.
- Vaccinationer till KI personal. Prio sjukvårdspersonal med patientkontakt. Man räknar med att personal inom Region Sthlm ska ha fått
sina vaccinationer under andra halvan av april.
Mötestider vt 2021

12/5 kl 14.30-16.00 via zoom och lokal kommer även att finnas.

Justeras

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

…………………………………..
Ewa Ellis
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