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Instruktioner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Fastställda: 2015-09-21

§1

Dessa instruktioner anger hur det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 ska bedrivas
inom Medicinska Föreningen i Stockholm. Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses arbetet med att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

§2

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom föreningen ska omfatta såväl anställda som förtroendevalda
och ideellt arbetande.

§3

Alla kårorgan ansvarar för det löpande arbetsmiljöarbetet och efterlevnaden av
arbetsmiljölagstiftningen inom sina respektive verksamheter. Arbetsmiljöaspekterna ska finnas med i
planering och genomförande av all verksamhet. Varje kårorgan ansvarar för att dess arbete bedrivs
enligt arbetsmiljölagen och föreningens arbetsmiljöpolicy, syftande till att ingen anställd eller
förtroendevald skadas eller far illa på arbetsplatsen. Vid tillfällen när detta ansvar inte kan fullgöras
ska kårorganet informera Förvaltningsutskottet.

§4

Förvaltningsutskottet har följande åligganden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet:
 Att ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom hela Föreningen genom sitt ansvar
för föreningens lokaler.
 Förvaltningsutskottet ansvarar enligt stadgarna för den anställda personalens arbetsmiljö.
 Att löpande bevaka arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela kårens
verksamhet. Om något kårorgan inte fullgör sitt arbetsmiljöansvar ska detta organ
tillrättavisas av Förvaltningsutskottet och vid behov ska styrelsen vidta åtgärder för att
arbetsmiljöansvaret fullgörs.
 Att utreda tillbud och olyckor.
 Att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan.
 Att rapportera allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.
 Att regelbundet genomföra undersökningar av arbetsmiljön tillsammans med berörda
kårorgan och berörda anställda och förtroendevalda.
 Att genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

§5

Alla som är verksamma inom Föreningen har ett ansvar för att risker i arbetsmiljön uppmärksammas
och rapporteras till för verksamheten ansvarigt kårorgan samt vid behov till Förvaltningsutskottet.
Alla som är verksamma inom Föreningen har ett ansvar för att olyckor och tillbud rapporteras till för
verksamheten ansvarigt kårorgan samt till Förvaltningsutskottet.

§6

Ytterligare föreskrifter för det systematiska arbetsmiljöarbetet och om rutiner för arbetsmiljöarbetet
ska fastställas av Förvaltningsutskottet. Samtliga kårorgan är skyldiga att följa sådana föreskrifter.
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