STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

DATO:
10.06.21
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm
SAKA GJELD:
Administrerande direktør si orientering
STYRESAK:

51/21

STYREMØTE:

18.06.21

FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar meldingane til orientering
1

2

3

4

5

6
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Tilsyn
Vedlagt

Høyringar
Vedlagt

Status covid-19
Orientering i møtet

Status utviklingsplan
Vedlagt

Årsmelding brukarutvalet
Vedlagt

Årsmelding kvalitetsutvalet
Vedlagt

Årsmelding arbeidsmiljøutvalet
Vedlagt

NOTAT
GÅR TIL:
FØRETAK:
DATO:
FRÅ:
SAKSHANDSAMAR:
SAKA GJELD:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

09.06.21
Administrerande direktør
Aud Gunn Løklingholm

Administrerande direktør si orientering
Rapportering tilsynssaker frå 06.05.21- 02.06.21

STYRESAK:

51/21

STYREMØTE:

18.06.21

Administrerande direktør si orientering pkt. 1

1

(Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.) Helse Fonna HF frå 06.05.21- 02.06.21
MYNDIGHETSORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR TILSYNET

DATO FOR
TILSYNSRAPPORT

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT
AVVIK?

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

Heisconsult
tekninsk
rådgiving
20/1624
(19/352)

Helse
Fonna
HF

Tilsyn 11.12.18
Ved Odda sjukehus
Tilstandskontroll

19.09.19

Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult
har skissert
tiltak som må utførast for å
utbetra/nullstilla NHK rapport:
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet.

Det er ikkje
sett frist
for lukking
av avvika

Heiskontrollen AS

Helse
Fonna

Periodisk
sikkerhetskontroll
av heis ved Valen
sjukehus

06.10.20

Det vart avdekka to avvik ved
tilsynet.
1. Låstapp i andre etasje gikk trekt
2. Opplysningskilt i sjaktebunn var
løsnet fra veggen å lå i bunn.

Det er ikkje Avvika er under
utbetring
sett frist
for retting i
rapporten

1. stk. heis
Niregnr:31228003
55
Odda Sjukeheim
Sengeheis/personheis

STATUS
I SAKA

SAK
AVSLUTTA
DATO

Begge avvika har alvorsgrad 4.
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Arbeidstilsynet
2021/954-58

Helse
FonnaStord

Arbeidstilsynet
2021/954-59

Odda

Innkvartering av
utanlandsk
arbeidstakar i bust
ad/leilegheit
Kartlegging av
smitte, tiltak
smittevern tilsette

Tilsynsrapport –
Eidesmoen 75 –
Odda
kontroll med
innreisekarantene,
for utenlandske
arbeidstakar

04.02.2021

Det vart gjort greie for den
etterspurte arbeidstakaren sine
buforhold, samt for sykehuset sine
generelle rutinar knytt til fare for
koronasmitte ved innleige av
utanlandske arbeidstakarar.

Ingen avvik

12.04.2021

04.05.2021

Ingen avvik, føremålet med tilsyn var
å kontrollera om innkvartering som
arbeidsgjevar har stilt til rådigheit
oppfyller krav til eigna oppholdsstad
for gjennomføring av
innreisekarantene. Vidare å
kontrollera om arbeidstakar oppheldt
seg på karantenestaden, eller om dei
kunne vera i arbeid.

Ingen avvik

04.05.2021

3

NOTAT

GÅR TIL:
FØRETAK:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

DATO:
FRÅ:
SAKSHANDSAMAR:

09.06.21
Administrerande direktør
Aud Gunn Løklingholm

SAKA GJELD:
STYRESAK:

Høyringssvar i perioden 08.05.2021 – 03.06.2021
51/21

STYREMØTE:

18.06.21

Administrerande direktør si orientering pkt. 2
Vedlegg 3, Høyringsuttalane

Nr
1

FRÅ
2021/2075
Helse- og
omsorgsdepartementet

2

2021/1272
Helse- og
omsorgsdepartementet (Helse
Vest RHF for koordinering)

3

2021/1640
Arbeids- og
sosialdepartementet (Helse
Vest RHF for koordinering)

SAKA GJELD
Høring – Forslag til lov om
tilgang til taushetsbelagte
opplysninger mv. for utvalg
som skal gjennomgå
tilsynssaker der
helsepersonell har begått
overgrep mot pasienter i
perioden 2010 til 2020
Høring – endringer i
helsepersonelloven:
autorisasjon av naprapater,
osteopater, logopeder og
paramedisinere

HØYRINGSFRIST
03.06.2021

04.06.2021
(01.06.2021)

Høring – forslag til endringer 23.07.2021
i forskrift om arbeid som
utføres i arbeidstakers hjem

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for
utvalg som skal undersøke saker om overgrep
begått av helsepersonell mot pasienter i perioden
2010 til 2020
Høringens saksnummer: 21/2483
Høring: Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som
skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i
perioden 2010 til 2020
Levert: 31.05.2021 10:41:26
Svartype: Uten merknader
Jeg svarte som: Annen
Avsender: Helse Fonna
Kontaktperson: Haldis Økland Lier
Kontakt e-post: haldis.okland.lier@helse-fonna.no

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

HR

HELSE VEST RHF
Postboks 303
4068 STAVANGER
v/Hans Kristian Stenby
Deres ref:
2021/436 - 3635/2021

Vår ref:
2021/1272 - 16440/2021

Saksbehandler:
Sondre Gunleiksrud

Høring - autorisering av naprapater, osteopater, logopeder og
paramedisinere

Dato:
12.05.2021

Helse Fonna har per i dag ingen ansatte innen disse yrkene. Helse Fonna har heller ingen planer på
nåværende tidspunkt å ansette innen disse yrkesgruppene. Men, det er nærliggende å tro at vi i
fremtiden vil ansette paramedisinere. Vi vil derfor levere et innspill på autorisasjon som
paramedisiner.
Bakgrunn

Vi har i dag to utdanninger rettet mot ambulansetjenesten. Den eldste utdanningen er fagbrev som
ambulansearbeider, en veletablert og velfungerende utdanning. Styrken i denne utdanningen er at
man går to år på skole og to år som lærling. I tillegg er det noe praksis på skolen. I løpet av de to siste
årene får lærlingen både opplæring og veiledet pasienttjeneste. I tillegg innføres det ny læreplan for
ambulansefaget. I denne læreplanen vektlegges det eksempelvis økt bruk av fag og
forskningslitteratur.
Utdanningen som paramedisiner er en ny utdanning. Det er relativt lite praksis under utdanningen,
slik at disse ikke kan gå som fartøyssjef uten å ha fått noe erfaring fra ambulansetjenesten. Profesjonen
paramedisiner er ennå ikke etablert i vårt helseforetak. Helse Fonna har en del personell som er
utdannet etter Nasjonal paramedic modell. Disse er ikke skilt ut som en egen gruppe i den daglige
driften.
Felles for begge utdanninger er at de er en grunnutdanning.
Vurdering

Den etablerte praksisen i Helse Fonna er at det lyses ut etter tittelen ambulansearbeider når det er
ledige stillinger. I kompetansestigen er det per i dag kun denne tittelen, og driften er basert på dette.
Paramedisineren får per i dag autorisasjon som ambulansearbeider. Det gjør også sykepleiere som har
noe praksis i faget. De som studerer paramedisin får en treårig utdanning som er prehospitalt rettet.
Dette er etter vår vurdering tilfredsstillende med tanke på at studentene ikke avlegger en fagprøve slik
lærlingene i faget må. Det samme gjelder for sykepleiere som har minst to års praksis i faget. Dette er
ikke en ønsket løsning fra Helse Fonna sin side. Dette fordi sykepleierutdanningen er rettet mot arbeid
i sykehus eller institusjon. Ambulanseyrket er både operativt og medisinsk. Sykepleierutdanningen
inneholder ikke noen operative tema og svært lite prehospital akuttmedisin. Helse Fonna mener at
disse bør avlegge en tverrfaglig skriftlig eksamen (amb 3102) og en fagprøve. Det bør også foreligge
noen krav til kursing for å kunne avlegge eksamen og fagprøve.
Postadresse:
Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund

Elektronisk adresse:
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord: 52 73 20 00
Org.nr: 983 974 694

En eventuell autorisasjon bør være behovsbasert. Prehospital akuttmedisin har vært og er under rask
utvikling. Det er derfor behov for øket medisinsk kompetanse i ambulansetjenesten. Tidligere hadde
man interne videreutdanninger før Nasjonal paramedic utdanning overtok som en videreutdanning på
høyskole. Dette var forbeholdt personell med erfaring. Dersom det skal innføres en autorisasjon som
paramedisiner, er det ønskelig at det etableres en konverteringsordning for paramedic med 60
studiepoeng. Disse har allerede lang erfaring og kompetansebevis for utrykningskjøring, slik at det
kanskje burde være nok å levere en bachelor oppgave. Da vil det være et godt grunnlag for å etablere
paramedisin som en profesjon i ambulansetjenesten.
Etter endt utdanning kan fagarbeideren fungere i rollen som fartøysjef. Rollen som fartøyssjef er
erfaringsbasert. Det er erfaringen som er opparbeidet i læretiden gjør at dette er mulig. Det er dette
som skiller en nyutdannet fagarbeider fra paramedisineren. Ideelt bør fagarbeideren ha mer erfaring
etter endt utdanning før man kan begynne å fylle denne rollen. Rollen som innsatsleder helse krever
lang fartstid.
Utdanningen innen paramedisin har eksempelvis vesentlig mindre praksis under utdanning enn f. eks.
sykepleierutdanningen. Sammenligner man med medisin studiet, må man gjennom 1.5 år med veiledet
pasienttjeneste. Som fysioterapeut må man ha ett år med turnus for å få autorisasjon. Helse Fonna
mener at dersom det skal gis autorisasjon som paramedisiner må det være en form for turnus tjeneste
for å få autorisasjon. Utfordringen er at ambulansetjenestene bruker disse plassene til læreplasser, og
det er hos oss ikke plass til mange turnusplasser ut over dette. Da må vi redusere antallet lærlinger.
Det vil ikke være i tråd med føringene i Nasjonal helse og sykehusplan. Det vil heller ikke være i tråd
med samfunnskontrakten som er skrevet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Det er heller
ikke i tråd med tankene bak fullføringsreformen, som ennå ikke er vedtatt. Dersom det skal være en
turnustjeneste, må det være veiledere. Ved å konvertere de som har Nasjonal paramedic utdanning, vil
det være tilstrekkelig med kompetente veiledere i tjenestene.
Det vil sannsynligvis bli et øket behov i fremtiden for singel paramedic biler eller type «community
paramedic». Personell som bemanner slike biler må ha lang erfaring fra prehospitalt arbeid. Det vil ta
flere år før vi har paramedisinere som har opparbeidet seg slik erfaring.
Konklusjon

Helse Fonna mener det ikke foreligger grunnlag eller behov for autorisasjon som paramedisiner. Det
er tilstrekkelig med autorisasjon som ambulansearbeider. Vi mener i den sammenheng at sykepleiere
får samme autorisasjon på et for svakt grunnlag, og at denne praksisen må endres. Det må etableres en
konverteringsordning for erfarent ambulansepersonell med Nasjonal paramedic utdanning slik at
disse får en godkjent bachelor. Dersom det skal etableres en autorisasjon som paramedisiner bør dette
være en forutsetning.

Vennlig hilsen
Utdanning- og kompetanseavdeling
Helga Stautland Onarheim
HR direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Helga Stautland Onarheim Direktør

Side 2 av 2

Fra: Onarheim, Helga Stautland[helga.stautland.onarheim@helse-fonna.no]
Sendt: 18.05.2021 22:38:13
Til: Postboks, HFO, Postmottak[post@helse-fonna.no]
Tittel: VS: Høring - endring i forskrift om hjemmekontor

Hei,
Kan du legge denne e‐posten inn som svar på sak 2021/1640. Takk!
Vennleg helsing
Helga Stautland Onarheim
Direktør
52732038 / +4799288017
Helse Fonna HF
www.helse‐fonna.no

Fra: Onarheim, Helga Stautland
Sendt: tysdag 18. mai 2021 22:33
Til: Christiansen, Hilde Brit <hilde.christiansen@helse‐vest.no>; Skjelten, Arne <arne.skjelten@helse‐forde.no>;
Storetvedt, Odd Andrew <odd.andrew.storetvedt@helse‐bergen.no>; Jonassen, Maiken Hetlelid
<maiken.hetlelid.jonassen@sus.no>; Berntsen, Berit Beate <berit.beate.berntsen@sav.no>; Gulbrandsen, Ole
Fredrik <ole.fredrik.gulbrandsen@helse‐vest‐ikt.no>
Kopi: Holsen, Gina Beate <gina.beate.holsen@helse‐vest.no>; Bø, Bjørn Ivar <bjorn.ivar.bo@helse‐vest.no>
Emne: SV: Høring ‐ endring i forskrift om hjemmekontor
Det støttes.
Vennleg helsing
Helga Stautland Onarheim
Direktør
52732038 / +4799288017
Helse Fonna HF
www.helse‐fonna.no

Fra: Christiansen, Hilde Brit <hilde.christiansen@helse‐vest.no>
Sendt: tysdag 18. mai 2021 14:51
Til: Skjelten, Arne <arne.skjelten@helse‐forde.no>; Storetvedt, Odd Andrew <odd.andrew.storetvedt@helse‐
bergen.no>; Onarheim, Helga Stautland <helga.stautland.onarheim@helse‐fonna.no>; Jonassen, Maiken Hetlelid
<maiken.hetlelid.jonassen@sus.no>; Berntsen, Berit Beate <berit.beate.berntsen@sav.no>; Gulbrandsen, Ole
Fredrik <ole.fredrik.gulbrandsen@helse‐vest‐ikt.no>
Kopi: Holsen, Gina Beate <gina.beate.holsen@helse‐vest.no>; Bø, Bjørn Ivar <bjorn.ivar.bo@helse‐vest.no>
Emne: VS: Høring ‐ endring i forskrift om hjemmekontor
Viser til høringen vist nedenfor. Min anbefaling er at vi støtter høringsuttalelsen til Spekter. Enten kan vi skrive
det konkret eller la være å sende egen høringsuttalelse. Min anbefaling er at vi lager et kort brev og viser til
Spekters høringsuttalelse og at vi legger vekst på at vi støtter den.
Hva ønsker dere at vi gjør?
Vennleg helsing
Hilde Brit Christiansen
Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi
+4751963809 / +4741533809
Helse Vest RHF
www.helse‐vest.no

Fra: Spekter <feedback@questback.com>
Sendt: tirsdag 18. mai 2021 14:05
Til: Christiansen, Hilde Brit <hilde.christiansen@helse‐vest.no>
Emne: Høring ‐ endring i forskrift om hjemmekontor

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har sendt på høring «Forskrift om arbeid som
utføres i arbeidstakers hjem», med utgangspunkt i den foreliggende pandemisituasjonen.
Spekter og de andre partene i arbeidslivet ble høsten 2020 invitert til å delta i møter med
ASD for å diskutere regelverket knyttet til hjemmekontor. I dette arbeidet har Spekter hatt
dialog med medlemmene via arbeidsgiverrådet og enkeltmedlemmer. Basert på dette har
våre innspill blant annet vært at regelverket knyttet til hjemmekontor må gjenspeile de til
enhver tid gjeldende behov som kan være veldig annerledes enn dagens pandemisituasjon.
Spekters medlemmer har vært opptatt av at arbeidstakerne ikke skal kunne kreve å ha
hjemmekontor og at arbeidstidsbestemmelsene må være fleksible i en
hjemmekontorsituasjon. I tillegg må det tas hensyn til at arbeidstakeren er i sitt eget hjem
når HMS-bestemmelser vurderes. Flere har også vært skeptisk til utvidet kompetanse til
Arbeidstilsynet.
Det er ellers ikke kommet innspill som tilsier at det er behov for ytterligere reguleringer
utover dagens bestemmelser på dette området. Spekter har også fremhevet at før det gis
konkrete innspill på endringer i eksisterende regelverk, må det innhentes nok faktagrunnlag
som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvordan dagens regelverk faktisk fungerer.
Parallelt med forskriftsarbeidet har ASD satt i gang et forskningsprosjekt på
«Hjemmekontor» som skal utføres av AFI. AFI skal levere en delrapport sommeren 2021 og
sluttrapport i 2022. Resultatet av dette arbeidet er dermed ikke tatt hensyn til i det
foreliggende forslaget til endringer i «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem».
Departementet har likevel valgt å komme med noen endringsforslag til dagens
forskrift som vi i Spekter ønsker våre medlemmers syn på. Vedlagt følger et kort
spørreskjema om endringsforslagene i forskriften.
Vi vil sette stor pris på om dere har anledning til å gi en tilbakemelding på disse
forslagene!

Klikk her for å gi oss tilbakemeldinger

Her er også lenke til høringsnotatet og «Forskrift om arbeid som utføres i
arbeidstakers hjem»

Frist for tilbakemelding 20. mai 2021

Har dere spørsmål kan de rettes til:
Kjersti.Hatlestad@Spekter.no
Cathrine.Walding@Spekter.no

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
www.spekter.no

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials

NOTAT
GÅR TIL:
FØRETAK:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

DATO:
02.06.21
FRÅ:
Administrerande direktør
SAKSHANDSAMAR: Reidun Rasmussen Mjør
SAKA GJELD:

Status utviklingsplan

ARKIVSAK:
STYRESAK:

51/21

STYREMØTE:

18.06.21

Administrerande direktør si orientering punkt 4

Bakgrunn for saka
Utviklingsplanen er helseføretaket sitt øvste strategiske dokument for korleis vi vil utvikle
verksemda for å møte framtidig behov for helsetenester. Planen skal peika på ønska retning
for utvikling av verksemda og kva tiltak som er nødvendige for å møte utfordringar i framtida.
Utviklingsplanen skal danne grunnlag for prioriteringar, endringar og utviklingstiltak i
føretaket med bakgrunn i nasjonale og regionale føringar.
Gjeldande utviklingsplan for Helse Fonna er for perioden 2019-2022. Styret i Helse Fonna HF
fekk i møte 29.10.2020 informasjon om organisering av arbeidet med revisjon av
utviklingsplanen og bad om å bli løypande orientert.
Status utviklingplan
Arbeidet med utviklingsplan pågår, og det er laga utkast til ein stor del av innhaldet.
Vidare framdrift er planlagt slik:
Leveranse til AD
- utkast til utviklingsplan
Direktørmøte
- presentasjon av utkast til utviklingsplan
Interne innspel
- utkast til utviklingsplan vert lagt ut på intranett
- tilsette vert inviterte til å komme med innspel
Direktørmøte
- presentasjon av utkast til utviklingsplan etter interne innspel
Tillitsvalde/vernetenesta
- presentasjon av utkast til utviklingsplan etter interne innspel
AMU
- presentasjon av utkast til utviklingsplan etter interne innspel
Styremøte
- utkast til utviklingsplan til orientering
Høyring
- utviklingsplan blir sendt på høyring
- høyringsfrist
Leveranse til AD
- revidert utkast til plan etter innspel i høyringsrunde
Direktørmøte
- behandling av utkast til utviklingplan etter høyringsinnspel
Tillitsvalde/vernetenesta
- drøfting utkast til utviklingplan etter høyringsinnspel
AMU
- behandling av utkast til utviklingplan etter høyringsinnspel
Styremøte
- utkast til utviklingsplan til behandling
Frist for å sende utviklingsplan til Helse Vest for godkjenning

23.07.21
24.08.21
24.08.21
06.09.21
07.09.21
07.09.21
08.09.21
29.09.21
01.10.21
01.11.21
08.11.21
09. eller
16.11.21
16.11.21
18.11.21
26.11.21
31.12.21
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GÅR TIL:
FØRETAK:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

DATO:
FRÅ:
SAKSHANDSAMAR:

07.06.21
Administrerande direktør
Aud Gunn Løklingholm

SAKA GJELD:

Årsmelding Brukarutvalet
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51/21

STYREMØTE:

18.06.21
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1 vedlegg

Årleg melding
Brukarutvalet Helse Fonna 2020

Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna 202
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Samansetjing av utvalet
Medlemmer
Grete Müller (leiar)
Kristine Sele (nestleiar)
Janne Anita Steindal Jensen
Heidi Larsen Wåge
Laila Stensletten
Kjell Inge Bringedal
Erling Netland
Else-Berit Helle

SAFO Sørvest
Pensjonistforbundet
FFO Rogaland
Kreftforeininga
FFO Hordaland
SAFO Sørvest
RIO
FFO Hordaland

Varamedlemmer
Karin Olsen Vikse
Ana Ekrem
Jan Bjørn Fiskå
Geir Tore Søreide
Mette Lambach
Frode Winther

Pensjonistforbundet
Kreftforeningen
FFO Rogaland
SAFO Sørvest
FFO Hordaland
RIO

Administrasjonen
Kari Ugland, samhandlingssjef til 1. mars 2020/ Reidun Rasmussen Mjør, frå september 2020
Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator/ sekretær for brukarutvalet

Saker, oppgåver og aktivitet
Brukarutvalet har hatt seks møte i 2020, der halvparten har vore gjennomført elektronisk. I
forkant av møta har leiar, nestleiar og sekretær gjennomført AU-møte for å setja agenda.
Brukarutvalet sitt arbeid vart i 2020 prega av koronapandemien, som så mykje anna ved
sjukehusdrifta og i samfunnet generelt. Planlagt brukarutvalsmøte i april vart avlyst og fleire av
prosjekta, brukarsamlingane og aktiviteten i interne utval der brukarrepresentantar deltar, vart
ikkje gjennomført på vanleg måte. I staden gjekk ein over til elektroniske møte på Skype.
Erfaringa ved bruk av Skype er blanda avdi nokon av brukarrepresentantane ikkje kunne bruka
Skype på sine datamaskiner. Ei anna erfaring ved bruk av elektroniske møte er at møtene er
vanskelege å gjennomføra på grunn av at deltakarane fort vart slitne, sjølv om ein legg inn
pausar. Møta blir mindre effektive fordi sakslista må gjerast kortare, og ikkje alle er like

Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna 202
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komfortable med elektronikken. Etter at brukarutvalet gjekk over til å bruke «Join» på
helsenettet, har dei elektroniske møta vorte enklare å gjennomføra.
Fleire av brukarrepresentantane melder at dei ikkje er blitt
kalla inn til møte i arbeidsgrupper og prosjekt som er gjennomført elektronisk. I nokre høve er dei
blitt orienterte i etterkant av at møtet har funne stad.
Kontakten mellom brukarutvala/ brukarråd har vore tydeleg mindre dette året, på grunn av
avlyste felles samlingar i august og oktober. Konferansar og liknande, der brukarrepresentantane
til vanleg deltar på tvers av føretaka, er heller ikkje blitt noko av. Eit par webinarer er blitt
arrangerte som erstatning for det tapte, men dette er ei møteform der det er vanskeleg å
engasjera tilhøyrarne i tilstrekkelig grad, teknikken skrantar ofte og det blir mykje
einvegskommunikasjon som brukarrepresentantane synest er krevjande å fylgje med på.
I løpet av året har det vore to elektroniske møte i Leiarforum. Leiarforum består av leiar og
nestleiar i alle brukarutvala i Helse Vest, medrekna Haraldsplass. Intensjonen er å utveksle
erfaringar frå dei ulike brukarutvala i regionen og skaffa seg informasjon om rapporteringar,
høyringar, strategiar og planar som føregår rundt i vår region. Særleg viktig for oss dette året er
informasjonen om den pågående koronapandemien og kva konsekvensar den har for drifta ved
sjukehusa våre, etterslepet og korleis helseføretaka planlegg for å koma a jour og redusera
fristbrot.

Fokusområde for utvalet i 2020
1. Koronapandemien

Då årshjulet vårt med handlingsplan vart handsama på brukarutvalsmøte 10. februar, hadde
ingen av oss tenkt at koronapandemien ville få så stor innverknad på arbeidet vårt som det har
gjort. På dette tidspunktet såg me fram til at Oppdragsdokumentet skulle gje oss haldepunkt for
kva saker som skulle prioriterast og som i særleg grad kunne gå ut over pasientane. I tillegg var
me spente på korleis revidert Nasjonal helse- og sjukehusplan ville få tyding for Helse Fonna og
samhandlinga med kommunane som sokner til vårt føretak.
Deler av Oppdragsdokumentet vart av landet sine helsemyndigheiter sett på vent etter 12. mars
og deler av lovverket som regulerer pasient- og brukerrettar, vart midlertidig sett til side for å
løysa pandemien sin umiddelbare trong for smittevernsutstyr, smittemottak, analyse av koronatester, rydda plass til intensiv behandling og informasjon til publikum.
Som representantar for pasientane erfarte me at Helse Fonna meir enn oppfylte forventningane
våre til leiing og helsepersonell, som alle gjorde ein formidabel jobb med å takla alle
utfordringane som kasta om på vanlege sjukehusrutinar og planar for sjukehusdrifta.
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2. Oppdragsdokumentet for 2020

Som nevnt vart deler av Oppdragsdokumentet sett til side i det første halvåret av 2020. Særleg
hadde brukarutvalet hatt forventninger til at pakkeforløp for hjerneslag fase 2 nå skulle rullast ut
som ein viktig del av samhandlinga med kommunane for å nå målet om ei sømlaus helseteneste.
Den delen av Oppdragsdokumentet som omhandla psykisk helse og rus skulle likevel
gjennomførast som planlagd. Alt i alt synest det som om pasientforløpa for denne pasientgruppa
har gått som planlagd i 2020, trass i restriksjonar og kapasitetsutfordringar. Samarbeidet med
private institusjonar og kommunar har fungert bra, og innafor BUP har ein tatt særlege grep og
lukkast med å tilsetja fleire fagpersonar. Dette har ført til at Helse Fonna no på slutten av året har
dei lågaste ventetidene nokon sinne innafor psykisk helse for barn, unge, vaksne og ruslidingar.
3. Kvalitet og pasientryggleik

Det har vore noko uro om pandemien ville føra til at pasientar vegra seg for å oppsøkja fastlege
på grunn av smittefare, og kanskje gjekk med medisinske lidingar som kunne forverra seg etter
som tida gjekk og dei ikkje fekk utgreiing i spesialisthelsetenesta. Særleg tenkte ein på
kreftpasientar som har eit særlig trong for oppfylgjing, og at rett behandling bør koma i gang
etter dei forløpstider som er avtalt. No i ettertid er erfaringa at Helse Fonna har gjort ein god
jobb med å prioritera og leggja til rette for denne pasientgruppa, og det er ikkje rapportert om
utsetjingar av behandling eller at pasientar ikkje har møtt til behandling på grunn av smittefare.
Ein god ting som kanskje skuldast koronapandemien, er at bruken av digital helsehjelp og
elektronisk kommunikasjon verkeleg har slått an hos pasientar og behandlarar, og er eit godt
supplement til ordinær pasientbehandling. Særleg er det innan psykisk helse og rus at digitale
hjelpemiddel ser ut til å væra godt teke i mot. E-meistring som behandlingsopplegg eller
helseoppfylgjing høver godt for pasientar som bur langt frå sjukehus, og som dermed slepp lang
reisevei og må ta seg fri frå skule eller arbeid. Brukarutvalet er spent på å fylgja med på utviklinga
av E-mestring fordi me trur at denne måten å møta pasientar på utjevner gamle maktstrukturar,
fremjar større medverknad og gir mogelegheiter for meir reelt samval. At også Pasien-og
forbrukertombodet melder at pasientane ynskjer digital kommunikasjon og behandling i større
grad enn før, tyder på at det blir jobba klokt innafor dette området. Me håper at tilbodet om
elektronisk oppfølging og E-meistring vert utvikla vidare i helseføretaket, og tilrår sterkt at våre
brukarrepresentantar blir tatt med i ulike prosjekt framover.
Ei av dei utfordringane som brukarutvalet ville fylgja opp i sin handlingsplan for 2020 var
ferdigbehandla pasientar som kommunane vegra seg for å ta attende. 2020 blei ikkje slik som
venta på grunn av koronapandemien. Etter første halvdel av året var det svært få ferdigbehandla
pasientar som måtte venta på plass i sine respektive kommunar. Kanskje kjem det av at
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samarbeidet med kommunane har vorte betre enn før pandemien, og at ein på grunn av faren
for smitte måtte gjere kloke grep for å finne løysinger for den einskilde pasient. Ein anna grunn
kan også være at straumen av somatiske pasientar var lågare i fyrste halvår, noko som førte til
mindre trykk på sengekapasiteten.
Kvalitet i pasientbehandlinga og god pasienttryggleik er brukarutvalet særleg oppteken av. Me
fylgjer med på rapportar om kvalitetsindikatorar og meldingar om uønska pasienthendingar. Det
synest nokså klart at pandemien har ført til at helsepersonellet vårt har vore utsett for eit stort
arbeidspress over lang tid. Til tross for det ekstra presset som meirarbeidet med smittevern,
ventetid for avklaring av covid-prøver og travelheit i akuttmottak har ført til, kan det vanskeleg
påvisast nokon samanheng med alvorlige pasienthendingar. Dette tyder på at pasienttryggleiken
er godt teken i vare i våre klinikkar. Likevel viser rapportane at når arbeidspresset over tid er i
overkant høgt, aukar talet på uynskte hendingar og då vert og potensialet for pasientskader
større. Dersom pandemien skulle halda fram med like stort smittetrykk langt inn i 2021, burde ein
kanskje vurdera om grunnbemanninga bør aukast der trykket er størst, og for å ta i vare
helsepersonellet.

Temasaker i 2020
På møta i brukarutvalet har det vore informert om ei rekke tema dette året:
Bygg 2020 v/ Prosjektdirektør Laila Nemeth
Revidert Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023 v/ samhandlingssjef Reidun Rasmussen
Mjør
Arbeidet med pasienttryggleik i Helse Fonna v/ fagdirektør Haldis Økland Lier
Alle møter-prosjektet - introduksjon av nye betalingsautomatar og Imati-tavler
Kontaktlegeordningen - implementering i Helse Fonna
Vel Heim-prosjektet – knytta til betre utskrivningsprosessar og for å minske re innleggingar
Kvalitetsforbetringsprosjekt ved lungepoliklinikken
Informasjon når det gjeld pandemisituasjonen i føretaket v/ adm.dir. Olav Klausen
Kvalitetsarbeid ved medisinsk klinikk v/ klinikkdirektør John Conrad Brandsø

Samarbeid med brukarorganisasjonane
Trass i pandemien og avlyste møte med brukerråda innan psykisk helse og rus og ungdomsrådet,
har brukarutvalet likevel hatt god kontakt med pasientorganisasjonane gjennom E-mail og
telefon. Leiar og nestleiar har og møtt pasientorganisasjonane og orientert om brukarutvalet sitt
arbeid på Brukerhuset. Av saker frå brukarorganisasjonane som er teke opp i brukarutvalsmøta
kan me nevna:
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 Informasjon om eigenbetaling når pasientar vert overført til kommunal opptrening/

rehabilitering
 Reserverte parkeringsplassar ved BUP for pårørande som transporterer born med






utfordrande åtferd
Pasientar med manuell rullestol som ynskjer å bruke Helseekspressen
Lærings- og meistringskurs for pasientar med fordøyingsplager ved Stord sjukehus
Dialogsenteret – periodevis vanskelig å komme igjennom på telefonen
Legedekninga ved palliativt team
Kommunikasjon med pasientar som verken kan eller ynskjer å bruke elektronisk
informasjonsteknologi

Brukarmedverknad i helseforsking og innovasjon
 Brukarutvalet samarbeider med FOUSAM, eining for forsking og utvikling innan
samhandling (www.fousam.no), om rekruttering, registrering, brukarbank og oppfylgjing

av brukarpanelet innan forsking. Brukarpanelet har hatt fire møter i 2020, der tre
forskingsprosjekt vart lagt fram for panelet. Møtet i desember vart nytta til å evaluere
brukarpanelet sitt arbeid.


Brukarutvalet har gjeve høyringsuttale til
Kommentar til Årleg melding 2020 for Helse Fonna HF
Årleg melding 2020 frå brukarutvalet

BU deltaking i arbeidsgrupper og utval
Arbeidsgrupper/utval/samlingar

Namn

Arbeidsutval for habilitering og rehabilitering. Kjell Inge Bringedal
Møteplassen
Arbeidsutval for lærings- og meistringstilbod Alf Anvedsen
(LMS)
Else Berit Ingvaldsen
Alle sjukehusområder
Nettverk for lærings- og meistringstilbod Bodil Ystanes
(LMS) Hardanger sjukehusområde
Nettverk for lærings- og meistringstilbod Alf Anvedsen
(LMS)
Heidi Wåge (vara)
Haugalandet sjukehusområde
Nettverk for lærings- og meistringstilbod Else Berit Ingvaldsen
(LMS)
Laila Stensletten (vara)
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Sunnhordaland sjukehusområde
Kvalitetsutvalet
Klinisk etikk-komite (KEK)
Toppleiarforum
Samhandlingsutvalet
Tvisteløysingsorgan SU

Grete Müller
Else Berit Helle (vara)
Kristine Sele
Heidi Larsen Wåge (vara)
Grete Müller
Else Berit Helle
Nils Magne Kloster
Heidi Larsen Wåge
Laila Stensletten
Else Berit Helle

Ressurspersonar for erfaringskonsulenten i Laila Stensletten
FOUSAM
Fagnettverk for barn og unge.
Janne Anita Steindal Jensen
Emma Sofie Pedersen (ungdomsrådet)
Styringsgruppa, samhandlingsprosjekt: Barn Laura Sofie Seltveit
og unges helseteneste
Revisjon av samarbeidsavtale 3 og 5
Karin Olsen Vikse
Else Berit Helle
Pakkeforløp, psykisk helsevern barn
Liv Alsaker Sande
Pakkeforløp, psykisk helsevern vaksne

Arbeidsgruppe i LM-nettverket:
 Helsepedagogikk

Karl Olaf Sundfør
Beth Iren Risvold (Mental Helse)
Kjell Inge Bringedal
Mette Lambach
Janne Elin Thronsen
Karoline Taraldsøy

Prosjekt, bedre tverrfaglig innsats

Ruth Gravdal (brukerbanken)

Vel møtt

Byggeprosjekt 2020:
Styringsgruppe

Grete Müller

Arbeidsgruppa for eldremedisin

Heidi Larsen Wåge

Kvinne / barn

Janne-Elin Thronsen

Akutt somatikk/psyk/rus

Else Berit Ingvaldsen

Obs posten

Laura Seltveit
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Intensiv/postop

Gerd Lise Dalen

Operasjon/dagkirurgi/ samme dag mottak

Grete Müller

Habilitering og PPU

Else Berit Ingvaldsen

Laboratorium

Janne- Elin Thronsen

Radiologi

Janne- Elin Thronsen

Ambulanse

Erling Netland

Fellesfunksjonar

Kjell Inge Bringedal

Hjarte/lunge/MIO
Nyfødt

Mette Lambach
Steinar Timenes
Janne-Elin Thronsen

Rus/DPS

Janniche Kristengård

Brukarutvalet sine satsingsområde for 2021
Pasientsikkerhet og kvalitet i hele helseforetakets virksomhet
Pasientenes legemiddelliste og legemiddelsamstemming
Oppdragsdokumentet for 2021
Utvikle brukarmedverknad i Helsefellesskap
Ny utviklingsplan for Helse Fonna
Følge opp pakkeforløp innan kreftdiagnoser, hjerneslag, psykisk helse og rus
Pasientinvolvering innan helseforsking – evaluere dagens ordning
Delta i E-mestringprosjekt innan psykisk helse og rus
Delta i ferdigstilling av byggetrinn 1 - Haugesund Bygg 2020
Delta i planlegging av byggetrinn 2 - Haugesund Bygg 2020
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Årsmelding Kvalitetsutvalet Helse Fonna 2020
Lovgrunnlag og plass i organisasjonen
Helseinstitusjonar som er omfatta av spesialisthelsetenestelova skal opprette kvalitets- og
pasientsikkerhetsutval som ledd i det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet (Lov om
spesialisthelsetjenesten §3-4).
Kvalitetsutvalet er eit rådgjevanda utval for linjeleiinga.

Mandat
Kvalitetsutvalet skal vera eit verkemiddel i arbeidet med å fremje tryggleik og kvalitet på
helsetenestene. Kvalitetsutvalet skal stimulere til førebyggjande og kvalitetsfremjande arbeid i
pasientretta tenester i føretaket.
Kvalitetsutvalet skal vere informert om og følgje kvalitetsfremjande arbeid i føretaket. Utvalet skal óg
gjennomgå eigna rapportar jamleg (dømevis rapportar frå avvikssystemet Synergi, rapportar frå NPE
og Helsetilsynet). Utvalet skal arbeide for god meldekultur ved pasientskader og næruhell, bidra til at
avvik vert følgde opp og brukte i førebyggjande arbeid.

Organisering
Helse Fonna har eit felles kvalitetsutval for heile føretaket. Utvalet er sett saman av ein representant
frå kvar klinikk, representant frå smittevern, brukarrepresentant, kvalitets- og pasientsikkerhetssjef
og fagdirektør. Det er krav om at det skal vere minimum to legar. Utvalet har ein representant frå
område med spesifikt risikobilete. I 2020 har laboratoriemedisin vore prioritert.
Ansvar for behandling av enkeltsaker som gjeld pasientskader og næruhell som kunne ført til
pasientskader er lagt til linjeleiinga som óg sørgjer for analyser av årsakssamanhengar og
gjennomfører forbetringstiltak i eigen seksjon og klinikk. Klinikkdirektør skal informere
kvalitetsutvalet om sakene, slik at utvalet kan analysere systemsvikt og bidra til læring i heile
organisasjonen.

Medlem i Kvalitetsutvalet 2020
Haldis Økland Lier, fagdirektør, leiar
Tomas Jonson, Kvalitets- og pasientsikkerhetssjef (til og med mai 2020)
Kristin Folven Ingvaldsen, leiar kvalitet og pasientsikkert (frå og med juni 2020)
Grete Müller, brukarrepresentant
Randi Ofstad, smittevernoverlege
Evabeth Roseth Bruvoll, representerer Klinikk for Medisinsk service og beredskap
Bodo Gunther, seksjonsoverlege, representerer Klinikk somatikk Stord
Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege, representerer Medisinsk klinikk
Håvard Breistein, psykologspesialist og avdelingsleiar, representerer Klinikk for psykisk helsevern
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Beverly Braatveit, sjukepleiar og funksjonsleiar, representerer Kirurgisk klinikk
Solfrid Tungesvik (til og med juli) Kjersti Østrem (frå og med august), fagansvarleg ingeniør,
representerer avdeling for laboratoriemedisin
Trine Båtsvik Grov sekretær for kvalitetsutvalet

Samla rapport 2020
Kvalitetsutvala har hatt 10 møte à 2,5 timar i 2020. Planlagt møte i mars blei avlyst grunna
pandemien. Møta har frå april dels vore gjennomført som digitale møter. Det har jamt over vore godt
oppmøte.
Møtereferat er gjort tilgjengelege på intranett og blir lagt fram som orienteringssak til direktørmøtet.
Kvalitetsutvalet har i 2020 arbeidd med betre system for oppfølging av saker. Kvalitetsutvalet sette i
2020 i gang ei arbeidsgruppe med fokus på betre rutinar for å sikre god id merking av pasient.

Fortløpande rapporteringar frå klinikkrepresentantane
Pasientskader og næruhell vert melde i avvikssystemet Synergi. Før kvart møte blir det teke ut
rapportar over pasientrelaterte saker for kvar klinikk. Det har vore registrert totalt 2375
synergimeldingar som er pasientrelaterte i 2020.
Desse fordeler seg på klinikkane slik:
Klinikk
Klinikk for kirurgi Haugesund
Klinikk for medisinske tenester og beredskap
Klinikk for psykisk helsevern
Klinikk somatikk Stord
Klinikk for medisin Stord og Haugesund

Antal
meldingar
383
244
211
454
1083

Eit konkret døme på saksbehandling og oppfølging av synergisaker i Kvalitetsutvalet: Det var i 2019
meldt fleire sakar om at det var manglar ved asfyksibord når ein skulle behandle alvorleg sjuke
nyfødde. Det kom fram at føretaket hadde ulike asfyksibord og noko uklare rutinar for kven som
hadde ansvar for å kontrollera asfyksiborda. Det blei kjøpt inn like asfyksibord for å lette kontroll og
oppfølging, og det blei utarbeida klare rutinar for ansvar og oppgåver knytt til kontroll av dei.
I 2020 har kvalitetsutvalet halde fram med å invitere klinikkdirektørane til å delta i eitt møte der det
er særskilt fokus på kvalitet i den aktuelle klinikken.

Læringsmeldingar
I 2020 har det vore arbeidd med tre læringsmeldingar som no er publisert i eHanboka: Melding til
politi ved unaturleg dødsfall, Akutt hjerneslag etter operasjon og Barn som pårørande. Det er i tillegg
publisert ei læringsmelding frå 2019
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Kvalitetspris 2020
Det blei ikkje delt ut kvalitetspris i 2020.

Årshjul for kvalitetsutvalet
Kvalitetsutvalet sitt arbeid følgjer eit årshjul det følgjande tema/rapportar blir tatt opp:
•
•
•
•
•

Nasjonale kvalitetsindikatorar
Nasjonale kvalitetsregistre
NPE saker
Tilsynssaker
Statistikk frå Synergi

Haugesund, april 2021
Haldis Økland Lier
Leiar, Kvalitetsutvalet
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Innledning
2020 har vært et helt spesielt år. Det har også berørt AMU møtene i Helse Fonna.
Det første møtet ble holdt fysisk, men da pandemien kom og det ble begrensing av hvor
mange som kunne møtes måtte en begynne å tenke annerledes. En bestemte først at en skulle
holde mars møtet på SKYPE og håpet at en kunne ha neste møte fysisk. Men sånn gikk det
ikke, en vurderte fra måned til måned hva som var mulig, på samme måte som en måtte gjøre
i de fleste andre sammenhenger. Derfor ble resten av AU og AMU møtene arrangert digitalt
resten av 2020.
Det har vært fast orientering i alle møter gjennom året. Et utvalg av orienteringen var at:
Administrerende direktør har orientert fortløpende og grundig om pandemisituasjonen
gjennom året. Han gav tilbakemelding på at han var imponert over innsatsen til
medarbeiderne i den krevende situasjon som pandemien medførte. Han gav også fortløpende
informasjon om økonomien gjennom året. Han orienterte om at byggetrinn 1 i Bygg2020 var i
rute og at en våren 2021 skal teste bygget før innflytting. Innflytting i byggetrinn 1 i
september 2021. Styret har sagt ja til å gå videre med byggetrinn 2.
HR direktør har i pandemisituasjonen oppdatert AMU om bemanningssituasjonen i foretaket,
at en har hatt nok bemanning med den kompetanse en hadde bruk for, og at medarbeiderne
ikke var smittebærende. Hun informerte om tilsetting av ny HMS/BHT leder i foretaket, frist
for verneombuds valg og at det var ny frist for ForBedrings undersøkelsen. I septembermøtet
var det informasjon om koronabasert sykefravær og en spørreundersøkelse i GAT om
medarbeidernes bruk av kollektivtransport. HMS kurset ble avlyst og digital løsning ble
jobbet med. Fristen for ForBedrings undersøkelsens handlingsplan var satt til 15. september
på klinikknivå og 1. oktober på foretaksnivå. I oktober møtet ble det minnet om influensa
vaksinering og at søknaden til arbeidsmiljøprisen var 1. november.
Foretaks hovedverneombud orienterte også om fokus på pandemisituasjonen.
Verneombudene hadde hyppige møter der fokus var situasjonen til medarbeiderne med
hensyn til arbeidspress og smittevern. Som en del av dette var det krav om at en innførte
arbeidsuniformer til medarbeiderne i klinikk for psykisk helsevern. I junimøtet ble det
informert om at det nå var etablert nytt velferdslag i Haugesund. Det var også planlagt for 40
timers grunnkurs høsten 2020. Når det i septembermøtet var bestemt at HMS kurset var
avlyst, ble det poengtert at HMS kurset var viktig for verneombudene og at en jobbet med
alternativ løsning. Det ble lagt frem komplett kart over alle verneområder og at en fikk inn
avtalene mellom verneombudene og ledere.
Direktør Drift orienterte også om påvirkning av pandemien, der flere prosjekt stoppet opp på
grunn av smittesituasjonen. Drift hadde også ansvar for lagerbeholdning av mengder av utstyr
til bruk i situasjonen. I juni møtet tok han opp problemstilling ved at mange leverte skittentøy
med «fremmed legemer» til vaskeriet, at de ikke tømte lommer før levering, noe som
medførte ekstra arbeid og ekstra kostnader. I september møtet ble det gitt status på arbeid som
skulle være klart neste år.
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2 Lovgrunnlag for Arbeidsmiljøutvalget
2.1 § 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg
(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være
arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er
representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50
arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier
det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med
færre enn 50 arbeidstakere.
(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.
(3) Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag
på arbeidsplassen.
(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for
utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.
Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet
gjør lederens stemme utslaget.

2.1.1 § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver
(1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
(2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:
a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har
betydning for arbeidsmiljøet,
c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,
d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om
byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende
vernetiltak,
e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,
f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.
(3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne,
jf.§ 4- 6.
(4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til
ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer
tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og
politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at
undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner.
Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til
avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og
måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske
opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningen
gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.
(5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse,
kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av
arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å
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klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre
målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for
gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets
vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse.
(6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens
styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi
nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.
(7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder
regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer.

2.1.2 § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan
i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om
arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i
eller i medhold av denne lov,
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når
risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

3 Arbeidsmiljøutvalget 2020 medlemmer, møter og saksbehandling
3.1 AMU medlemmer
Arbeidsgiver sine representanter – 6 medlemmer:
Medlem
Vara:
Olav Klausen, Administrerende direktør Leif Terje Alvestad, direktør Internservice
Helga Stautland Onarheim, HR-direktør

Leif Terje Alvestad, direktør
Internservice

Sverre Lien, klinikkdirektør Medisinsk
service og beredskap

1) Finn Arve Åsbu, seksjonsleiar personal,
2) Liv Marit Vedøy, seksjonsleiar
bemanningssenteret
1) Bente Furrebøe,
Internservice seksjon Odda
2) Leif Victor Wee, seksjonsleiar Teknisk
seksjon, Internservice
1) Kari Marie Tjelmeland, seksjonsleiar Odda,
med. klinikk
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Marianne Lund Andersen, seksjonsleiar
Spesialisert behandling Valen, Klinikk
for psykisk helsevern
Herborg Tegle, seksjonsleiar fysikalsk
medisin og rehabilitering, klinikk
somatikk Stord

2) Sidsel Petrine Vetås, Seksjonsleiar
føde/barsel/gyn./fertilitet, kir. klinikk
3) Hege Røssland, seksjonsleiar FDPS,
Klinikk for psykisk helsevern
4) Anne Mari Hagen, funksjonsleiar LMB
Haugesund, med. service klinikk
5) Trude Digernes, funksjonsleiar
gastro/slag/generell kirurgi, klinikk somatikk
Stord

Arbeidstaker sine representanter – 6 medlemmer:
Medlem
Vara:
Randi B. Guddal, Fagforbundet, FHVO
1. Kim Olsen, klinikk VO Stord
2. Bjørg Hovland Børve, VO somatikk
Odda
Arvid Storegjerde, Fagforbundet/LO
Nummererte vara medlemmer:
1. Valborg Sekse- NSF
2. Dag Magne Torland -FO/LO
3. Inger Gabrielsen NSF
Jorge Del Pino, Fagforbundet/LO
4. Linda Gjelsten -Fagforbundet/LO
5. Gina Helland - Fagforbundet/LO
Sissel Øritsland, DLF/Akademikerne
6. Bente B. Kirketeig – NSF
7. Peder Bårdsen – Fagforbundet
Åse Berit Rolland – NSF
8. Nina Budal – NSF
9. Anne Cathrine Skaar – Akademikarene
Gudrun Vikse, NSF
Andre medlemmer:
Astrid Grimstvedt, Seksjonsleder HMS/BHT og Ingunn Olin Haugen/Ingeborg Sæbø
sekretær.
Leder for AMU 2020 har vært arbeidstaker – Randi B. Guddal
AU 2020: Leder Randi B. Guddal, Helga Stautland Onarheim, Herborg Tegle, Sissel
Øritsland og Ingunn-Olin Haugen
3.2 Møteplan AU og AMU 2020
AU
16.01.
11.03.
13.05.
20.05.
26.08.
21.09.
05.11.
26.11.

AMU
05.02.
23.03.
20.05.Langtidsbudsjett
05.06.
09.09.
07.10.
18.11.
10.12.
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4 Behandlede saker etter års hjul for AMU 2020
I februarmøtet var det gjort lederskifte fra arbeidsgiver ved Herborg Tegle til arbeidstaker ved
Randi B. Guddal. Det ble lagt frem og godkjent årsmeldinger fra leder i AMU og fra
foretakshovedverneombudet på vegne av verneombudene. Det ble også lagt frem årsmelding
fra BHT med samarbeidsplan for 2020. AMU har eget års hjul med tema for saker, dette
hjulet ble evaluert i 2019 og har fungert i 2020 (vedlegg 1).
4.1 HMS planer fra klinikkdirektører
Direktører fra alle klinikker ble invitert inn i AMU hver sin måned og la frem hvordan de
jobber med systematisk HMS arbeid i sine klinikker. Det er utarbeidet en mal med tema for
fremlegging, den ble evaluert med noen tilføyelser i 2020 (vedlegg 2).
Klinikk for medisinske tjenester og beredskap
Viste til at de hadde fokus på vold og trusler, mobbing/trakassering/seksuell trakassering,
manglende kritisk informasjon til ambulanse, areal utfordringer i laboratoriemedisin og
ambulanse stasjon, manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser, samt sykefravær.
Fokus på «down to up», fremfor toppstyrt prosess. Det var utfordring på systematikk men
satset på systematisk oppfølgning i rapporteringsmøter. Tiltak må planlegges og avtales.
Klinikk Somatikk Stord
Har etablert faste møter mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Fokusområder var å
fortsette arbeidet med pasientflyt og styrke rapporteringen på stikkskader. Det jobbes også
generelt med å få ned sykefraværet i klinikken.
Klinikk for psykisk helsevern
Viste til at de jobbet med ForBedrings undersøkelsen med tilhørende kartlegginger og
handlingsplaner. Det ble vist til at de har personalmøter med faste HMS-temaer. De har
utarbeidet egen mal for lederne i klinikken der HMS er et eget tema og de har et overordnet
program for forebygging og håndtering av vold og trusler. Fast møtestruktur på seksjon og
klinikknivå med vernetjenesten, klinikkmøte og utvidet ledermøte på seksjonsnivå.
De har MAP ansvarlige/instruktører på alle seksjoner, faglig nettverk, obligatorisk
undervisning og smittevernskontakter på alle seksjoner.
Fag og foretaksutvikling
Har laget handlingsplan. Verneombud deltar i enhetsmøter ca. fire ganger i året for
gjennomgang/evaluering av planen. Ledere og verneombud har gjennomført HMS opplæring.
Det har vært fokus på psykososialt arbeidsmiljø, hatt gjennomgang med bedriftsfysioterapeut,
laget «Støyvettregler» og det er kommet støyreduserende vegger i kontorlandskapet. En har
fokus på bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser.
Driftsområdet
Har krav om at HMS skal være på plass og temaet har fast plass på ledermøtene. En jobber
for at de medarbeidere som ønsker å høyne stillingsprosenten sin, skal få det så langt det er
mulig. Det blir stilt strenge krav til innleide entreprenører at de ivaretar HMS i sine bedrifter.
Direktørs vurdering av de viktigste HMS tiltakene fremover er forebygging/oppfølging
sykefravær, oppfølging av endringsprosess service og logistikk medarbeidere, oppfølging av
brannvern, samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte, følge opp eventuell
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trakassering/mobbing – psykososialt arbeidsmiljø, bruke synergi mer aktivt, fokus på grønt
sykehus (inkl. kjemikalier mm), medarbeidersamtaler og ha samarbeidsavtale med BHT.
HR-området
Endringsprosess gjort i HR ble satt i verk 1.sept 2020. Målsetting med endringen var mellom
annet å tilpasse ressurser i forhold til oppgaver. En har fokus på HMS kurs for ledere og 40
timers HMS grunnkurs for verneombud. De gjennomfører jevnlige vernerunder hver uke. Alle
fagmøter har HMS på agendaen og oppfølging av HMS-handlingsplan. De har oppgradert
ergonomisk utstyr og hatt oppfølgings tiltak etter forbedrings undersøkelsen. Det har vært
felles samling ved markeringer og jul- og påske aktiviteter. Prioriterte områder fremover er å
få god og avklart arbeidsdeling mellom avdelingene, der en setter fokus på teamarbeid og
samarbeid på tvers av avdelingene. Det blir viktig med opplæring/kompetanseutvikling og
åpenhet med involvering. En vil ha leder tett på medarbeiderne med forebygging der
veiledning og tilbakemelding er viktige tema.
Klinikk for kirurgi
Det er stort fokus på HMS arbeidet i klinikken, våren og sommeren var preget av Covid-19.
På ledermøtene hver 14 dag, er HMS tema og det er faste møter mellom ledere og
verneombud i klinikken. Resultat på forbedringsundersøkelsen viste at det var utfordringer i
forhold til oppgaver og ressurser og støy. Klinikken har fokus på systematisk jobb i forhold til
vold/trusler og å håndtere konflikter når de oppstår. De har HMS års hjul og bruker
handlingsplanen aktivt i avdelingene, har felles kulturplakat, trivselsgrupper og samarbeids
grupper. De har satt i gang tiltak i forhold til vold og trusler og har fokus på opplæring i bruk
av synergi. Medarbeidersamtaler blir gjennomført og de har kompetanseplan i avdelingene.
Økonomiområdet
Risikofaktorer er luftkvalitet, bilkjøring og brannvern og kontorplassen. Ved ubalanse mellom
oppgaver og ressurser, i perioder, gjør en inndeling i fagområder med tydelig ansvar og
tydelig ledelse med tilrettelegging og prioritering. Opplæring, informasjon, medvirkning og
mulighet for faglig og personlig utvikling ved å arbeide i team er viktig. En har
fleksitidsavtale og medarbeidersamtaler. En har felles spilleregler for økonomiområdet, der
respekt og samarbeid i arbeidsfellesskapet er viktige fokus. En forsøker å ha felles lunsj når
dette er mulig og årlig økonomi-samling. Alle ledere har gjennomført HMS-opplæring
og verneombudet tatt 40 timers HMS kurs.
Klinikk for medisin Haugesund og Odda.
Klinikken har hatt fokus på belastninger i forbindelse med covid-19. Beleggsprosent er bedre
enn på mange år, samtidig har det vært høy belastning på ansatte. Smitteregime, karantene, og
høy lederbelastning. Resultat fra ForBedring har stått relativt stille, det var oppgaver og
ressurser og fysisk arbeidsmiljø som kom frem. Forbedring på lederadferd og utvikling på
hms registrerte avvik. Dialog med vernetjenesten er svært god. Engasjerte og
løsningsorienterte verneombud. Månedlige møter med klinikk VO og TV.VO og TV deltar i
alle ledermøter. Planen videre for systematisk hms arbeid er å fastsette mål for hms og innføre
målsetninger for hms inn i kvalitetsråd som er innført.

Årsmelding arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2020

8

4.1.1 Evaluering av mal for hva HMS fremlegg fra klinikkene skal inneholde
Klinikkdirektører skal legge frem sin evaluering av HMS arbeid i egen klinikk i AMU. Det
fins en mal for hva fremlegget skal inneholde. Mal er revidert og tatt med i AU for drøfting.
Det er små endringer.
4.2 Oppfølging av overordna handlingsplan
Overordna handlingsplan var oppe til behandling i AMU i marsmøtet. Det var poengtert i
møtet at planen manglet konkret plan for utbedring av de risiko områdene som er knyttet til
bygningsmessige forbedringer. Planen kom opp igjen i november møtet. ForBedrings
undersøkelsen låg som grunnlag og de overordnede målene var manglende samsvar mellom
ressurser og arbeidsoppgaver og manglende oppfølging av melding om uønskede hendelser
Det var et ønske å betre meldekulturen og at meldte saker skal få tilbakemelding. Andre
fokusområder var dårlig fysisk utforming av bygningsmassen og smittevernstiltak. AMU
kommenterte blant annet på at det var fin utvikling i HMS plan og i risikovurdering, det er
fint at en har knytt HMS handlingsplan opp mot hva som blir spurt om og det er viktig å få
med sammenheng mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.
4.3. Endring av verneområder
 Spesialisert behandling, klinikk for psykisk helsevern Haugesund, gjorde organisasjons
endringer som tilpasning til Bygg 2020. De søkte AMU om, og fikk innvilget, endring i
verneområdene for å tilpasse til organisasjons endringen.
 Hjerte og lungeseksjon, medisinsk klinikk Haugesund ble slått sammen til ny Hjerte- og
lungeavdeling. AMU støttet søknaden om endring av verneområdene tilpasset til ny
organisering.
 Operasjon, anestesi, merkantil, palliativ og sterilforsyningsenhet fikk innvilget søknad om
endring av verneområde. Bakgrunn for søknaden var at en opplevde området for stort.
 Odda søkte og fikk innvilget endring av verneområdet i somatikk Odda fra ett område til
to.
 Drift søkte om og fikk innvilget endring i verneområde, der forsyning ble slått sammen
med resten av serviceseksjonen. Verneområdet ble tilpasset ny organisering.
Verneområdet framover - Portør, resepsjon/sentralbord, Fonna torg og forsyning.
4.4 Biologisk helsefare for medarbeidarar
Rapport med forskrift som regulerer vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for
biologiske faktorer ble lagt frem. Rapporten viste også en oversikt av systematisk arbeid med
smittevern som utføres i Helse Fonna og verktøy en kan benytte i det systematiske arbeidet.
Antallet stikkskader ligger jevnt, det samme har antallet synergimeldinger som følge av disse.
Det er et stort sprik mellom antallet stikkskadeprøver som er tatt og antallet meldinger som
blir sendt til BHT, samt meldte synergimeldinger. Dette viser at de fleste ansatte vet at det
skal tas prøver når uhellet er ute, men at det ikke vies nok fokus på det systematiske arbeidet
for å forebygge eller å melde inn skaden. Oppfølgingsarbeidet er allikevel blitt bedre etter at
BHT har tatt i bruk ny elektronisk journal.
4.5 Brannvern
I følgje AMU sitt årshjul skal det kvart år i februar månad leggjast fram ein status for
brannøvingar. Brannøvingane omfattar praktisk øving og teoretisk prøve på nettet. AMU ble
sist orientert om status for brannvern 06.02.19.
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4.6 Velferdslag i Helse Fonna
I februar fikk velferdslagene på Stord, Valen og Tempen fikk godkjent årsmelding med
handlingsplan, regnskap og budsjett. De ble tildelt sin del av velferdsmidlene etter samme
fordeling som tidligere.
I mai ble det konstituert nytt velferdslag i Haugesund etter at det gamle ble lagt ned sammen
med bedriftsidrettslaget. Grunnen til nedleggelse var at en ikke fikk noen til å ta over driften.
Innebandyen i Haugesund leverte årsmelding og ble nå lagt under overordnet velferdslag i
Haugesund. Odda leverte også årsmelding med handlingsplan, regnskap og budsjett. De ble
da alle tildelt sin del av velferdsmidlene etter samme fordeling som tidligere.
4.6.1 AU har møte med Velferdslagene
Ledere av velferdslagene, ledere i AMU og BHT hadde møte 29.09.2020, der det ble en
orientering om de forventningene som AMU har til lagene. Lederne i velferdslagene
orienterte om de aktivitetene som er i lagene. I møtet kom det frem at en opplevde det som
nyttig at å ha møter med AU, både for inspirasjon og læring, men også for å se om en kan
legge til rette for felles aktiviteter. Velferdslagene la frem ønske om å ha møte med AU to
ganger i året mot tidligere praksis en gong årlig. AMU støttet å ha møte med AU to gonger i
året og så positivt på om en kan klare å legge til rette for samarbeid på tvers av lagene med
felles aktiviteter.
4.7 Vold og trusler
I møtet i juni ble det gjort en gjennomgang av meldte synergimeldinger i forhold til vold og
trusler. Det ble gjort en orientering om klassifisering av synergimeldingene. Det er
risikovurderinger som skal vise farlighetsgrad. Det var meldt 24 saker så langt i året, der de
mest kritiske av dem var saker der medarbeideren trengte mer oppfølging enn vanlig debrifing
i etterkant. En bør vurdere behov for mer målrettet oppfølging av medarbeider etter skade/
traumatisk oppleving med vold og trusler sånn at en kan forebygge senskader. AMU ønsket at
en har særlig fokus på opplæring i bruk av synergi for å få tydeliggjøre de sakene som krever
medisinsk behandling. En ønsker at en skal få satt i gang MAP kurs for medarbeidere i flere
risikoutsatte enheter og ha en systematisk gjennomgang av klinikkvise risikovurderinger så en
kan se de opp mot prioriterte investeringer.
4.8 Mobbing og trakassering
Det ble presentert rutiner og regelverk i møtet. Det var få saker i 2020, noe som gav lite
erfaringsgrunnlag for å uttale seg i forhold til rapportering og hvordan de fungerer i praksis.
Saker som blir melde til HR-dir. blir fulgt opp i samsvar med rutine. Foretaket vurderer å
nytte ekstern kompetanse ifht. kartlegging av saker når dette er hensiktsmessig. Det ble
oppgitt en videre oppfølging er en vil ha opplæring og oppdatering på området for ledere og
PO rådgivere. En vil gi informasjon til medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. En vil
etablere samling av oversikt - omfang av saker og type saker der HR er ansvarlig for det.
I forhold til oppfølging av involverte parter i ettertid vil en bestrebe å rette opp igjen et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø etter fastsette intervall. Direktør i samarbeid med HR og HMS/BHT er
ansvarlig for oppfølging.
4.9. Organisatoriske faktorer: Arbeidstidsplanlegging, vurdering av arbeidsplaner
Behandlingen i AMU gjør at en kan evaluere om prosessene fungerer. Målet er ikke bare å ha
gode planer men også ha praksis som gjør at en har mindre AML brudd. En bør ha mer fokus
på mer opplæring i risikovurdering og tiltak som kan redusere risiko.
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Det var i møtet i mai gjennomgang av mulige AML brudd i 1. kvartal 2020. Covid-19 gav
ulike grunner til AML brudd i klinikkene.
4.9.1 Organisatoriske faktorer: AML-brudd
Saken var til behandling i AMU i februarmøtet. Behandling i AMU er en anledning til å
evaluere om prosessene fungerer og om tiltakene fører oss nærmere målene vi setter oss.
AMU sitt råd i saken var at en jobber videre med å finne frem til tiltak som kan redusere
risiko i arbeidsplanene og at en deler gode tiltak med hverandre.
4.9.2 Organisatoriske faktorer: Evaluering av system for endringsprosesser
Retningslinjene skal være til hjelp for alle. Plan om en endringsprosess legges først frem i
drøftingsmøte 1 med administrerende direktør, foretakstillitsvalgte og
foretakshovedverneombud før en går videre i prosessen som er beskrive i
endringsdokumentet. Det er ikke meldt avvik på bruken av endringsdokumentet.
Tilbakemelding i møtet om at AMU medlemmer opplever at retningslinjene for
endringsprosesser er veldig bra. AMU gjorde vedtak på at en kontinuerlig sikrer at ledere,
verneombud og tillitsvalgte har kunnskap om Helse Fonna sine retningslinjer for
endringsprosesser, at en bidrar til tidlig kontakt mellom leder og rådgiver PO for å kunne gi
støtte og veiledning i gjennomføringen og at en avklarer HMS/BHT sin rolle i prosessen.
4.9.3 Organisatoriske faktorer: Endringsprosesser - organisasjon og leiing
Det ble i marsmøtet gjort en evaluering av endringsprosess- organisasjon og leiing. Prosessen
var krevende for ledere på 3. og 4. nivå. AMU fokuserte på at det var behov for mer støtte til
lederne.
4.10 Valg av verneombud
Rettsgrunnlag: AML kap. 6 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 3 Arbeidsutvalget (AU) for arbeidsmiljøutvalget (AMU) er valgstyret for verneombudsvalget.
Valg foretas i partallsår. I marsmøtet bad AMU HR direktør om å sende ut påminning om
tilrettelegging av val av verneombud for perioden 1. juni 2020 – 31. mai 2022.
4.10.1 Valg av hovedverneombud
HR direktør la i septembermøtet frem prosedyren for valg av foretakshovedverneombud i
Helse Fonna. Valget skal være klart innen 31.12. i partalls år. Prosessen bør derfor starte over
ferien på grunn til overlapping og at arbeidsgiver og avtroppende foretakshovedverneombud
skal kunne forberede seg på endring av stilling. AMU besluttet at HR direktør skulle legge til
rette for at tillitsvalgte ble invitert til å velge Foretakshovedverneombud for perioden
01.01.2021-31.12.2022
4.11 Kjemikalier
Saken var oppe i AMU møtet i mai. Det ble anbefalt at kjemikalieresurssene i avdelingene
samarbeider med superbrukerne for å kontrollere hvilke produkt som skal arkiveres i digitalt
stoffkartotek. Det bør vurderes om det er mulig å frigi mer tid og ressurser både for
kjemikalieresurssene og superbrukerne.
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4.12 Strålevern for medarbeidere
Dette var ny sak i AMU. Det var en grundig gjennomgang av hva stråling er, hvor stråling
brukes og hvilke lovkrav og forskrift som gjelder samt hvilke rutiner en har for systematisk
arbeid en har på området.
4.13 Budsjett / driftsbudsjett
Budsjettet ble lagt frem i november møtet med et positivt resultat på 14mnok. Dette er en
nedgang og forklares med at det er vanlig å justere ned resultatkrav når man bygger nye bygg.
Utfordringer var høyere vekst i personalkostnader enn inntektsgivende aktivitet for somatikk,
økte kostnader med ByggHaugesund2020, økte varekostnader utover aktivitetsveksten, ansvar
for flere legemiddel i H-resept ordningen og økte kostnader til Helse Vest IKT.
Det gir muligheter som uniformer til psykisk helsevern, satsing på LIS1 leger – 5 stillinger, 3
nye overlegestillinger i akuttmottak, 2 somatikk og 1 psykiatri, styrking av service- og
logistikkavdelingen med 3 logistikkmedarbeidere, styrke budsjett for vedlikehold og kjøp av
medisinsk teknisk utstyr, øke ordinære investeringer for hele Helse Fonna, rehabilitering av
ambulansestasjon på Tysnes og drift av nybygg ved Haugesund Sykehus
4.13.1 Langtidsbudsjett
I mai møtet la administrerende direktør frem langtidsbudsjett (ØLP) med investeringsbudsjett
for perioden 2020 – 2024. Overordnede nasjonale og regionale føringer var tatt hensyn til. To
fokusområder som ble lagt frem var kompetanseheving og oppgradering av bygningsmasse.
Det ble oppgitt at det var satt av 30 millioner NKR til rehabilitering og investering i bygg i
perioden.
4.13.2 Investeringsbudsjett 2021
Det er 660 millioner tilgjengelig hvor det meste går til nybygg og 33mnok overføres til neste
år. Nye investeringer går til Bygg Haugesund 2020, energisentral – Bygg Haugesund 2020,
bygg, medisinteknisk utstyr og annet (ambulanse og tjenestebiler)
4.14 Ferieplanlegging
Saka var oppe i AMU i juni. Før sommeren lyste en ut klinikkvise annonser for å rekruttere
sommervikarer. Det ble opplyst om at det var bedre rekruttering i 2020 enn tidligere. Det var
bemanningssenteret som rekrutterte spesialsykepleiere til foretaket.
4.15 Inneklima og luftkvalitet.
Plagene og sykdommene som i størst grad blir påvirket av faktorer i innemiljøet er hud- og
slimhinneirritasjon, hodepine og luktplager, luftveissykdommer og allergiske reaksjoner i
luftvegene; allergi, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og forverring av
luftveisinfeksjoner. Symptomene kommer som vanlig etter en tids opphold i lokalene og
forverrer utover dagen. Når en forlater lokalene, minker problemene gradvis.
Det var 85 avviksmeldinger på inneklima i Helse Fonna i første halvår. De handlet i hovedsak
om forurensing av inneluft (tungt luft), ugunstig termisk miljø, støv/ støvpartikler,
fuktproblemer/muggsopp, røyklukt osv.
AMU sine anbefalinger var at en har fokus på at en tar kontakt med Drift for kontroll av
ventilasjon, før en tar rommet i bruk. At en bruker sjekkliste aktivt for å kontrollere at
inneklimaet er forsvarlig, har gode driftsrutiner ved vedlikehold og renhold av tekniske
anlegg og arbeidslokaler, at temperatur er tilpasset aktiviteten i rommet, ryddige rom osv.
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4.16 Arbeidslokaler (utforming og innredning, garderober og vaskerom, støy)
Rammene for arbeidet er arbeidsplassforskrift: § 2-1. «Utforming og innredning av
arbeidsplasser og arbeidslokaler» og § 2-16. «Støy og vibrasjoner». Det er viktig at en tar i
bruk sjekkliste, jevnlige vernerunder, god dialog og bruk av HMS planer også når det gjelder
det fysiske arbeidsmiljøet i forhold til arbeidslokaler. System som synergimeldinger, HMS
internrevisjoner er verktøy som er benytter også her. AMU ønsker fokus på elektroniske
verktøy for kartlegging, av fysisk arbeidsmiljø og støy, lokaler tilpasset et godt smittevern og
nok areal til den aktivitet som skal være i lokalet.
4.17 Arbeid ved dataskjermarbeidsplass (tilrettelegging og syn)
Det ble i møtet lagt frem rapport med oversikt over hvilke lovkrav som finnes for arbeid ved
dataskjerm og hvilke helseplager det kan gi. Målet med rapporten var å bevisstgjøre
arbeidsgiver og arbeidstaker på forebygging av muskel- og skjelettskader. Det meste av
innholdet i rapporten er hentet fra Arbeidstilsynet sine veiledninger på internett. Rapporten
sier også noe om hvordan det arbeides med temaet i Helse Fonna, og hvilke tall vi kan hente
ut.
Arbeid ved dataskjerm er aktuelt for alle medarbeidere i Helse Fonna. Det gjelder ikke bare
tradisjonelle kontoryrker. Flere sykepleiere på sengepost anslår at de bruker mer enn 3 timer
ved dataskjerm hver vakt. De ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet skal kartlegges og risiko
vurderes kontinuerlig. Arbeidsgiver skal ta hensyn til både organisatoriske forhold,
enkeltoppgaver, total belastning, individuelle forskjeller og den enkelte medarbeider sin
opplevelse av arbeidet. Alle skjermarbeidsplasser skal også i utgangspunktet kunne tilpasses
den enkelte medarbeider – «individuell tilpassing». Den skal også kunne tilpasses med
personlige utstyr og hjelpemidler hvis medarbeider treng dette ved nedsatt funksjonsevne.
4.18 Sykefravær og tilrettelegging.
Juli 2020 var den totale sykefraværsprosenten 7,2 prosent, samme juli 2019.
Gjennomsnittlig sykefravær til september 2020 var 7,7 prosent for 2019 var 7,4 prosent.
Sykefravær som følge av Covid-19 var pr. september for sykt barn/barnepasser var syk - 516,
medarbeider syk med sykemelding -1022, hjemme karantene uten å jobbe -2640, hjemme
karantene og jobber – 1275. Totalt 5453. Det ble bekreftet at HR har kontakt med de
avdelinger som har høyt sykefravær.
4.19 Ytre miljø, Grønt Sjukehus
Avvik som gikk igjen i de fleste enheter var at en manglet oppdatering av miljøaspekt og ikke
hadde utarbeidet egne handlingsplaner med tiltak for å nå de miljømålene som var satt.
Kjemikalier var registrert inn i Eco Archive og de ansatte var kjent med verktøyet. Eco
archive var ikke registrert oppdatert og manglende risikovurderinger gikk igjen. En registrerte
at det var begrenset med ressurser til å følge opp miljøstyringssystemet. Bemerkning som
gikk igjen var at miljøavvik ikke ble meldt i synergi systemet.
4.20 Ergonomi
Sak i november møtet. Med utgangspunkt i et spørsmål i ForBedring var enhetene med lavest
tall/score på ergonomi i ForBedring de klinikkene med høyest pasientkontakt. I synergi var
det elleve saker om ergonomi. Arbeidsstillinger, fall sammen med pasient, snublet i rullator,
vridning i forflytning, dugg på vernebriller, båre treg senke/heve, problem med forflytning av
pasient i eget hjem og tungt pasientløft var tema. Anbefalte tiltak var grundig kartlegging og
risikovurdering for avdelinger med mye rødt fra kartlegginger, invitere inn BHT tidlig i
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prosesser som handler om ombygging og innkjøp. BHT kan gi undervisning og opplæring i
arbeidsstillinger og arbeidsutstyr. AMU oppfordret alle ledere til å gjennomgå «finkartlegging
av ergonomi» sammen med verneombud og aktuelle medarbeidere.
4.21 Uønska hendelser med skade på medarbeidere
Rapporten som ble lagt frem i oktobermøtet gav en oversikt over lovverk knytt til
uønska hendelser (avvik) og skade på medarbeider. I tillegg inneholdt rapporten statistikk fra
Synergi og aktuelle resultat fra årets ForBedring. AMU etterlyste en oversikt over
gjennomført opplæring i synergi for saksbehandlere, med en plan om å sikre ytterligere
opplæring og kompetanse på området. AMU bad også om en kartlegging av hvordan en kan
få løst de sakene som ligger lenge, saker som ligger i 6 måneder eller mer. AMU bad
avdelingsleder for HMS/BHT om å legge frem oversikten til neste AMU møte.
Oppfølgingssak i november møtet etter ønske fra AMU om å se nærmere på meldte saker som
ikke var avsluttet i Synergi. Det ble sett nærmere på saker som var åpne 180-239dager. Det
var 73 saker. Det var mest åpne saker på medisinsk klinikk, noe på drift og ellers fordelt
rundt. Alle saker som meldes i Synergi skal merkes med hendelsestype før man kan lukke
saken. Av de 73 sakene var det 47 saker som ikke hadde valgt hendelsestype. Generelt er det
en liten opphopning på samsvar mellom ressurser og arbeidsoppgaver.
4.22 Evaluering av ferien
Saken var oppe i oktobermøtet. Helse Fonna sin overordna målsetting er å ha tilstrekkelig
kvalifisert personell for å holde god kvalitet og pasienttrygghet ved ferieavvikling. I tett
samarbeid med de tillitsvalgte og verneombudene skal foretaket sikre at medarbeiderne ikke
blir utsatt for uheldige fysiske og psykiske belastninger.
Tidlig planlegging og driftsmessige tilpasninger i ferieperioden var avgjørende for å få
oversikt over behovet for kompetanse/ressurser. Klinikkene tok tidlig avgjørelse på hvilke
reduksjoner i drift, stenging av poster, samdrift og optimal fordeling av ressurser.
HR startet planleggingen alt i september 2019. Ledere, HR, tillitsvalgte og verneombud hadde
god dialog og samarbeidet tett i planleggings- og rekrutteringsprosessen for å bidra til en
effektiv drift i ferieavviklingsperioden. AMU poengterte at det var viktig med god og tidleg
rekrutterings prosess for å skaffe nok kompetente vikarer gjennom heile sommeren. En bør se
på oppgavedeling og fordele legeressurser jevnt gjennom sommeren. Det bør være høgre
bemanning i sommerperioden og større kapasitet fra bemanningssenter.
4.23 Arbeidsmiljøpris, avgjerd om tildeling
Søknadsfrist for søknad til arbeidsmiljøprisen var 1. november. AMU diskuterte i
septembermøtet hvordan en skulle dele ut prisen. Det var på grunn av Covid-19 pandemien
usikkerhet om en kunne arrangere en fysisk samling i et arbeidsmiljøseminar som en ellers
ville gjøre i «normal tid». Konklusjonen var at en skulle se på om en kunne ha et webinar med
tema for arbeidsmiljøseminaret og at administrerende direktør og foretakshovedverneombudet
skulle foreta utdelingen fysisk. En konkluderte med at en skulle lyse ut tilbudet til å kunne
søke prisen.
Søknadene som kom inn etter utlysing var veldig gode. Å søke på arbeidsmiljøprisen gir
mulighet til rydding i egen organisasjon. Det var ikke et enkelt valg, det var flere gode
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kandidater. AMU tildelte arbeidsmiljøprisen 2020 til Dialyseenheten i Haugesund. Prisen ble
delt ut i det digitale arbeidsmiljøseminaret.
4.24 Evaluering av systematisk HMS-arbeid i året
Systematisk HMS-arbeid er å jobbe med HMS systematisk, en internkontroll for å sikre at
virksomheten følger krav som regelverket stiller til HMS. Internkontrollforskrift sier hvordan
en skal arbeide med systematisk HMS-arbeid og hva som skal dokumenteres. Arbeidet skal
være en kontinuerlig prosess med planar/rutiner og med en skriftlig dokumentasjon av
arbeidet. Helse Fonna arbeider med HMS ved flere anledninger. HMS skal være en del av
hverdagen og et tema blant annet i AMU, vernerunder og personalmøter. Helse Fonna utfører
risikovurdering, revisjoner og forbedringsundersøkelser. Det er utarbeidet HMS-handbok og
e-handbok der retningslinjene ligger. Rapporten som ble lagt frem i møtet gav oversikt over
lovverket og hvordan Helse Fonna arbeider med systematisk HMS-arbeid og mulige
forbedringsområder. AMU hadde en forventning om at HMS er et tema på personalmøter og
at saken ble sendt ut i lederlinjen.
4.25 Verdens arbeidsmiljødag 28. april, avgjerd om tiltak
AU foreslo smittevern som tema. Det er mange måter å belyse dette temaet på og det er et
naturlig tema å ha nå. AMU vedtok at Arbeidsmiljødagen 2021 skal omhandle smittevern og
at AU skulle utarbeide forslag til fremgangsmåte til første AMU møte i 2021.
4.26 Årlig melding for Helse Fonna
Saken ble lagt frem i desember møtet av ny administrasjonssjef Aud Gunn Løklingholm. Hun
startet med å lese Brukerutvalgets kommentar til meldingen, som var svært positiv. Det var
fokus på ønske om å øke bruk av simulering i kompetanseheving, utdanning av
spesialsykepleiere på samme nivå som fjoråret, helsesekretærer og merkantil personell. En
ønsker å sikre breddekompetanse til eldre. Fokus også på krav til spesialist i geriatri. AMU
savnet også mer HMS relaterte spørsmål.
4.27 Rapporter fra Arbeidstilsynet med oppfølging
Resultat av tilsyn Helse Fonna HF - Valen Sjukehus – Døgnavdeling:
Arbeidstilsynet førte tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å
forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler i helse- og
sosialsektoren var en av hovedprioriteringene i 2018-2019. Hensikten med tilsynet var å
kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for
å forebygge forekomsten av vold og trusler, herunder de arbeidsbetingelsene som er av
betydning for dette.
Arbeidstilsynet gav fem pålegg, pålegget var til hele foretaket. Avdelingsleder presenterte
arbeidet med tilsynet og oppfølgingen som ble gjort i ettertid. Hun poengterte at det hadde
vært en god og lærerik prosess. AMU gav ros for arbeidet som var gjort.
4.28 ForBedring 2020
Saka var oppe i marsmøtet når resultatene etter undersøkelsen var klare. Oppnådd svarandel
var på 74%, og det ble orientert om at resultatene var tilgjengelige under linken for
ForBedring på intranettet. Oppfølgingsarbeidet ble utsatt på grunn av den ekstraordinære
situasjonen som oppstod i forbindelse med pandemien, men det ble poengtert at det allikevel
var viktig å ha fokus på arbeidsmiljøet underveis. AMU gav råd om at en satte opp ny frist for
innlevering av risikovurderinger og handlingsplaner.
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5 Andre saker
5.1 Byggetrinn 2 Haugesund sykehus – fremskynde byggeprosess,
Opphavelig start av byggetrinn 2 var planlagt i 2030. Administrerende direktør la, i ekstra
AMU møte i juni, frem saken om å fremskynde byggeprosessen. De økonomiske
forutsetningene som lå til grunn for start tidspunkt har senere endret seg. Midler som Helse
Vest overfører til Helse Fonna i 2023 gjør det mulig å framskynde start tidspunkt. Han
presiserte at uavhengig av byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus vil Helse Fonna i 2020 starte
et arbeid med å se på standarden på bygningsmassen, også ved de andre sykehusene i
foretaket. Gjennomgang av konseptfaserapport byggetrinn 2 Haugesund sykehus kom opp i
møtet 07. oktober, der AMU fikk innføring i de tre alternativene i revidert konseptrapport - 0
alternativet, ny nord blokk og ny østblokk. Prosjektet rådet at foretaket gikk videre med øst
alternativet som hovedalternativ. Det gjorde administrerende direktør også, og han rådet også
at den reviderte konseptrapporten, med vedlegg, ble sendt til ekstern kvalitetssikring.
I ekstra møte senere i oktober fikk AMU igjen innføring av de tre alternativene i revidert
konseptrapport. En hadde siden sist møte fått rapport fra ekstern kvalitetssikring fra PWC av
konseptfaserapporten. PWC sin vurdering viser også øst alternativet som beste alternativ.
AMU gav sin tilslutning til administrerende direktør sitt forslag om å framskynde byggetrinn
2 ved Haugesund sykehus.
5.2 Endring Observasjonspost
Styret i Helse Fonna vedtok å gå videre med øst alternativet som hovedalternativ for
byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus. Opprinnelig var det tenkt å ha en større obs. post i
nybygget, men det kom endringer underveis. Den eksisterende observasjonsposten ble så
flytte opp i 4. og 5. etasje for at en skulle kunne lage nytt luftveismottak. Det måtte noen
ombygginger av akuttmottak for å få dette til. En konsekvens var at sykepleiere som skulle gå
over til den nye obs posten fikk ny melding om at de skulle bli værende i avdelingen der var i
utgangspunktet. AMU var opptatt av at det skulle være en ryddig og god prosess for de de
gjaldt. Det skulle bli drøftet med fem mannsutvalget, foretaks hovedvernebudet og i
direktørmøtet. AMU ba administrerende direktør komme tilbake til Amu og informere om
prosess.
5.3 Ny utviklingsplan mandat og organisering
Nasjonal helse- og sjukehusplan legger føringer for at en nå skal snu fokuset fra parter til
partnere. Kommunene og helseforetaka skal etablere helsefellesskap der etablerte avtaler og
samhandlingsstruktur skal ligge til grunn, men utvikles videre så det blir felles planlegging
der fastlegene bør få rådgivende roller. Prioriterte pasientgrupper skal være personer med
alvorlige psykiske lidelser og rusproblem, skrøpelige eldre, barn og unge og personer med
flere kroniske lidelser. Etablering av helsefellesskap bygger på nasjonale føringer og
tilrettelegginger, organisering på flere nivå og en skal komme frem til tiltak som kommer alle
pasienter til gode. Dette vil medføre endringer for både ledere og medarbeidere der en får
krav om mer fokus ut mot kommuner og brukere. Det krever en god kommunikasjonsplan for
informasjon ut mot medarbeiderne.
5.4 Henvendelse fra Helsedirektoratet om pandemien
Det var orienteringssak om at Helsedirektoratet skulle lage rapport om hvordan covid-19 har
virket inn på helseforetakene. Det var fokus på senvirkninger. Det kom i den forbindelse
henvendelse fra Helsedirektoratet med spørsmål om hvordan Helse Vest har blitt påvirket av
Covid-19.
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5.5 Involvering av ulike yrkesgrupper i det systematiske HMS arbeidet.
Det viste seg at det er ikke alle yrkesgrupper som blir like mye involvert. Det kan være flere
årsaker til det. En gruppe som blir nevnt er legene. Ulike årsaker kan være at noen leger går
på tvers av avdelinger og dermed kan bli utelatt fra en avdelings personalmøte, hms møter,
medarbeidersamtale osv. eller at det ikke blir tilrettelagt for at alle yrkesgrupper kan delta og
at det ikke blir prioritert av yrkesgruppene selv å delta på det man blir invitert til. Leder har
ansvar for at alle blir inkludert i det systematiske HMS-arbeidet. Det kan være vanskelig å
følge opp om alle blir involvert. AMU forventet at alle ledere involverer alle yrkesgrupper i
det systematiske HMS-arbeidet, og klinikkdirektør sier noe om dette i HMS fremlegg i AMU.
5.6 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidsmiljøet i Helse Fonna
I marsmøtet gav administrerende direktør status for arbeidet med Covid-19 så langt i Helse
Fonna. Han roste innsatsviljen til medarbeiderne og poengterte at det var viktig å ha oversikt
på at en skulle fordele ressursene, både krefter og utstyr, så en ikke skulle bruke gå tom. Det
var fokus på testkapasitet og ned tak av elektiv aktivitet.
Administrerende direktør oppdaterte AMU i maimøtet om status i utviklingen av Covid-19.
Det kom frem i møtet tilbakemelding fra renholdspersonalet om at de opplevde seg godt
ivaretatt i forhold til pandemien. Det kom også frem at det var god kontakt mellom lederlinjen
og tillitsvalgte og verneombudslinjen med tette møter i forhold til pandemien.

Vedlegg 1 AMU års hjul
Møte
Tema
mnd.
 Gjennomgang av AMUs oppgaver (ved nytt AMU)
Februar
• Årsmeldinger, AMU, Vernetjenesten,
5.2.H
• BHT, årsmelding og samarbeidsplan for kommende år.
• Brannvern
• HMS-plan og oppfølging, Klinikk for medisinske tjenester og beredskap
 Oppfølging overordna HMS-handlingsplan
Mars
• Velferdslag handlingsplan med budsjett, årsmelding, regnskap
23.3 S
• Vald og trusler
• Mobbing og trakassering
• Organisatoriske faktorer: arbeidstidsplanlegging, vurdering av
arbeidsplaner
• HMS-plan og oppfølging, Klinikk Somatikk Stord
• Valg av verneombud
 Kjemikalier
April/Mai
• Biologisk helsefare for medarbeidarar (hygiene, vaksinar, stikkskadar
20.5.H
o.a.)
• Strålevern for medarbeidere
• Organisatoriske faktorer: AML-brudd
• Langtidsbudsjett (eventuelt i ekstraordinært møte)
• HMS-plan og oppfølging, Psykisk helsevern
 Ferieplanlegging
Juni
• Inneklima og luftkvalitet.
05.6.V
Årsmelding arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2020

17

September
9.9.O

Oktober
14.10.H

November
18.11.H

Desember
10.12.S
Ved behov

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•







Arbeidslokaler (utforming og innredning, garderober og vaskerom, støy)
Arbeid ved dataskjermarbeidsplass (tilrettelegging og syn)
HMS-plan og oppfølging, Fag og foretaksutvikling og HR-området
Sjukefravær og tilrettelegging (juli – juni)
Ytre miljø, Grønt Sjukehus
Val av hovedverneombud
HMS-plan og oppfølging, Driftsområdet
Overordna HMS-handlingsplan etter kartlegging/risikovurdering i år
Ergonomi
Uønska hendingar med skade på medarbeidarar
Organisatoriske faktorar: Evaluering av system for endringsprosessar
Evaluering av ferien
AU har møte med Velferdslaga
HMS-plan og oppfølging, Klinikk for kirurgi
Budsjett / driftsbudsjett
Fastsetting av plan for AMU sitt arbeid neste år
Arbeidsmiljøpris, avgjerd om tildeling
Evaluering av systematisk HMS-arbeid i året
HMS-plan og oppfølging, Økonomiområdet
Verdens arbeidsmiljødag 28. april, avgjerd om tiltak
HMS-plan og oppfølging, Klinikk for medisin Hgsd og Odda.
Årlig melding for Helse Fonna
Rapporter fra Arbeidstilsynet, og oppfølging av disse
Endring i verneombudsområder
Yrkeshygieniske målinger
Yrkessykdom
Oppdatering av prosedyrer/retningslinjer som gjelder/påvirker
medarbeidere som blir jobbet med i HR/BHT/HMS
Endringsprosesser fortløpende
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Vedlegg 2

Mal for klinikkdirektørene sin presentasjon i AMU av klinikken sin HMS-plan
Mål for presentasjonen: At klinikkdirektør synliggjør et systematisk og framtidsretta HMS
arbeid og som bygger videre på de gode erfaringer som er gjort i klinikken (læring).
Informasjon om klinikken (demografiske data):
- Tal tilsette
- Kjønn og aldersfordeling
- Tal avdelingsledarar og funksjonsleiarar
- Arbeidstidsordningar / vaktordningar
HMS-data, kartlegging og risikovurdering:
- Resultat frå ForBedring
- Sjukefråvær, utvikling siste 3 år
- Tilsett skader, type og omfang
- HMS hendingar, type og omfang
- Synergi saksbehandlingstid, status, utfordringar
- Risikovurdering av dei viktigaste risikoområda.
Kartlegging av særskilt helserisiko i klinikken :
- Særskilt eksponering av yrkesgrupper i klinikken (risikotilhøve, tal tilsette som er i
risiko)
- Særskilt overvaking i verksett ifht. forskrift ( tal tilsette som det gjeld)
- Forekomst av yrkessjukdom.
Klinikken si organisering av det systematiske HMS-arbeidet :
- HMS-opplæring av leiarar og verneombod, omfang
- HMS-plan ( overordna, seksjon, eining), og systematisk samordning ifht. AD sin
HMS-plan
- Skildra oppfølgingsarbeid av HMS-plan i klinikken i forhold til nivåa i
klinikken/området (møter, hyppighet, vedtaksmynde, rapportering)
- Samarbeid mellom leiarar og VO (avtale, faste møter, referat, tilgjenge, praktisk
gjennomføring)
- Samarbeidsplan med Bedriftshelsetjenesten (BHT )
HMS-planene og oppfølging i klinikken / området :
- Mål i HMS-arbeidet for vår klinikk
- Risikovurderinger gjennomført som grunnlag for HMS-planen
- Økonomiske klargjeringar i høve investeringar for siste år
- Korleis kommuniserer leiarar og medarbeidarar om innhald, prioriteringar etc.
i HMS-planen?
Vellykka HMS-tiltak som klinikken har gjennomført siste år :
- Avdelinger som har gjennomført viktige og gode HMS-tiltak, hvordan vert det lagt til
rette for intern erfaringsoverføring til andre eininger i klinikken?
Klinikkdirektør si vurdering av dei viktigaste HMS tiltaka framover
- Avslutningsvis – Drøfting/dialog i AMU om dei viktigaste HMS aktivitetane i
klinikken framover.
Mal utarbeida av Sissel Øritsland og Astrid Grimstvedt, godkjent i AMU 02.12.2019Revidert
26.11.2020 Sissel Øritsland og Randi Guddal, gjennomgang AU 30.11.2020 - Godkjent AMU
10.12.2020
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Vedlegg 3 Møteplan for Styremøter, AMU og AU 2021
Styremøter 2021

AU 2021

AMU 2021

Sted AMU møter

14.01.2021

18.01.2021
kl. 1230 - 1430

03.02.2021
kl. 1000 - 1400

Haugesund, Møterom Føretaksleiing 6. etg. Hgsd.

04.03.2021
kl. 1230 - 1430

24.03.2021
kl. 1000 - 1400

Stord, Møterom gamle føden, 2. etg. Stord sjukehus

28.04.2021
kl. 1230 - 1430

Haugesund/ Skype
Styrerom 6.etg. Hgsd.

27.05.2021
kl. 1230 - 1430

26.05.2021 – 2t
kl. 1000 – 1400 med
Langtidsbudsjett
16.06.2021
kl. 1000 - 1400

23.08.2021
kl. 1230 -1430
30.09.2021
kl. 1230 -1430

08.09.2021
kl. 1000 - 1400
27.10.2021
kl. 1000 – 1400

Odda, Lilla salong Odda sjukehus 2.etg

28.10.2021
kl. 1230 - 1430

18.11.2021
kl. 1000 – 1400(1200) med
Arb.miljøprisen
08.12.2021
kl 1000 - 1400

Haugesund, styrerom 6 etg Hgsd/ SKYPE?

Vinterferie
veke 9/ 1.-5.03
17.02. – 18.02.
2021
Påske veke 13
1.-5.04.
20.04.2021

27.05.-28.05.2021
Sommerferie
Uke 25 - 33
Lavaktivitet/
Flytting uke34-35
18.06.2021
29.09.-30.09. 2021
Høstferie
uke 40 el. 41
28.10.2021

26.11.2021

22.11.2021
kl. 1300 - 1500

Valen, gamle kantina Valen

Haugesund, styrerom 6 etg Hgsd

Stord, Møterom gamle føden, 2 etg Stord sjukehus
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