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Referat fra AMU 15.06.21 
 
Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
23-21 Godkjenning av referat fra AMU 18.05.21 

 
Vedtak:  
Referat fra AMU 18.05.21 godkjennes.  
 

 

24-21 Temperatur og inneklima for Sykehuset Østfolds lokaler 

Lene E. K. Lindbeck og Trond Smogeli presenterte saken på bakgrunn av 
saksdokumenter. Det ble gitt honnør fra flere for oppklarende og god 
informasjon i saken. Ved høy utetemperatur er regulering av temperatur på 
natt og riktig brukeratferd på dag viktig for mest mulig riktig temperatur. 
Divisjon FM har ansvar for å vurdere den enkelte situasjon, dialog med 
brukere/medarbeidere og gi relevant informasjon til ledere og medarbeiderne. 
Hege Gjessing pekte på at punkt 2 i forslag til vedtak er et tydelig signal fra 

 
 
 
 
 
Trond 
Smogeli 
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AMU, men at punktet ikke kan ses på som en føring fra adm. direktør ved 
behandling av økonomisk langtidsplan (ØLP). 

Vedtak: 

1. AMU tar beskrivelse av status for temperatur og inneklima i Sykehuset 
Østfolds lokaler til orientering. 

2. AMU mener at tiltak til forbedring av temperatur, spesielt mht. kjøling, 
bør prioriteres i fremtidige investeringsplaner.  

3. AMU bifaller tiltak knyttet til riktig brukeratferd for å understøtte 
oppnåelse av godt inneklima og temperatur. 

 
25-21 Konseptrapport steg 2 – ny ambulansestasjon Halden 

Tore Dag Olsen presenterte saken på bakgrunn av saksdokumenter. Både 
medlemmer fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden pekte på et godt 
gjennomført prosjekt med gode løsninger for arbeidsmiljø og drift av 
ambulansestasjonen.  

Vedtak: 
1. Konseptrapport for ny ambulansestasjon Halden steg 2 tas til 

orientering. 
2. Konseptfasen steg 2 anbefales videreført til forprosjekt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tore Dag 
Olsen 

26-21 Revidert prosedyre for varsling ved Sykehuset Østfold  
Anne Cathrine Strekerud Gjøs presenterte saken på bakgrunn av 
saksdokumenter og presentasjon vedlagt referat. Marius Bjørndalen og Tone 
Lie Nilsen ga honnør for en god prosess knyttet til arbeidet. Revidert prosedyre 
planlegges evaluert innen ca. to år. I tillegg vil rapport til AMU og 
sykehusledermøte to ganger pr. år, og til styret en gang pr. år gi muligheter til 
justeringer. Alle innspill herunder fra HVO-/FTV-møte, blir vurdert. Hege 
Gjessing pekte på at det i sykehuset ønskes åpenhet, rom for uenighet og 
trygghet for å si fra. 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering og bifaller revisjonen av Sykehuset Østfold sin 
varslingsprosedyre. 
 

 
 
 
 
 

  



    

Sykehuset Østfold    Side 3 av 4 

  Vår dato 
16.06.21 

Vår referanse 
21/00071 

 
27-21 Orientering om HMS og arbeidsmiljø for medarbeidere i fbm. 

byggearbeider ved St. Joseph 
 
Lloyd Klüver og Kari Gjelstad orienterte i hht. notater vedlagt referat. Dialogen 
mellom prosjektleder, byggeleder, stedlige ledere og verneombud er ivaretatt, 
blant annet gjennom ukentlig møte med status og informasjon om planlagte 
tiltak. Anette Børressen og Kari Gjelstad orienterte om at det hadde vært 
helsebelastende situasjoner med støy (uønsket lyd), impulsstøy og byggestøv 
hvor medarbeidere har opplevd pustevansker. En uønsket hendelse førte til 
evakuering og nedvasking av seksjon ambulant teams lokaler.  

Hege Gjessing oppfordret hovedverneombud Anette Børresen om å melde sak 
til AMU ved eventuelt nye uønskede hendelser som tilsier at AMU bør 
orienteres og konsulteres. 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 

28-21 Statusrapport HMS og arbeidsmiljø  
 
Terje Engvik viste til saksdokument og inviterte AMUs medlemmer til ev. 
spørsmål. Det foreligger siden siste møte i AMU 18.05.21 ikke vesentlig alvorlige 
risikoforhold ved sykehusets enheter knyttet til målindikatorer i rapporten. 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 

29-21 Rapport fra intern HMS-revisjon ved psykiatrisk avdeling 
døgnseksjoner, seksjon psykosebehandling 1 
 
Terje Engvik viste til revisjonsrapport hvor det fremgikk at revidert enhet fikk 3 
forbedringsområder, hvorav det ene var knyttet til tema vold og trusler mot 
medarbeidere. AMUs medlemmer ble invitert til ev. spørsmål. 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 

30-21 Drift inn mot sommerferien 
 
Hege Gjessing minnet om at sykehuset nå ikke har beredskaps-aktiviteter. Det 
er i noen grad utfordringer knyttet til bemanning i somatisk akuttmottak og i 
klinikk for kvinne-barn hva gjelder jordmødre. Det jobbes med løsninger. 
 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
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31-21 Tilsynsrapport fra DSB-tilsyn ved medisinskteknologisk avdeling 

02.04.21 – 04.-06.21  
 
Saken ble fremmet under «eventuelle orienteringer» og saksdokumenter var 
ikke utsendt før møtet. Terje Engvik viste til tilsynsrapport fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mottatt 15.06.21. Brev med rapport 
følger vedlagt referat. Frist for tilbakemelding på hvordan avviket vil bli fulgt 
opp og angivelse av når avviket vil være lukket er 09.08.21. 
 
DSB gir ett avvik som de betrakter som alvorlig knyttet til helseforetakets 
etterslep på vedlikehold av det elektromedisinske utstyret. Etterslep på planlagt 
vedlikehold av elektromedisinsk utstyr har vært økende siden DSB-tilsyn i 2018.  
             
Avdelingssjef har iverksatt umiddelbart kortsiktige korrigerende tiltak. Det er 
initiert en risikovurdering, og det utarbeides en plan med tiltak for ytterligere 
kortsiktige og langsiktige tiltak. Det avholdes et oppfølgingsmøte med 
involverte roller 17.06.21 hvor også hovedverneombudet deltar. 
 
 AMUs medlemmer ble invitert til ev. spørsmål. 
 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre 
Granmark 
 
Terje Engvik 

 Frister til neste AMU-møte 16.09.21 (e-post hms@so-hf.no) 
• 30.08.21: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær. 
• 02.09.21: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste. 
• 07.09.21: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær.  
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Ny ambulansestasjon Halden
Arbeidsmiljøutvalget 15. juni 2021









Avklaring om gjennomføring av tiltak





To alternative utredninger

Alternativ 1-C : Videreutvikle løsningen ved dagens legevakt

Alternativ 1-B : Nybygg i grøntarealet øst for sykehuset



Situasjonsplan



Fasader





Hovedsammendrag  Sum  kr/m2 
01 Felleskostnader 2 926 353   2 497         
02 Bygning 11 138 951 9 504         
03 VVS 3 819 688   3 259         
04 Elkraft 2 331 631   1 989         
05 Tele og automatisering 1 315 562   1 122         
06 Andre installasjoner -             -             

Sum Huskostnad (konto 01 - 06) 21 532 186 18 372        
07 Utendørs 1 707 926   1 457         

Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07) 23 240 112 19 829        
08 Generelle kostnader 5 174 582   4 415         

Sum Byggekostnad (konto 01 - 08) 28 414 694 24 245        
09 Spesielle kostnader 163 088      139            
10 Merverdiavgift 7 144 445   6 096         

Basiskostnad (konto 01 - 10) 35 722 227 30 480        
11 Forventede tillegg -             -             

Prosjektkostnad (konto 01 - 11) 35 722 227 30 480        
12 Usikkerhetsavsetning -             -             

Kostnadsramme (konto 01 - 12) 35 722 227 30 480        
13 Prisregulering -             -             

Kostnadsramme inkl prisregulering (konto 01 - 13) 35 722 227 30 480        

Arealer 

 Riving Vognhall/vaskehall Kaserne Utendørsarbeider Sum (BTA) 
Alternativ 1-C 168 m2 599 m2 584 m2 650 m2 UMA 1183 m2 

 

Basiskalkyle –april 2021



Tall i kroner inkl. mva

Økonomisk sammenstilling – alternativ 1-C og alternativ 1-B

Grunnlag Økonomisk beregning
Basiskalkyle Kr 35 722 227,-

Forventet tillegg Kr   4 286 667,-

Foreløpig budsjett (P50) Kr 40 008 894,-

Grunnlag Økonomisk beregning
Basiskalkyle Kr 48 387 313,-

Forventet tillegg Kr   5 806 477,-

Foreløpig budsjett (P50) Kr 54 193 790,-

Alternativ 1-C

Alternativ 2-B



Avhending av eiendom
Alternativ 2 ( 3 191 m2) anbefales videreført som avhendingsprosjekt.
Takst: 9,8 mill. kroner.



10.0 PLAN FOR NESTE FASE

I følge veilederen for tidligfaseplanlegging skal det etter gjennomført konseptfase steg 2 velges ett alternativ 
som videreføres til forprosjektet

Det foreslås at alternativ 1-C videreføres til forprosjektfasen med følgende begrunnelse:

Alternativ 1-C

Dette er et godt alternativ som vil gi en god og funksjonell ambulansestasjon. Alternativet imøtekommer alle 
krav som fremkommer i godkjent romfunksjonsprogram og vil ha en størrelse og levetid utover 2035.  
Alternativet er det med laveste totale investeringsnivå og vil således lettest realiseres økonomisk.

Gjennomføringen av forprosjekt for «Ny ambulansestasjon Halden» er gitt en investeringsramme på 1,5 mill. 
kroner i 2021.

Forprosjektet er planlegges med oppstart høsten 2021.

Det anbefales at det parallelt med arbeidet med forprosjektet iverksettes et arbeidet med å avklare tiltakets 
utforming og plassering i forhold til de føringene som fremkommer i «Forvaltningsplan for Halden sykehus. 
Tiltakets omfang, utbyggingsmønster og fasadevalg oversende til Sykehusbygg for endelig avklaring med 
fylkeskommunen.



Varsling i SØ 
- gjennomgang av revidert 

prosedyre

AMU 15.6.2021

Anne Cathrine Strekerud Gjøs
Foretaksadvokat/leder i Varslingsutvalget



Hva er varsling?
• Varsling er at en arbeidstaker sier ifra om mulige 

kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, til 
noen som har mulighet til å gjøre noe med 
forholdet.

• Det er uten betydning hva et forhold er 
benevnt/karakterisert som 
• For eksempel; avvik, klage, varsel, 

bekymringsmelding mv. 
• Det er innholdet i det som det sies fra om og 
• hvem (arbeidstaker) som sier det 

som avgjør om det er et varsel

• Forholdet må som hovedregel uansett følges opp

AMU 15.6.2021 2



Kritikkverdige forhold, jf aml § 2A-1 (2)

«Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i 
virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som 
kan innebære

a) fare for liv eller helse 
b) fare for klima eller miljø
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
d) myndighetsmisbruk 
e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten».

Gjelder forhold av en viss alvorlighet
->Eller oppfordring til undersøkelse av forhold som kan bli kritikkverdige

AMU 15.6.2021 3



Kritikkverdige forhold - praksis
• Situasjoner som setter pasienters 

liv og/ eller sikkerhet i fare
• Situasjoner som setter 

medarbeiders liv og/eller 
sikkerhet i fare

• Brudd på lover, forskrifter, 
prosedyrer m.m.

• Brudd på etiske normer
• Brudd på en virksomhets rutiner 

og retningslinjer

• Mobbing
• Trakassering
• Rusmisbruk
• Diskriminering
• Underslag 
• Tyveri 
• Bedrageri m.m.

AMU 15.6.2021 4



Ikke kritikkverdige forhold, jf. aml § 2A-1 (3)

«Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som 
varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.

• Misnøye med gjennomføring av arbeidsavtale, lønn m.m.
• Dårlig personkjemi
• Alminnelige samhandlingsutfordringer
• Personkonflikter

AMU 15.6.2021 5



Leders rettsvern
Hva skal tåles?

AMU 15.6.2021 6



Varslingssaker registrert perioden 10.2020-4.2020
• 7 registrerte saker

• 2 kartlagt i varslingsutvalget – hvorav ett anonymt varsel
• 1 kritikkverdig, uforsvarlig arbeidsmiljø knyttet til adferd
• 1 ikke kritikkverdig, men avdekket utfordringer i samarbeid som er bekymringsfulle

• 3 kartlagt av linjeledelsen
• Ikke kritikkverdige forhold, men videre i oppfølging i en av sakene

• 2 ikke definert som varslingssaker, 
jf. aml § 2A-1 (3) misnøye i eget arbeidsforhold
• Følges opp som personalsaker

• Innhold i varslene: 
• Psykososiale utfordringer knyttet til samarbeid og konflikt
• Adferdsmessige utfordringer  

• Trakassering og mobbing 
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Innhold i varslingsordningen

AMU 15.6.2021 8

God informasjon skal 
ivaretas i revidert  
prosedyre om 
varslingsordningen ved SØ



Modenhet i varslingsordningen

AMU 15.6.2021 9

Resultatene fra konsernrevisjon 
om varslingsordningene



Etablert og optimalisert varslingsordning i SØ
• Oppdatere varslingsprosedyren

• Avklare og tydeliggjøre roller og ansvar
• Linjeledelsens ansvar for saksbehandling
• HR-rådgivernes rolle
• Varslingsutvalget som rådgivningsorgan

• Øke kompetanse og bevisstgjøring
• Opplæring

• Tilpasset ulike grupper
• E-læring

• Informasjon
• Prosedyren forenkles
• Egen nettside på intranettet

• Varsling skal være på agendaen
• Varsling som egen verdi

• Rapportering 
• Evaluering
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Revidert varslingsprosedyre – vesentligste endringer

• Kartlegging av varsel skal skje av linjeledelse
• Hovedansvarlig for fremdrift og saksbehandler -> leder

• Bistand fra HR-rådgiver

• Varslingsutvalget skal være rådgivnings- og kompetanseorgan
• Kartlegge i saker der ledere er involvert i varsel
• Skal være orientert om alle varslingssaker

• Kun involvert ved behov når linjeledelsen kartlegger

• Påstand om gjengjeldelse
• Vurderes av den som har saksbehandler av varsel

AMU 15.6.2021 11



Revidert prosedyre i varslingssaker

• Tilbakemelding på revidert prosedyre

• Innspill til varslingsordningen i SØ

AMU 15.6.2021 12



 

NOTAT 
Redegjørelse fra prosjektleder Lloyd Klüwer, eiendomsavdelingen 
 
Orientering om HMS og arbeidsmiljø for medarbeidere i fbm. 
byggearbeider ved St. Joseph 
 
Dette er oppsummert det jeg orienterte om i dagens AMU 
 

- Eiendom har fra starten av prosjektet invitert alle avdelinger til status/informasjonsmøte 
hver fredag, hvor det informeres om neste ukes aktiviteter og hva som kan forventes. 
I tillegg har alle avdelingene direkte kontakt med byggeleder og støyede arbeider blir 
midlertidig stoppet ved behov. 

- De aller tyngste arbeidene har så langt blitt lagt til helger, for å begrense antallet personer 
som blir eksponert. 
 

- Vi forventer at majoriteten av de tyngste arbeidene som påvirker brukere av bygget vil ferdig 
ila høsten 2021, hvor vi flytter byggeaktiviteten over i byggetrinn 4 og hele denne seksjonen 
vil bli tømt for ansatte og pasienter. Dette med unntak av LAR, hvor vi vil søke å finne lokale 
tilpasninger i tidsrommet som de har pasienter. 

- Byggherre v/eiendom utarbeider i alle prosjekter plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA plan) for byggeplassen og de som jobber på byggeplass. Noe som er et oppslag på 
byggeplass, som oppdateres ved behov. 
 
 
 

15.06.21,  
 
Med vennlig hilsen 
Lloyd Klüwer 
prosjektleder 
Sykehuset Østfold 
Eiendomsavdelingen 



 

NOTAT 
Redegjørelse fra kst.klinikksjef/avdelingssjef Kari Gjelstad i sak 27-21 i AMU 15.06.21 
 
Orientering om HMS og arbeidsmiljø for medarbeidere i fbm. 
byggearbeider ved St. Joseph 
 
Det er innkalt til risikovurderinger 17.06 for å få en beskrivelse av risiko knyttet til videre 
byggearbeider med særlig fokus på støy, støv og tilstedeværelse av bygningsarbeidere. 
Risiko kan være knyttet til ansattes helse og miljø og til pasientvelferd og rammer for 
pasientbehandling. 
 
Vedlagt ligger skriftlige innmeldinger fra vernetjenesten. 
 
Kortfattet referat fra møte 08.06: 
Etter henvendelse fra vernetjenesten ble det 08.06. avholdt et møte for å belyse saken ytterligere og 
for å se hva som er gjort og for å se hvordan vi skal følge opp saken videre. Tilstede var: 
Tove Ulvåen, yrkeshygieniker BHT 
Annette Børresen, hovedverneombud 
Imre Bamfi, verneombud psykisk helsevern 
Inger Bøe Kaspersen, verneombud ambulant team 
Anne Birgitte Einarsen, verneombud DPS døgn 
Kim Roger Svendsen, seksjonsleder ambulant team 
Magne Ingvaldsen, seksjonsleder døgn 
Aileen Hexeberg, enhetsleder LAR 
Kari Gjelstad, avdelingssjef DPS Fredrikstad 
 
Ombyggingsarbeidene i St. Joseph har over tid medført støyproblemer, en hendelse med alvorlig 
byggestøv og generelle utfordringer som følger av å ha arbeid og arbeidsfolk i bygningen. Det har 
også vært vannavstenging og heiser som har stått. 
 
Dette har vart over tid og det meldes nå om slitasje på ansatte og bekymring for pasientbehandling. 
Det etterspørres evt alternative planer for virksomhet. 
Det kommer også fram problemer med dårlig luft og ventilasjon, men dette er i det vesentlige 
knyttet til gamle systemer som ombyggingen vil forbedre når det er ferdig. 
 
BHT v/Tove Ulvåen er bedt om å delta for å kunne bidra med innspill og evt tiltak. 
 
Det vesentlige er beskrevet i de vedlagte dokumentene. Det kom fram i møtet: 
Det har vært utført renovasjonsarbeid som har medført mye boring i betong, skraping/sliping av gulv 
i etg over drift, og banking i betongstrukturer. Dette har både gitt mer langvarig og kortvarig svært 
stekt støy som har variert noe med hvor i bygget man har oppholdt seg. En del av dette har vært 
varslet, men har likevel vært så påtrengende at det har kunnet være vanskelig å gjennomføre en 
samtale/ måttet ta pauser fra samtaler. I ukentlige møter med bygg hver fredag er det som kunne 
forutsies blitt varslet, også om arbeid i helger og ettermiddag/kveld. Det kommenteres at de 
uventede plutselige lydene kan være spesielt plagsomme «skvettestøy». 
 
For LAR og andre så har det vært plagsomt og utfordrende at det har stått containere utenfor som 
det har blitt kastet byggeavfall i. Dette har også medført støv og sand inn i utette vinduer. 



 
Det oppsto en hendelse med alvorlig mengder med byggestøv i lokalene til amb.team og noenav 
medarbeiderne fikke pustebesvær. Lokalene ble raskt evakuert, avstengt og vasket ned. Dette 
medførte at ansatte ved ambulant team måtte arbeide spredt på huset ca en uke. Det ble tatt luft- og 
støvprøver av BHT før de flyttet tilbake, som viste «mørkgrønt», det vil si bra. Noen medarbeidere 
har apportert om vedvarende plager etter hendelsen. 
 
Det er bekymring for pasientens tilbud. Det er materialerog arbeidere i gangene; taushetsplikt blir 
nevnt. Støyproblematikken går ut over samtaler, men utsetter også pasienten for samme 
støyproblematikk som ansatte. 
 
Mvh 
Kari 
 
Kari Gjelstad 
Kst.klinikksjef/avdelingssjef DPS Fredrikstad 
Tlf. 91876943 
 



 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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SYKEHUSET ØSTFOLD HF 
 
Postboks 300 
1714 GRÅLUM 
 
    

 

Oversendelse av tilsynsrapport 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn ved deres helseforetak den 
02.06.2021-04.06.2021. 
 
Vedlagt følger DSBs rapport fra tilsynet. 
 
DSB ber om en tilbakemelding med redegjørelse for hvordan avviket vil bli fulgt opp og angivelse av 
når avviket vil være lukket.   
Tilbakemeldingen sendes DSB innen 09.08.2021. 
 
Det gjøres oppmerksom på at dersom det ikke foreligger en tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen, 
vil DSB vurdere å ta i bruk de reaksjonsmidler regelverket gir anledning til, slik som vedtak om pålegg 
og eventuelt tvangsmulkt, for å fremtvinge lukking av avvikene. 
 
  
 
Vi takker for et åpent og konstruktivt samarbeid under tilsynet. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Brit Flønes Antonsen på e-post: postmottak@dsb.no eller per 
telefon: 33 41 25 00. 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Produktsikkerhet 
 
 
Bjørn Nyrud Brit Flønes Antonsen 
fungerende seksjonssjef sjefingeniør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
 
 
Vedlegg Tilsynsrapport 
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Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) 
SYKEHUSET ØSTFOLD HF  983971768 

 
 
 
 
 
  
 
 
Kontaktpersoner 
 

Virksomhet Navn Funksjon Telefon 
DSB Brit Flønes Antonsen Leder 95179625 
Sykehuset Østfold HF Terje Engvik HMS-sjef 95220128 

 
  
 
 
Bakgrunn for tilsynet 
 
Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse av 
regelverk på utvalgte områder. 
 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter: 
 

 
 - Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-  
tilsynsloven)  
 
- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr  
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter  
 
- Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr  
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Tema for tilsynet 
 
Oppfølging av revisjonen i 2018 
HMS/ kvalitet: 
   Rapporteringer 
   Avvikshåndtering 
   Interne revisjoner  
   Risikoanalyseprosess 
  
Håndtering av medisinsk utstyr: 
  

Opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr.
  

  
Vedlikehold av medisinsk utstyr: 
  

Forebyggende vedlikehold av medisinsk utstyr og 
eventuelle endringer i henhold til produsentens 
anbefaling 

   Restanser og registrering av reparasjoner 
   Statistikk og kvalitetsmål 
   Rapporteringer  
   Risikovurdering 
   Opplæring  
 
  
 
Resultater fra tilsynet 
  
I det etterfølgende beskrives generelt inntrykk og avviket som ble avdekket under tilsynet. 
 
  
 
 
Definisjoner 
 
Avvik: "Manglende etterlevelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift." 
 
Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke 
omfattes av definisjonen for avvik." 
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Generelt inntrykk 
 

IK / HMS 
 
Strukturen på internkontrollen ved HF er god. Godt samarbeid mellom HMS- og KV-avdelingene. 
Planlegging og gjennomføring av interne revisjoner er beskrevet i overordnet prosedyre (Dok.ID: 
D03382. 
Ansvaret for egen internkontroll og for planlegging og gjennomføring av eventuelle interne revisjoner 
er gitt til ledelsen i hver klinikk / avdeling. Det ble i løpet av 2017 foretatt intern HMS-revisjon ved 
blant annet avdeling for Medisinsk Teknologi (02.06.2017) og ved Teknisk avdeling – elektro 
(07.06.2017). Begge med det systematiske HMS-arbeidet som tema.  
Det ble under DSBs 2018 revisjon ikke avdekket noen avvik ved disse avdelingene, men notert 
forbedringsområder for begge avdelinger.  
Ved vår revisjon 2018 ble det avdekket avvik på opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr. Dette 
avviket er kvitert ut og lukket. HFet har nå i 2021 hatt en stikkprøve revisjon hvor det ikke ble 
avdekket avvik. 
Det utarbeides årlige HMS handlingsplaner med påfølgende rapporter. Revisjonsrapporter tas 
rutinemessig opp i AMU og eventuelle funn inngår i ledelsens gjennomgang. 
Risikovurdering beskrives i overordnet prosedyre (Dok.ID: D09060 Risikovurdering – krav til 
gjennomføring). 
 

Avdeling for Medisinsk Teknologi: 
Alt utstyr er registrert i Medusa og administreres herfra. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens 
anbefaling, egen erfaring og en risikovurdering basert på PMFU-modellen som gir en EMR-verdi som 
avgjør om et apparat skal ha planlagt vedlikehold (PV) eller ikke.  
Oversikten i Medusa viser en restanse på forebyggende vedlikehold på 1797 apparater som skulle vært 
vedlikeholdt i 2020. Dette har resultert i et etterslep på ca 23% på det planlagte vedlikeholdet. 
Av disse er det 78 apparater med restanse på 3år, 228 apparater med restanse på 2 år og 1164 på 1 år 
etter genererte oppdrag. Manglende forebyggende vedlikehold vil resultere i en vesentlig økning i 
risiko for akutte oppdrag med driftsstans som verst tenkelig resultat. 
 
 
 

Avdeling for behandlingshjelpemidler 
Alt utstyr er registrert i Medusa og administreres herfra. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens 
anbefaling. BHM forvalter rundt 25000 utstyrsenheter og ut i fra disse skal de ha PV på ca 666 utstyrs 
enheter. Etterslepet på PV (over 91 dager) er lite og oversiktlig. Pr d.d. har de utestående 46 enheter 
hvorav 40 er satt på verkstedet.  
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Avvik 1 
 
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:  
 
Beskrivelse: 
Helseforetaket har etterslep på vedlikeholdet av det elektromedisinsk utstyret. 
 
Regelverkshenvisning: 
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr  
§ 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner  
 
Kommentar: 
Etterslepet på planlagtvedlikeholdet (PV) av elektromedisinsk utstyr er økende. Etter revisjonen i 
2018 har etterslepet økt hvert år. Nå er etterslepet på ca 23% av registrerte apparater som skal ha PV. 
 
 
Oppfølging av tilsynet 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om en tilbakemelding med redegjørelse for 
hvordan avviket vil bli fulgt opp og angivelse av når avviket vil være lukket. 

   

Tilbakemeldingen sendes DSB innen 09.08.2021. 
 
  
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Brit Flønes Antonsen på e-post: postmottak@dsb.no eller per 
telefon: 33 41 25 00. 
  
 
 

  

mailto:postmottak@dsb.no
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Vedlegg 1  Deltakere 

      

 

 

Navn 

 

 

 

Funksjon/rolle 

 

 

Virksomhet 

Å
pn

in
gs

 

m
øt

e 
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te
rv

ju
 

 Sl
ut

tm
øt
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Brit Flønes Antonsen Leder DSB X X X 

Kjell Sæther Deltaker DSB X X X 

Sverre Granmark Avdelingssjef MTA X X  X 

Hans Petter S. Olsen Seksjonsleder MTA X X  X 

Grethe Korsnes Seksjonsleder BHM X X  X 

Tomasz Kowalkowski Serviceleder BHM X X  X  

Marit Flåskjer Kvalitetssjef KV X X  X 

Jonny Johansson Rådgiver Observatør X  X 

Christin Mathisen Rådgiver Observatør X    

Terje Engvik HMS-sjef HMS X X X 

Alexander Engdahl Ingeniør MTA  X  X  

Anette Louise Børresen Hovedverneombud    X  

      

 

 

 


	0 21-06-16_Referat AMU 15.06.21_Forhåndgodskjent_F
	Lene E. K. Lindbeck og Trond Smogeli presenterte saken på bakgrunn av saksdokumenter. Det ble gitt honnør fra flere for oppklarende og god informasjon i saken. Ved høy utetemperatur er regulering av temperatur på natt og riktig brukeratferd på dag viktig for mest mulig riktig temperatur. Divisjon FM har ansvar for å vurdere den enkelte situasjon, dialog med brukere/medarbeidere og gi relevant informasjon til ledere og medarbeiderne. Hege Gjessing pekte på at punkt 2 i forslag til vedtak er et tydelig signal fra AMU, men at punktet ikke kan ses på som en føring fra adm. direktør ved behandling av økonomisk langtidsplan (ØLP).
	Vedtak:
	Tore Dag Olsen presenterte saken på bakgrunn av saksdokumenter. Både medlemmer fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden pekte på et godt gjennomført prosjekt med gode løsninger for arbeidsmiljø og drift av ambulansestasjonen. 
	Vedtak:
	Anne Cathrine Strekerud Gjøs presenterte saken på bakgrunn av saksdokumenter og presentasjon vedlagt referat. Marius Bjørndalen og Tone Lie Nilsen ga honnør for en god prosess knyttet til arbeidet. Revidert prosedyre planlegges evaluert innen ca. to år. I tillegg vil rapport til AMU og sykehusledermøte to ganger pr. år, og til styret en gang pr. år gi muligheter til justeringer. Alle innspill herunder fra HVO-/FTV-møte, blir vurdert. Hege Gjessing pekte på at det i sykehuset ønskes åpenhet, rom for uenighet og trygghet for å si fra.
	Vedtak:
	Lloyd Klüver og Kari Gjelstad orienterte i hht. notater vedlagt referat. Dialogen mellom prosjektleder, byggeleder, stedlige ledere og verneombud er ivaretatt, blant annet gjennom ukentlig møte med status og informasjon om planlagte tiltak. Anette Børressen og Kari Gjelstad orienterte om at det hadde vært helsebelastende situasjoner med støy (uønsket lyd), impulsstøy og byggestøv hvor medarbeidere har opplevd pustevansker. En uønsket hendelse førte til evakuering og nedvasking av seksjon ambulant teams lokaler. 
	Hege Gjessing oppfordret hovedverneombud Anette Børresen om å melde sak til AMU ved eventuelt nye uønskede hendelser som tilsier at AMU bør orienteres og konsulteres.
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