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Arbeidsgivers representanter 
Hege Gjessing, adm. direktør (leder AMU) 
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef 
Andreas Joner, klinikksjef 
Tore Dag Olsen, kst. eiendomssjef 
Gaute Storås, HR-direktør 
 
Arbeidstakers representanter 
Anette Louise Børresen, hovedverneombud 
Marius Bjørndalen, FTV Fagforbundet 
Øyvind Moksness, HTV NSF 
Britt Fritzman, FTV Dnlf 
 
Møterett: 
Terje Engvik, HMS-sjef 
Marie Helene Juliussen, sekretær AMU 
Thomas Hoff Johannessen, hovedkontakt bedriftshelsetjenesten 
 
 

Kopi til (forfall merket med *) 
Sakarkiv og intranett 
* Trond Smogeli  
*Anita Talåsen Granli 
* Tone Lie Nilsen, *Svend V. Yrvum 
Personlige stedfortredere 
Saksbehandlere/personer på sak 
 

Referat fra AMU 16.09.21 
AMUs leder orienterte om at klinikksjef Andreas Joner er nytt fast medlem i AMU. Hovedtillitsvalgt Øyvind 
Moksness er ny personlig stedfortreder for foretakstillitsvalgt Anita Talåsen Granli. Kst. eiendomssjef Tore 
Dag Olsen er personlig stedfortreder for Trond Smogeli inntil ny eiendomssjef Pål Gunnar Johansen blir ny 
personlig stedfortreder fra 11.10.21. 
 
Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
32-21 Godkjenning av referat fra AMU 15.06.21 

 
Vedtak:  
Referat fra AMU 15.06.21 godkjennes.  
 

 

33-21 Systematisk HMS- og arbeidsmiljøarbeid i avdeling for 
bildediagnostikk 

Avdelingssjef Eivind Reitan, seksjonsleder Hanne S. Walther og verneombud 
Glenn Are Almestrand presenterte arbeidet i hhv. avdeling og seksjon 
nukleærmedisin med bakgrunn i presentasjon vedlagt referat. Det ble gitt 
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positive tilbakemeldinger og honnør for godt systematisk arbeid fra både 
medlemmer på arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter.  

AMUs leder takket for presentasjonen og pekte på interessante, konkrete tiltak 
med godt samspill mellom seksjonsleder og verneombud i presentasjon av 
seksjonens arbeid. 

Vedtak: 

AMU tar saken til orientering. 
 

34-21 Forbedringsarbeid i psykiatrisk avdeling døgnseksjoner 
 
Ida Marie Mørk Snopestad og Liv Marit Sundstøl orienterte på bakgrunn av 
presentasjon vedlagt referat. Forankring hos og ledelsens engasjement samt 
involvering og medvirkning, ble pekt på som forutsetninger for å lykkes med 
kontinuerlig forbedring. AMUs leder og flere medlemmer ga stor honnør for 
meget godt arbeid som allerede har gitt resultater i avdeling og klinikk.  
 

Vedtak: 

AMU tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35-21 Ombygging av 03B02 til ny sengeenhet og erstatningsareal – Kalnes 

Tore Dag Olsen presenterte saken på bakgrunn av saksdokument med 
planløsninger. Nye undervisningsrom på administrasjonsbygget forventes tatt i 
bruk i begynnelsen av 2022. Plan pr. dato er klinisk ibruktakelse av nytt 
modulbygg ultimo februar 2022 og ombygde arealer 01.09.22. Saksbehandler 
foreslo at uteområdet utvikles slik at dette kan tas i bruk til pauser og sosiale 
aktiviteter for medarbeidere. Opparbeiding av uteområdet kan eventuelt 
gjennomføres våren 2022.  

Det ble gitt positive innspill til prosess og løsning fra hovedverneombudet og 
foretakstillitsvalgte, herunder at berørte fagmiljøer er hørt og ivaretakelse av 
krav til HMS og arbeidsmiljø. AMUs leder ga saksbehandler innspill på god 
prosess og løsninger. 

 Vedtak: 
1. Plan for ombygging av 03B02 tas til orientering 
2. Modulbygg med utforming, plassering og planløsning tas til orientering 
3. Planløsning for undervisningsareal (utvidet) i administrasjonsbygget 4. 

etasje tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Sykehuset Østfold    Side 3 av 4 

  Vår dato 
20.09.21 

Vår referanse 
21/00071 

 
 
 

36-21 Oppfølging av tilsyn fra DSB ved medisinskteknologisk avdeling 
04.06.21 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga et avvik knyttet til 
helseforetakets etterslep på 23 % planlagt vedlikehold (PV) av totalt 7 800 
registrerte elektromedisinske utstyr. AMU ble muntlig orientert i møte 15.06.21 
hvor DSBs rapport fulgte som vedlegg til referat. DSB skriver: «Manglende 
forebyggende vedlikehold vil resultere i en vesentlig økning i risiko for akutte 
oppdrag med driftsstans som verst tenkelig resultat.» 
 
Avdelingssjef Sverre Granmark og teknologidirektør Hans Martin Hovengen 
redegjorde for kortsiktig korrigerende tiltak, risikoanalyse og plan for langsiktige 
tiltak i hht. presentasjon vedlagt referat. Det ble pekt på utfordringer knyttet til 
stor arbeidsbelastning for medarbeidere og turnover med bortfall av kritisk 
kompetanse ved avdelingen. Det planlegges nyrekruttering av medarbeidere og 
muligheten for kjøp av tjenester fra leverandører vurderes. 
 
Med bakgrunn i den arbeidsbelastning medarbeidere har hatt over tid og 
vakanser, stilte hovedverneombudet spørsmål ved planlagt ekstraordinær 
innsats. Avdelingssjef kommenterte at en har fokus på ivaretakelse av 
medarbeidere også i en utfordrende driftssituasjon, i dialog med den enkelte 
medarbeider og lokalt verneombud.  
Frist for tilbakemelding til DSB på hvordan avviket vil bli fulgt opp og angivelse 
av når avviket vil være lukket er 30.09.21. 
 
AMUs leder ga honnør for grundig arbeid i oppfølging av tilsynet. 
 

Vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering 
2. AMU ber om ny sak til AMUs møte 08.02.22 med status og plan for  

arbeidet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Martin 
Hovengen 

37-21 Tertialrapport fra bedriftshelsetjenesten pr. 31.08.21 
 
Thomas Hoff Johannessen viste til saksdokument og gjennomgikk aktiviteter for 
2. tertial i presentasjon vedlagt referat.   

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

Sykehuset Østfold    Side 4 av 4 

  Vår dato 
20.09.21 

Vår referanse 
21/00071 

 
38-21 Tertialrapport HMS og arbeidsmiljø for Sykehuset Østfold pr. 

31.08.21 
 
Saken ble presentert av Terje Engvik og Nina Bøhn Kristiansen med bakgrunn i 
saksdokument. Det er ikke registrert uønskede hendelser alvorlig personsskade 
i 2. tertial. Fra hovedverneombud og foretakstillitsvalgte det ble gitt honnør for 
arbeidet med bransjeprogrammet «Der skoen trykker». Programmet er en 
målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å redusere og forebygge 
sykefravær gjennom tiltak for å bedre arbeidsmiljøet 
 

Vedtak: 
1. AMU tar HMS tertialrapport pr. 31.08.21 til orientering. 
2. AMU bifaller anbefalte tiltak på ulike HMS-områder. 

 

 
 
 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 29.10.21 (e-post hms@so-hf.no) 
• 23.09.21: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 15.10.21: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 19.10.21: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  
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HMS-arbeid ved 
nukleærmedisin

Hverdags-HMS ved nukleærmedisin
AMU 16.09.21
Glenn Almestrand og Hanne Walther



Hva er nukleærmedisin?

• Benytter oss av radioaktive legemidler for undersøkelse og 
behandling av pasienter
• Intravenøst/per oralt/intradermalt
• Det radioaktive legemiddelet deltar i den fysiologiske prosessen 
i kroppen vi ønsker å undersøke
• Pasienten blir radioaktiv, og bildene våre blir til ved at pasienten 
stråler i SPECT eller PET-maskinen





Friskere av å være på jobb



HMS mål og resultater

• Kjøleelementer – 2020/2021:Gjenbruk av 100% av disse – 100% 
oppnådd
• Kollektivaksjon 2015/2016– Mål 40% - oppnådde dette
• Engangsbestikk og kopper 2020 – Mål 25% reduksjon –
oppnådde 41%
• Radioaktivt utslipp – under grenser i utslippstillatelse
• Nærvær på jobb – Mål: 98% - har hittil i år 97,7% nærvær 
(korttids)



Risikobilde og spesielle utfordringer

• Fysisk innemiljø – lys/luft/arealer – H
• Strålevern (for medarbeider, pasient og allmennhet) - H
• Radioaktivt avfall – M
• LAF-benker – S
• Frustrasjon over det vi ikke kan gjøre noe med – bygg/arealer
• Saker tar lang tid



HMS integrert i kvalitet- og 
pasientsikkerhet

• Smittevernarbeid, flytskjema for innslipp/mulig koronasmitte
• Optimalisering av pasientdoser
• Strålevernarbeid – ekstravasal injeksjon, søl av radioaktivitet ved 
injeksjon, klinisk revisjon med fysikere
• Radioaktivt avfall
• Logistikk og planlegging av program, optimalisering av 
timebøker og bemanning
• Tilbakemeldinger fra pasienter – lilla boks i ventesone



Tiltak i handlingsplan

• Kjøleelementer - gjenbruk
• Engangsbestikk – redusere bruken
• Bestilling/pakking av radiofarmaka (IFE)
• Retur av bly – innmeldt ønske til leverandør om gjenbruk
• Stikkestol
• Vold/trusler – praktisk øvelse
• Kontaminasjon – praktisk øvelse
• Sommervikar
• Fredagsmøter/undervisning
• Fredagskos



Ledelse

• Rollemodell
• Legge til rette for medarbeiderne og være tett på daglig drift
• Planlegge HMS aktiviteter
• Ha oversikt over HMS-verktøy: 
hjelpemidler/ressurser/sjekklister/prosedyrer
• Kontaktnett HMS-hjelpere
• Informere medarbeidere om status i pågående saker
• IA og sykefraværsoppfølging
• Melde saker videre ved behov (Arena: ledermøte / 
kvalitetsråd/statusmøte/ø-hjelpssaker/forbedringstavle)



Medvirkning

• HMS-tempen - invitere til innspill og dialog
• Åpen dør og høyt under taket
• Oppleve at det nytter å melde ifra – være informert om status
• Medarbeidere er flinke til å melde i synergi og å komme med 
forbedringsforslag i hverdagen
• Alle har ansvar for sin egen arbeidshverdag! Delta aktivt.
• Følge opp kompetanseplaner



God HMS praksis – hva er vi stolte av å 
ha fått til?

• Engasjement hos medarbeiderne!
• Atriene til luftepauser
• Ny stikkestol på injeksjonsrom
• Nødstoppknapp SPECT flyttet
• Ekstra dør på sjalterom
• Fredagskos og sosiale treff utenom jobb
• Fagdager
• Godt teamarbeidsklima og psykososialt arbeidsmiljø 
(ForBedring)



Mer vi har fått til

• Plastsortering – noen typer hardplast
• Flasker pantes
• Vi bruker skikkelige kaffekopper – minst mulig papp
• Antistatiske sko til medarbeidere



Helhetlig vurdering

• ForBedring
• Medarbeidersamtaler
• Aktiv handlingsplan
• Sjekklister i HMS portal – fine verktøy
• Aktiv bruk av synergi – forbedringsarbeid
• Seksjonsmøter
• Hverdags-HMS
• Innrømmelse..



I en travel hverdag husker vi på:

• Hvordan har vi det nå?
• Hverdags HMS – har det framme i panna
• Si ifra/takhøyde
• Kom med utfordringer OG ditt forslag til løsning/tiltak
• Takk!
• Hei og takk for i dag
• Smil!
• Ikke undervurder betydningen av kaffe og en sjokoladebit



Takk for oss!



Ny sengeenhet og 
modulbygg - Kalnes
AMU 17.09.21



Ombygging B03.02 – ny sengeenhet

Økt kapasitet: 8 to-sengsrom og 2 en-sengsrom, totalt 18 senger
1 to-sengsrom og 1 en-sengsrom er HC-tilpasset



Totalt ombygd areal: 578 m2



Plassering på tomt



Planløsning og inndeling



Medisinskteknologisk 
Avdeling (MTA)
Status og tiltak etter tilsynsrapport

AMU 16. september 2021



Tilsynsrapport DSB (15.06.21)
• SØHF har etterslep på vedlikeholdet av det 

elektromedisinske utstyret.
• Etterslepet på planlagt vedlikehold (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.

• DSB skriver: «Manglende forebyggende vedlikehold vil 
resultere i en vesentlig økning i risiko for akutte oppdrag 
med driftsstans som verst tenkelig resultat.»

• 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 (frist utsatt til 30.09.21)



Kortsiktige korrigerende tiltak (2021)
Kategorisere apparater i kritikalitetsnivåer og 
utarbeide en plan for håndtering av etterslep. 
Vi bruker Medusa som er vårt FDV-system 
hvor alle utstyrsenheter er registrert og alle 
akutt-hendelser og PV dokumenteres. 

Redusere etterslep av PV
Gjennomføre PV med eksisterende 
bemanning på prioriterte apparater. Noen 
av våre ansatte vil jobbe ekstraordinært i en 
periode for å øke andel PV som skal utføres. 

Plan for gjennomføring av PV
Gjøre innkjøp av PV på relevant utstyr.
Mest aktuelt på lavere kritikalitetsnivåer. Vi 
kjøper inn service fra Dräger, Storz, Olympus til 
operasjon Moss og Kalnes som utføres ila de 
neste 4 måneder. Det utgjør ca 18-20% av det 
totale etterslepet. (fordeles på 3 fagdager)

Plan og bærekraft fremover (2022 )
Utarbeide plan for resterende apparater og 
estimere kapasitetsbehov og ressurser for å 
kunne etablere en bærekraftig modell for PV 
fremover.

Kjøpe PV-tjenester 



Øvrige pågående aktiviteter

Avdekke risiko knyttet til etterslep på planlagt 
vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, og
dokumentere årsaker til dette.

Oppgaveglidning

Analysere dagens oppgavestruktur for å 
definere kjerneoppgaver og samtidig legge til 
rette for større grad av oppgaveglidning.

Risikoanalyse MTA

Gjennomføre en analyse for å sammenligne 
nøkkeltall mellom SØ MTA og andre tilsvarende 
avdelinger i HSØ. 

Ansettelser

MTA har to ubesatte stillingshjemler og det 
gjøres nå en helhetlig vurdering av hvilken 
kompetanse som er mest hensiktsmessig tilført.

Benchmarking



AMU

Forslag til vedtak

• AMU tar tiltakene til orientering.



Dialogrunde



/ SIDE 1

TERTIALRAPPORT 2 -2021 
Avonova Helse



/ SIDE 2

Aktivitetsoversikt



/ SIDE 3

Vaksinering

Bedriftshelsetjenesten vaksinering gjennomføres i tråd med FHIs retningslinjer.
Vi registrerer all vaksinasjon i Sysvac, og melder inn bivirkninger fortløpende.



/ SIDE 4TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

Psykososialt arbeidsmiljø – individuelle støttesamtaler

Totalt 290 timer er benyttet til individuelle støttesamtaler i 2. tertial. 

Avonova gir eksempelvis bistand til ansatte etter krevende enkelthendelser, til 
ansatte som opplever relasjonsutfordringer og til ansatte som opplever stress og 
manglende hverdagsmestring.

3 ansatte har fått samtalebistand med psykolog og spesialsykepleier etter
krevende enkelthendelser på jobb.

Krisehåndtering



/ SIDE 5TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

Psykososialt arbeidsmiljø – arbeidsmiljø

Avonova har bistått en avdeling med kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø.
Metoden som blir benyttet er «Psykososial Vernerunde».

Det er gjennomført miniseminar HMS «Arbeidsglede og trivsel på jobben» for
gastropoliklinikken.

Avonova har deltatt i prosjektarbeid knyttet til ivaretakelse av ledere, ansatte og
arbeidsmiljø etter en krevende periode med pandemi.

Avonova har deltatt i prosjektarbeid knyttet til konflikthåndtering, hvor målet er
å hindre eskalering og løse utfordringer tidlig på lavest mulig nivå.



/ SIDE 6

Helsekontroller

Det er i perioden gjennomført helsekontroll av 8 ansatte ved avdeling for
rusbehandling. Helsekontrollen tilbys grunnet nattarbeid.

Målet med helsekontrollen er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av
arbeidsrelaterte helseskader.

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

Rus og avhengighet
Avonova har bistått med testing og individoppfølging. Totalt 30,5 timer er benyttet i 
perioden. Bistand er gitt av psykolog, bedriftslege og sykepleier.



/ SIDE 7

Ergonomi

Det er gjennomført webinar for avdeling prosjekt og porteføljestyring. 
Tema var ivaretagelse av ergonomi på hjemmekontor. Fysioterapeut fra Avonova 
viste strategier for å ivareta muskelskjeletthelse for ansatte som jobber hjemmefra. 

Fysioterapeut har bistått cytologiscreenere med individuelle 
arbeidsplassvurderinger og undervisning. Tema for undervisning er strategier som 
forebygger og utvikling av arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser. 

Det er gjennomført en arbeidsplassvurdering for en ansatt ved prehospital 
avdeling. 

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN



/ SIDE 8

Yrkeshygiene

Yrkeshygieniker har bistått med kartlegging og risikovurdering av støv og støy i 
forbindelse med oppussing av DPS i Fredrikstad.

I verkstedbygningen på Kalnes har yrkeshygieniker vært på befaring og gitt råd 
om forbedringstiltak.

Det er gjennomført inneklimakartlegging ved blodbanken i Moss, og gitt råd 
om forbedringstiltak.

Yrkeshygieniker har bistått med utarbeidelse av brukerveiledning for 
elektronisk stoffkartotek.

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN



/ SIDE 9

Bedriftsjordmor
Stamina helses bedriftsjordmor har bistått 27 gravide i 2. tertial.

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

BHT har deltatt i brukergruppen som jobber med forbedring av Sykehusets 
HMS-system. Vi har deltatt i AMU, gjennomført samarbeidsmøte med HR / 
HMS avdelingen og skrevet tertialrapport. 

Systematisk HMS

Sykefravær
Avonova har bistått med funksjonsvurdering av 5 ansatte.  Funksjonsvurderingen 
vurderer arbeidets krav opp mot funksjonsevne, og gir råd om tilrettelegging og 
strategier for å sikre stabil arbeidsdeltagelse.



/ SIDE 10

Handlingsplan og samarbeidsmøte

Aktiviteter i handlingsplan har blitt gjennomført som
planlagt i 2. tertial. Møter, undervisning og veiledning er gitt
digitalt når smittevern har hindret fysisk gjennomføring.

Våre innspill i årsrapport er fulgt opp, og aktiviteter er 
iverksatt.



/ SIDE 11

Videre bistand 2021

• Influensavaksinering starter tidlig i 3. tertial

• Undervisning HMS-grunnkurs og på verneombudssamling

• Bistand inn i prosjektarbeid om konflikthåndtering

• Bistand psykososialt arbeidsmiljø - PVR

• Bedriftsjordmor

• «Post pandemi» og ny digital arbeidshverdag

• Husk på lederne!

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN
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