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40-21 Godkjenning av referat fra AMU 16.09.21 

 
Vedtak:  
Referat fra AMU 16.09.21 godkjennes.  
 

 

41-21 ForBedring 2021 - gjennomføring og oppfølging på foretaksnivå og 
ved to kliniske enheter  
Sykehuset Østfold 
Anne Cathrine Flå presenterte resultater for helseforetakene i Helse Sør-Øst på 
bakgrunn av presentasjon vedlagt referat. SØ ligger foran på enkelte områder 
og noe etter på enkelte områder.  
 
Seksjon døgnområde 1 hjertemedisin  
Seksjonsleder Henriette Elisabeth Aamodt og verneombud Ida Fridén orienterte 
med bakgrunn i presentasjon vedlagt referat. Seksjonen har markant bedring på 
alle områder fra 2019-2021. I forbedringsarbeidet har bl.a. følgende vært viktig: 
åpenhetskultur hvor det er trygt å ta opp utfordringer i hverdagen, fag- og 
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kompetanseutvikling med kompetansestige for å skape trygghet og stabilitet 
blant medarbeiderne. Tverrfaglig samarbeid med andre enheter ble fremhevet 
som en suksessfaktor.  
 
Det ble gitt honnør for målrettet forbedringsarbeid fra AMUs medlemmer og 
leder.  
 
Seksjon psykiatrisk akuttmottak voksne 
Seksjonsleder Maja Asklien opplyste at seksjonen har en vesentlig økt 
svarprosent i 2021 opp til 75 %. Fokus fra leder; oppdraget, kompetanse-
utvikling, rekruttering, forbyggende perspektiv, tilstedeværelse i alle ledd da 
hver rolle i seksjonen er viktig for at seksjonen skal lykkes, å stille krav samt 
tilgjengelige ledere som ivaretar medarbeiderne mht. hvordan de har det på 
jobben, å utvikle en robust post hvor en mestrer de dårligste pasientene. 
Forbedringsarbeidet har bidratt til bedre samarbeid på seksjonsledernivå i 
avdelingen og mellom avdelinger med bedre pasientflyt. Ledere og 
medarbeidere ser på å forebygge og håndtere vold og trusler mot 
medarbeidere som et fag og ikke en personlig krenkelse. Bedre resultatet 
knyttet til medarbeideres svar på «det er trygt å være pasient her» har 
prioritert fokus. 
 
AMUs medlemmer og leder ga honnør for målrettet forbedringsarbeid sett opp 
mot utfordringsbildet for psykiatrien.  
 

Vedtak: 

AMU tar saken til orientering. 
 

42-21 Intensivavdelingen - erfaringer, utfordringer og planer 
 
Avdelingssjef Linda S. Haukeland orienterte om pandemiperioden fra mars 2020 
på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat. Smittevern, bemanning, 
kompetanse/opplæring, psykososialt arbeidsmiljø, riktig og nok 
medisinskteknologisk utstyr og arealbehov var kritisk viktige områder. Videre 
var samlende og tilstedeværende ledelse, samarbeid med vernetjenesten, 
tillitsvalgte og på tvers av avdelinger og klinikkgrenser viktig. Informasjon og 
involvering ble sammen med andre tiltak vektlagt for å ivareta medarbeiderne 
som gjorde en fantastisk innsats. Avdelingssjef pekte på felles 
situasjonsforståelse som forutsetning for best mulig resultat. Skaleringsplanen 
har vært et viktig styringsdokument. Samarbeid med andre helseforetak og 
regional intensivkoordinering i Helse Sør-Øst (HSØ) knyttet til kapasitet og 
bemanning var et positivt bidrag.  
 
Verneombud Inger Lise Stene Nilsen orienterte om verneombudets rolle. 
Verneombud- og fagtid ble trukket inn til fordel for drift. Mye godt HMS-arbeid 
kom raskt på plass; mat og drikke, rutiner for fordeling av arbeidsbelastning på 
smitterom, verneombudets meldinger ble fulgt opp av ledelsen. Utfordringer: 
tilgang på og kvalitet på smittevernutstyr samt at avdelingens mistet viktig 
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kompetanse da kolleger bosatt i Sverige sluttet grunnet krevende 
grensepassering og testregime. Avdelingens smittevernkontakter burde i større 
grad vært benyttet som fagressurser. 
 
AMUs medlemmer og leder ga honnør for en imponerende innsats fra 
intensivavdelingen under pandemien. AMUs leder pekte med referanse til 
direktørmøte i Helse Sør-Øst 28.10.21 på økt forståelse for verdien av 
samarbeid mellom helseforetakene mht. regional intensivkoordinering. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering.  
 

43-21 HMS-system SØ 2022 - videreutvikling av opplæring, kurs og 
webinarer  
Terje Engvik orienterte på bakgrunn av utsendt saksdokument. 

Vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering. 
2. AMU bifaller løsningen «Konsept 2022» som beskrevet i sakens punkt 5.  
 

 
 
 
 
 
 

44-21 Tilsynsrapport fra postalt branntilsyn 02.08.21 ved Sykehuset 
Østfold Haldenklinikken                  
 
AMUs medlemmer ble invitert til spørsmål med bakgrunn i rapport vedlagt 
innkallingen. 

Vedtak: 
1. Tilsynsrapporten tas til orientering. 
2. AMU gir honnør for godt forebyggende arbeid med bakgrunn i at det 

ved tilsynet ikke ble avdekket avvik. 
 

 
 
 
 
 
 

45-21 Varslingssaker - statistikk og erfaringer  
 
Anne Cathrine Strekerud Gjøs orienterte på bakgrunn av presentasjon vedlagt 
innkalling, også vedlagt referat. Prosedyren er revidert i 2021, behandlet som 
sak 26-21 i AMU 15.06.21. Saksbehandling, kartlegging og oppfølging av meldte 
saker skal i større grad enn før behandles i linjen av ansvarlig leder med støtte 
fra aktuell stabsressurs. Varslingsutvalget utvikles i større grad som et 
rådgivende kompetanseorgan. Tillitsvalgte ble oppfordret til å sette «varsling» 
som tema på dagsorden for kunnskapsformidling på aktuelle arenaer. 
Varslingsutvalget rapporterer to ganger pr. år i sykehusledermøte og AMU. 
Statistikk og type saker fremgår av vedlegg. 
 
AMUs medlemmer og leder ga tilbakemelding på forbedret prosedyre og 
praksis. Det ble gitt innspill knyttet til å vurdere kvaliteten på informasjon på ny 
intranettside, grad av anonymitet hva gjelder informasjon og innsyn i sak 
overfor personen det er varslet på, ivaretakelse av ledere i aktuelle saker og å 
vurdere en enkel evaluering av prosessen i konkrete saker fra berørte personer.  
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Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

46-21 Statusrapport HMS og arbeidsmiljø for prioriterte målindikatorer  
 
AMUs medlemmer ble invitert til spørsmål med bakgrunn i rapporten vedlagt 
innkallingen. 

Vedtak: 
1. AMU tar HMS statusrapport for prioriterte målindikatorer til orientering.  
2. AMU bifaller tiltak for de enkelte HMS-områder som fremgår av sakens 

punkt 5. 
3. AMU ber om at ytterligere tiltak for å redusere antall AML-brudd i 2022 

fremgår i statusrapport til AMUs møte 07.12.21. 
 

 
 
 
 
 

47-21 Evaluering av AMU i hht. prosedyre for evaluering av råd og utvalg 
i Sykehuset Østfold  
 
Terje Engvik redegjorde for saken som rutinemessig ble fremmet for AMU før 
endelig behandling i desembermøte. 

Vedtak: 
1. Som grunnlag for evaluering av AMU for 2021 svarer AMUs medlemmer 

på en Questback med spørsmål fra prosedyren «Råd, utvalg og komitéer 
- oppnevnt av administrerende direktør.» 

2. Saken fremmes til behandling i AMUs møte 07.12.21. 
 

 
 
 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 07.12.21 (e-post hms@so-hf.no) 
• 11.11.21: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 16.11.21: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 25.11.21: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  
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ForBedring 2021
AMU, 29.10.2021

• Sammenstilling andre HF
• Presentasjon fra 2 enheter

Anne Cathrine Flå, HR-rådgiver
Nina Bøhn Kristiansen, HR-sjef



Bench-marking HF



Presentasjon enheter
Enheter som har hatt utfordringer, og fått til endring

Døgnområde 1, hjertemedisin Henriette Aamodt Larsen
Psykiatrisk akuttmottak Maja Asklien



Døgn 1 hjertemedisin (62)
2021 2019 Endring

Engasjement 83 72 11

Teamarbeidsklima 83 74 9

Arbeidsforhold 50 32 18

Sikkerhetsklima 80 71 9

Psykososialt arbeidsmiljø 79 74 5

Opplevd lederadferd 89 74 15

Toppleder sikkerhet 72 54 18

Fysisk arbeidsmiljø 67 61 6

Oppfølging 71 51 20



PAM (51)
2021 2019 Endring

Engasjement 87 80 7

Teamarbeidsklima 81 77 4

Arbeidsforhold 72 67 5

Sikkerhetsklima 87 83 4

Psykososialt arbeidsmiljø 77 67 10

Opplevd lederadferd 95 65 30

Toppleder sikkerhet 56 53 3

Fysisk arbeidsmiljø 68 66 2

Oppfølging 62 54 8



Hjerteavdelingen 2021

Forbedring og utvikling



Tiltak vi har gjort

• Jobbet for å skape en kultur 
bygd på åpenhet og trygghet 
på avdelingen. 

• Vi har en åpendør kultur hvor 
det skal oppleves som trygt å 
ta opp utfordringer vi møter 
på i arbeidsdagen.

• Avvik og tilbakemeldinger om 
utfordringer eller forslag til 
forbedring blir tatt opp på 
kvalitetsråd.

• Fag og kompetanse har siden 
2019 vært hovedfokus for å 
skape trygghet og stabilitet 
blant medarbeidere.



Hva har vi gjort på hjerte?
• Fokus på fag og kompetanse

– Økt kunnskap gir bedre behandling og en mer effektiv 
behandlingsplan, komplikasjoner blir oppdaget raskere også på vanlig 
sengepost da vi har fokus på å spre kompetansen blant alle 
medarbeidere.
– Erfarne sykepleiere rullerer på alle tun for å heve kompetansen på 
hele avdelingen. Dette har medført at ansatte opplever det tryggere 
når de er på jobb og skaper et godt samhold på avdelingen. 
– Endring av opplæringsplan i 2019 har gitt færre oppsigelser og 
flere søkere også medarbeidere som ønsker seg tilbake til 
avdelingen.
– Avdelingen har i samarbeid greid å snu den dårlige trenden og den 
negative omtalen som hjerte hadde.



Kompetansestige
Nye utfordringer og mulighet til utvikling for 
spl som ønsker å fordype seg i kardiologi.
Jobber nå med å få til noe liknende for HAF.

Ny spl på 
avdelingen

Klar for 
MobiMed 

og VAS

Ny 
utfordring 

Forsterkede 
senger

Siste skritt 
SKOP-vakt



Pasientbehandling

• Kunnskapen blant sykepleiere på avdelingen har 
blitt betydelig bedre, sykepleierne er engasjerte og 
jobber sammen for å øke fagkompetansen på 
avdelingen.
• Få sykepleiere med god kompetanse innen 
kardiologisksykepleie på medisinsk overvåkning.
• Øker samarbeid mellom kardiolog og sykepleier



Utfordringer

• Økt fare for sprik når det gjelder 
kompetanse

(A- og B-lag)
• Rullering av sykepleiere på forsterkede 
senger.
• Konkurranse om å få være på forsterkede 
senger.
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Hvordan fikk vi dette til?
• Engasjerte og motiverte medarbeidere.
• Kommunikasjon på tvers av fagfelt.
• Positiv holdning 
• Fokus på samarbeid
• Konkrete mål
• Og en god porsjon Godt Humør





Intensivavdelingens erfaringer med pandemien 
AMU 29.10.21        Inger –Lise Stene – Nilssen 

Linda Stenbeck Haukeland  



SARS CoV-2 

• Wuhan desember 2019 

• WHO  -erklærer utbruddet for en pandemi 11 mars 2020 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpremium.vgc.no%2Fv2%2Fimages%2F6695e73c-5391-4ce8-ba00-53207b0ee771%3Ffit%3Dcrop%26h%3D1300%26w%3D1951%26s%3D8e76b94e5c78482a7214141df4cf72fef134b72b&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fverden%2Fi%2FK341no%2Fhan-proevde-aa-forhindre-en-ny-viruskatastrofe-naa-er-arbeidet-hans-kjer&tbnid=-ppApDFpCW2DOM&vet=12ahUKEwjd1-yX6cDwAhXBuyoKHYHMDskQMygYegUIARCwAQ..i&docid=JckvouIiCJbh3M&w=1951&h=1300&q=utbrudd%20i%20kina&ved=2ahUKEwjd1-yX6cDwAhXBuyoKHYHMDskQMygYegUIARCwAQ


Webinar - Covid 19 for norsk intensivpersonell 

Helsedirektoratet 9.3.20

• Konsekvenser for beredskap og pasienthåndtering i 
intensivavdelingene

• Erfaringer fra covid-19 pasienter innlagt i sykehus. v/ Giacomo 
Grasselli, overlege og professor intensivavdeling, Milano, Italia

Avgjørende for tiltak og planer som ble lagt og iverksatt ved 
avdelingen 



Forberedelser 
Hovedfokus: 

• Intensivkapasitet - bemanning  - utstyr - smittevern – arealer 

• Klar strategi med prioriteringsområder

• Utarbeidelse av overordnet skaleringsplan for ulike faser basert på 
framskrivningstall og planscenarier jf. anbefalinger fra FHI

Hver fase ble konkretisert og oppjustert 



Skaleringsplan
• Bemanning

• Teamoppsett og sammensetting av kompetanse 

• Plan for opplæring av eget personell 

• Plan for opplæring av omdisponert personell 

• Smittevern

• Opplæring av smittevern

• Oversikt smittevernutstyr 

• MTU

• Oversikt 

• Behov

• Muligheter  

• Areal

• Utvidelse/ ombygging  

• Kohort løsninger 

• Endringer i pasientflyt internt / sykehus forøvrig



Fase 3 – Intensiv: Fra 8-15 Covid19 pasienter, 6 rene intensivpasienter, 8 senger overvåkning  (både Covid og rene)
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Intensivpasienter   
Rom 28: 4 pasienter
Øvrige rom: 1 pasient
Rom på overvåkning benyttes 
suksessivt

Postoperativ
 Operasjonsprogram må 

reduseres, senger 
benyttes til rene 
intensivpasienter

 Pasienter vekkes på stue, 
sengeventerom benyttes

Overvåkning
 Rene 

0vervåkningspasienter til 
postoperativ

 Covid19 pasienter med 
overvåkningssbehov 
ivaretas her

 Rom er klargjort for 
mottak av respiratorpas.

Rom 29

Rom 32 Rom 33 Rom 28

Rom 31 Rom 32 Rom 33 Rom 34

Korridor

Korridor

Rom 41

Rom 42

Rom 43

Sluse

SluseSluse Sluse Sluse Sluse

Sluse

Sluse
Sluse

Rene intensivpasienter
 Ivaretas på postoperativ 

Rom 18

Rom 16

Rom 51 

Rom 9

Rom 47 

Rom 46

Rom 48

Sluse

Rom 39

Sluse

Postoperativ 
Postoperative/ intensiv/ 
overvåkningspasienter

EVNT
COVID PASIENTER

UTØKNING SKJER GRADVIS. 
PASIENTER FLYTER MELLOM 
SEKSJONENE AVHENGIG AV 

BEHOV

1 intensivsykepleier : 2 pasienter
Redusert kvalitet og kompetanse
0,5 int.spl. pr. int. pasient/OV pasient
Bemanning: 1,5:1 pr. pas. Inkl støttepersonell 
Spl. løs funksjon opprettes
Opplæring vil foregå i denne fasen
Beredskapsturnus
PO bemannes av operasjon og anestesiavdeling

Dynamisk 
prosess og 
daglige 
tilpasninger 

Daglige statusmøter  



11 mars 20 
Intensivavdelingen Kalnes



Kl. 16.15

Mann født 56

Kjent astma, ellers frisk 

20 intensivdøgn 

18 respiratordøgn 

Kl. 1930

Mann født 63

Søvnapne´ (Osas) Bruker CPAP natt, eller 
frisk 

13 intensivdøgn 

12 respiratordøgn 

Reisefølge på 40 personer 
De fleste var hjemmehørende i indre Østfold som sogner til Kalnes.



Norge stenger ned 12 mars 



VG : 14 mars 20 

«Vi intuberer ingen over 60 år. Gir kun oksygen. Vi lar dem dø. 
Mange leger er smittet 
30 % av pasientene er mellom 30 og 60 år 
Dødeligheten stiger 
V klarer ikke å skille mellom smittede og andre pasienter 
Vi er ikke redde; vi er skrekkslagne»



Oppdrag HSØ: 80 intensivpasienter 



60 intensivpasienter:
6 team
Minimumsbemanning:
Pr. vakt: 91
Pr døgn: 273

Pr. uke: 1911 vakter 
Respirator erfaren:  0,25:1

21 intensivpasienter 
4 team
Minimumsbemanning:
Pr. vakt: 45
Pr. døgn: 135

Pr. uke: 945 vakter
Respirator erfaren: 0,5 :1

Plan for beredskapsbemanning

Ansatt tilkallingsvikarer  - helsefagarbeidere, assistenter og spl ressurs
Omdisponering av personell fra andre avdelinger 



Prioriteringsveileder  - april 2020 

Prioritering av kronikere til ventilasjonsstøtte ved 

Sykehuset Østfold under Covid-19 pandemien
Andreas Stensvold et al



Covid -19 pasienten er svært ressurskrevende 

• Ofte behov for langvarig respiratorbehandling

• Høyfebrile over lang tid  - væsketap - nyresvikt - prisma 

• Behov for høye doser sedativa

• Delirium 
• Studier viser at en av tre pasienter får delirium og er den vanligste 

ikke - respiratoriske komplikasjonen



Laake et al (2021) 
217 pas > 18 år  med Covid-19 innlagt ved intensivavdelinger i Norge fra 10.3-19.6  

Median liggetid på intensiv 14 dager og median respiratortid 12 dager
Lav dødelighet sammenlignet med andre land 
Kjente risikofaktorer for liggetid og død 





Behandling av ARDS – Acute respiratory distress
syndrom / lungesvikt 

Mageleie - avgjørende for prognose  

Bedrer forholdene mellom ventilasjon og blodgjennomstrømning av 
ulike lungeavsnitt  - økt oksygenopptak. 

Sekret mobiliseres



Mageleie

• Krever kompetanse og er svært personellkrevende

• Betydelig risiko for frakopling av respiratorslanger. 

• Risiko for at  respiratoren vil blåse kontaminert luft med sannsynlighet 
for virusholdige aerosoler ut i rommet – smittespredning 

• Overvektige pasienter  

• Behov for 5 – 6 personer for å ha adekvat kontroll på hodet, 
endotrakealtube, invasive katetre og dren. (Anestesilege) 

• 12 - 16 timer i mageleie 

• Vridning av hodet for trykkavlastning av ansikt / øyne 

• Leiring  under brystkassen hver 3- 4. time



Ivaretagelse av pårørende 

• God og forståelig informasjon har vært en utfordring med tanke på 
besøksforbud og begrensinger i antall besøkende

• Informasjon til pårørende forsøkte vi daglig over telefon 

• I fasen for respiratoravvenning/senere i forløpet ble det i enkelte 
tilfeller opprettet kontakt mellom pasienten og pårørende via 
nettbrett

• Mange pårørende hadde behov for tolketjenesten 



Totalt antall covid pasienter 112

41 kvinner
71 menn 

Antall døde 
• Intensiv 5 pasienter 
• OVA 2 pasienter 

• Alle med underliggende 
sykdommer 

Snittalder
OVA       56 år
Intensiv 59 år 

Tallmateriale Covid (11.03.21 – 29.10.21)



Tallmateriale Covid (11.03.20 – 03.10.21)

• 75 % utskrevet fra ova til 
døgnområde – ( uten behov for 
intensivbehandling )

• Generelt lang liggetid på respirator
• 8,7 døgn liggetid snitt
• 38 lengste liggedøgn på respirator 

Intensiv Overvåkning

Antall liggedøgn 626 201

3 pasienter er 
overført til OUS



Trym 23 år

Respiratordøgn: 7
Ingen underliggende 
sykdommer

Sarpsborg 
Arbeiderblad 

23.05.21



Erfaringer 



Ledelse: 

Samlende ledelse med tydelighet rundt strategi, prosess og struktur 

Tilstedeværende og operativ ledelse

Samarbeid på tvers av avdelinger og klinikkgrenser  

- til tider utfordrende 

Godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten  



Ivaretagelse av medarbeidere

• Dialog, informasjon og involvering
• Personalmøter – Skype, 
• Drop - in -møter hos seksjonsleder og 
avdelingssjef 
• Ukentlig skriftlig informasjon 

• Fokus på smittevern  

• Fokus på psykososialt arbeidsmiljø

• Fokus på mestring 

• Heie på laget og på hverandre!



Evalueringsrapport 
utarbeides 



Avgjørende faktorer:  

• kompetanse

• faglig utvikling og forskning 

• engasjerte sykepleiere og leger 

• tilstrekkelige ressurser 

• tilstrekkelig intensivkapasitet 

• et godt og samlende arbeidsmiljø

• samarbeid til det beste for pasienten



• Godt planverk  - men felles situasjonsforståelse er 
viktigere 

• Bruke erfaringen nå!
• Integrere erfaringer i drift for endring og forbedring
• Etablere / endre prosedyrer og evaluere 

arbeidsprosesser 
• Varige og bærekraftige løsninger generelt i driften

basert på erfaringene vi har gjort oss 



Eksternt samarbeid 

• Samarbeid med andre helseforetak

• Regional intensivkoordinering HSØ Kapasitet og bemanning

• Erfaringsutvekslinger vedrørende behandling av Covid – 19 pasienter 
• Behov for bistand fra andre helseforetak 



God kvalitet er god økonomi  

Ingen avvik knyttet til denne pasientbehandlingen 
eller fra pårørende

Ingen avvik knyttet til smitte fra pasient til 
medarbeidere eller fra medarbeider til pasient 



Fokus på beredskapsplaner og kapasitet for å kunne håndtere en beredskapssituasjon med 
belastning over tid 

• Beredskapsplanlegging bær være en integrert del av sykehusets operative funksjon
• Trening 
• Simulering 
• Kapasitetsutnyttelse

• Beredskapsplanene bør tilstrebe tiltak og retningslinjer som sikrer en minimal reduksjon av 
elektiv virksomhet





Verneombudets rolle under pandemien Inger- Lise Stene-Nilssen - VO intensiv 

VO-tid og fagtid ble umiddelbart trukket inn til fordel for drift. Dette gjorde det 

vanskelig å fylle VO rollen på en god måte. 

Det var lite rom for dialog og møtepunkter på grunn av smittevernhensyn. 

De få møtene vi hadde i avdelingen var preget av dårlig tid med fokus på få 

mennesker i rommet og avstand, der kun de absolutt viktigste temaene skulle 

drøftes.

Tillitsvalgt apparatet utenfor avdelingen var raskt på plass pga av evt nød-turnus 

og den generelle situasjonen, men vi opplever at HMS apparatet har vært lite 

tilstede i avdelingen.



Hva fungerte?

Mye godt HMS arbeid kom raskt på plass. 

• Mat og drikke 

• Gode rutiner for avløsning på smitterom.

• Rutiner for registrering av antall vakter hos Covid pasienten for å fordele belastningen best 

mulig.

Bok – Medarbeidere  kunne stille spørsmål til leder, slik at tanker, forslag og spørsmål raskt kunne 

avklares. 

Rollen til VO er å fange opp og melde fra mens vi er i miljøet. Det var godt å se at ledelsen gjorde 

et godt arbeid for at vi skulle ha det så godt vi kunne ha det på jobb.

Etterhvert ble prestetjenesten koblet inn for å snakke om hvilke utfordringer vi stod i.

Dette tilbudet tok det for lang tid å iverksette, da retningslinjene i sykehuset ikke tillot at vi samlet 

flere mennesker i samme rom fra forskjellige enheter. Det er vanskelig å gjennomføre god debrief

på skype. 



Smittevern  

• Utrygghet og uro knyttet til smittevernutstyr 

• Gjenbruk, dårlig og lite smittevernutstyr og generell passform.

• Smittevernavdelingen tok det overordnede ansvaret. Det resulterte i at smittevernkontaktene i 

avdelingen ble helt utelatt når det gjaldt informasjon og involvering. Her burde man benyttet 

smittevernkontaktene på intensiv i mye større grad.

Svenske medarbeidere:

• Arbeidssituasjonen for de svenske medarbeiderne som pendlet over grensen har vært vanskelig for 

mange. 

• Mye uro og frustrasjon for den enkelte men også for drift og miljøet i avdelingen. Med bakgrunn i 

testregimet har mange opplevd seg diskriminert.

• De endrede regler for grensepassering gjorde at vi mistet 23 medarbeidere fra den ene dagen til den 

andre.

• Flere av våre faste svenske kollegaer orket ikke dette lenger og har nå funnet seg nye jobber i Sverige 

for å slippe belastningen.



Det har i denne tiden vært stor arbeidsbelastning på medarbeidere, mye 

overtid, mye usikkerhet og mange endringer av utstyr og prosedyrer. 

Avdelingen fikk tilført mange medarbeidere som skulle bistå inn i 

avdelingen. Dette var flott, men skapte igjen en stor belastning på de 

ansatte med tanke på opplæring av mange nye på kort tid. Det ble en 

dobbel belastning på mange.

I tillegg har det vært vanskelig når enkelte som ble tilført avdelingen fikk 

en ganske god sum ekstra for å bistå inn til intensivavdelingen, mens de 

som stod med pasientansvar, opplæringsansvar og i mye større grad 

ansvar for driften ikke fikk de samme tilleggene. 



Hva skulle vært gjort annerledes?

VO skulle i mye større grad blitt tatt med i dialog. Når man trengte 

fagtiden som mest ble den lille tiden man hadde trukket inn. Det er ikke 

mulig å jobbe med HMS innimellom i en allerede altfor hektisk 

arbeidsdag. 

HMS opp mot ledere skulle også i større grad vært ivaretatt. Det ble en 

altfor stor oppgave og en for stort arbeidsbelastning for ledere som 

allerede var presset i intensivavdelingen.  

Avdelingssjef og seksjonslederne har hatt tøffe måneder med et stort 

arbeidspress. 



Seksjonslederne ved OVA om rollen til verneombud og tillitsvalgt:

«Vi har under hele pandemien hatt gående en ekstraordinær møteserie
med TV/VO hver andre uke. Hensikten har vært å skape en arena for
dialog og «pulssjekk. Vi ønsket å fange opp og holde oss oppdatert på hva som
foregikk i medarbeidergruppen i pandemien. Dette arbeidet kom i tillegg til den
ordinære møteserien hvor vi har fast agenda med fokus på HMS, turnus og drift.
Dette ga oss: 

 en arena for dialog og samarbeid
 Verdifull informasjon og innsikt i en hektisk og tidvis kaotisk hverdag
 En mulighet til å fange opp og sette inn tiltak for de som hadde det vanskelig 

eller hadde problemer av ulike årsaker
 Vi møttes fysisk og det ble på mange måter en erstatning for personalmøtene 

vi vanligvis hadde 5 ganger i året
 Mulighet til å drøfte utfordringer og iverksetting av tiltak der det var 

nødvendig» 
Lokale  smittevernkontakter tok ansvar og jobbet godt med prosedyrer, holdt 

seg oppdatert og sendte ut viktig informasjon til medarbeidergruppen
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Varslingssaker 
statistikk og erfaring

AMU 29.10.2021

Anne Cathrine Strekerud Gjøs
foretaksadvokat 

Innhold i varslingsordningen ved SØ

AMU 29.10.2021

• Forankring og styring
• Fokus hos ledelse og styret

• rapportering

• Involvering av ansatte
• informasjon

• Varslingsprosedyren
• Ansvar
• Saksbehandling
• Aktivitetsplikt
• Omsorgsplikt
• Forebygging

• Kompetanse og bevisstgjøring
• Opplæring
• Kommunikasjon

Si i fra til noen som 
kan gjøre noe med det

2
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Etablert og optimalisert varslingssystem i SØ
• Revidert varslingsprosedyre

• 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

• Rapportering 

• Evaluering

AMU 29.10.2021 3

Varslingssaker registrert perioden 4.2021-10.2021

• 9 registrerte saker
• 8 varslingssaker

• 2 anonyme

• 1 gjengjeldelse

• Hvorav:
• 2 til saksbehandling i varslingsutvalget

• 7 til saksbehandling av linjeledelsen i ulike nivåer
• En sak til forundersøkelse i varslingsutvalget knyttet til habilitet 

• 2 saker er avsluttet med resultat: intet kritikkverdig
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Innhold i varslene

• Psykososialt arbeidsmiljø
• Samarbeid og konflikt

• Adferdsmessige utfordringer  
• Lederadferd
• Medarbeider

• Seksuell trakassering

• Pasientrelasjon

• Rus

AMU 29.10.2021 5

Erfaring etter endring
• Godt samarbeid mellom linjen og varslingsutvalget

• Samarbeidsmøter HR-Varslingsutvalgets leder

• Tidkrevende arbeid
• HR bidrar med særskilte ressurser

• Lederperspektiv
• Fulle kalendere er en utfordring

• «undersøkes innen rimelig tid»

• Leder ikke godt nok kjent med ordningen og leders ansvar
• Vanskelige samtaler

• Nyttig med tilflyt av tilleggsinformasjon
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Spørsmål - refleksjon 
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