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Referat fra AMU 07.12.21 
 
Det fremkom ikke merknader til innkalling eller saker til eventuelle orienteringer. 
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

48-21 Godkjenning av referat fra AMU 29.10.21 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 29.10.21 godkjennes.  
 

 

49-21 Evaluering av AMU i hht. prosedyre for evaluering av råd og 
utvalg i Sykehuset Østfold  
 
Saken ble diskutert på bakgrunn av saksdokument vedlagt questback 
evalueringsrapport. Evalueringen viser sterk score på flere faktorer, og 
forbedring på flere faktorer. Totalbildet av hvordan AMU driftes og møtene 
gjennomføres i f.t. lovpålagte oppgaver er positivt. HMS-sjef ble av AMUs 
leder anmodet om å vurdere om saker til AMU i enda større grad skal bære 
preg av «proaktivt og forbyggende» innhold.   
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Vedtak: 

Dagens praksis og drift av AMU videreføres. 
 

 
AMUs 
arbeidsutvalg 
og medlemmer 

50-21 Oppfølging av postale tilsyn fra Arbeidstilsynet ved psykiatrisk 
avdeling døgnområder  
 
Ida Marie Mørk Snopestad orienterte på bakgrunn av tilsynsrapporter 
vedlagt innkallingen, og presentasjon vedlagt referat. AMUs leder uttrykte 
at det er sterkt beklagelig at medarbeidere utsettes for denne type 
uønskede hendelser med alvorlig personskade som konsekvens. Det ble gitt 
honnør for god og systematisk oppfølging av berørte medarbeidere, og det 
forebyggende arbeidet i psykiatrisk avdeling døgnområder. Pålegg fra 
Arbeidstilsynet svares ut innen 22.02.22. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ida M. Mørk 
Snopestad 

51-21 Mandat for prosjektinnramming - SØ 2040  

Tore Dag Olsen orienterte på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat. 
Tema «arbeidsmiljø» er tatt inn under formål: Målet med 
prosjektinnrammingen er å avdekke behovet for kapasitetsutvikling innen 
den somatiske virksomheten frem mot 2040, sikre god kvalitet i 
pasientbehandlingen og ivareta pasientsikkerheten. Alternativene som 
utredes skal sikre et helsefremmende arbeidsmiljø.  

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 

52-21 Erfaringer, risikoforhold og tiltak for drift og arbeidsmiljø under 
pandemi og kapasitetsutfordringer ved somatisk akuttmottak 
og klinikk for medisin  
Bente C. Stangeland og Jeanette H. Kristiansen orienterte fra somatisk 
akuttmottak. Volker M. Solyga orienterte fra klinikk for medisin. Begge på 
bakgrunn av respektive presentasjoner vedlagt referat. Begge enheter har 
store utfordringer i drift på bakgrunn av pandemien, generelt høyt 
pasientbelegg og sykefravær. Det er iverksatt mange tiltak. Det var 
spørsmål fra AMUs medlemmer og dialog knyttet til begge innlegg. AMUs 
leder takket for godt forberedte innlegg og ga honnør for sterk innsats i en 
krevende periode. 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
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53-21 Søknad til Arbeidstilsynet om forlenget tillatelse til å benytte 

en-sengsrom som dobbeltrom 
 
Hege Gjessing orienterte på bakgrunn av søknad til Arbeidstilsynet vedlagt 
innkallingen. Tiltaket anses som kritisk nødvendig knyttet til kapasitet og 
drift. 
 
Vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 
2. AMU ber om å bli orientert om aktuelle risikoforhold, resultater og 

plan for tiltak etter gjennomgang og oppdatering av 
risikovurderingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liv Marit 
Sundstøl 
 

54-21 Statusrapport HMS og arbeidsmiljø for prioriterte 
målindikatorer  
 
Gaute Storås orienterte på temaene sykefraværsutvikling og AML-brudd på 
bakgrunn av saksdokument. Flere enheter i sykehuset har utfordrende høyt 
sykefravær i den krevende tiden sykehuset er inne i. Tiltaket «Der hvor 
skoen trykker» ble nevnt som et tiltak med god forebyggende effekt.  
Det jobbes målrettet for å redusere antall AML-brudd. Det er etablert en 
partssammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe frem tiltak i f.t. årsakene til 
AML-brudd. Det ble gitt positiv tilbakemelding fra arbeidstakernes 
representanter på initiativet til arbeidsgruppen og dens mandat. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respektive 
stabsledere 

55-21 HMS-strategi 2022-2025 for Sykehuset Østfold 
 
Terje Engvik orienterte på bakgrunn av saksdokument vedlagt utkast til 
HMS-strategi. To tiltak ble på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat gitt 
prioritert oppmerksomhet i saken; 1) å vurdere å ta i bruk nytt regionalt 
innføringskurs (e-læring) i Helse Sør-Øst og 2) bruk av digital HMS 
egenvurdering i leder og verneombudets lovhjemlede årlige evaluering av 
HMS- og arbeidsmiljøarbeidet. Behovet for å gjøre tiltakene obligatorisk ble 
diskutert, herunder om andre aktiviteter/tiltak kan justeres mht. 
ressursbruk.  
Regionalt innføringskurs erstatter tidligere regionalt e-læringskurs for 
ledere og verneombud som var meget omfattende. Terje Engvik pekte på 
muligheten for å avvente innhold og kvalitet på innføringskurset før en 
eventuelt beslutter å gjøre kurset obligatorisk for medarbeidere. 
Anette Louise Børresen opplyste at vernetjenesten og en representativ 
brukergruppe anbefaler begge tiltak. BHTs representant Thomas H. 
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Johannessen pekte på HMS egenvurdering som et verktøy av stor verdi for 
ledere som vil ha oversikt og overholde dokumentasjonsplikten. 
Tiltakene vurderes i sykehusledermøte når HMS-strategien behandles som 
temasak 14.12.21, og beslutningssak 18.01.22.  

Vedtak: 
1. Forslag til mål, strategiske satsingsområder og tiltak bifalles.  
2. AMUs innspill bes vurdert i det videre arbeid. 

 

 
 
 
 
 
Trond 
Smogeli,  
Terje Engvik 
 

 Frister til neste AMU-møte 08.02.22 (e-post hms@so-hf.no) 
• 14.01.22: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 19.01.22: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 28.01.22: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  
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Oppfølging av postale 
tilsyn fra Arbeidstilsynet 
ved psykiatrisk avdeling 
døgn

Innlegg AMU 07.12.21

Ida Mørk Snopestad, avdelingssjef 
psykiatrisk avdeling, døgnseksjoner



Disposisjon
1. Kort beskrivelse av de to hendelsene som vi 

har meldt til Arbeidstilsynet, i henhold til 
prosedyre

2. Oppfølging av disse hendelsene
3. Tilsyn fra Arbeidstilsynet med pålegg
4. Gjennomførte tiltak før tilsynet, og plan for 

videre oppfølging



1. Hendelse ved P2
20.04.21 er en pas. truende mot en medarbeider i 
gangvaktstolen. Flere personalet (blant annet den 
aktuelle som ble skadet) kommer til da pas. ble 
opplevd aggressiv og truende. Pas. ble bedt om å 
rygge vekk fra medarbeideren som satt i 
gangvaktstolen. 
Pas. gjør det etter kort tid, men i det pas. gjør det 
skaller pas. til en medarbeider i ansiktet slik at hun 
faller i gulvet. Hun blir truffet på kinnet og munnen. 
Andre kollegaer klarer å ta henne imot slik at hun 
ikke slår seg ytterligere da hun faller bakover. 
Den skadede medarbeideren er fast ansatt HFA, 
kvinne på 50 år, som også er utdannet som 
instruktør i TKH



1. Hendelse ved P3
 Pasient med psykosesymptomer og utfordrende 
utagerende atferd, skårer jevnt over høyt på BVC så 
tiltak settes inn; skal alltid være to når de er inne på 
skjermingen for å være sammen med pas. 
14.08.20 kl 1645 etterspør pasienten en sigarett og 
to personal går inn til pasienten sammen for å støtte 
hverandre og hjelpe hverandre, dersom noe skulle 
oppstå. Da pasienten har røyket ferdig, og uten noen 
form for forvarsel, går pasienten fort mot det ene 
personalet og springskaller han ned. 
Den skade medarbeider er mann, som ble ansatt 
som tilkallingsvikar ved P3 den 18.06. Dette var hans 
16 vakt ved psyk.avdeling. 



2. Oppfølging av hendelse P2
Tilsett av lege på stedet. Ingen fysiske skader 
oppdaget med en gang, men hun er omtåket. 
Ikke konstantert hjernerystelse eller bevisstløs. 
Debrifing gjennomført, og seksjonsleder har 
fulgt opp med flere samtaler med medarbeider.
Videre oppfølging av egen lege og tannlege. 
BHT ble også kontaktet. 
Medarbeider var hjemme med egenmelding i 
tre dager. Hun har vært tilbake i 100 % jobb etter 
dette. 
Saken er registrert i Synergi, meldt til politiet, 
NAV og Arbeidstilsynet. 



2. Oppfølging av hendelse P3
Straks etter hendelsen ble seksjonsleder kontaktet 
og hun var da i dialog med ansvarsvakt, vakthavende 
lege, den ansatte og ansattes pårørende. 
Vakthavende lege rekvirerte rtg og fikk henvist 
pasient til somatisk avdeling. Han ble sjekket ut der, 
hadde hele tiden en kollega med seg fra psykiatrien. 
Ble hentet av kona sent på kvelden, og skulle vente 
hjemme til videre undersøkelser mandagen etter. 
Det ble avtalt debrifing med sykehusets prest for de 
ansatte og den skadde. Episoden ble gjennomgått av 
de som var på kveldsvakt den samme kvelden. Her 
fikk alle si noe om hvordan de opplevde situasjonen, 
men også dagen som helhet. Dette avsluttende 
møtet på dagen ble ledet av dagens ansvarsvakt. 



2. Oppfølging av hendelse P3 
fortset..
Tatt opp i tverrfaglig behandlingsmøte dagen etter. 
Episoden og pasientens behandling ble igjen vurdert, 
men utover en sikrere oppfølging ble det ikke gjort 
endringer. De mente det var riktig behandling som 
var igangsatt, og den ble videreført.  
Behandler oppdaterte V-Risk 10 dagen etter, og det 
ble der bekreftet at det fremdeles var forhøyet 
voldsrisiko. 
Skadet medarbeider har i samtaler med 
seksjonsleder ikke sett at noe kunne vært gjort 
annerledes. Pasienten utagerte veldig raskt og det 
kunne ikke forutsees, selv om man visste om hans 
voldshistorie og hans uforutsigbarhet.



2. Oppfølging av hendelse P3 
fortset..
Medarbeider har nå gått over på 
arbeidsavklaringspenger. Han ble operert for 
kraniebrudd på Ullevåll og har blitt fulgt opp derfra i 
etterkant. Han har også fått oppfølging av 
bedriftshelsetjenesten og videre på lokalt DPS. Han 
plages fortsatt av svimmelhet og uvelhet når han 
tenker på situasjonen. Han var i seksjonen raskt etter 
hendelsen, uken etter, men etter det ikke klart å 
komme opp i seksjonen. Seksjonsleder har hatt 
jevnlig kontakt med den ansatte, i de første mnd
ukentlig, nå med noe lenger tidsintervall, men har 
møttes nede i vestibylen til en lunsj der han tilfeldig 
møtte andre kollegaer. 



2. Oppfølging av hendelse P3 
fortset..
Saken er registrert i Synergi, meldt til politiet, 
NAV og Arbeidstilsynet. 
Politiet henla saken raskt, men den er åpnet 
igjen etter trykk fra medarbeider og dennes
bistandsadvokat. 



P2
1. Kartlegging og 

risikovurdering av 
ulykken. Plan med frist 
for tiltak for å hindre 
lignende hendelser.

2. Vold og trussel om vold –
opplæring. 

3. Vold og trusler om vold, 
kartlegging, 
risikovurdering, tiltak. 

4. HMS-opplæring i bruk av 
avvikssystem.

3. Pålegg fra Arbeidstilsynet 06.11.21

P3
1. Vold og trusler om vold, 

kartlegging og 
risikovurdering, tiltak. 

2. Kartlegging og 
risikovurdering av ulykken. 
Plan med frist for tiltak. 

3. Vold og trussel om vold –
opplæring. 

4. Arbeidstidsordning –
vurdering av forsvarlighet 
(her sendt inn kommentar 
– da feil beregning i 
tilsynet). 



4. Hva har vi gjort
Risikovurdering av vold og trusler (pålegg 3 ved P2 
og 1 ved P3, se s. 10):
Det er gjennomført felles risikovurdering av vold-
og trusler for psykoseseksjonene, igangsatt 30.10.20 
(fem arbeidsmøter). Det er også gjennomført felles 
risikovurdering for sikkerhetsseksjonene, og øvrige 
fire seksjoner i psyk.avdeling hver for seg nå i 2021.
Alle de 6 risikovurderingene skal evalueres i 
januar/februar etter at tiltakene har blitt fulgt opp 
over noe tid. 
Stor gevinst av felles vurdering mellom 
psykoseseksjonene for seg, og sikkerhetsseksjonene 
for seg. 



4. Hva har vi gjort fortset… 
Vold og trusler om vold – opplæring (pålegg 2 ved 
P2 og 3 ved P3, se s. 10):
Fra februar 2017 har det vært gjennomført felles 
opplæring og trening innen aggresjonshåndtering
Opplæringen bestod av 1 dag med teori og fysiske 
teknikker for nyansatte, med påfølgende tilbud om 
trening to ganger i uken. Minstekrav om at alle 
medarbeidere skulle gjennomføre 2 treninger i året. 
November 2019 besluttet psykiatrisk avdeling å 
implementere MAP og fikk utdannet 16 MAP-
instruktører fra januar til februar 2020. Målsettingen 
var å implementere MAP som metode gjennom 
første halvdel av 2020. 



4. Hva har vi gjort fortset… 
Som følge av koronavirus, ble all implementering av 
MAP, samt den eksisterende opplæringen stanset 
mars 2020. 
Gjennom dialog med smittevernsavdeling ble det i 
mai 2020 åpnet opp for å gjennomføre noe tilpasset 
opplæring innen aggresjonshåndtering etter 
retningslinjer fra smittevernsavdelingen. Innholdet 
ble begrenset til teoretisk undervisning og kun 
demonstrasjon av fysiske teknikker via film og bilder. 
Tilbakemeldinger fra deltakere var at opplæringen 
var manglende siden man ikke fikk fysisk trene på 
teknikker. I august 2020 gikk derfor psykiatrisk 
avdeling til innkjøp av fire selvstående dukker til 
trening. 



4. Hva har vi gjort fortset… 
Denne opplæringen ble oppretthold frem til midten 
av november, hvor alle former for fysisk samling ble 
stanset grunnet økt smittetrykk. 
Fra november til mai 2021 var det ingen felles 
opplæring eller trening i aggresjonshåndtering. 
Opplæringen gjennomført ved enkelte seksjon, med 
tilbud om å benytte de nevnte fire dukkene til 
trening av fysiske teknikker. 
Gjennom dialog med smittevernsavdeling ble det i 
juni 2021 gitt tillatelse til å starte opp fysisk 
opplæring og trening, og i løpet av juni var dette i full 
drift. Samtidig som åpningen ble implementeringen 
av MAP igangsatt på nytt med varighet frem til 
slutten av november.



4. Hva har vi gjort fortset… 
MAP er nå aggresjonshåndteringsmetoden som 
benyttes ved alle seksjoner, med opplæring for 
nyansatte hver måned og tilbud om fysisk trening 
to ganger per uke. 
Psykiatrisk avdeling er også aktiv innen MAP 
forskningsgruppe, hvor sikkerhetsseksjonene er 
med i et forskningsprosjekt ledet av SIFER 
(sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri). I tillegg 
er psykiatrisk avdeling involvert i et 
forskningsprosjektet PREWVI (Preventing work-
related violence in psychiatric wards) ledet av 
Lovisenberg. 



4. Hva har vi gjort fortset… 
Kartlegging og risikovurdering av ulykken 
med tiltak (pålegg 1 ved P2 og 2 ved P3, se 
s. 10):
Startet dialog med HMS-sjef og 
ressursperson på Synergi i forhold til om 
avvikshåndteringen i Synergi dekker en slik 
kartlegging med tiltakene som etterspørres. 
Begge disse hendelsene er saksbehandlet i 
Synergi. Hvis ikke Synergi er dekkende, se på 
alternative verktøy til slik kartlegging og 
risikovurdering/årsaksanalyse. 



4. Hva har vi gjort fortset… 
Arbeidstidsordning – vurdering av forsvarlighet (her 
sendt inn kommentar – da feil beregning i tilsynet) 
pålegg 4 ved P3, se s. 10:
Arbeidstilsynet påpeker at medarbeideren arbeidet 
ved to ulike avdelinger med veksling mellom 
nattevakter og dagvakter. 
Psyk.avdeling har inngått avtale med BMA i februar 
2020 for 5 av seksjonene, som utvides til 6 nå i 
desember. De ansatte i BMA tilknyttet psyk.avdeling
får fast stilling, fagdager, og fast turnus tilpasset 
psyk.avdeling. På sikt vil andelen i BMA være 
tilstrekkelig til å dekke behov for tilkallingsvikarer.. 
Dette sikrer gode turnuser for vikarene med en 
hovedarbeidsgiver (avdeling). 



4. Hva har vi gjort fortset… 
HMS-opplæring i bruk av avvikssystem (pålegg 4 v. 
P2, se s. 10):
Det ble innført felles HMS-årshjul for psyk.avdeling
høsten 2020, som følges opp mndlig på 
seksjonsledermøtene. 
Bruk av avvikssystemet har blitt fulgt opp 
regelmessig seksjonsvis. 
13.12 er det gjennomgang på seksjonsledermøte i 
avdelingen knyttet til erfaringer fra manglende 
forenklet registrering av vold- og trusler på PAM. Det 
jobbes med felles registreringssystem av vold og 
trusler. 
Annet: Rapporten fra Arbeidstilsynet er tatt opp 
med alle seksjonslederne i psyk.avdeling 15.11. 



Stråle og somatikkbygg Kalnes
Mandat for prosjektinnramming
Sykehuset Østfold HF



Veileder for tidligfasen for sykehusprosjekter



Formål

Målet med prosjektinnrammingen er å avdekke 
behovet for kapasitetsutvikling innen den somatiske 
virksomheten frem mot 2040, sikre god kvalitet i 
pasientbehandlingen og ivareta pasientsikkerheten. 
Alternativene som utredes skal sikre et 
helsefremmende arbeidsmiljø. 



Samfunnsmål
Utviklingen av Sykehuset Østfold HF frem mot 2040 skal gi grunnlag for:

• et sykehus som sikrer et helsemessig godt, samfunnsøkonomisk og 
effektivt sykehustilbud til befolkningen i Østfold, Vestby kommune og 
regionen samlet sett.

• et sykehus tilpasset de føringene som fremkommer av nasjonal helse- og 
sykehusplan og regional utviklingsplan. De totale løsningene skal sikre at 
dimensjonering, driftskonsepter og oppgave- og funksjonsfordelinger blir 
ivaretatt i det fremtidige helsetilbudet. 



Effektmål
Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasient, befolkning og 
ansatte). Effektmålene for utvikling av Sykehuset Østfold HF er at:

• alle pasienter skal få rask diagnostikk og behandling styrt av helhetlig og 
tverrfaglig arbeidsform.

• utviklingen av Sykehuset Østfold HF skal sikre at den medisinske og teknologiske 
utviklingen blir tatt i bruk på en måte som sikrer at pasienten til enhver tid får 
den behandling som gir det beste resultatet for pasienten i samfunnsmessig 
perspektiv. Utviklingen skal sikre en tilstrekkelig kapasitet, tydelig 
oppgavefordeling og bidra til høy tjenestekvalitet.

• Sykehuset Østfold HF skal gjennom et aktivt fagmiljø, forskning, innovasjon, 
utdanning og kompetanseutvikling bidra til økt konkurransedyktighet som 
fremmer gode fagmiljøer og godt arbeidsmiljø.

• samhandling med kommunehelsetjenesten og andre helseforetak skal gi et 
helhetlig behandlingstilbud til pasientene og som sikrer gode pasientforløp.

• behovet for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet ivaretas



Resultatmål
Prosjektinnrammingsfasen skal resultere i følgende beslutningsgrunnlag:

• Prosjektinnrammingsrapport 
o fremskaffe et faglig og tilstrekkelig grunnlag for planlegging av den somatiske 

kapasiteten i Sykehuset Østfold HF for videreføring til konseptfasen og frem mot 
2040. 

o utrede flere alternativer med utvidet somatisk kapasitet og stråleterapi.
o beskrive gjennomførbarheten i forhold til finansielle, samfunnsmessige, 

teknologiske og tekniske muligheter.
o økonomisk bæreevne prosjekt og helseforetak
o oppdatert investeringsanalyse for prosjekt og helseforetak, innarbeidet i årlig 

prosess for økonomisk langtidsplan
o oppdatert finansieringsplan
o overordnet gevinstoversikt
o forslag til vurderingskriterier for valg av alternativ

• Forslag til mandat for konseptfasen
• Forslag til styringsdokument for konseptfasen som beskriver rammebetingelser og 

hvordan prosjektet er definert og avgrenset. 



Prosjektbeskrivelse med aktivitet

Framskrivinger

Økonomisk analyse

Vurdere ulike alternativer – 3 alternativer og 0-alternativet

Vurderingskriterier for valg av alternativer



Hovedleveranser
Prosjektinnrammingen skal resultere i følgende dokumenter:

• Prosjektinnrammingsrapport for utvidelse av Sykehuset Østfold 
Kalnes og stråleterapi

• Forslag til mandat for konseptfasen 
• Forslag til styringsdokument for konseptfasen
• Vurderingskriterier for valg av ulike løsninger i konseptfasen



Styringsgruppe

prosjektgruppe

Arbeidsgruppe 
Stråleterapi og kreft

Arbeidsgruppe 
Utvidelse somatikk 

kapasitet

Arbeidsgruppe 
Teknologi og innovasjon

Prosjektstøtte

Prosjekteier

Arbeidsgruppe 
Bemanning og 
kompetanse

Organisering av prosjektet

Prosjekteier for prosjektinnrammingen er Sykehuset Østfold HF ved administrerende direktør. Styringsgruppen vil 
bestå av representanter fra sykehusledelsen, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentant. I tillegg skal 
eksisterende arenaer sikre samhandling med kommunehelsetjenesten og helsefellesskapet. Arbeidet ledes av 
prosjektleder. 





AMU 7. desember 2021
Akuttmottak
Konstituert avdelingssjef Bente Stangeland 
VO Jeanette Høyem Kristiansen 



Utvikling 2010 - 2020

Antall opphold hittil i 2021 
(jan tom nov) er 37 532.



Antall opphold og oppholdstid i akuttmottaket

Antall opphold i perioden september tom november 2021 
økte med 6,5 % sammenliknet med 2019.

Nedstenging av 
samfunnet 12.03.21 



Antall opphold og oppholdstid i akuttmottaket



Antall mistenkt og bekreftet covid-19 i akuttmottaket



• Covid-19: FHI estimerer prevalens på topp i begynnelsen av januar 2022

• Influensa: Foreløpige vurderinger er oppstart nærmere årsskifte. I 2017/2018 varte 
utbruddet fra uke 50 til uke 18 med størst belastning i perioden januar-mars. 

• RS-virusinfeksjon: FHI skriver «Anslagene og varigheten av epidemien er usikker; 
det er mulig at sesongen trekkes ut over en lengre periode». Trolig har vi sett 
toppen nå. 

Samtidighetsproblematikk



• Opplever generelt stor pågang av svært syke pasienter 
• Stor pågang av pasienter som må isoleres grunnet luftveissymptomer – må 

håndteres uten de ekstra tiltakene og ressursene vi hadde under 
pandemien

• Opplever samtidighetskonflikter  
• Økt antall intoks-pasienter 
• Begrensninger for pårørende skaper misnøye
• For liten plass både på rom og i ventesoner
• Pasientflyt – mangel på kapasitet ved døgnområdene. Krevende 

koordinering. 

Utfordringsbilde 1 – Stor pasienttilstrømning 



• Krevende å stå i front ved stor pågang av smitteisolering overtid
• Grunnbemanning er for lav 
• Høyt sykefravær – ca. 13 % i november og mange ledige vakter
• 14 oppsigelser fra september-november 
• Tap av viktig kompetanse
• Utfordrende å rekruttere sykepleiere med rett kompetanse

Utfordringsbide 2 – Stor arbeidsbelastning



Her er eksempel på noen av tiltakene: 
• Rekruttere, ansette og lære opp nye medarbeidere

• Stillingsannonse ligger ute – viktig å ansette «de riktige menneskene». Har ansatt 8 nye, mange er i gjennom opplæringsperioden til 1. 
februar 2022

• Satt inn ekstra ressurs til «bedside» oppfølging.
• Rekruttere nye vikarer

• Øke grunnbemanning og prøve ut en overtallighetsbemanning fra 2022
• Rekruttering blir utfordringen 

• Bevare kompetanse
• Innspill fra de erfarne 
• Trivsels tiltak 
• «Prestens time»

• Vurderer bruk av annen kompetanse – sykepleiere gjør oppgaver som kunne vært utført av andre
• Endret tider for tilstedeværende portør. FM har økt portør på «huset»
• Vekter innom resepsjon 1 gang per time
• Utvidet akuttmottak med akuttkirurgi (tun 5) 
• Skal gjennomføre en risikovurdering av arbeidsbelastningen i starten av januar 2022, vurderer en 

spørreundersøkelse til alle medarbeidere.
• Konkret informasjon om situasjonen fra ledelsen

Tiltak – handlingsplan, nært samarbeid med TV og VO



Hver eneste dag ivaretar medarbeiderne pasientene i akuttmottaket, har 
fokus på det faglige, stiller opp for sine kollegaer og strekker seg langt for at 
akuttmottaket skal holdes i gang. 

Vi er mange som synes at dette er verdens beste arbeidsplass!

Vi står i det sammen!



Erfaringer, risikoforhold og tiltak 
for drift og arbeidsmiljø under 

pandemi og 
kapasitetsutfordringer

AMU - Klinikk for medisin

07.12.2021

Volker Moræus Solyga



Agenda

Utfordringsbildet 
& tiltak

Kapasitet

Risikoforhold

Arbeidsforhold

Bemanning
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Pandemi - situasjonsbeskrivelse

• Daglige endringer, hurtigtiltak & kriseledelse, stort 
informasjonsbehov, kommunikasjon internt og eksternt

• Vanskelig å tilfredsstille alle utfordringer mht arbeidsmiljøet

• Døgnområdene (kohort, NIV, buffer)

• Akuttlegene, infeksjonsmedisiner, lungeleger

• Fysioterapeutene

• Poliklinikker

• Alle andre!



Pandemi - tiltak

• Daglige Covid-møter

• Fast del av KLM 

• Samarbeidsmøter

• Skaleringsplaner, handlingsplaner

• Endringer møterom, visitt (delvis digitale previsitter), video- og 
telefonkonsultasjoner



Utfordringsbildet – Kapasitet inklusiv og eksklusiv pandemi 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Antall Pasientkontakter DØGN

2018 - Pas.kontakter realisert 2019 - Pas.kontakter realisert 2020 - Pas.kontakter realisert

2021 - Pas.kontakter realisert 2021 - Plantall
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2018 106 106 106 103 99 98 93 91 104 102 104 106

2019 111 106 115 109 105 102 95 100 103 105 104 107

2020 112 106 90 85 88 92 85 95 98 98 102 95

2021 95 98 100 101 101 96 99 108 110 113 112 109
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Beleggsprosent tom 5/12-21

Utfordringsbildet – Kapasitet inklusiv og eksklusiv pandemi 



Jan
2021

Feb
2021

Mar
2021

Apr
2021

Mai
2021

Jun
2021

Jul
2021

Aug
2021

Sep
2021

Okt
2021

Nov
2021

Gastromedisinsk avdeling 101 103 106 111 111 99 102 109 109 113 112

Geriatrisk avdeling 111 114 107 111 111 106 104 115 115 117 121

Hjertemedisinsk avdeling 103 99 101 102 104 99 95 105 108 108 102

Infeksjonsmedisinsk avdeling 66 78 72 61 70 82 94 103 103 109 99

Lungemedisinsk avdeling 101 101 108 104 108 93 100 102 105 110 114

Nevrologisk avdeling 92 92 101 104 100 97 92 108 108 111 115

Nyremedisinsk avdeling 104 113 103 98 107 113 122 122 112
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Beleggsprosent (mnd) - per avdeling pr 7/11

Utfordringsbildet – Kapasitet inklusiv og eksklusiv pandemi 



Utfordringsbildet - Kapasitet

• Demografisk utvikling
• Dagens og morgendagens eldre 

lever lenger

• Komplekse og sammensatt 
sykdomsbilde med store behov 
for helse- og sosialtjenester. 

• Økende bruk av 
spesialisthelsetjeneste. 



Utfordringsbildet - Kapasitet

• Demografisk utvikling
• Dagens og morgendagens eldre 

lever lenger

• Komplekse og sammensatt 
sykdomsbilde med store behov 
for helse- og sosialtjenester. 

• Økende bruk av 
spesialisthelsetjeneste. 

Aldersgruppe 2016 2017 2018 2019 Gjennomsnitt

1 - 17 år 5,2 3,3 1,7 1,9 3,2

18 - 69 år 5,0 4,7 4,6 4,7 4,7

Over 70 år 5,8 5,4 5,4 5,6 5,5

Gjennomsnitt 5,4 5,0 5,0 5,2 5,2



Utfordringsbildet - Kapasitet

• Fastlegeordning i en fase med store utfordringer
• Portvokterfunksjonen svekkes

• Fastlegeordning er neppe beregnet på eldre pasienter med komplekse 
problemstillinger.



Kapasitet - tiltak

• Bemanningsøkning 106-110% (2022 111%)
• Obs arealbegrensninger

• Pågående vurderinger (buffet, flere arbeidsplasser)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Forbrukt - 2020 309 311 304 313 390 368 385 386 346 361 355 353

Forbrukt - 2021 347 340 356 338 349 363 405 395 362 366 363 0

Plantall tot - 2020 305 304 305 308 311 309 318 356 359 313 313 315

Plantall tot - 2021 344 343 342 328 317 316 333 363 325 322 329 334
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Månedsverk døgnområdene inkluder vikarer lønnet av 
bemanningsavdelingen eksklusive Corona koder



Kapasitet - tiltak

• Bemanningsøkning 106-110% (2022 111%)
• Obs arealbegrensninger

• Pågående vurderinger (buffet, flere arbeidsplasser)

• 2 på rom (  )

• Avtaler med Kirurgi / Kreft

• Pasientforløp (hjertesvikt, KOLS, hva er innafor?, samhandlingslege, 
PSHT, DHO, etc)

• Nytt sengeområde i 2. etasje grønn sone Gevinster
Reduksjon korridorsenger
Utlokalisering av pasienter
HMS

½ ø.hj.pol.,visittprosesser, helgebemanning, kapasitetsmøter, eskaleringsplaner, moderpost, langliggeranalyser, red/green bed days, mm



Tiltak

• Hjemmedialyse

• Oppgaveglidning
• Merkantil avlaster pleiepersonell

• Tverrfaglige team (Ortogeriater)

• Akuttgeriatrisk team i mottak

• Complex patient unit

• Prioritering av pasienter med størst nyttepotensial mht
spesialisthelsetjeneste 

• Fellesprioritering ved livets slutt

• i.v. AB behandling hjemme



Utfordringsbildet - bemanning

• Bemanning - høy turnover blant de fast ansatte sykepleierne på 
Døgnområdene

Ansvar og tekst

Antall ansatte 

Oktober 2018

Antall ansatte som 

også arbeidet på 

samme post 

Oktober 2015

Andel av sykepleierne 

som jobbet på samme 

post i 2015

444001 døgnområde 2 - infeksjonsmedisin 35 12 34 %

444002 døgnområde 9 - gastro- og nyremedisin 33 14 42 %

444003 døgnområde 9 - akuttgeriatri 21 4 19 %

444004 døgnområde 4 - nevrologi, slag 42 20 48 %

444006 døgnområde 3 - lungemedisin 36 15 42 %

444007 døgnområde 1 - hjertemedisin 67 20 30 %

Totalsum 234 85 36 %



Utfordringsbildet - bemanning
• Sykefravær
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Langtids sykefravær % 5,8 5,4 4,4 4,0 4,9 4,3 3,8 4,3 3,3 3,2 4,0 4,7 5,3 5,5 6,1 5,8 5,9 5,7 5,6 4,8 3,7 4,2 5,4 4,5 5,5

Korttid sykefravær % 2,9 3,1 3,2 3,0 4,9 2,8 1,9 2,1 1,8 2,9 3,8 3,8 4,3 3,9 4,4 4,5 3,3 2,6 3,1 2,0 2,2 2,5 3,9 3,7 4,3

Total Sykefravær % 8,6 8,5 7,6 7,1 9,8 7,1 5,7 6,4 5,2 6,1 7,8 8,5 9,6 9,4 10,6 10,3 9,1 8,4 8,7 6,7 6,0 6,7 9,3 8,1 9,8

 Plantall Totalt sykefravær% 6,5 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
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2018 7,5 7,9 7,0 7,6 6,6 6,4 6,7 6,1 7,4 7,3 7,8 9,0

2019 8,3 8,9 8,8 7,4 7,3 7,0 7,2 7,0 7,3 7,5 8,6 8,5

2020 7,6 7,1 9,8 7,1 5,7 6,4 5,2 6,1 7,8 8,5 9,6 9,4

2021 10,6 10,3 9,1 8,4 8,7 6,7 6,0 6,7 9,3 8,1 9,8

5

6

7

8

9

10

11

A
ks

et
it

te
l

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år



Utfordringsbildet - bemanning

• Sykefravær - døgnområder
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Langtids sykefravær % 6,7 7,2 5,7 5,4 5,2 5,0 4,2 5,0 3,5 3,3 4,6 5,6 5,4 6,7 7,5 6,2 6,7 6,4 5,6 5,4 4,4 5,7 5,9 4,7 4,9

Korttid sykefravær % 3,5 4,1 4,3 3,3 5,6 3,9 2,3 3,4 2,8 4,0 5,5 5,0 6,4 4,9 6,7 7,0 4,9 3,4 4,2 2,9 3,6 4,3 5,9 4,0 6,3

Total Sykefravær % 10,2 11,2 9,9 8,7 10,8 8,9 6,6 8,3 6,3 7,2 10,1 10,7 11,8 11,7 14,2 13,2 11,6 9,9 9,8 8,3 8,1 9,9 11,8 8,8 11,2

 Plantall Totalt sykefravær% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
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Sykefravær – Kort og langtid

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2018 8,7 8,8 8,0 9,7 10,1 8,5 8,4 8,1 8,6 9,0 9,1 10,7

2019 8,3 8,1 9,2 8,6 8,0 8,1 7,4 7,7 8,6 9,3 10,2 11,2

2020 9,9 8,7 10,8 8,9 6,6 8,3 6,3 7,2 10,1 10,7 11,8 11,7

2021 14,2 13,2 11,6 9,9 9,8 8,3 8,1 9,9 11,8 8,8 11,2
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Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år



Utfordringsbildet - bemanning

• Overtid

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Forbruk - 2020 22,2 23,1 24,3 23,0 18,7 12,8 16,0 20,9 22,8 24,8 23,7 25,9

Forbruk - 2021 23,9 21,1 21,5 21,2 24,0 26,1 33,5 31,6 32,1 33,9 33,8 0,0

Plantall - 2020 10,2 10,2 10,4 10,2 10,1 10,2 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2

Plantall - 2021 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
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Månedsverk - Overtid hele klinikken
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Utfordringsbildet - bemanning

• AML - brudd

 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

AML-brudd

År 2020 År 2021



Tiltak – bemanning

• Styrke psykologisk trygghet og mestring

• Bemanning – kompetanse 

• Økning tilsvarende mulige prognoser 

• Avlastning pleietjeneste (apotekteknikker, SMA)

• Onboarding

• Visittmodeller

• Nano-undervisning



Kvalitet

• Utlokaliserte pasienter

• Reinnleggelser

• Fristbrudd

• Etterslep

• Ventetider

• Legemiddelsamstemning

• Mange avd.spesifikke parameter



Kvalitet - tiltak

• Forsterkede stuer hjerte
• Kvalitet, turnover, variasjon, positive utfordringer



Diskusjon



HMS-strategi 2022-2025 SØ
AMU 07.12.21

Sak 55-21, HMS-strategi 2022-2025 for Sykehuset Østfold



1.
Å vurdere å ta i bruk nytt regionalt innføringskurs (e-læring) HMS, 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet som obligatorisk kurs

2.
Å vurdere å ta i bruk digital HMS egenvurdering (sjekkliste) som 
forbedringsverktøy ved leders og VOs obligatoriske årlige 
egenevaluering av internkontroll HMS i egen enhet/linje fra 2023 
(frivillig i dag)

Pri fokus - to tiltak



Målgruppe
Ledere, medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte (ca 80 000)

Felles kunnskap og forståelse
•Egen og andres rolle i HMS-arbeidet
•Gjensidighet HMS/arbeidsmiljø og pasientsikkerhet
•Systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid

Hensikt



Aml § 3-5 – leder 
Opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

4

DET VIL SI?               = HMS grunnkurs
+ suppler med HMS miniseminarer

Aml § 6-5 – verneombudet (og AMUs medlemmer)
Opplæring for å utøve vervet på en forsvarlig måte

Aml § 3-2 og IK-HMS § 5 - medarbeider
Opplæring for å for å delta i HMS-arbeidet

DET VIL SI?               = HMS grunnkurs
+ suppler med HMS miniseminarer

DET VIL SI?               =  introduksjon fra leder, veiledning, HMS minikurs på fagdag, personalmøter

Lovpålagt HMS-opplæring



Oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF
… repr. v/direktør personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 

Arbeidsgruppe
– Christer Mortensen, Spesialrådgiver HSØ (arbeidsgruppeleder)
– Bente Brandvik, fagsjef og regionalt ansvarlig pasientsikkerhetsarbeidet i HSØ
– Jill Jahrmann, HMS-sjef OUS
– Irena Jakopanec, rådgiver ansvarlig opplæring LIS-leger i OUS
– Tommy Johansen, Konsernhovedverneombud i HSØ
– Anita H Gmonæs, Foretakshovedverneombud i Vestre Viken HF 
– Christian Grimsgaard, Konserntillitsvalgt i HSØ
– Rolf-André Oxholm, Foretakstillitsvalgt OUS

Organisering - alle HF blir hørt



«Vinkling» på tema

Fokus på god praksis og hva en 
kan gjøre for å komme dit 

•Lyd
•Visuelt
•Filmsnutter
•Oppgaver
•Universelle begreper

•«Lettbeint og motiverende»



Tilnærming



1.
Å vurdere å ta i bruk nytt regionalt innføringskurs (e-læring) HMS, 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet som obligatorisk kurs

2.
Å vurdere å ta i bruk digital HMS egenvurdering (sjekkliste) som 
forbedringsverktøy ved leders og VOs obligatoriske årlige 
egenevaluering av internkontroll HMS i egen enhet/linje fra 2023

Pri fokus på to tiltak





Årlig evaluering fra leder og VO innen 20. januar
–HMS egenvurdering som verktøy
–Bred medvirkning brukere, HMS-stab og BHT
–HMS-forskriften § 5 punkt 1-8 og interne krav

HMS-forskriften § 5-8 - internkontroll

«Systematisk overvåke og gjennomgå»
Skal dokumenteres



HMS egenvurdering 
som forbedringsverktøy

Gode tilbakemeldinger
Bred medvirkning leder, VO, HMS-stab og BHT
Pilotering, bl.a. FM, bilde og psykiatrisk avdeling

Siste versjon inspirert av



«Studien viser at risikoen for komplikasjoner synker med økende grad av sjekklistebruk.»
Hilde Valen Wæhle, stipendiat ved seksjon for pasientsikkerhet

ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen.

Artikkel 16.11.17 her

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/11/16/ny-studie-derfor-virker-sjekklister/


Leder & VO: 45 min



EFFEKTER OG MERVERDI
Lovkrav - overvåke/evaluere/dokumentere
+ Kontinuerlig forbedring
+ Økt presisjon og kvalitet 
+ Standardisering/red. uønsket variasjon
= Lovlydig og best mulig arbeidsmiljø

Foretaksnivå = sum klinikker

«VEKSLE INN»
Årlig 10-12 heldags interne HMS-revisjoner
Meget ressurskrevende – forb. og gjennomføring

?

«…hva som skal til for å nå målene dine, om planlegging 
og indre motivasjon - og om hvordan det er mulig å 
gjenskape suksess slik Team Ingebrigtsen har gjort. 
Disiplin og gjennomføringsevne er nøkkelen.»



Tilnærming





Hjelpeskjema egenevaluering – årlig gjennomgang
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	Vedtak:
	Gaute Storås orienterte på temaene sykefraværsutvikling og AML-brudd på bakgrunn av saksdokument. Flere enheter i sykehuset har utfordrende høyt sykefravær i den krevende tiden sykehuset er inne i. Tiltaket «Der hvor skoen trykker» ble nevnt som et tiltak med god forebyggende effekt. 
	Det jobbes målrettet for å redusere antall AML-brudd. Det er etablert en partssammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe frem tiltak i f.t. årsakene til AML-brudd. Det ble gitt positiv tilbakemelding fra arbeidstakernes representanter på initiativet til arbeidsgruppen og dens mandat.
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