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Referat fra AMU 08.02.22 
 
Ingen merknader til innkalling. Anita Talåsen Granli meldte en sak til eventuelle orienteringer. 
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

01-22 Godkjenning av referat fra AMU 07.12.21 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 07.12.21 godkjennes.  
 

 

02-22 Årsrapport for AMUs virksomhet 2021 
 
Terje Engvik kommenterte rapportens innhold og viste til leders konklusjon 
i punkt 10:  
«Antall møter og antall saker har vært stabilt. Arbeidet i AMU har vært 
preget av konstruktive diskusjoner og løsningsorientert fokus fra alle 
medlemmer. Resultater fra evaluering av AMU 2021 viser et velfungerende 
AMU i tråd med lovhjemlet mandat. Takk for alles bidrag til et 
velfungerende AMU.» 
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Vedtak: 
Årsrapport for AMUs virksomhet i 2021 godkjennes. 
 

03-22 Presentasjon av IA-metodikken «Der skoen trykker» med 
eksempel fra forbedringsarbeid i aktuelle enheter   
 
Vedtak: 
Saken utsettes til møte 22.03.22 grunnet ekstra tidsbruk på sak 6-22.  

 
 
 
 
Nina Bøhn 
Kristiansen 

04-22 Årsrapport for velferdsutvalget 2020 og budsjett for 
velferdsmidler 2021 
 
Lene Holstad orienterte om saken med bakgrunn i saksdokument med 
vedlegg, og presentasjon vedlagt referat. Det ble redegjort for organisering, 
mandat, leieobjekter, prosedyre for tildeling av velferdsmidler, innvilgede 
søknader i 2021, søknader avslått i 2021 og rabatterte velferdstilbud. Det 
ble vist til informasjon om velferdsutvalget på intranett under 
«medarbeider - velferd». Velferdsutvalgets aktivitet er også i 2021 innenfor 
budsjett. I budsjett 2022 er tidligere års støtteordninger videreført.   
 
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på utvalgets arbeid som et viktig bidrag 
til velferd og trivsel for medarbeidere og ledere i SØ. AMUs leder ba om sak 
til AMU ved eventuelle endringer i prioritering av aktiviteter. 
 
Vedtak:  

1. Årsrapport velferdsutvalget 2021 tas til orientering.   
2. Forslag til budsjett 2022 bifalles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene Holstad 
 
 

05-22 Årsrapport 2021 fra bedriftshelsetjenesten   
 
Årsrapport var vedlagt innkalling til AMU. Presentasjon vedlagt referat ble 
gjennomgått av Thomas Hoff Johannessen og Christin Marie Gulaker. Det 
ble opplyst at Avonova Helse fra 03.03.22 er tildelt ny rammeavtale. 
Johannessen takket for godt samarbeid med SØ. 
 
AMUs leder ga uttrykk meget effektiv og god gjennomføring av vaksinering 
knyttet til pandemisituasjonen, noe som har vært av stor betydning for SØs 
medarbeidere, ledere og SØs drift. Flere arbeidstakerrepresentanter ga 
honnør for god tilgjengelighet på BHTs tjenester og inspirerende 
leveranser. 
 
Vedtak:  
Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten for 2021 tas til orientering. 
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06-22 Oppfølging av tilsyn fra DSB ved medisinskteknologisk 

avdeling 04.06.21 
 
Saken var tidligere behandlet i AMU 15.06.21 og 16.09.21. Sverre 
Granmark presenterte saken på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat, 
supplert av Hans Martin Hovengen. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga ved tilsynet 
avvik knyttet til etterslep på 23 % av registrerte elektromedisinske 
apparater (pr. dato ca. 8 000) som skal ha forebyggende planlagt 
vedlikehold (PV). DSB betrakter avviket som alvorlig. Etterslepet har pr. 
31.12.21 økt til 27,24 %. SØ er pålagt å rapportere utviklingen kvartalsvis 
til DSB inntil avviket er lukket. Det er gjennomført risikovurdering og 
utarbeidet plan med tiltak som er revidert. Risikomomenter knyttet til 
både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ble gjennomgått, herunder 
påvirkning på arbeidsmiljøet i kliniske enheter ved eventuelle uønskede 
pasienthendelser. Tiltakene består i plan for gjennomføring og reduksjon i 
etterslep av PV, dialog med og utvikling av samarbeidet med klinikkene, 
kjøp av tjenester fra leverandører, bemanningsplan og rekruttering 
inkludert å øke attraktiviteten for medisinskteknologisk avdeling som 
arbeidsplass.  
 
Fra arbeidstakerrepresentanter ble det gitt honnør for en god 
situasjonsbeskrivelse. Samtidig ble det uttrykt bekymring for 
arbeidsbelastningen for medarbeidere ved avdelingen, og konsekvenser 
for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø ved eventuell driftsstans på 
elektromedisinsk utstyr i kliniske enheter. AMUs leder delte denne 
bekymringen og opplyste at situasjonen har høy oppmerksomhet fra 
arbeidsgiver, herunder at bemanning av eksisterende stillinger gis høy 
prioritet. Flere av AMUs medlemmer ga innspill til medisinskteknologisk 
avdelings videre arbeid for å gjenopprette «normalitet». 
Teknologidirektøren takket for innspill og pekte på at plan med tiltak 
gjennomføres i tett dialog med medarbeidere og verneombud på 
avdelingen, samt klinikksjefene. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering og bifaller revidert plan med tiltak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Martin 
Hovengen 
 

07-22 HMS årsrapport 2021 for Sykehuset Østfold HF 
Saken ble presentert av Terje Engvik, Fiona Skjennem, Gaute Storås og  
Nina Bøhn Kristiansen på bakgrunn av utsendt saksdokument vedlagt HMS 
årsrapport 2021. Presentasjon knyttet til bruk av overtid følger vedlagt 
referat. 
Bruk av overtid har økt betydelig med variasjon mellom stillingsgrupper og 
klinikker. På bakgrunn av økning i antall AML-brudd ble det i 
sykehusledermøte 01.02.22 vedtatt en rekke tiltak som fikk positivt bifall 
fra arbeidstakerrepresentantene i AMU. Saksdokument og vedtak fra 
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Møtet ble avsluttet kl. 15.20. 
 

 

sykehusledermøtet følger vedlagt referat som dokumentasjon på 
tiltakene. 

Antall registrerte uføre har økt, dog flere på delvis ufør enn helt ufør.  

Det ble minnet om at yrkesskadeordningen fra mars 2020 omfatter covid-
19, og henvist til SØs prosedyre på intranett med veiledende informasjon, 
NAV-skjema og skjema til forsikringsselskap. 

Årsrapporten viser en økning i sykefraværet akkumulert på 8,5 % pr. 
30.11.21, og ytterligere økning etter det. Det er med bekymring en ser at 
langtidsfraværet er høyt. Tiltak en vet har effekt videreføres, herunder 
bransjeprogrammet for helseforetakene «Der skoen trykker» som har gitt 
god effekt i utvalgte enheter med høyt fravær. 

Terje Engvik siterte avslutningsvis årsrapportens sammendrag kapittel 1: 
«2021 har vært nok et år med ekstraordinære utfordringer. Det kan sies å 
være oppløftende at resultater fra pasientsikkerhetskultur- og 
medarbeiderundersøkelsen ForBedring, viser samme positive snittscore på 
88 i 2021 som for 2020, på spørsmålet «Samlet sett er jeg fornøyd med å 
jobbe her» (4 215 svar og 76 % svarprosent).» 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Gaute Storås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina Bøhn 
Kristiansen 
 
 

08-22 Oppnevning av leder for AMU for perioden 01.03.22-28.02.23 
 
Leder for AMU oppnevnes vekselvis av arbeidsgivers og arbeidstakernes 
representanter annethvert år i hht. aml § 7-1 (4). AMUs leder oppfordret 
arbeidstakerrepresentantene til innen 28.02.22 å formidle til HMS-sjef 
hvem som oppnevnes som leder for AMU fra 01.03.22 til 28.02.23. 
 

 
 
 
Arbeidstakernes 
repr. - 28.02.22 
 
 
 

09-22 Anita Talåsen Granli fratrer som medlem i AMU 
 
Anita Talåsen Granli orienterte om at hun starter i lederstilling i ekstern 
virksomhet fra mars 2022. Nytt fast medlem vil bli oppnevnt. Granli takket 
for godt samarbeid i et AMU som hadde utviklet seg positivt. Hege 
Gjessing takket for innsatsen i AMU og for å fremme relevante saker. 
 

 
 
 
 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 22.03.22 (e-post hms@so-hf.no) 
• 28.02.22: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 03.03.22: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 16.03.22: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  

 

 

mailto:hms@so-hf.no


Velferdsutvalget
Sykehuset Østfold 

• Organisering
• Mandat
• Leieobjekter
• Søknad om velferdsmidler
• Prosedyrer



Organisering av velferdsutvalget

Velferdsgruppa i dag består av:

• Leder Lene Holstad
• Tillitvalgtrepresentant Nito Iren E. Wiig
• Hovedverneombud Anette Louise Børresen
• Økonomirådgiver Reidunn Senander
• Representant fra Servicesenter Tone Varpet 
Rydning



Mandat

• Ha ansvar for kontrakter vedr leieobjekter
• Skal gjennomføre befaring av leieobjektene
• Utarbeide budsjettforslag
• Vurdere og beslutte søknader om velferdsmidler
• Behandle innkomne klager på leieobjekter
• Ha ansvar for utleiereglement

Velferdsutvalget skal:



Leieobjekter 
– Hafjell (2 leiligheter)
– Torpo (2 hytter)
– Vaset Valdres (1 hytte)
– Danmark Øster Hurup (hus)
– Spania La Manga (leilighet)
– Søsterborgen (1 hytte)



Prosedyre velferdsmidler - søknad



Søknader – innvilget 2021
• ØSS blanda kor  
• Bedriftsidrettslaget
• Kunstklubben 
• Fotturen og sykkelturen 



Utdrag fra regnskapet 2021



Søknader – avslått 2021
• Fem medarbeidere på én avdeling ønsket 

å delta på halvmaraton i Italia
• Én avdeling ønsket å starte eget fotballag 

ikke tilknyttet B.I.L.
• Ambulansestasjon Moss søkt om 

multigymapparat

Kriteria for å søke velferdsmidler
Tiltak som er åpent for alle medarbeidere i Sykehuset Østfold. 
Dette innebærer at søknader som gjelder spesifikke 
avdelinger/seksjoner ikke blir behandlet.



Rabatt tilbud velferd
I dag har vi 
• Treningssenter
• Arbeidssko
• Finnmarksfisk
• Naprapat- og hudpleieklinikk



Prosedyre - Rabatt tilbud, forvaltning



Årsrapport 2021 for
Sykehuset Østfold

Sykepleier Christin M. Gulaker
HMS-rådgiver Thomas H. Johannessen



Samarbeidsplan

Samarbeidsplan for bruk av bedriftshelsetjenesten
er utarbeidet av HR-avdelingen, HMS-avdelingen,
hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten.

I planarbeidet drøftes behov i kommende
planperiode, og det fastsettes aktiviteter og
tidspunkt for gjennomføring av disse.

Planen dokumenterer hvordan Sykehuset etterlever
krav til bruk av bedriftshelsetjeneste, angitt i
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.



2.  Samarbeidsplan forts.
Pandemien har påvirket Sykehusets bistandsbehov
fra bedriftshelsetjenesten også i 2021, og hensyn til
smittevern har påvirket bedriftshelsetjenestens
arbeidsform og handlingsrom.

Digitale verktøy og hybridløsninger har gitt
muligheter til å gjennomføre planlagt bistand,
mens hensyn til smittevern har gjort at noen
aktiviteter er utsatt. Eksempel på dette er enkelte
undervisninger, som vil bli gjenopptatt når
smittesituasjonen normaliseres.

Samarbeidsplanen er likevel i hovedsak
gjennomført som planlagt.

Utover planlagte aktiviteter bistår Avonova Helse 
Sykehuset løpende når behov oppstår. I 2021 har 
bistand til vaksinering, psykososiale 
individsamtaler, psykososialt arbeidsmiljø, bistand 
til gravide, ergonomi og systematisk HMS-arbeid 
utgjort i hoveddelen av denne bistanden.



3.1 Leveranseoversikt



3.1 Leveranseoversikt forts.



4.1 Vaksinering - Influensavaksiner



4.1 Vaksinering - Koronavaksinering



4.1 Vaksinering - Yrkesvaksiner

Avonova Helse har totalt satt 317 yrkesvaksiner i 2021. Det er vaksinene Hepatitt A, Hepatitt B og Boostrix

Polio (stivkrampe, difteri, polio og kikhoste) som det hovedsakelig settes. Antall ansatte som har fått

yrkesvaksine på SØ, og som oppnår fullvaksinering er stigende.

I årsrapporten for 2020 skrev vi at ved enkelte avdelinger, hvor de ansatte anses å ha en høy eksponering, ikke

utføres/etterspørres yrkesvaksinering av ansatte. Dette har vært noe mer etterspørsel fra utsatte avdelinger i

2021. Avdeling smittevern på SØ er også en aktiv pådriver til å informere om behov for yrkesvaksinering med

fokus på de eksponerte avdelingene.



4.1 Blodsmitte

Avonova Helse har mottatt 182 meldinger om stikkskade i 2021 

MRSA og tuberkulosesmitte er fulgt opp i henhold til rutine



4.2 Ergonomi

Det er gjennomført 31 individuelle arbeidsplassvurderinger i

2021.

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført 3 webinarer for

ansatte som jobber hjemme, og undervist Sykehusets

ergonomikontakter i forforflytningsteknikk. I tillegg har

fysioterapeut undervist på HMS-grunnkurs.



4.3 Psykososialt arbeidsmiljø

Det er gitt 2197 timer bistand i 2021. 

Timene fordeler seg relativt likt på individbistand (1170) og bistand til 

arbeidsmiljø (1028). 

Det meste av bistanden er reaktiv og gjenopprettende.

Bedriftshelsetjenesten har deltatt i arbeid for å forebygge eskalering av

konflikter, og i arbeid for å ivareta ledere, ansatte og arbeidsmiljø preget

av pandemien.

Bedriftshelsetjenesten har  beskrevet egne tjenester innenfor psykososialt 

arbeidsmiljø for å sikre godt samarbeid med bestillere. Vi opplever også at 

rollene i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø er blitt tydeliggjort. 



4.4 Rus og Avhengighet

Avonova har bistått med undervisning på HMS-grunnkurs, og gitt råd til avdelinger som 

har ønsket bistand. Bistand er gitt av bedriftslege, psykolog og sykepleier.

Bedriftshelsetjenesten har fulgt opp 7 avtaler i 2021.



4.5 Sykefravær

Spesialist i fysikalsk medisin og bedriftslege har gjennomført 10 funksjonsvurderinger i 2021.

Avonova bistår med funksjonsvurderinger når det er behov for en bred kartlegging av

jobbressurser og jobbkrav.

Bedriftshelsetjenesten har møter med HR-avdelingen og NAV Arbeidslivssenter, for å

diskutere roller, metoder og strategier i Sykehusets sykefraværsarbeid.



4.6 Systematisk HMS-arbeid

Yrkeshygieniker har bistått HMS-avdelingen med revidering av

prosedyrer knyttet til fysisk og kjemisk arbeidsmiljø.

Yrkeshygieniker og HMS-rådgiver har bistått HMS-sjef og brukergruppen

som arbeider med lovhjemlet gjennomgang av internkontrollen og

HMS-systemet, hvor overholdelse av lovkrav, forenkling og økt

brukervennlighet er målene.

Bedriftshelsetjenesten har bistått med undervisning på HMS-grunnkurs.

Avonova Helse utarbeider årsrapport, tertialrapporter og

samarbeidsplan sammen med HR og HMS-avdelingen.



4.7 Yrkeshygiene

Yrkeshygieniker har bistått med undervisning, kartlegging, risikovurderinger og veiledning 

innen fysisk og kjemisk arbeidsmiljø i 2021.

Yrkeshygieniker har også deltatt i arbeidet med oppdaterte retningslinjer for temperatur i 

arbeidslokaler, og bistått med oppdatering av eksponeringsregister

Yrkeshygieniker har kartlagt eksponeringer i innemiljø ved Sarpsborgklinikken, Blodbanken 

i Moss, pasientreiser (Tune senter), seksjon for nukleærmedisin og ved DPS Fredrikstad (St. 

Josef).

I Verkstedbygg har yrkeshygieniker bistått med å vurdere innemiljø og lokalenes egnethet 

for planlagt arbeid i lys av Arbeidsplassforskriften og Arbeidstilsynets normer.

Avonova har bistått med webinar om Eco Online. Webinaret var åpen for deltagere som 

ønsket å bli kjent med systemet, og trygg på bruk av grunnleggende funksjoner. 

Yrkeshygieniker har også bistått ny eiendomssjef med undervisning knyttet til HMS i bygg 

og arbeidslokaler.



4.8 Gravide arbeidstakere

Bedriftsjordmor har bistått 87 gravide i 2021.

Bedriftshelsetjenesten har også i 2021 hatt flere kontakter med FHI og STAMI for å sikre 

oppdatert kunnskap om hvordan gravide arbeidstakere bør ivaretas under pandemien.



Anbefalte
tiltak 2022



5. Anbefalte tiltak 2022

Fysisk arbeidsmiljø:

 Involver bedriftshelsetjenesten systematisk og tidlig i prosesser hvor endringer av 

eksisterende arbeidslokaler eller nye arbeidslokaler planlegges

Arbeidshelse:

 Ved årsslutt 2022 bør prosedyre og rutiner knyttet til helsekontroll evalueres for å sikre at ny
systematikk fungerer som forutsatt

 Fortsatt fokus på oppfølging av stikkskader.

Ergonomi:

 Vi anbefaler at ansatte som jobber hjemme og som opplever ubehag knyttet til ergonomi, fortsatt

tilbys veiledning med fysioterapeut.

Sykefravær:

 Avonova Helse vil ta initiativ til samarbeid med Sykehuset Østfold for å forbedre rutiner ved

gjennomføring av funksjonsvurderinger, og gjennomgå kartleggingens innhold og konklusjoner for
å sikre verdi både for ansatt og leder.



5. Anbefalte tiltak 2022 forts.

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 Vi anbefaler at bedriftshelsetjenestens nye ressurser innen psykososialt og

organisatorisk arbeidsmiljø (Census) presenteres for interne ressurser som jobber med

og koordinerer bistand til psykososialt arbeidsmiljø

 Avonova Helse vil ta initiativ til systematikk som sikrer at erfaringer fra individuelle

støttesamtaler benyttes for å forebygge eksponeringer og forhindre belastninger på

enkeltansatte som er for krevende.

 Avonova Helse foreslår en målsetning om redusert behov for reaktiv bistand knyttet til

psykososialt arbeidsmiljø, og en dreining mot mer forebyggende innsats.

 Avonova Helse anbefaler fortsatt fokus på ivaretakelse av ansatte, ledere og

psykososialt arbeidsmiljø i lys av pågående pandemi.



5. Anbefalte tiltak 2022 forts.

Systematisk HMS

 Avonova Helse ønsker å bidra til aktiv bruk av nye og eksisterende HMS-verktøy.

 Avonova Helse vil bidra til å synliggjøre sammenhengene mellom godt HMS-arbeid,

pasientsikkerhet og kvalitet når vi identifiserer disse. Vi erfarer at det kan styrke

motivasjon og samsvar med krav i HMS-lovgivningen



6. Konklusjon

Vi opplever at det ved Sykehuset Østfold jobbes systematisk og målrettet med arbeidsmiljø og forbedring,

for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og ledere. Avonova Helse opplever Sykehuset Østfold

som en profesjonell og ambisiøs virksomhet, med personell som gjennomgående er opptatt av å sikre høy

kvalitet på tjenestene de leverer.

Vi opplever Sykehusets interne ressurser som HR-avdeling, HMS-avdeling og vernetjenesten som proaktive

og engasjerte samarbeidspartnere som vil det beste for Sykehusets ledere og ansatte.

Bedriftshelsetjenestens benyttes i samsvar med krav i Arbeidsmiljøloven, og vi opplever at ledere,

vernetjenesten og mange ansatte er kjent med vår rolle, og tjenestene vi kan bistå med.

På vegne av Avonova Helse takker vi for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til et godt,

helsefremmende og konstruktivt samarbeid også i 2022.



Medisinskteknologisk 
Avdeling (MTA)
Status og tiltak etter tilsynsrapport

AMU 8. februar 2022



Bakgrunn
• Pr. juni 2021 hadde SØ et etterslep på 23 % av registrerte 

apparater som skal ha forebyggende planlagt vedlikehold

• I tilsynsrapport fra DSB (07.06.21) betraktes dette avviket  
som alvorlig og påpeker at manglende forebyggende 
vedlikehold vil resultere i en vesentlig økning i risiko for 
akutte oppdrag med driftsstans som verst tenkelig resultat. 

• Etterslepet på planlagt periodisk vedlikehold (PV) av 
elektromedisinsk utstyr har vært økende siden forrige DSB-
tilsyn i 2018.

• Det er gjennomført en risikovurdering for MTA som sammen 
med tiltak er drøftet i SLM og oversendt DSB.

• DSB skriver i brev av 15.11.21: 
• DSB aksepterer virksomhetens oppfølging av avviket og at det sendes 

kvartalsrapporter på status fra og med 31.12.21 frem til lukking. 

• Avviket lukkes ikke, men vil følges opp videre. 

• Avviket skal være lukket etter virksomhetens plan innen 31.12.2023.

Lovkrav
 Arbeidsmiljøloven § 1-1: et fullt ut trygt, forsvarlig og helsefremmendearbeidsmiljø.
 El-tilsynsloven § 2: Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og 

kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=aml
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4?q=%E2%80%A2El-tilsynsloven%20%C2%A7%2010%20tilsyn


Kvartalsrapportering til DSB 

• SØ sendte 22.12.22 sin kvartalsrapport til DSB 

• I sitt tilsvar av 06.01.22 skriver DSB følgende:

«DSB viser til deres tilsendte kvartalsrapport av 

22.12.2021 hvor dere beskriver at dere dessverre har en 

økning av etterslep på PV på det medisinske utstyret, 

som er steget til 27,24%. Dere beskriver at dere har en 

krevende situasjon men at dere ser en løsning på dette 

etter uke 2 i 2022. DSB har en forståelse på dette og 

håper på et bedre resultat ved neste kvartalsrapport.»



Overordnet vurdering av risiko

Arbeidsmiljø
• Krevende å skape mestring 

• For liten grad av kontinuitet i arbeidet

• Risiko for at flere vil slutte

• Sårbar kompetanse og vaktordning

• Plan for rekruttering og kjøp av 
tjenester vil skape forutsigbarhet

Pasientsikkerhet
• God oversikt over manglende PV

• PV gjennomføres på de mest kritiske 
apparatene

• Manglende PV på mindre kritisk utstyr 
kan likevel innebære risiko for 
pasientsikkerheten 

• Økt responstid på akuttoppdrag vil 
måtte påregnes

• Økt kjøp av tjenester synes nødvendig 
i påvente av nye medarbeidere



Revidering av tiltak som så langt ikke har gitt ønsket effekt

Begrenset tilgang til utstyr og for få ressurser i 

MTA gjør at etterslepet fortsatt er økende. 

 MTU ansvarlige i klinikk må sette av mer tid

 Tilgang til utstyr må økes og PV-plan forankres 

med klinikkene (noe redusert aktivitet?)

Redusere etterslep av PV

Noen av våre ansatte har jobbet ekstraordinært i 

en periode for å minimere etterslep, men antall 

nye PV’er er større enn hva vi klarer å utføre. 

 Det ansettes en Servicekoordinator som vil 

frigjøre tid fra ingeniørene og sikre optimal 

styring av PV-arbeidet.

 Avdelingssjef MTA bistår i PV-planlegging

Plan for gjennomføring av PV

Vi har kjøpt inn noe service fra leverandører spesielt 

på fastmontert utstyr, men akuttoppdrag som 

prioriteres over PV og tilgang til utstyr er krevende. 

 Flere tjenester må kjøpes fremover

 Prioritet fra leverandørene må sikres i PV-plan

Plan og bærekraft fremover (2022 )

Bemanningsplan for MTA er etablert. 1 ny medarbeider 

skal ansettes i 2022 og det meldes inn behov for 

ytterligere medarbeidere til MTA i ØLP. MTA har nå 2 

ingeniørstillinger ute, men det er krevende å rekruttere 

denne kompetansen.

 Miks av nye og erfarne medarbeidere må vurderes

 Tiltak for å øke attraktivitet må vurderes

Kjøp av tjenester 



AMU

Forslag til vedtak

AMU tar saken til orientering og bifaller revidert plan med tiltak



Bruk av overtid 2021

AMU 08.02.22

Fiona Skjennem, avdelingssjef



Overtid pr mnd 2021



Overtid: Årsakskoder



Overtid: Klinikk for kirurgi



Overtid: Klinikk for medisin



Overtid: psykisk helsevern og rus



Overtid fordelt i prosent



Overtid pr stillingskategori:
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Reduksjon av AML-brudd 

 

Forslag til administrerende direktørs vedtak: 

1. Tiltak for reduksjon av AML-brudd slik som beskrevet under følgende punkter i 
saksfremlegget besluttes iverksatt: 

 Mer systematisk oppfølging av seksjonsledere 

 Opprette 7 arbeidsgrupper innenfor klinikk/divisjon/avdeling 
2. Rapportering:  

 Status, utvikling og erfaringsutveksling til SLM to ganger i året 

 Oppfølging av seksjonsvise måltall inngår i administrerende direktør sine 
oppfølgingsmøter med klinikkene 
 

 
Sarpsborg, den 01.02.22 
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1. Sjekkliste – saksgangen 

 JA, dato NEI 
 

Ikke 
aktuelt 

Har tillitsvalgte vært involvert i saken?  
Øyvind Moksnes, NSF 
Rene Utgaard, Fagforbundet 

* Ja 
20.01.22 
 

  

Har verneombudet vært involvert i saken?  
Imre Banfi, koordinerendeverneombud 

* Ja 
19.01.22 
 

  

Er brukerutvalget/brukerorganisasjoner involvert?   x 

Er kommunene hørt?   x 

Andre? SLM 
23.11.21 

  

Hvem i SØ har deltatt / er hørt  
i den interne saksforberedelsen? 

HR avdelingen, bemanningsavdelingen 
og forhandlingsavdelingen 
 

*FTV/HVO får også saken tilsendt til orientering i forkant av sykehusledermøtet.  
 

2. Kort bakgrunn for saken og konkret problemstilling 

Arbeidet med å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) er et 
langsiktig arbeid som krever tiltak lokalt som har til hensikt å redusere årsaken til bruddene.  
 
I sykehuset jobbes det systematisk innenfor flere områder og følgende tiltak er iverksatt for å 
redusere antall brudd på AML: 

 Arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, vernetjenesten og representanter fra 
bemanningsavdelingen er etablert 

 Ny struktur og organisering av kurs innenfor arbeidstidsplanlegging i 2021 

 Opplæring, kurs og workshop om arbeidstidsplanlegging for ledere og tillitsvalgte er 
tilgjengelig 

 Arbeidsplan-/baseplanavtaler sendes bemanningsavdelingen som kvalitetssikrer 
registrering i Gat 

 Rutiner for månedlige rapportuttak og oppfølging av AML-brudd benyttes 

 Utarbeidede maler for avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte benyttes 

 Utarbeidede maler for avtaler mellom arbeidsgiver og medarbeider benyttes 

 Inngåtte avtaler utover vernebestemmelsene for leger, hovedsakelig tilknyttet 
hjemmevakter, benyttes 

 Rapportering til AMU og HMS rapporter 
 
Sykehuset hadde totalt 28.766 brudd i 2021 som er en stor økning i forhold til tidligere år. Til 
sammenligning hadde sykehuset 17.718 i 2020 og 20.945 i 2019. 
 
Per november 2021 hadde SØ 2,7 % brudd av antall vakter i snitt. Dette er en negativ utvikling sett 
opp mot 2020 hvor vi hadde 1,7 %, og 2019 hvor gjennomsnittet var 2,16 % av antall vakter. 
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3. Forslag til løsning 

Det vises til 225-21 O-sak i SLM 23.11.21 hvor det ble gitt innspill til det videre arbeidet med å 
redusere AML-brudd i sykehuset. Innspillene danner grunnlag for forslagene under.  
 
I tillegg til at allerede iverksatte tiltak videreføres, så foreslås følgende nye tiltak besluttet: 
 

3. Mer systematisk oppfølging av seksjonsledere: 

 Målrettet reduksjon innenfor hver seksjon. Hver seksjon utarbeider realistisk 
måltall for reduksjon av AML-brudd innenfor egen seksjon 

 Rådgivere innenfor arbeidstidsplanlegging og HR deltar på avdelingsledermøter 2 
ganger i året hvor det sette av 60 min til tema ALM-brudd status, tiltak og 
erfaringsutveksling 

 Hyppigere bruk av etablerte workshop (tirsdager etter lunsj på Kalnes) for å få Gat 
tekniske bistand til å inngå avtaler og registrere AML-dispensasjoner. Workshop er 
åpen for ledere og støttepersonell  

 Kurs innenfor lov og avtaleverk og arbeidstidsplanlegging er obligatorisk for nye 
leder. Erfarne ledere må vurdere om de trenger oppfriskning. Støttepersonell 
oppfordres til å delta på kurs. Kurs er tilgjengelig andre uke i hver måned, 
påmelding gjøres i læringsportalen 
 

4. Opprette 7 arbeidsgrupper innenfor klinikk/divisjon/avdeling: 

 Hensikten med arbeidsgruppene er å finne tiltak lokalt for å nå mål om reduksjon 
av AML-brudd  

 Arbeidsgruppen består av seksjonsledere som klinikksjef velger ut, i tillegg en 
rådgiver fra arbeidstidsplanlegging, HR-rådgiver, tillitsvalgte og verneombud 

o Arbeidsgruppe 1: Klinikk for medisin og kreftavdelingen 
o Arbeidsgruppe 2: Klinikk for kirurgi 
o Arbeidsgruppe 3: Klinikk for kvinne-barn 
o Arbeidsgruppe 4: Klinikk for akuttmedisin  
o Arbeidsgruppe 5: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 
o Arbeidsgruppe 6: Avdeling for bildediagnostikk og senter for laboratoriet 

medisin   
o Arbeidsgruppe 7: Divisjon FM 

 Arbeidsgruppene etableres for et år av gangen eller inntil måltall for reduksjon av 
AML-brudd er nådd 

 Arbeidsgruppene ledes av avdelingssjef i bemanningsavdelingen og rapporterer til 
avdelingssjef/klinikksjef  
 

5. Rapportering:  

 Status, utvikling og erfaringsutveksling til SLM to ganger i året 

 Oppfølging av seksjonsvise måltall inngår i administrerende direktør sine 
oppfølgingsmøter med klinikkene 
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4. Vurdering av eventuelle risikoer/konsekvenser i saken 

 Beskrivelse av 
eventuelle 
konsekvenser 

Hvilke tiltak kan 
igangsettes for å 
forhindre dette? 

Hvilke tiltak kan 
igangsettes for å 
redusere 
konsekvensene 
dersom det skjer? 

For pasienter: Ingen   

For andre 
klinikker/avdelinger/ 
medarbeidere: 

Større samarbeid og 
erfaringsutveksling 
slik at reduksjon av 
brudd oppnås 

 

For medarbeider: 
lavere 
arbeidsbelastning 

  

For gevinst og kostnader (drift 
og investeringer): 

Redusert 
overtidsbruk og 
bedre utnyttelser av 
ressurser 

  

For eksterne 
samarbeidspartnere, interne 
prosesser: 

Reduksjon av brudd 
på AML 

  

Andre:    

Er det behov for 
konsekvensvurdering, jf. 
Overordnet samarbeidsavtale 
mellom kommunene og sykehuset 
av 19.03.191 

   

Egen risikovurdering er vedlagt   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Punkt 9 Plikt til gjennomføring og forankring prikkpunkt 3 «involvere hverandre tidlig i prosessen om endringer i 
rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning – herunder økonomisk innvirkning - på de områdene avtalen 

omfatter». 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/00_190311_overordnet%20samarbeidsavtale.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/00_190311_overordnet%20samarbeidsavtale.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/00_190311_overordnet%20samarbeidsavtale.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/00_190311_overordnet%20samarbeidsavtale.pdf
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5. Forankring i SØs strategiske dokumenter 

 

  Ikke 
aktuelt 

Utviklingsplan SØ   

Virksomhetsstrategi 
SØ 

JA. 8.2 Helsefremmende arbeidsplasser og HMS  

Oppdrag og bestilling JA. 3.8 Bemanning og kompetanse  

Økonomisk 
langtidsplan 

  

Annet   

 
 

6. Tidligere vedtak i saken 

Gaute Storås og Fiona Skjennem orienterte om utviklingen av brudd på arbeidsmiljøloven i 
perioden 2018 til 2021 fordelt på bruddtype, stillingskategori, klinikk, i prosent av antall vakter på 
utvalgte seksjoner, samt en sammenstilling av brudd og dispensasjoner i SLM 23.11.21, 225-21 O-
sak. 
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Til 

Marianne Wik/Økonomi, Gaute Storås/HR, Fiona 
Skjennem/Bemanningsavdelingen 
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Sak 20-22 - Sykehusledermøte 010222 - Vedtak - Reduksjon av AML-brudd 

Sykehusledermøtet behandlet denne saken i møte 010222 med følgende vedtak:  
 

20-22 
B-sak 

Referanse: 16/04324 

Reduksjon av AML-brudd  
Gaute Storås og Fiona Skjennem orienterte. 
Arbeidet med å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven (AML) er et langsiktig arbeid som krever tiltak lokalt 
for å redusere årsaken til bruddene.  
 
Det jobbes systematisk innenfor flere områder i sykehuset og en rekke  
tiltak er iverksatt for å redusere antall brudd på AML. 
I o-sak 225-21 den 23.11.21 ble det gitt innspill til det videre arbeidet 
med å redusere AML-brudd i sykehuset. I tillegg til at allerede iverksatte 
tiltak videreføres, danner innspillene grunnlag for nye tiltak:   

Administrerende direktørs vedtak: 

1. Tiltak for reduksjon av AML-brudd slik som beskrevet under følgende 
punkter i saksfremlegget besluttes iverksatt: 

 Mer systematisk oppfølging av seksjonsledere 

 Opprette 7 arbeidsgrupper innenfor klinikk/divisjon/avdeling 
2. Rapportering:  

 Status, utvikling og erfaringsutveksling til SLM to ganger i året 

 Oppfølging av seksjonsvise måltall inngår i administrerende 
direktør sine oppfølgingsmøter med klinikkene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS 
 
 
 
 
GS 
MW 
 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
Bente Hanebrekke Nygaard 
administrasjonsrådgiver 

Journalført i Public 360°
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