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Arbeidsgivers representanter 
Hege Gjessing, adm. direktør  
Liv M. Sundstøl, klinikksjef 
Andreas Joner, klinikksjef 
Trond Smogeli, direktør FM 
Gaute Storås, HR-direktør 
 
Arbeidstakers representanter 
Anette Louise Børresen, hovedverneombud 
Øyvind Moksness, FTV NSF 
Renè Utgaard FTV Fagforbundet 
Britt Fritzman, FTV Dnlf (leder AMU) 
Tone Lie Nilsen, FTV Delta 
 
Møterett 
Terje Engvik, HMS-sjef  
Thomas Hoff Johannessen, kontaktperson bedriftshelsetjenesten 
 
 

Kopi til (forfall merket med *) 
* Marie Helene Juliussen 
Sakarkiv og intranett 
Personlige stedfortredere 
Saksbehandlere/personer på sak 
 
 

  

Referat fra AMU 22.03.22 kl. 14.00-15.30 
 
Det fremkom ikke merknader til innkallingen. Anette Louise Børresen meldte en sak til «Ev. orienteringer».  
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

09-22 Godkjenning av referat fra AMU 08.02.22 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 08.02.22 godkjennes.  
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10-22 Presentasjon av IA-metoden «Der skoen trykker» med 

eksempel fra forbedringsarbeid i aktuelle enheter  
 
Nina Bøhn Kristiansen og Leif Roar Pettersen orienterte på bakgrunn av 
presentasjon vedlagt referat. Det ble vektlagt at dette er langsiktig arbeid 
med utgangspunkt i den enkelte enhets utfordringsbilde. Metoden 
kjennetegnes av blant annet bred medarbeiderinvolvering og fokus på 
hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres. Det ble gitt 
positive tilbakemeldinger på tiltaket fra AMUs medlemmer, som 
oppfordret til å få frem gode ideer og eksempler som kan gjenbrukes på 
tvers av enheter. 

Vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering. 
2. God praksis, ideer og eksempler som kan gjenbrukes bes 

systematisk formidlet på tvers av enheter. 
3. Saken bes fremmet på nytt i AMU med presentasjon av resultater 

og hvordan metoden bidrar til ledertrening i det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina Bøhn 
Kristiansen 

11-22 Tilsynsrapport fra det lokale eltilsyn (DLE) 21.01.22 – 
leiligheter ved Sykehuset Østfold Moss   
 
Terje Engvik viste til rapport vedlagt innkallingen. Avvik er fulgt opp og 
lukket fra teknisk avdeling.  
 
Vedtak:  
Tilsynsrapporten tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 

12-22 Statusrapport HMS og arbeidsmiljø 
Saken ble presentert av Terje Engvik, Nina Bøhn Kristiansen, Fiona 
Skjennem og Thomas Hoff Johannessen på bakgrunn av saksdokument, og 
presentasjon knyttet til hhv. sykefravær, AML-brudd og BHTs leveranser 
vedlagt referat.  
Sykefraværet ligger fortsatt noe høyere enn forrige år, sterkt påvirket av 
covid-19 sykdom og karantene. Det ble vist til ulike type fravær presentert 
i kakediagram.   

På tema AML-brudd ble ulike sider ved utviklingen diskutert, helhetlig for 
SØ og de enkelte klinikker. Det ble pekt på «samlet tid pr. dag» som 
hovedårsak til AML-brudd. Arbeidstakernes representanter kommenterte 
positivt tiltakspakken som er iverksatt etter vedtak i sykehusledermøte 
01.02.22.  

Thomas Hoff Johannessen presenterte BHTs leveranser med en betydelig 
faglig bredde. Avonova Consensus ble fremhevet som 
spisskompetansemiljø innen organisasjonspsykologi, 
arbeidsmiljøkartlegging, konflikthåndtering, lederutvikling og 
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Møtet ble avsluttet kl. 15.35. 
 

 

arbeidsmiljøutvikling. På spørsmål ble det bekreftet at BHT kan presentere 
tilbudet på SØs arenaer. Hoff Johannessen fremhevet at BHT Avonova ser 
fram til videre samarbeid gjennom ny rammeavtale fra mars 2022. 

Vedtak: 
1. AMU tar statusrapport for prioriterte målindikatorer og HMS-

hendelser til orientering.  
2. AMU bifaller tiltak for HMS-områder i sakens punkt 5. 
3. AMU ber om at det forebyggende perspektivet vektlegges i det 

systematiske arbeidsmiljøarbeidet på individ- og organisasjonsnivå. 
 

13-22 Personlige stedfortrederes deltakelse på AMUs møter 
 
På bakgrunn av innspill fra personlige stedfortredere i AMU, stilte Anette 
Louise Børresen spørsmål om personlige stedfortredere kan være tilstede 
på AMUs møter for å få innsikt i hvordan AMU arbeider. 
 
Vedtak:  
Innspillet vurderes og svares ut i AMU-møte 10.05.22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Terje 
Engvik/AMUs 
arbeidsutvalg 
 

 Frister til neste AMU-møte 10.05.22 (e-post hms@so-hf.no) 
• 13.04.22: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 20.04.22: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 29.04.22: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  
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Der skoen trykker
Informasjon om prosessen

IA i sykehus

AMU Sykehuset Østfold 22.03.2022



●Nasjonale mål i IA-avtalen 2019-22:
− Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 

årsgjennomsnittet for 2018. 
− Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

●Bransjeprogram IA i sykehus er et virkemiddel i IA-avtalen

●To innsatsområder:
− Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
− Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær

IA i sykehus

Bransjeprogram IA i sykehus



●Et systematisk arbeidsmiljø- og forbedringsarbeid i regi av 
«Bransjeprogram IA i sykehus»

●To hovedmål: 
 bidra til et godt arbeidsmiljø
 forebygge og redusere sykefravær

IA i sykehus

Der skoen trykker



Faglig grunnlag

Ledelse 

Sykefravær

Arbeidsmiljø

Pasientsikkerhet 

Til grunn for «Der skoen trykker» 

ligger omfattende nasjonal og 
internasjonal forskning om den 
gjensidige sammenhengen mellom 
ledelse, arbeidsmiljø, sykefravær 
og pasientsikkerhet. 

IA i sykehus



Kjernen i Der skoen trykker

●Leder jobber systematisk med de riktige tingene over tid i tett samarbeid med 
TV, VO og de ansatte

Målrettet

LangsiktigSystematisk

Krever at man 
vet hvor skoen 
trykker

Strukturert 
partssamarbeid, 
definerte 
«stoppunkter», 
systematisk HMS-, 
pasientsikkerhets-
og kvalitetsarbeid. 

Kontinuerlig 
arbeid og 
utholdenhet; fra 
reparasjon til 
vedlikehold og 
forebygging



Styrker i metodikken - Der skoen trykker

● Passer for alle yrkesgrupper og nivåer i sykehusene

● Identifiserer reelle utfordringer i arbeidsmiljøet

● Sikrer partssamarbeid og medvirkning

● Ser ledelse, sykefravær, arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og kvalitet i sammenheng

● God mulighet for å integrere i eksisterende HMS- og arbeidsmiljøarbeid



● Forankring hos overordnet ledelse
● Dedikert og motivert leder
● Godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte
● God informasjonsflyt og kommunikasjon
● Tilstrekkelig avsatte ressurser
● Tiltakene samsvarer med utfordringsbildet 
● Leder som følger opp tiltak og opprettholder et systematisk arbeidsmiljøarbeid

Suksesskriterier

IA i sykehus



Hovedfasene i Der skoen trykker

Fortsatt jobbing med arbeidsmiljøet

Evaluering av tiltak, evt justering av tiltak/nye tiltak

Jobbing med tiltak 

Utarbeidelse av tiltak sammen med leder, de ansatte og TV/VO 

Utarbeidelse av kortfattet rapport basert kartleggingen 

Kartlegging av nå-situasjon

Forberedelse og forankring hos ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte

IA i sykehus



● Leder, tillitsvalgte og verneombud har et gjensidig ansvar for å samarbeide om 
gjennomføringen av Der skoen trykker

● Partssamarbeidet er formalisert i alle fasene av metodikken

● Partene bør i tillegg ha jevnlige samarbeids- og evalueringsmøter gjennom hele prosessen

Hva er et strukturert partssamarbeid?

IA i sykehus



● Høy grad av motivasjon hos leder

● Deltagelse er forankret hos overordnet ledelse

● Deltagelse er forankret hos partene

● Arbeidet må følges opp selv om det er vanskelig!

● Det skal være et samarbeid med interne stabsressurser i foretaket

Kriterier for å delta

IA i sykehus



●SAMARBEIDSAVTALE OM ARBEID FOR ET MER 
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2019-2022

Hentet fra avtalen

«Samarbeid knyttes til inkluderende arbeidsliv, der målet er å redusere sykefraværet og hindre 
frafall i arbeidslivet. I dette samarbeidet forplikter virksomheten seg til å jobbe med våre (NAV) 
rådgivere der det synes hensiktsmessig for å nå målet.
Representanter fra arbeidsgiver/ledelsen, de tillitsvalgte og NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken 
skal sammen definere hvem og hva som skal prioriteres i det konkrete arbeidet.»

IA i sykehus

Samarbeid mellom NAV Øst-Viken og Sykehuset Østfold



●Arbeidsgruppe prioriterte enheter

Marie Jørgenvåg – IA rådgiver NAV arbeidslivssenter

Frank Stensland – IA rådgiver NAV arbeidslivssenter
Camilla Sævareid – IA rådgiver NAV arbeidslivssenter

Lene Marie Myrseth – Representant for tillitsvalgte Sykehuset Østfold

Anette Louise Børresen – Hovedverneombud Sykehuset Østfold

Mona Kristin Larsen – IA rådgiver Sykehuset Østfold 

Hege Karine Gjerløw  - IA rådgiver Sykehuset Østfold

Jeanett Y. Hellman – IA rådgiver Sykehuset Østfold

Leif Roar Pettersen – IA rådgiver Sykehuset Østfold

IA i sykehus

Samarbeid mellom NAV Øst-Viken og Sykehuset Østfold



● Følgende enheter er prioritert ved SØ

 Døgnområde 2 - infeksjonsmedisin
Døgnområde 6- ortopedi
Buffet Kalnes
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg
Seksjon for avrusning – Moss
Barn og ungdom, mottak døgn
Døgnområde 4 nevrologi 

« Der skoen trykker» i Sykehuset Østfold 

IA i sykehus



Foreløpig resultat døgnområde 2 - infeksjonsmedisin

IA i sykehus



Mer informasjon:
www.derskoentrykker.no

IA i sykehus



AML-brudd

AMU 22.03.22

Fiona Skjennem, avdelingssjef



AML-budd totalt 2022



Klinikk for psykisk helsevern 
og rus



Klinikk for kirurgi



Klinikk for medisin



Klinikk for akuttmedisin



Klinikk for kvinne-barn



Divisjon FM



Senter for laboratoriemedisin



Avdeling for bildediagnostikk



Tiltak

• Jobbe mer systematisk med råd og støtte til 
seksjonsledere
• Seksjonen utarbeider måltall for reduksjon av AML 
brudd, dette følges opp i administrerende direktør sine 
oppfølgingsmøter med klinikkene
• Opprettelse av 7 arbeidsgrupper med representanter 
fra seksjoner, HR-rådgiver, rådgiver innenfor 
arbeidstidsplanlegging, lokal tillitsvalgt og vernetjeneste
• Rapportering til SLM 2 ganger i året



Sykefraværsutvikling

Pr januar 2022 

Pagatall brukes i totalt på SØ, mens 
klinikkvisetall er hentet fra Gat pr 30.12. 2021



Utviklingen i sykefravær pr mnd 2019-2022

Mål: 7,0 %

Fravær beregnes ut fra SSB's retningslinjer og interregional HR 
Indikatorkatalog for Spesialisthelsetjeneste. Dette innebærer at feriedager 
og annet fravær fratrekkes mulige dagsverk. 
Sykefraværsprosenten blir derfor "kunstig" høy i typiske feriemåneder.



Utviklingen i korttidsfravær pr mnd 2019-2022

SØ mål: 1,74 %





Akkumulert sykefravær pr klinikk 2021

(tallene er hentet fra Gat og er basert på oppsatte arbeidsplaner)



Oppdrag og bistand 
1.1.2022 - 22.2.2022 

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



Leveranseoversikt



Vaksinering

Covid: 254 doser

Yrkesvaksiner: 261 doser

(Twinrix, Boostrix, Engerix B, Havrix )

Influensavaksiner: 29 doser



Avonova Census

Avonova Census er et spisskompetansemiljø innen organisasjonspsykologi, arbeidsmiljøkartlegging, 
konflikthåndtering, lederutvikling og arbeidsmiljøutvikling.  

Avonova Census er ansvarlig for det faglige innhold og kvaliteten i leveranser til Sykehuset Østfold innen dette 
fagområdet. Miljøet har særlig ansvar for store og faglig krevende saker innen konflikt, 
arbeidsmiljøutfordringer, medarbeiderundersøkelser og lederutviklingsprogram. 

Avonova Census består av konsulenter med lang og bred erfaring som er autoriserte psykologer, forskere, og 
spesialistpsykologer. Census kan også bistå ved vurdering og forankring av komplekse arbeidsmiljøsaker, 
kvalitetssikring av leveranser og rapporter på psykososiale tjenester levert av Avonova. 

Vi etterstreber å være kundeorientert, praktiske og løsningsorienterte. Census har faglighet som verdi, og vi 
samarbeider med NTNU, BI og andre ledende forskningsmiljøer i Europa (Nederland, Danmark).

Census følger utviklingen i norsk næringsliv og samfunn og vi videreutvikler våre produkter slik at de matcher 
utfordringer medarbeidere og ledere møter i komplekse organisasjoner og nåtidens krav til omstilling og 
endring.

• Avonova Census introduseres for HR-rådgiverne i møte 7.4 
• Et oppdrag pågår. Bistand til kreftavdelingen.



Psykososialt arbeidsmiljø

Individbistand:

57 enkeltpersoner har fått samtalebistand  (mønstre).

Bistand arbeidsmiljø:

• DPS nordre Østfold (Census)

• Kreftavdelingen. Senter for lindrende behandling. 

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg.

• Psykiatrisk avd. leger og voksenhabilitering

• Avd. Billeddiagnostikk

• Akuttmottak risikovurdering psykososialt arbeidsmiljø. 



Systematisk HMS-arbeid

Bistand HMS-brukergruppen

• Innspill til HSØ kurs

• Innspill utviklingsplan 2022-2037

Oppdatering av HMS prosedyrer

Oppdatering av kursportefølje

Vold og trusler (intensivavdelingen)

• «Snakkekort»



Undervisning (Anestesiseksjonen)

«I SØ er det i stor grad lagt opp til at
medarbeidere gis innvirkning på egen
arbeidstid og fritid, spesielt gjennom
bruk av ønskeplan og fleksibel
arbeidsplan.

Med dette følger også ansvar for å
legge ønsker som samsvarer med
prinsippene om helsefremmende
arbeidsplan, på kort og lang sikt.

Arbeidsplanen bør legges opp slik at
forholdet mellom jobb og fritid blir best
mulig. Mye fritid på en gang er et gode
på kort sikt, men man tjener likevel mest
på å finne den riktige balansen»



Gravide arbeidstakere

Bedriftsjordmor har bistått 25 gravide



Krisehåndtering

Bistand gitt til 2 personer.



Rus og Avhengighet

8 aktive oppdrag



Sykefravær

Funksjonsvurderinger

Møte 24.3.2022 (Leif Roar, Marie Jørgenvåg og BHT)



Yrkeshygiene

Støymålinger hovedresepsjonen i Moss



Ergonomi

6 individuelle arbeidsplassvurderinger



Oppstart ny avtale

Møter med HR og HMS-sjef

• Nye tjenester og rammer

• Erfaringer og behov for justeringer
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