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Referent 

Terje Engvik 
Møtedato 
14.06.22 

Vår referanse 
22/00145 

  
 
 

 
  

 

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  
Marie Helene Juliussen, sekretær 
Thomas Hoff Johannessen, kontaktperson bedriftshelsetjenesten 
 
 

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

  

Referat fra AMU 14.06.22  
 
Det fremkom ikke merknader til innkallingen. Det ble ikke meldt saker til «Ev. orienteringer». 
 
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

20-22 Godkjenning av referat fra AMU 10.05.22 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 10.05.22 godkjennes.  
 

 



    

Sykehuset Østfold    Side 2 av 2 

  Vår dato 
15.06.22 

Vår referanse 
22/00145 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.35. 

 

21-22 Sjekkliste HMS til ledelsens gjennomgang (LGG) i Sykehuset 
Østfold 
Terje Engvik orienterte på bakgrunn av saksdokument. Betydningen av 
brukervennlige digitale verktøy, opplæring og bistand overfor ledere og 
andre brukere ble påpekt fra flere av AMUs medlemmer. 

Vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering og bifaller innhold i LGG sjekkliste for 

helse, miljø og sikkerhet (HMS/arbeidsmiljø/ytre miljø) 
2. AMU bifaller at sykehusets digitale LGG-løsning for sjekklister 

utvikles i elektronisk kvalitetssystem (EK), og ber om at et enkelt og 
brukervennlig design vektlegges.  

3. AMU ber om at SØS LGG-rapport fremmes som sak i AMU med 
status og forbedring av internkontrollen for HMS-området som 
hovedfokus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje Engvik 
 
 
Terje Engvik 

22-22 Tertialrapport per 30.04.22 fra bedriftshelsetjenesten 
 
Thomas Hoff Johannessen orienterte på bakgrunn av utsendt rapport og 
presentasjon vedlagt referat. På tema «rus og avhengighet» ble det mht. 
omfang av leverte tjenester henvist til rapportens punkt 2.3.7. Gaute Storås 
oppfordret BHT til å fremme innspill til «fysisk aktivitet», som forebyggende 
tiltak iht. arbeidsmiljølovens § 3-4 Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet. 
 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-22 Tertialrapport HMS og arbeidsmiljø per 30.04.22 for Sykehuset 
Østfold 
 
Terje Engvik, Ketil Haugen og Fiona Skjennem orienterte på bakgrunn av 
saksdokument og presentasjon. På tema IA/nærvær ble 
bransjeprogrammet «Der hvor skoen trykker» igjen nevnt som et tiltak med 
positive effekter. Utviklingen knyttet til AML-brudd på klinikknivå ble 
gjennomgått med kommentar på de viktigste tiltakene. 
 
Vedtak: 

1. AMU tar HMS tertialrapport per 30.04.22 til orientering. 
2. AMU bifaller anbefalte tiltak på ulike HMS-områder. 

 

 
 
 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 13.09.22 (e-post hms@so-hf.no) 
• 19.08.22: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 23.08.22: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 02.09.22: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  
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AML-brudd

AMU 14.06.22

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



Kreftavdelingen



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



Oppdrag og bistand
1.1.2022 - 30.4.2022 

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



Aktivitetsoversikt 1. tertial (timer)

2022
Arbeidshelse 113
Census 186
Ergonomi 37
Helsekontroll
Jordmor / Gravide 106
Krisehåndtering 10
Psykososialt 395
Rus og avhengighet 62
Sykefravær 30
Systematisk HMS 126
Yrkeshygiene 9
Totalt (timer) 1073

2021 2020 2019
1716 60 45

18
18 46

1 1 4
220 139 107

9 10 7
770 254 295

34 53 55
33 41 47
59 74 93
13 20 29

2870 668 726



Aktivitetsoversikt 1. tertial (tjenesteområder)



Vaksinering

Bedriftshelsetjenesten har i 1. tertial satt 381 yrkesvaksiner. 

Til sammenligning ble det for hele 2021 satt 317 yrkesvaksiner og i 2020 totalt 944.

Godt og effektivt samarbeid med HR og andre ressurser («Drop in» dager).

Mange henvendelser fra ansatte om vaksiner og vaksinering.



Helsekontroller

2 ansatte har gjennomført helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten.

Ny rutine vil fange opp flere ansatte som skal tilbys helsekontroll.

Målet med helsekontroller er:

• Overvåke, følge opp og forebygge ansattes helseplager og helserisiko knyttet til arbeid
• Avdekke eventuelle forbedringsområder i arbeidsmiljøet
• Identifisere positive faktorer i arbeidsmiljøet
• Dokumentere HMS-arbeidet i henhold til lovkrav.



Ergonomi
11 Arbeidsplassvurderinger
Råd knyttet til innkjøp av kontorutstyr
Forflytningsundervisning planlagt for høsten 2022

Nye nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet i mai 2022



Bedriftsjordmor
Bedriftsjordmor har bistått 26 ansatte i perioden. 

BHT jobber med å rekruttere ny bedriftsjordmor
Bedriftslege bistår gravide frem til ny jordmor er på plass.

Krisehåndtering
3 ansatte har fått bistand fra psykolog og bedriftslege



Psykososialt og organisatorisk

Individuelle støttesamtaler med psykolog (290 timer)
Ny rutine for oppfølging med leder og statistikk

Konflikthåndtering (forventningsavklaring). 

Oppfølging etter PVR
Risikovurdering av høye arbeidskrav 

Census er presentert for HR-rådgiverne.
• Rutine for bestilling av tjenester avklart
• Avgrensing mot Avonovas lokale ressurser drøftet.



Avonova Census
Avonova Census introdusert for HR-rådgiverne i møte 7.4
2 oppdrag i 1. tertial
Kvalitetssikrer arbeid for Avonova lokalt



Rus og avhengighet
40 timer benyttet. Bistand gitt av psykolog, bedriftslege og sykepleier

Yrkeshygiene

Yrkeshygieniker har bistått med støykartlegging



Sykefravær
6 funksjonsvurderinger gjennomført av bedriftslege. 
Ny rutine for overlevering og kvalitetssikring.

Fast møte med HR og NAV-Arbeidslivssenter 



Systematisk HMS
Ny samarbeidsplan
• Beskriver BHTs rolle, personell og kompetanse
• Rammeavtale og lovkrav
• Aktive og planlagte oppdrag for bedriftshelsetjenesten.

Revidering av HMS-prosedyrer
• Forenkling, oppdatering og kvalitetssikring

HMS-brukergruppen
• Forenkling av HMS
• Drøfter aktuelle saker

Undervisning
• Flere undervisninger planlagt høsten 2022 



Systematisk HMS (Vold og trusler)



Helsefremmende turnus (helse)

«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.»



Videre bistand 2022

Anbefalinger i årsrapport for 2021 er fulgt opp.

Avonova Helse involveres nå i stor grad i mange arbeidsprosesser knyttet til systematisk HMS, 
og vil bistå i tråd med ny samarbeidsplan.

Arbeid med ny «Periodevis plan for samarbeid md BHT» er initiert, for å sikre samsvar med krav 
i AML. 

BHT har flyttet inn i nye lokaler i «Stjernebygget» i Sarpsborg.
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