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Referent 

Terje Engvik 
Møtedato 
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Arbeidsgivers representanter 
Hege Gjessing, adm. direktør  
Liv M. Sundstøl, klinikksjef 
Andreas Joner, klinikksjef 
Trond Smogeli, direktør FM 
 
Arbeidstakers representanter 
Anette Louise Børresen, HVO (møteleder) 
Øyvind Moksness, FTV NSF 
Renè Utgaard FTV Fagforbundet 
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 
*Gaute Storås, HR-direktør 
*Nina Bøhn Kristiansen, HR-sjef 
*Britt Fritzman, FTV Dnlf 
*Lars Magnus Aker, FTV Dnlf 
Personlige stedfortredere 
Saksbehandlere/personer på sak 
 
 

  

Referat fra AMU 13.09.22  
 
Anette Louise Børresen var møteleder i Britt Fritzmans fravær. Det fremkom ikke merknader til 
innkallingen. Det ble ikke meldt saker til Ev. orienteringer. Møteleder inviterte til spørsmål knyttet 
til informasjonsnotat vedlagt innkallingen angående endret funksjonstid for råd og utvalg fra 2023. 
Spørsmål ble ikke stilt og saken anses tatt til orientering. 
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

24-22 Godkjenning av referat fra AMU 14.06.22 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 14.06.22 godkjennes.  
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25-22 ForBedring 2022 - gjennomføring og oppfølging på 

foretaksnivå, og utvalgte enheter seksjon døgnområde 1 
hjertemedisin og seksjon nyfødtintensiv  
 
Sykehuset Østfold 
Anne Cathrine Flå orienterte om oppfølging av ForBedring i SØ. Hun pekte 
på betydningen av at klinikksjefer har saken på dagsorden i klinikkleder-
gruppen for oppfølging i egen linje. Klinikk for medisin ble fremhevet 
positivt. 

Seksjon døgnområde 1 hjertemedisin  
Seksjonsleder Henriette Elisabeth Aamodt Larsen og fagsykepleier Anne 
Hedda Fossdal orienterte på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat. Ved 
forrige besøk i 2021 orienterte enheten om at det da var store utfordringer 
i seksjonen mht. mangel på kompetanse og høy turnover. I utvikling av 
arbeidsmiljøet er det lagt vekt på åpenhet og at uenighet tas opp raskt, 
pågående diskusjoner blir omtalt i ukesbrev, det er «åpen dør» til leder og 
kultur for å ta opp aktuelle saker. Leder har initiert samtaler med 
medarbeidere. Det er stort fokus på fag og kompetanse. 

Seksjon nyfødtintensiv 
Seksjonsleder Ida Charlotte Nybø og verneombud Bodil Stensvik Løkke 
orienterte på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat. Våren 2020 var det 
utfordringer i arbeidsmiljøet. Det førte til forbedringsprosesser med 
bistand fra HR og BHT. Det ble jobbet med oppgave- og ansvarsdeling, 
rolleavklaring, kommunikasjon og tilbakemeldingskultur. Prosessen 
fortsatte i 2021 med ulike aktiviteter og oppfølging av resultatene fra 
ForBedring. Status i 2022 er at de fleste medarbeiderne er fornøyde, 
enheten har gode arbeidslokaler og det pågår flere tiltak for å bevare 
positive sider ved arbeidsmiljøet som er i ønsket utvikling. 
 
Det ble fra AMUs medlemmer og leder gitt positive tilbakemeldinger for 
godt forbedringsarbeid til begge seksjoner, med stor takk for gode innlegg. 

Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 

26-22 Varslingssaker i Sykehuset Østfold -  statistikk og erfaringer 
 
Anne Cathrine Strekerud Gjøs orienterte på bakgrunn av presentasjon 
vedlagt referat. Etter revidering av varslingsprosedyre behandles saker i 
større grad i linjeenhet, med bistand fra HR. Ny saksbehandlingsmetode 
skal evalueres på nyåret. Innhold i varsler er knyttet til psykososialt 
arbeidsmiljø, seksuell trakassering, forskjellsbehandling og rus.  
 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering. 
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27-22 Tertialrapport per 31.08.22 fra bedriftshelsetjenesten 
 
Thomas Hoff Johannessen orienterte på bakgrunn av utsendt rapport og 
presentasjon vedlagt referat.  
 
Vedtak:  
AMU tar tertialrapport fra bedriftshelsetjenesten per 31.08.22 til 
orientering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28-22 Statusrapport HMS og arbeidsmiljø for Sykehuset Østfold 
 
Terje Engvik orienterte på bakgrunn av saksdokument og inviterte til 
spørsmål. Det er ikke registrert uønskede hendelser med alvorlig 
personskade i siste periode. En ser heller ikke spesielle utviklingstrekk hva 
gjelder HMS-hendelser. Vold og trusler er fortsatt den potensielt mest 
alvorlige risikofaktoren. 
 
Vedtak: 

1. AMU tar statusrapport for prioriterte målindikatorer og HMS-
hendelser til orientering.  

2. AMU bifaller tiltak som fremgår av sakens punkt 5. 
 

 
 
 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 18.10.22 (e-post hms@so-hf.no) 
• 26.09.22: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 29.09.22: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 07.10.22: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  
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Døgn 1 hjerte
Hvor var vi, hva har vi gjort, hvor er vi nå og 
hvor skal vi?



Hvor var vi?

• Mangel på kompetanse i avdelingen
• Stor turnover blant medarbeidere
• Få med kompetanse på spesielle funksjoner 
på avdelingen
• Og så kom KORONA!!!

2019



Hva har vi gjort?

• Kartla kompetanse og mobiliserte egne 
ressurser innad i avdelingen
• Kompetansetrapp som verktøy
• Grobunn for forsterkede senger
• Økt fokus på avsatt tid til arbeid med fag
• Fokus på arbeidsmiljø

2019-2021



Hvor er vi nå?

• Liten turnover
• Flere i større stillinger
• 4 forsterkede senger
• Riktig bemanningsnøkkel med rett 
kompetanse
• Trivsel og samhold

2020-2022



Hvor skal vi?

• Økt tilbud til pasientene på forsterkede 
senger
• Nye utfordringer til helsefagarbeidere
• Videre fokus på kompetanse
• Bedre tverrfagligsamarbeid
• Fokus på å ivareta hverandre

2023……








Nyfødtintensiv
ForBedring 2022





Historikk
• Vår 2020 Søksmål, Covid og egenkartlegging

• Oppsto en undersøkelsesplikt
• Partene var enige om kartlegging av arbeidsmiljø ved hjelp av BHT
• Nedsettelse av arbeidsgruppe på Nyfødtintensiv
• Fremlegg av tiltak på fagdager med gruppearbeid



ForBedring 2021 og 2022



Systematisk arbeid
• Tett samarbeid med ledelsen, tillitsvalgt NSF og fagforbundet, 

verneombudstjenesten, lokal og hovedverneombudet
• Involvert samtlige ledernivå opp til AD
• Tøff prosess, langvarig og kontinuerlig arbeid
• Hva er suksessfaktorene?

• Medarbeidergruppen ønsker selv en endring, de blir aktive
• Verneombud, tillitsvalgt og leder jobber mot felles mål og finner støtte i 

hverandre. Tiltak er sterkt forankret i alle ledernivå.



Varslingssaker 
statistikk og erfaring

AMU 13.9.2022

Anne Cathrine Strekerud Gjøs
Foretaksadvokat/leder i varslingsutvalget 



Varslingsordningen i SØ
• Varslingsprosedyre

• Klare roller og ansvar
• Linjeledelsens ansvar for saksbehandling
• HR-rådgivernes rolle
• Varslingsutvalget som rådgivningsorgan

• Kompetanse og bevisstgjøring
• Varsling skal være på agendaen
• Opplæring

• Tilpasset ulike grupper
• E-læring

• Informasjon
• Prosedyren omarbeidet
• Egen nettside på intranettet

• Rapportering 
• Evaluering

AMU 13.9.2022 2



Erfaring etter revidering av varslingsprosedyre

• Saksbehandling av ledelsen
• Bedre forståelse for sakene
• Motta og bruk av «side-info»

• Helhetlig bilde av forhold

• Dedikerte HR-rådgivere
• Varslingsutvalget som rådgivningsorgan

AMU 13.9.2022 3



Varslingssaker pr. 1.1-31.12.2021
• 15 registrerte saker

• 9 varslingssaker 
• 5 anonyme

• 5 misnøye i eget arbeidsforhold eller personalsak
• 1 gjengjeldelse

• Hvorav:
• 4 til saksbehandling i varslingsutvalget

• En sak til forundersøkelse i varslingsutvalget knyttet til habilitet 
• Resten er saksbehandlet i linjen

• 1 sak er avsluttet med resultat: Kritikkverdig

AMU 13.9.2022 4



Innhold i varslene

• Psykososialt arbeidsmiljø
• Samarbeid og konflikt 
• Lederadferd
• Medarbeider

• Seksuell trakassering
• Forskjellsbehandling
• Rus

AMU 13.9.2022 5



Varslingssaker pr. 1.1.-13.9.2022
• 6 registrerte saker

• 5varslingssaker
• 2 anonyme (gjelder samme sak) 

• Saksbehandling av linjeledelsen
• Resultat: 

• 2 kritikkverdig – seksuell trakassering
• 2 ikke kritikkverdig
• 1 under arbeid 

• Tema: 
• utilbørlig adferd
• Seksuell trakassering 

AMU 13.9.2022 6



Videre oppfølging – etterarbeid i linjen
• Hva forteller varslingssakene om virksomheten?

• uavhengig om varsler hadde rett eller ikke?
• Hvorfor varsles det anonymt ?

• hva skal til for å oppnå åpenhet? 
• Hvordan skal sakene anvendes for læring?
• Hva hvis medarbeider/leder ikke tar innover seg hva som har 

fremkommet? 
• Hvordan håndtere likhetstegn mellom: 

«ikke fått rett = ikke fungerende varslingsordning»

AMU 13.9.2022 7



Spørsmål – refleksjon?

AMU 13.9.2022 8



Oppdrag og bistand
1.5.2022 - 31.8.2022 

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



Aktivitetsoversikt 2. tertial (timer)



Vaksinering

Bedriftshelsetjenesten har i 2. tertial satt 260 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. Tiltak iverksatt. 

Høstens influensavaksinering er planlagt. FHI estimerer at vaksinen er tilgjengelig uke 43.



Helsekontroller

44 ansatte har gjennomført helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten.
• 16 ansatte som jobber natt
• 28 ansatte ved ambulansestasjon i Halden.

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.

Bedriftshelsetjenesten utarbeider rapporter etter helsekontrollene hvor funn knyttet til 
arbeidsmiljø og eksponeringer presenteres, og forslag til forbedringstiltak beskrives.



Ergonomi
4 Arbeidsplassvurderinger

Fysioterapeut har gjennomført undervisning på 10 fagdager i 2. tertial. Undervisningen ble
tilpasset hver avdeling, og fokus var arbeidsstillinger, bruk av egen kropp, ergonomiske
mestringsstrategier og hjelpemidler.



Ergonomi forts.

Muskel- og skjelettlidelser er hoveddiagnosen bak 38 prosent alle tapte dagsverk knyttet til legemeldt sykefravær.                                          
Kilde: STAMI



Bedriftsjordmor
14 gravide ansatte har fått bistand fra BHT i perioden. 

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

Krisehåndtering
1 ansatt har fått bistand fra psykolog og bedriftslege.
BHT er i beredskap når HR ber om det.



Psykososialt og organisatorisk

Individuelle støttesamtaler med psykolog (120 timer)

Konflikthåndtering (forventningsavklaring). 

Oppfølging etter PVR

Census har bistått en avdeling i 2. tertial

Undervisning om konfliktdempende kommunikasjon



Psykososialt og organisatorisk forts.



Vold og trusler

Uønskede hendelser
Bedriftshelsetjenesten startet i 2. tertial bistand med gjennomgang 
av HMS-hendelser registrert i Synergi. Målet er å sikre god 
saksbehandling og finne gode tiltak ved uønskede hendelser. 



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

Yrkeshygiene

Yrkeshygieniker har bistått med kartlegging og risikovurdering av inneklima på 
ambulansestasjonen i Halden
Yrkeshygieniker har også vurdert arbeidsplasser (sengepost Kalnes og 
gastro/sterilforskyning Moss)for å ivareta fysisk arbeidsmiljø og lovkrav.

Prosjektledere i Eiendomsavdelingen har fått opplæring i HMS knyttet til bygg og 
arbeidslokaler



Sykefravær
7 funksjonsvurderinger gjennomført av bedriftslege. 

Fast møte med HR og NAV-Arbeidslivssenter 



Systematisk HMS
Ny samarbeidsplan er i bruk. BHT opplever at planen gir 
forutsigbarhet, og bidrar til målrettet bistand fra BHT.

Revidering av HMS-prosedyrer
• Forenkling, oppdatering og kvalitetssikring av prosedyrer
• (Videreføres i 3. tertial)

Sjekkliste LGG (Ledelsens gjennomgåelse)
• Kvalitetssikring og rådgivning knyttet til form og innhold

HMS-brukergruppen
• Forenkling av HMS
• Drøfter aktuelle saker

HMS-undervisning
Bedriftshelsetjenesten har bistått med innholdsmessige og 
organisatoriske vurderinger knyttet til HMS-undervisning. Oppstart 
høsten 2022.



Videre bistand 2022

BHT jobber sammen med HR for å endre nåværende plandokument («Samarbeidsplan» for 
bruk av BHT. Nåværende plan ivaretar overordnede behov, men Arbeidstilsynet krever at det 
utarbeides lokale planer med verneombud og ledere på avdelingsnivå.

Systematikk i bistand til ansatte utsatt for stikkskader gjennomgås og forbedres

Bistand gitt av Avonovas psykologer summeres for å finne sammenfallende behov som kan 
brukes i Sykehusets forebyggende HMS-arbeid. 

Influensavaksinering starter fra uke 43.

Avonova vil bistå med undervisning på webinarer, kurs og HMS-grunnkurs høsten 2022.

Planlagt kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø (PVR)
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