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Referat fra AMU 18.10.22 
 
Anette Louise Børresen var møteleder i Britt Fritzmans fravær. Det fremkom ikke merknader til 
innkallingen. En sak ble meldt til Ev. orienteringer. 
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

30-22 Godkjenning av referat fra AMU 13.09.22 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 13.09.22 godkjennes.  
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31-22 Presentasjon av døgnområde 11 akuttmedisin – kvalitet, 

pasientsikkerhet og HMS/arbeidsmiljø 
 
Stine Johnsen og Nezar Raouf orienterte på bakgrunn av presentasjon 
vedlagt referat. Enheten har helhetlig fokus på pasientsikkerhet, 
fag/kompetanse, tverrfaglig samhandling og HMS/arbeidsmiljø. AMUs leder 
og medlemmer takket for god informasjon, og ønsket lykke til med videre 
prosess og iverksettelse av nytt døgnområde.  
 

Vedtak: 
1. Saken tas til orientering. 
2. Seksjonsleder og avdelingssjef bes presentere erfaringer, status og 

videre planer for AMU etter 6 måneders drift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezar Raouf 
 
 

32-22 Presentasjon av lederundersøkelsen «Hvordan har du det» 
 
Torfinn Skarpaas presenterte resultater fra undesøkelsen med bakgrunn i 
rapport og presentasjon vedlagt referat. Funn fra undersøkelsen med 147 
respondenter ble kommentert og diskutert. Skarpaas fremhevet høy grad 
av psykologisk trygghet som et spesielt positivt funn. Lav score på 
spørsmålet om å bli behandlet som et medmenneske gir grunn til 
ettertanke. Fra AMUs medlemmer ble det pekt på at relasjonen til 
nærmeste leder er spesielt viktig, og at nærmeste leder gir 
tilbakemeldinger og anerkjennelse.  
 
Vedtak:  

1. AMU tar saken til orientering. 
2. AMU bifaller følgende tiltak: 1) Oppdatering av temaknapp «Hjelp i 

covid-19» tilpasset en normalsituasjon. 2) Å vurdere oppdatering av 
mal for medarbeidersamtale inspirert av undersøkelsen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Skarpaas 
G. Storås  
 

33-22 Tertialrapport HMS og arbeidsmiljø per 31.08.22 for Sykehuset 
Østfold 
 
Gaute Storås og Terje Engvik orienterte på bakgrunn av utsendt 
saksdokument og tertialrapport. Storås pekte på at det igjen er av stor 
betydning at ansatte tar influensavaksine som et forebyggende tiltak 
knyttet til sykefravær. Flere kommenterte at en bør være oppmerksom på 
enheter som har «risiko» for økt sykefravær, herunder døgnområdene og 
enheter i ambulansetjenesten. Tiltaket «Der hvor skoen trykker» pågår 
fortsatt med positive effekter i seks utvalgte enheter. Engvik viste spesielt  
til kommentar i rapportens kapittel 3.1 om en tendens til økning i alvorlige 
vold- og trusselhendelser. Det anbefales i større grad en systematisk 
gjennomgang av registrerte hendelser i Synergi, som grunnlag for å vurdere 
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om saksbehandling og forbedringstiltak har tilstrekkelig forebyggende 
effekt.  
 
Vedtak:  

1. AMU tar HMS tertialrapport per 31.08.22 til orientering. 
2. AMU bifaller anbefalte tiltak på ulike HMS-områder. 
3. AMU ber om at HMS-hendelser registrert i Synergi gjennomgås 

månedlig, med vurdering av om uønskede hendelser saksbehandles 
med nødvendige forbedringstiltak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Terje Engvik 
 
 

34-22 Ny søknad til Arbeidstilsynet om «to på rom» 
 
Liv Marit Sundstøl orienterte. Det blir avholdt et tverrfaglig møte 27.10.22 
for å forberede ny søknad om dispensasjon for bruk av to på rom til 
Arbeidstilsynet fra 2023. AMU vil bli orientert i egen sak. 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering.  
 

 
 
Liv Marit 
Sundstøl 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 06.12.22 (e-post hms@so-hf.no) 
• 14.11.22: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 17.11.22: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett av saksliste 
• 25.11.22: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær  

 

 

mailto:hms@so-hf.no


Døgnområde 11 akuttmedisin

Stine Johnsen og Nezar Raouf
AMU 18.10.22, sak 31-22



Tema
1. Oppdraget - pasientgrupper og pasientbehandling
2. Organisering, profesjoner og yrker 
3. Samarbeid med andre kliniske enheter
4. Kvalitet- og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø og felles kultur
5. Arbeidstidsordninger
6. Forberedelser, opplæring og oppstart 
7. Annet dere vil orientere om



Oppdraget
• Øke sengekapasiteten for å avlaste klinikk for medisin

• Redusere bruken av 2-mannsrom på de andre medisinske 
døgnområdene

• Gi god pasientbehandling og utprøving av nye måter å 
jobbe på



Pasientgrupper og pasientbehandling
Tun 1
• Intox-pasienten som trenger mer enn 24 timers overvåkning
• Lungeembolier / evt DVT som trenger innleggelse
• Alle endo-pasienter < 70 år 
• Alle pasienter < 70 år med elektrolyttforstyrrelser
• Enklere infeksjonspasienter < 70 år som ikke trenger infeksjonsmedisinsk 

kompetanse. 
• Pasienter < 80 år med forverring av hjertesvikt ved kjent hjertesvikt fra tidligere 

og ingen behov for ytterligere utredning.
• Pasienter med infeksjonsutløst atrieflimmer som ikke trenger hjertemedisin 

eller infeksjonsmedisin
• OBS pasienter ved plassmangel på OBS posten 



Pasientgrupper og pasientbehandling
Tun 2
• Pasient med akutt funksjonssvikt og lavt funksjonsnivå - Utarbeidet 

flytdiagram
• Pasienter > 70 år med endokrinologiske problemer 
• Intox > 70 år som trenger mer enn 24 timers overvåkning 
• Pasienter > 70 år med enklere infeksjoner som ikke trenger 

infeksjonsmedisinsk sengepost
• Pasienter > 80 år med forverring av hjertesvikt ved kjent hjertesvikt 

fra tidligere og ingen behov for ytterligere utredning. 
• CPU 



Tema
1. Oppdraget - pasientgrupper og pasientbehandling
2. Organisering, profesjoner og yrker 
3. Samarbeid med andre kliniske enheter
4. Kvalitet og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø og felles kultur
5. Arbeidstidsordninger
6. Forberedelser, opplæring og oppstart 



Organisering
• Seksjonsleder og stedfortreder
• 21 sykepleiere
• 14 helsefagarbeidere
• 1 helsesekretær
• Leger

• Klinikk for medisin, akuttmedisinsk avdeling. 
• Sengeposten skal inneholde 9 senger for akuttgeriatriske 

pasienter, hvorav 4 tilhører complex patient unit. 
• De andre 9 sengene skal driftes av akuttmedisinske leger.
• Gir muligheter for et godt tverrfaglig samarbeid



Tema
1. Oppdraget - pasientgrupper og pasientbehandling
2. Organisering, profesjoner og yrker 
3. Samarbeid med andre kliniske enheter
4. Kvalitet og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø og felles kultur
5. Arbeidstidsordninger
6. Forberedelser, opplæring og oppstart 



Samarbeid med andre enheter
• CPU
• KAD 
• Akuttmedisin og geriatri



Tema
1. Oppdraget - pasientgrupper og pasientbehandling
2. Organisering, profesjoner og yrker 
3. Samarbeid med andre kliniske enheter
4. Kvalitet og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø og felles kultur
5. Arbeidstidsordninger
6. Forberedelser, opplæring og oppstart 



KP, HMS/arbeidsmiljø og kultur 
• HMS
• Risikotavle, med oppfølgning av pasientsikkerhet 24/7
• Fagdager med faglig innhold og fokus på blant annet dette, 

prosedyreutforming og pasientbehandling
• Avvikshåndtering
• Risikovurdering av ulike prosesser; oppstartsuken, langvakter, 

bemanningsnøkkel, pasientkategorier
• Sette av tid for daglige møtepunkter: hva fungerte i dag, hva 

fungerte ikke i dag, hva skal vi gjøre annerledes i morgen. 

• Nytt døgnområde med en unik mulighet for å danne en egen 
kultur med fokus på bevaring av helsepersonell,  kontinuerlig 
kompetansebygging og nytenking. 



Tema
1. Oppdraget - pasientgrupper og pasientbehandling
2. Organisering, profesjoner og yrker 
3. Samarbeid med andre kliniske enheter
4. Kvalitet og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø og felles kultur
5. Arbeidstidsordninger
6. Forberedelser, opplæring og oppstart 



Arbeidstidsordninger
• 12,5 timers vakter (Prosjekt heltid) i helg.
• Hver 4.helg + 2 ekstra helger i året
• Helsefremmende turnus
• Fokus på balanse mellom fritid og arbeidstid



Tema
1. Oppdraget - pasientgrupper og pasientbehandling
2. Organisering, profesjoner og yrker 
3. Samarbeid med andre kliniske enheter
4. Kvalitet og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø og felles kultur
5. Arbeidstidsordninger
6. Forberedelser, opplæring og oppstart 



Forberedelser
• Stine ansatt 1.3
• Romy ansatt 1.4 
• Once in a lifetime-mulighet

• Rekruttering
• Arbeidsmøter ang ny avdeling, tømming av lokaler, flytting av 

utstyr, merking av utstyr, gjenbruk av utstyr
• Befaring på døgnområdet
• Diverse kurs
• Lagd turnuser

• Prosjektgruppe for ibruktakelse av døgnområde 11



Opplæring og oppstart
• Minglekveld 7/9
• De første medarbeiderne startet i går, 17/10 – 23 nye medarbeidere
• Treffpunkt første dag for TV, ledere, VO
• Neste runde 1.11- 5 nye
• 7 ukers opplæring, fra 17/10, med 10 fagdager
• Innhold fagdager: GAT-opplæring, prestetjenesten, pasientsikkerhet, 

complex patient, akutt funksjonssvikt, Synergi, medisinsk teknisk 
utstyr, HMS, egne leveregler, prosedyrearbeid, teambuilding og mer

• Oppstart?? Vi krysser fingrene for 5/12.



Hva gjenstår?
• Legebemanning helg
• Usikker om den bemanning som er foreslått vil være 

tilstrekkelig
• Venter på avklaringer i forhold til turnus, NSF
• CPU
• Testing av virksomheten etter overlevering av bygg
• Har de ansatte fått tilstrekkelig og god opplæring? Evalueres. 
• Ibruktakelse av døgnområde og mottak av de første pasientene



Arbeidsgruppe 
med fokus på 
det psykososiale 
arbeidsmiljøet i SØ 
i Koronatiden

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
Presentasjon for AMU 18.10.22

• Tiltak før arbeidsgruppa
•
• Ulike tiltak fra desember 2020
•
•
•
•
•
• Lederundersøkelse januar 2022
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Spørsmål 1:

Hvilken del av 
sykehuset 
jobber du i?

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

Vi spurte på forskjellige måter: «Hvordan har du det?»

Om vi skulle lage et sammenfattet svar ut fra undersøkelsen så er det:

«Greit. Jeg har jobbet mye i koronatiden, men syns nok at den innsatsen jeg har 
lagt ned kunne vært anerkjent mer, fremfor at jeg ble presset med produksjonstall. 
Når det gjelder informasjon, kunne den vært enklere og mer samlet. Ellers kjente 
jeg på mange av de samme utfordringene som i normaltid. Jeg hadde satt pris på 
tettere dialog med min leder. Jeg tror at det er et uforløst potensiale i 
ledergruppene som kan være viktig for den enkelte, både under krisetider og i mer 
normale tider» 



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

Vi spurte: «Hvordan har du det?»

Om vi skulle lage et sammenfattet svar ut fra undersøkelsen så er det:

«Greit. Jeg har jobbet mye i koronatiden, men syns nok at den innsatsen jeg har 
lagt ned kunne vært anerkjent mer, fremfor at jeg ble presset med 
produksjonstall. Når det gjelder informasjon, kunne den vært enklere og mer 
samlet. Ellers kjente jeg på mange av de samme utfordringene som i normaltid. 
Jeg hadde satt pris på tettere dialog med min leder. Jeg tror at det er et uforløst 
potensiale i ledergruppene som kan være viktig for den enkelte, både under 
krisetider og i mer normale tider» 



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

Spørsmål 3:
Opplever du at du 
har sosial støtte i 
jobben din som 
leder?
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Spørsmål 4:
Opplever du at du 
kan få hjelp når du 
står i en vanskelig 
situasjon?
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Spørsmål 6:
Opplever du at din 
leder stiller 
urimelige krav til 
deg som leder?

Jeg hadde satt pris 
på tettere dialog 
med min leder…



Spørsmål 3:
Opplever du at du 
har sosial støtte i 
jobben din som 
leder?

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

Spørsmål 4: 
Opplever du at du 
kan få hjelp når du 
står i en vanskelig 
situasjon?

Spørsmål 6:
Opplever du at din 
leder stiller 
urimelige krav til 
deg som leder?

Jeg hadde satt pris 
på tettere dialog 
med min leder…

Jeg vet det finnes tiltak som kan hjelpe meg 
i min rolle som leder, men jeg har ikke klart 
å spørre om hjelp. Det burde jeg nok 
kanskje ha gjort, men det er ikke kultur for 
det her. Arbeidspresset har vært enormt og 
jeg har heller ikke klart å sette av tid til å 
sette i gang en slik prosess. Fokuset på 
medarbeiderne og tiltak rundt de har fått 
stort fokus.

Nei, min nærmeste leder følger bare de 
direktiver som gis, men jeg opplever at 
ledelsen øverst i Kalnes kommer med 
instrukser uten at det følger med 
muligheter til hjelp og støtte. Man blir 
stående alene med å fortolke oppdragene 
man får.

Jeg har en fantastisk flott sjef, men hun er også svært 
presset. Jeg synes det er vanskelig å be om hjelp og bistand 
til en slik type støtte. Jeg er ung og har relativt kort erfaring 
som leder, og kan nok fort bli usikker og tenke at "dette må 
jeg tåle, det ligger til jobben". Refleksjoner jeg har gjort 
meg er at jeg ikke blir syk av dette, men at jeg nok kanskje 
hadde gjort en enda bedre jobb hvis det var en mulighet for 
meg å få en tettere hjelp og støtte i mitt lederskap, spesielt 
i krevende perioder som pandemien har gitt oss.



Spørsmål 7:

Opplever du at de 
rundt deg 
behandler deg som 
et medmenneske?

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22
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1 av 8 
i liten grad

1 av 5
i liten / middels grad

4 av 5 
i stor grad



Spørsmål 8:

Opplever du at 
jobben du gjør
blir anerkjent?

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22
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…kunne vært 
anerkjent mer…



Spørsmål 8:

Opplever du at 
jobben du gjør
blir anerkjent?

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

…kunne vært 
anerkjent mer…

Vi har klart å komme oss gjennom flere bølger av pandemien og 
tøffe situasjoner som har krevet en rask omstilling og masse arbeid 
på svært kort tid. Vi har fått til alt dette uten at vi har fått noen 
alvorlige synergier eller feil i pasientbehandlingen... For min del som 
leder opplever jeg at det er alt i alt for lite fokus på det jeg leverer 
av kvalitet, og stort fokus på budsjett og røde tall.



Spørsmål 9:

Får du nok 
informasjon til å 
gjøre jobben din 
som leder?

Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22
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…informasjonen 
kunne vært enklere 
og mer samlet…



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

…informasjonen 
kunne vært enklere 
og mer samlet…

Min skåre kunne vært bedret ved at sykehuset hadde vært raskere 
til å oppdatere smittevernråd/ praksis underveis i pandemien, og 
særlig etter pressekonferanser og nye føringer fra myndighetene. 
Jeg opplever at sykehuset har vært sent ute med å definere hvilke 
restriksjoner som gjelder i sykehuset og at informasjonen har vært 
vanskelig tilgjengelig. Dette har bedret seg noe det siste halve året. 

Spørsmål 9:

Får du nok 
informasjon til å 
gjøre jobben din 
som leder?



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

…de samme 
utfordringene som 
i normaltid…

• høyt arbeidspress 
• mangel på bemanning 
• trange rammer
• fokus på produksjon fremfor mennesket
• skjevhet mellom psykiatrien og somatikken 
• relasjoner
• kommunikasjon
• informasjon 



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

…et uforløst 
potensiale i 
ledergruppa…

Bedre informasjon om hva som er stab og administrasjonens 
oppgaver i pandemien. Synes det er lite jeg har hjulpet til med. 
Kunne ha blitt brukt mer de interne ressursene i SØ til.

Refleksjoner jeg har gjort meg er at jeg ikke blir syk av dette, men at 
jeg nok kanskje hadde gjort en enda bedre jobb hvis det var en 
mulighet for meg å få en tettere hjelp og støtte i mitt lederskap, 
spesielt i krevende perioder som pandemien har gitt oss.

Ledelse må få plass og settes på agenda jevnlig, både av hver enkelt 
leder i SØ og i ledergrupper. Hver enkelt leder må jobbe med seg 
selv og sitt lederskap. PULS-programmet er verdifullt og av høy 
kvalitet - det burde videreutvikles og brukes som vedlikehold og 
videreutvikling også hos erfarne ledere i SØ. Det er også behov for å 
skape arenaer for å bedre kommunikasjonen på tvers av 
yrkesgrupper og avdelinger.



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

Som det står i e-post sendt til lederne:

Konklusjonen på undersøkelsen er at det ikke er grunnlag for nye tiltak direkte 
knyttet til koronasituasjonen, men at det er utfordringer å ta tak i som også er der i 
normale tider.

Vi som arbeidsgruppe setter ikke i gang flere tiltak. Det betyr ikke at vi ikke ser 
utfordringene, men hver enkelt av oss jobber videre med det vi kan der vi er. 



Lederundersøkelsen Hvordan har du det?
AMU 18.10.22

Spørsmål til AMU:

• Hva er deres refleksjoner rundt resultatene?

• Er det noe AMU mener bør følges opp? 
• I så fall: Av hvem?
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