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Til stede  Nina Mevold  
 Anne Grethe Vhile 

Jorunn Sandvik, ØNH 
Siri Tønnessen, MSK 
Grethe Dølbakken, FTV NSF 

 Merethe Krogstad Hoel, FTV Fagforbundet 
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 Dan Erik Øiestad Olsen, HVO 
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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

02/22 Innkalling/saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra 13.12. 2021, 21.12.02021 og 24.01. 2022 ble godkjent. 

 
 
 

03/22 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker: 

 Lister KPH – utredning av organisering av klinikkens tjenester i 
Listerregionen 

 Revisjon av instruks for styret og administrerende direktør ved SSHF  

 Orientering av prosess UiO Campus Sør  

 Orientering om ledelse og læring etter uønskede hendelser   

 Melding til Datatilsynet om avvik   

 Covid-19  

 Årlig melding 2022 

 Virksomhetsrapport des 2021 og jan 2022 

 Plan for investeringer 2022-2025 

 Anskaffelse av operasjonsrobot SSK 

 
Vedtak: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering og merker seg 
følgende:  

 Sak om Lister KPH – viktig å sikre god involvering og gode prosesser 

 Sak om ledelse/læring - HAMU merker seg at det jobbes godt sammen med 
tillitsvalgte med å utarbeide et godt grunnlag for prosessen videre. 

 Sak om Covid-19 – HAMU ønsker å berømme ansatte for en formidabel 
innsats og godt samarbeid i krevende periode.  HAMU trekker særlig fram 
arbeidet med omdisponering av ansatte og sikring av beredskap og god 
faglighet i tjenestene. 
 

 

04/22 Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF v/Anne Grethe 
Vhile 
Sak om analyse av sykefravær, tiltak, AML-brudd, HMS-hendelser samt resultater 
fra spørreundersøkelse/sluttundersøkelse settes opp som fast punkt på agendaen 
gjennom 2022. Dette er oppfølging av sak 47/21 fra HAMU 21. 12. 2021. 
Det vises til vedlagte presentasjon.  
Utviklingen vil bli fulgt opp systematisk på møtene, og HAMU ønsker innspill på 
eventuelt nye elementer som bør følges opp. 
 
Innspill i møte: 

 Det er ønskelig å legge til overtid i AML-presentasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sørlandet sykehus HF   side 2 av 3 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

 Evaluering av nye medarbeidere – HAMU merker seg at det er mange gode 
tilbakemeldinger på hvordan medarbeidere blir mottatt på i oppstartsfasen i 
SSHF 

 
Konklusjon: 
HAMU ber Organisasjonsavdelingen følge opp avdelinger som utmerker seg. 
 

 
 
 
 
 
A G Vhile 

05/22 Utviklingsplan 2040 – høring v/Anne Grethe Vhile 
Gjennomgang av utkast til høringsinnspill fra HAMU. 
 
Vedtak: 
HAMU gir sin tilslutning til høringsuttalelsen. 
 

 

06/22 Velferdsmidler – disponering av midler v/Anne Grethe Vhile 
De klinikkvise arbeidsmiljøutvalgene har blitt spurt om forslag til hvordan rest-
midler fra 2020, 2021 og tildeling i 2022 kan benyttes til beste for ansatte etter år 
med pandemi.  
Flertallet av AMUene ga tilbakemelding på at det er ønskelig at midlene 
disponeres via de klinikkvise AMUene.  
 
Vedtak: 

 Velferdsmidler fordeles til de klinikkvise AMU til  
miljø- og velferdsbehov i klinikkene 

 Restbeholdningen av velferdsmidler fordeles etter en fordelingsnøkkel i 
forhold til klinikkenes størrelse. Midlene må benyttes i 2022.  

 
Alle arbeidsmiljøutvalgene får en tilbakemelding fra HAMU på sine innspill. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 

07/22 Gjennomgang av årsrapport for HAMU 2021 v/Merethe Krogstad Hoel 
 
Vedtak: 
HAMU gir sin tilslutning til årsrapport 2021. 
 

 

08/22 Gjennomgang av AML-brudd v/Anne Grethe Vhile og Jørn Monstad (HR) 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Konklusjon: 
Organisasjonsavdelingen ser på mulighetene for å utarbeide et system for å gi 
avdelingsledere informasjon om hvilke enheter/avdelinger som kunne ha redusert 
antall AML-brudd ved å inngå dispensasjonsavtaler. 
Det bør være større fokus på å kategorisere bedre for å få et bedre grunnlag for å 
arbeide med tiltak. 
HAMU vil følge opp AML brudd hver måned framover. 
Administrerende direktør vil følge opp saken sammen med organisasjonsdirektør 
og personalsjef. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A G Vhile 

09/22 Saker fra årshjul v/ Merethe Krogstad Hoel 
Gjennomgang HAMUs oppgaver og rolle. 
Det vises til vedlagte årshjul. 
 
HAMU er enige om følgende temasaker for 2022: 
1. Vold og trusler – 25. april 2022.  

Det nedsettes en egen arbeidsgruppe for å forberede saken 
2. SSHF som IA-bedrift i en tid med omstilling – høsten 2022 
 

 
 
 
 
 
 
A G Vhile 

10/22 ForBedring – 2022 gjennomgang av plan for gjennomføring v/Anne Grethe 
Vhile 
HAMU anbefaler alle ansatte å svare på undersøkelsen, og oppfordrer samtidig 
ledere og verneombud om å gi en ekstra påminnelse om undersøkelsen via sine 
kanaler. 
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11/22 Vernerunde 2022 v/HVO Dan Erik Øiestad Olsen SSA og Tor Erik Kalaas SSK 
Hovedverneombudene oppsummerte fokusområder for årets vernerunder: 

 Generell slitenhet hos ansatte på tvers av klinikker 

 Pandemien i et arbeidsmiljøfokus 

 Effekt av hjemmekontor /psykososialt arbeidsmiljø 

 Høyt sykefravær – med fokus på ansatte som har fått ekstra oppgaver 

 Vold, trusler og trakassering - videreføre fokus fra 2020 og 2021 
 

 

 Eventuelt 

 Evaluering av HAMU møte 
o Godt ledet 
o Gode diskusjoner 
o God saksfremlegging, fin gjennomføring 
 

 

 
 
 
 


