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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 
12/22 Innkalling/saksliste ble godkjent. 

Protokoll fra 21.2.2022 godkjent. 
 
 
 

13/22 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker: 
- 021-2022 Orientering ved Adm.dir: AML-brudd og orienteringer om behovet 

for å leie arealer i byen for Økonomiavdelingen og evt. Org.avdelingen.  
- 024-2022 HMS-rapport 2021 
- 025-2022 Oppdrag og bestilling 2022 
- 026-2022 Utviklingsplan 2040 
- 027-2022 Salg av mindre eiendommer i Arendal og Kristiansand 
- 028-2022 Oppgradering av elektriske anlegg, utbygging av nødstrøm 
- 029-2022 Ledelsens gjennomgang – oppsummering 2021 og 2022 

 
 

Vedtak: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering og merker seg 
følgende:  
• Sak 025-2022 Oppdrag og bestilling – HAMU merker seg bestillingen om å  

ivareta sine medarbeidere og vurdere arbeidsbelastningen og at dette må skje 
i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. HAMU foreslår at 
situasjonsanalysen også presenteres i dialogmøte med tillitsvalgte. HAMU 
mener at det, i forhold til punktet om arbeid for å øke heltidskulturen, bør 
gjennomføres en dialog om utviklingen av heltidskultur sett i sammenheng 
med at SSHF er en IA-bedrift.   

• 026-2022 Utviklingsplan 2022 - når Utviklingsplan 2040 er vedtatt bør HAMU 
se på hvilke områder ved implementeringen av utviklingsplanen HAMU skal 
jobbe med fremover, spesielt på områdene arbeidsmiljø og optimal 
arealutnyttelse.  

. 

14/22 Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF v/Anne Grethe Vhile 
Tall knyttet til overtidsbruk ble presentert i tillegg til de opprinnelige indikatorene. 
Det jobbes også med å få på plass oversikt over gjennomført opplæring hos 
nyansatte i samarbeid med Kompetansenheten.  
 
 
Innspill i møte: 
• Til neste møte er det aktuelt å se på bruk av vektere ved HMS-hendelser som 

involverer gjelder utagerende pasienter i somatikken.  
• Det er viktig også i fortsettelsen, å se overtidsbruk, sykefravær og HMS-

hendelser i sammenheng. 
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Konklusjon: 
• Org.avdelingen følger opp HMS hendelser vedrørende mangel på arbeidstøy. 
• HAMU ber AMUene om en tilbakemelding på om det gjennomføres 

forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordringer og hvem som ev er involvert 
i disse. 

• AGV finner konkret tidspunkt for systematisk gjennomgang av 
situasjonsanalyse for adm.dirs dialogmøte med tillitsvalgte.  

 
15/22 Saker fra årshjul: SSHF Årsrapport  

 
 
HAMU gir sin tilslutning til årsrapport 2021. 
 

 

16/22 Saker fra årshjul: HMS årsrapport 
 
 
Innspill i møte:  
• HAMU anbefalte å legge inn en handlingsplan i årsrapporten for 2022 
• Det er utfordrende å få oversikt over vernerunder som er gjennomført 

 
 
HAMU gir sin tilslutning til HMS årsrapport 2021  
 

 
 
 

07/22 Tema-møte 25.4. Vold og trusler 
Sikkerhetssjef Øyvind Grimestad innleder til dialog.  
 
 
Innspill i møte: 
• Bruk av risikovurderingsverktøyet og at rapportene ligger tilgjengelig i 

kvalitetsrapporten er viktig for å arbeide proaktivt med reduksjon av vold og 
trusler.  

• Oppfølging av gjennomføring av risikovurdering ved enhetene kan inngå i 
adm.dirs oppfølgingsmøter med enhetene.  

• HAMU mener det er positivt at muligheten for å legge inn informasjon om 
tidligere voldshendelser fra pasienter i DIPS blir utredet.  

• Økning av vold og trusler i somatikken gjør det viktig med riktige verktøy for å 
følge opp dette.  

• Lokale rutiner for håndtering av vold og trusler er et viktig tiltak.  
• Videreutvikling av samarbeidet med politiet vil være aktuelt fremover. 
• Det ligger et stort læringspotensiale i slike hendelser, evaluering og 

etterarbeid bør gjøres i større grad enn i dag.  
• Erfaringsutveksling fra KPH til andre enheter kan være aktuelt. 
• Det ble foreslått å legge inn gjennomføring av risikovurdering for ledere som 

en del av lederutviklingsprogrammet.   
• Det er relevant å se nærmere på hva studenter lærer om håndtering av vold 

og trusler i studiesammenheng.  
 

 
Konklusjon: 
• HAMU ber AMU følge opp at det gjøres risikovurderinger lokalt og at 

risikorapportene ligger tilgjengelig i kvalitetsrapporten.  
• HAMU følger opp forespørsel om diskusjon rundt ID-kort i AMU etter å ha 

mottatt juridisk vurdering på området.  
 
 

 
 

 Eventuelt 
• Evaluering av HAMU møte 
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o Fint at sak om situasjonsanalyse følges opp 
o Gode diskusjoner med gjennomgående temaer rundt arbeidsbelastning 
o God saksfremlegging 
o Positivt at møtedeltakerne i HAMU møtes fysisk 

 
 
• Påminnelse om saker som skal opp i neste HAMU 
 
 
 
• Oppfølging av – sak 29/21 
 

 
 
 
 
 


