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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

18/22 Innkalling/saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra 25. 04. 2022 godkjent. 

 
 
 

19/22 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker: 

 
Direktørens time v/Nina Mevold 
Orientering ved administrerende direktør om følgende saker som skal behandles i 
styremøte 15. 6. 2022: 

 Rekrutteringsutforinger i SSHF, og tiltak 

 Redegjørelse etter endringer i Smertepoliklinikken 

 Rapportering fra IA- arbeidet 

 Nye retningslinjer for varslinger 

 Foretaksmøtet 06. 05. 2022 og 01,06. 2022 

 Ferieavvikling SSF – sommerstenging 3 uker øyeblikkelig hjelpkirurgi  

 Status oppreisningssaker 

 Orientering om bemannings- og rekrutteringssituasjonen i KPH (klinikk for 
psykisk helse) 

 Etablering Campus Sør – medisinutdanning på Agder 

 Virksomhetsrapport april og mai 2022 – beleggsprosent, sykefravær og 
omstillingstiltak 

 ForBedring 2022 – resultat av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 

 Konsernrevisjon – oppfølging av revisjon av uønskede hendelser, status tiltak 

 Resultat fra nasjonale kvalitetsregister og videre arbeid med disse 
 
Innspill i møte: 

 Vedrørende rekrutteringsutfordringer, en del tiltak er vurdert/gjennomgått 
sluttårsaker på. Saken vil bli fulgt opp under sak 20/22 Situasjonsanalyse 

 Viktig at Arbeidsutvalgene har fokus på rekrutteringsutfordringene, og følger 
opp saken i sine møter 

 Ferieavvikling SSF, mest bekymring knyttet til lengre reisevei for ambulansene 
God og tidlig informasjon ut fra klinikkledelsen, saken følges opp tett 

 Vedrørende omstillingstiltak for pleie, viktig å følge med på risikoreduserende 
tiltak opp mot arbeidsbelastning og forsvarlighet 

 ForBedring- ikke så store utslag på årets undersøkelse. Arbeidsbelastning slår 
dog ut som et område det bør følges nøye med på fremover. 
Vedrørende ForBedring og score på toppleder – hvordan kommunisere ut til 
alle ansatte den jobben som gjøres av ledelsen i forhold til pasientsikkeher 

. 
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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

 Personalsjef ønsker at det settes av tid til å gjennomgå situasjonsanlayse  før 
neste møte i HAMU og kaller inn tverrfagligarbeidsgruppe til forberedende 
møte. Henskten er å formulere dialogpunkter til neste HAMU. 

 
Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. HAMU ser 
med bekymring på de rekrutteringsutfordringene som helseforetaket har. HAMU   
vil også følge arbeidet med iverksetting av omstillingstiltak for pleiepersonell nøye. 
Risikoreduserende tiltak før nedbemanning vil følges opp tett. 

 

20/22 Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF  
Personalsjef Anne Grethe Vhile hadde en presentasjon av oppdaterte tall for 
utviklingen i sykefravær, AML-brudd og HMS hendelser siden siste møte. 
Tall knyttet til overtidsbruk ble også 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. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill i møte: 

 Sykefraværet er nedadgående, samtidig har en del sengeposter innenfor pleie 
fravær opp mot 10 % 

 AML brudd  henger ofte sammen med sykefravær. Personalsjefen ber GAT se 
nærmere på årsakene til brudd.  

 Arbeidsgivers ansvar å dokumentere at arbeidsmiljø er forsvarlig/gjennomføre 
forsvarlighetsvurderinger 

 Man ser stor nytte av fadderordning for nyansatte.  

 Det kom fram at ledere bør sette av tid til samtale med nyansatte 
 
Konklusjon: 

 Anne Grethe Vhile følger opp forslag til endringer i meldesystemet for om 
mulig å få bedre kategorisering av hms hendelser. 

 Viktig at det arbeides likt i alle AMUene med å følge med på AML bruddene. 
Det arbeides nå med en felles mal. Ressursstyring må være med i dette 
arbeidet 

 Alle nyansatte bør få tilbud om fadderordning 

 Det bør lages en Intranett-sak om positive tilbakemeldinger fra ny-ansatte og 
samtidig trekke fram forbedringspunkter. Personalsjef tar dette videre. 
 

 
 
 
 
 
 

21/22 Statistisk logganalyse  
Rådgiver Øyvind Seland i klinisk IKT informerte om prosjektet for innføring av 
statistisk logganalyse ved SSHF samt etablering av fagråd for EPJ- loggkontroll. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill i møte: 

 Det bør være sammenheng mellom system og ledelse 

 Det må være lett å varsle avvik 

 Må samtidig ha et system som ivaretar de ansatte 
 
Konklusjon: 
Innføring av statistisk logganalyse er nødvendig for å sikre kontroll ihht lovverk.  
Det er ønskelig med tilbakemelding på foretaksrutine for vurdering og håndtering 
av uforklarlige oppslag som avdekkes. Lokal prosjektleder og loggkontrollør 
anbefaler at det også opprettes et fagråd for EPJ-loggkontroll ved SSHF. 
 

 

22/22 Oppfølging av sak 29/21 Veiledning diskriminering 
Orientering om status i saken v/Anne Grethe Vhile 
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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

Pasientrettighetsloven § 3-1 gir pasienten en generell rett til å medvirke ved 
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.  Dette innebærer ikke å bestemme 
hvem som skal gi eller ikke gi helsehjelpen.  
Slike situasjoner kan likevel være vanskelige. Et utgangspunkt er at å motta 
helsehjelp er frivillig og pasienten kan velge å avslå helsehjelpen. Etter forholdene 
kan for eksempel pasienten bes om å bestille en nye time. Håndteringen av den 
enkelte situasjonen må likevel vurderes konkret i samsvar med 
forsvarlighetskravet. Og med klokskap.  
Sørlandet sykehus ønsker å ha en åpen og trygg kultur der ansatte som opplever 
diskriminering kan si fra om dette, og hvor det deles erfaringer og søkes råd og 
støtte hos ledere og kolleger. Vi ønsker også at slike hendelser skal meldes som 
avvik.  

Innspill i møte: 

 Viktig å være tydelig på hva de ansatte bør gjøre i en slik situasjon 

 Bør også oppfordre egne kollegaer til å hjelpe og støtte hverandre, og 
kollegaer på tvers av andre faggrupper  

 
Konklusjon: 
Informasjon om saken legges ut på Intranett som et første innspill. Det legges 
lenke til prosedyre for oppfølging av kollegaer etter traumatiserende opplevelser, 
samtidig som en vil vurdere om det bør gjøres tillegg i denne. 
 

23/22 Saker i hht årshjul: 
Vernerunder 2022 
Gjennomgang ved Tor Erik Kaalaas og Dan Erik Øiestad Olsen 
 
Oppfølging etter vernerunder gjøres i dag manuelt på forskjellige måter, og er 
vanskelig å følge opp for hovedvereombudene. 
Elektronisk løsning finnes i Kvalitetsportalen. 
 
Konklusjon: 
HAMU anbefaler at dette arbeidet bør digitaliseres, og ber hovedverneombudene 
til neste møte foreta nødvendige undersøkelser og legge fram en sak om dette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tor Erik Kaalaas, 
Dan Erik Øiestad 
Olsen 
 

24/22 Informasjon om prosjektorganisering av radiologi SSF – SSK 
Klinikkdirektør Siri Tønnessen redegjorde for saken. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill i møte: 

 Ordningen har fungert med frivillighet i to år, fortsatt mye bruk av vikarer 

 Fremdeles utfordring å få tak i personell 
 
Konklusjon: 
HAMU støtter optimaliseringsprosjektet. 
 

 

 Eventuelt 
 

 Evaluering av HAMU møte 

o godt samarbeid i arbeidsutvalget 
o gode og interessante saker 
o godt forberedte saker og saksfremlegg 
o fin møteledelse 
o digital løsning fungerte ikke optimalt 

 
 

 

 
 


