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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

25/22 Innkalling/saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra 13. 06. 2022 godkjent. 

 
 
 

26/22 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 31. 8. 2022: 
 

 Helse Sør-Øst har ferdigstilt høringsversjon av regional utviklingsplan 
2040. Høring - regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF  

 SSHF gjennomførte ferieavvikling i uke 26-33 og alle medarbeidere som 
ønsket det har avviklet 3 eller 4 ukers ferie. 
Det vil bli gjennomført flere evalueringer for å sikre et godt grunnlag til neste 
år 

 Utfordringer ved drift av generell kirurgi ved SSF fra uke 34 

Saken vil bli redegjort for muntlig i styremøte. Stenging av generell kirurgi 
forlenges med 3 uker, hele høsten vil bli vurdert, mandat utarbeides og en 
arbeidsgruppe nedsettes bestående av fagfolk, tillitsvalgte og verneombud 

 Virksomhetsrapport juni og juli 2022  

Innspill: 

 Medarbeidere og ledere beskriver situasjon med stort arbeidspress i 
enkelte enheter – samtidig brukes mer lønnsressurser enn tidligere år 

 Bekymringer fra tillitasvalgte og verneombud meldt inn via dialogmøte 

 HAMUs hovedfokus; fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

 AML brudd, økt sykefravær, HMS avvik sees i sammenheng med  
sak 29-22 om situasjonsanalyse 

 Tillegg til oppdrag og bestilling 2022 

 Status SSHF – Lederutvikling og lederopplæring 
Stor satsing på lederutvikling denne høsten 

 
Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering og HAMU 
følger opp at det jobbes systematisk for at det sikres et godt og forsvarlig 
arbeidsmiljø. 
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27/22 

 

 

Ressurser i verne tjenesten v/HVO Jarle Christiansen 
Organisasjonsdirektør Nina Føreland deltok på saken. 
 
Bakgrunn for saken: 
Hovedverneombudenes frikjøp har de siste 20-årene stått stille. Det oppleves flere 
og flere samtidskonflikter, og kontinuerlig samvittighetsutfordringer, samt 
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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

tilnærmet umulig å drive god verneombudsutvikling. Organisasjonen har blitt 
større, mer kompleks, med store bygge og omstillingsprosesser, spredt geografi 
og ned-tak av stillinger i tiden som kommer. 
Hovedverneombudene er med nåværende frikjøp svært sårbare når det kommer 
til for eksempel sykefravær, barselfravær og total arbeidsmengde, noe som har 
blitt synlig siste året, spesielt. Kontinuiteten i vernetjenesten på Foretak og 
Klinikknivå spesielt, blir nærmest umulig å vedlikeholde med to 100% frikjøpte, 
dersom det ene Hovedverneombudet blir fraværende 
 
Vedtak:  
Verneombudene har en særskilt rolle i forhold til å skulle ivareta arbeidstakernes 
interesse i saker som angår arbeidsmiljøet.  
HAMU anerkjenner at vernetjenesten i SSHF må styrkes.  

28/22  Rutiner for samarbeid med vektertjenesten - oppfølgingssak 
Leder for vektertjenesten Pål Fredrik Lund redegjorde for saken. 
I forrige møte i HAMU kom det opp en sak om at Arendal har meldt flere avvik fra 
somatikken som handler om utagerende pasienter, hvor de opplever dette svært 
krevende og håndtere. 

HAMU ønsket tilbakemelding på hvilke rutiner som foreligger for samarbeid med 
vekterne i slike tilfeller. 

 

Konklusjon: 
Vektertjenesten registrerer flere henvendelser vedrørende utagerende pasienter i 
somatikken og et økt behov for fastvakter. HAMU merker seg at det er iverksatt 
tiltak som e- læringskurs og at der foreligger tanker om nærmere samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner. HAMU minner igjen om viktigheten av å gjennomføre 
risikovurderinger innenfor vold og trusler og god informasjon til nyansatte om 
vekters rolle og bistand i disse situasjonene.  
HAMU vil gå i dialog med Arbeidsmiljøutvalgene lokalt med forespørsel om hva de 
trenger for å følge opp dette temaet på en god måte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 

29/22 Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF  
Personalsjef Anne Grethe Vhile presenterte oppdaterte tall for utviklingen i 
sykefravær, AML-brudd og HMS hendelser i perioden fra siste møte. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Konklusjon: 
HAMU ser med bekymring på de ansattes arbeidssituasjon i perioden. 
Sykefraværet var ved inngangen til sommerferien høyt, og høyt korttidsfravær var 
merkbart på flere avdelinger. Dette har resultert i flere AML brudd. HMS hendelser 
vedrørende mangel på personell og arbeidsbelastning var særlig høyt i perioden 
før foretaket gikk ut i beredskap.  
HAMU vil arrangere et eget møte hvor en ser nærmere på statistikk grunnlaget 
sammen med representanter fra arbeidsmiljøutvalgene lokalt for å sikre 
erfaringsoverføring mellom klinikkene og vurdere veien videre.  
HAMU vil gi honnør til ledere som i sommer har gjort mye for å sikre at der er 
tilstrekkelig med kompetente medarbeidere på jobb til enhver tid.  
HAMU understreker det gode samarbeidet mellom avdelinger, enheter og 
lokasjoner som vi ser har hatt betydning for å dekke opp når det har vært behov 
for det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 
 
 
 
 
 
 

30/22 Arbeidsmiljøprisen 2022 
Kriterier for tildeling – revidering av skjema? 
Det ble ikke tid til behandling av saken. 
 
Medlemmene i HAMU gir tilbakemelding til sekretær dersom de har innspill til 
søknadsskjema innen fredag 2. september 2022. 
Søknadsfrist for innmelding av kandidater settes til 1. oktober 2022. 

 

31/22 Sak fra HAMU 13.06.2022 Vernerunder – gjennomgang 

 Det ble ikke tid til behandling av saken, saken utsettes til neste møte. 
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