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32/22 Innkalling/saksliste godkjent. 
Protokoll fra 29.08. 2022 godkjent. 

 
 

33/22 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 6.10. 2022: 

 Stengning av øyeblikkelig hjelp, generell kirurgi og traumemottak SSF 

 Virksomhetsrapport for august med tertialrapportering 
Sparetiltak – «hverdagsøkonomi» 
Fra 1. oktober til 1. mars gjennomfører SSHF et tidsavgrenset kostnadskutt 
der alles innsats vil hjelpe. Vi jobber med økonomi på flere områder: 
Klinikkene og stabene jobber med sine tiltak, og i høst starter vi med 
utredningene (som spesialiserte sentre) som vil kunne gi god kvalitet og større 
økonomiske gevinster. Kvalitet og pasientsikkerhet skal opprettholdes. 

 Orientering v/ administrerende direktør 
o Sommerferien 2022 og forberedelser sommeren 2023 
o Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avd. SSK og 

Kirurgisk avdeling SSF 
o Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle og beholde 
o Funksjonsutredning KPHs fremtidig virksomhet i Listerregionen 
o Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser PSA, SSA 

 
Innspill i møte: 

 Meldekultur, minne om å melde en sak som HMS hendelse der det er aktuelt 

 Vedrørende plan for utdanne, rekruttere, utvikle og beholde: 
Lansering av nasjonal forskningsrapport «Seniorer i sykehussektoren – 
hvordan beholde seniorene og deres kompetanse» er lansert.  
SSHF har deltatt i arbeidsgruppe sammen med Vestre Viken, Senter for 
Seniorpolitikk (SSP), KLP og Spekter. Rapporten underbygger mye som 
allerede er kjent i helseforetakene. Det er planlagt en prosess i foretaket for å 
følge opp anbefalinger i rapporten. 
 

Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. HAMU 
henstiller til at berørte ansatte følges godt opp i aktuelle prosesser for å sikre 
kompetanse, god planlegging og gode prosesser. 
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Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF v/A G Vhile 
Saken settes som fast punkt på agendaen gjennom 2022.  
Presentasjon av sykefravær, tiltak, AML-brudd, HMS-hendelser samt resultater fra 
spørreundersøkelse/sluttundersøkelse vil bli lagt fram i møte. 
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God mottagelse av nye medarbeidere er viktig. Evalueringsundersøkelsen viser at 
medarbeidere i SSHF gjør en god jobb ved mottak av nye medarbeidere. Selv i de 
mest travle tidene rapporterer nye medarbeidere at de opplever seg godt inkludert 
i arbeidsmiljøet. 
HAMU oppfordrer avdelinger og enheter til å bruke  fadderordning ved 
nyansettelse og oppfordrer ledere til å sette av tid til forventingssamtale med 
nyansatte.  
   
HAMU minner om muligheten for å registrere et avvik som en HMS hendelse i 
tillegg til en pasienthendelse. Per i dag må en bruke ulike søkealternativer for å 
finne saker som burde vært kategorisert som en HMS hendelse. HAMU ønsker et 
system for overordnet gjennomgang av HMS hendelser for å sikre 
erfaringsoverføring mellom enheter/ avdelinger og lokasjoner. 
 
HAMU merker seg at enkelte avdelinger har et særlig høyt sykefravær, AML brudd 
og dertil kostnader knyttet til overtid og uforutsette vakter. Det bør gjennomføres 
en analyse for å finne ut om sykefraværet er arbeidsrelatert eller ikke. 
 
HAMU registrerer at antall HMS hendelser som omhandler arbeidsbelastning og 
stress har gått noe ned siden forrige periode, men det er fremdeles behov for å 
følge med på utviklingen. SSHF må sette fokus på forsvarlighetsvurderinger av 
arbeidstidsordninger og benytte aktuelle arenaer for informasjon og 
kompetanseheving på området.  
 
HAMU mener vi i neste møte må ha en dialog vedrørende strategi for å redusere 
korttidsfraværet og AML brudd. HAMU etterspør bistand fra HR i dette arbeidet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A G Vhile 

35/22  Sak fra HAMU utsatt fra møte 29. 8. 2022 v/HVO Tor Erik Kaalaas 

 Vernerunder – gjennomgang 
En av Hovedverneombudets oppgaver i HAMU er å orientere om stauts for 
vernerundene. I HVO’s arbeid med dette, oppdages det forskjellig praksis i 
opprettelse av dokumentasjon og det er svært utfordrende å få oversikt over 
gjennomførte vernerunder. 
 
Vedtak: 
HAMU mener det er viktig å strømlinje- forme hvordan vernerundene i SSHF 
gjennomføres og dokumenteres, for å styrke det systematiske HMS arbeidet i 
foretaket. HAMU støtter forslaget om å undersøke mulighet og gjøre et 
kostnadsoverslag for anskaffelse av modul i Kvalitetsportalen som gjør det mulig å 
ta ut samtidsrapporter på utførte vernerunder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T E Kaalaas 
 
 

 Eventuelt: 

 Søknad om midler til «julekalender» - se vedlegg 
Det ble fremlagt en søknad om midler til å lage en felles julekalender i SSHF. 
HAMU har ikke midler til finansiering. Avdelingssjef ØNH vil følge opp saken og se 
på muligheter for hvordan en eventuelt kan skaffe midler via andre kanaler da 
konseptet og ideen var veldig bra. 
 

 Evaluering av HAMU møte 

 Påminnelse om saker som skal opp i neste HAMU 
Se vedlagte årshjul 

Årshjul oppdatert 

pr 25.01. 2022.ppt
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