
 

 

 HAMU 
  

 

Protokoll - foreløpig 

Postadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Besøksadresse 
Eg 

Telefon 
+47 38 07 44 00 

Administrasjonsadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Foretaksregisteret 
NO 983 975 240 MVA 

Fagavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks 
  

Postboks 416 
4604 Kristiansand 

Hjemmeside  
www.sshf.no Postboks 416   

4604 Kristiansand   Bankkonto Telefon e-post 
  1503.27.07405 03738 postmottak@sshf.no 

 

Til stede  Nina Mevold  
 Anne Grethe Vhile 

Jorunn Sandvik, ØNH 
Siri Tønnessen, MSK 
Finn Otto Fjellestad – vikar for Merethe Krogstad Hoel 
Grethe Dølbakken, FTV NSF 

 Tor Erik Kaalaas, HVO 
 Jarle Christiansen, HVO 

Frank Hansen, BHT 
Forfall:   Merethe Krogstad Hoel 
Referent:  Kirsten Lund Løkling 
 
Kopi:   Varamedlemmer HAMU, Styret, Foretaksledelsen, Intranett, P360 
Dato:   Mandag 7. november 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

36/22 Innkalling/saksliste godkjent. 
Protokoll fra 3.10. 2022 godkjent. 

 
 

37/22 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 9.11. 2022: 

 Spesialisert enhet C, PSA Arendal – status  

 Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i Arendal 4. 
mars 2021  

 Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging 
av traume og ø-hjelp kirurgi  

 Akuttbygg – valg av konsept  

 Virksomhetsrapport og budsjettforutsetninger 2023  

 
Innspill i møte: 

 Rapport om påkjøringsulykke, saken følges opp av leder og annet 
støttepersonell.  

Det vil bli jobbet med en prosedyre som vil omhandle arbeidsgivers 
omsorgsplikt.  

 Akuttbygg – alternativ 3B vurderes som det beste alternativet samlet sett, er 
beste modell også for drift og fleksibilitet 

 Virksomhetsrapport/budsjett 
o Fortsatt høyt sykefravær, symptomer på slitne ansatte 
o HAMU bør være spesielt opptatt av HMS og arbeidsmiljø. SSHF bør 

jobbe videre med å se HMS i sammenheng med pasientsikkerhet og 
kvalitet og hente erfaringer fra for eksempel OUS. 

o Det er fortsatt noe å tjene på bedre logistikk og samarbeid. Det er 
potensiale for å utnytte dette mulighetsrommet også for små 
forbedringstiltak. Mange gode forslag kommer opp fra medarbeidere i 
avviksmeldinger – dette bør følges opp 

o Det er viktig å ha fokus på det som går bra. Det er mye som er bra i SSHF, 
mye godt samarbeid og god pasientbehandling. Det vises til prosjekt «Råbra» 
ved OUS som går ut på å melde ønskede hendelser, se hverandre og alt det 
positive kolleger gjør.  
 

Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering og ber HR 
følge opp arbeidet med prosedyre for arbeidsgivers omsorgsplikt.  HAMU ønsker 
en gjennomgang i neste møte av prosjekt «Råbra»  
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A G Vhile 
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38/22 

 

 

Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF  
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. 
 
Anne Grethe Vhile presenterte tall fra september til oktober. Det vises til vedlagte 
presentasjon. 
HAMU ønsket i dette møte å ha en dialog om strategi for å redusere 
korttidsfraværet og AML brudd.  
 
Innspill i møte: 

 Mange AML-brudd kunne vært unngått ved å avtale /registrere disposisjoner 
med tillitsvalgte. Viktig å analysere årsaker til brudd og jobbe strategisk med å 
redusere AML brudd. 

 Viktig å følge opp høy arbeidsbelastning/slitenhet/tidlig pensjon.  Det er store 
utgifter for sykehuset knyttet til AFP. Hva skal til for å få ansatte til å stå lenger 
i jobb? 

 Noen yrkesgrupper på sykehuset er mer utsatt, det må være fokus på hva 
sykehuset kan tilby disse yrkesgruppene for at de skal kunne stå lengre i jobb. 

 HAMU ønsker en strategi for å redusere korttidsfraværet og AML brudd. Må 
se på overgang mellom vakter/hviletid, turnusplaner  

 Helsefremmende turnus/forsvarlig arbeidsmiljø - ansatte/TV og ledere må stå 
sammen om å planlegge arbeidstid 

 Bør fortsette å utvikle tallmaterialet/ indikatorer for å få et godt verktøy for 
oppfølging.   

 Oppfølging bør ses i sammenheng med arbeidet som gjøres i regi av ARP 
prosjektet. 

 
Konklusjon: 
Det bør sees videre på sammenhengen mellom høy aktivitet og bruk av overtid, 
sykefravær bør ses opp mot årsverk og arbeidet som er påbegynt med AML brudd 
bør prioriteres videre. 
Livsfasegruppen jobber med forslag til tiltak fremkommet i rapport «Seniorer i 
arbeidslivet, hvordan beholde kompetansen lengre» Arbeidet vil bli lagt frem for 
HAMU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39/22  Sak i henhold til årshjul:  

 Årsbudsjett og økonomiplan for SSHF. HAMU må påse at midler til 
opplæring avsettes i budsjett/økonomiplan. 
Økonomidirektør Per Qvarnstrøm ga en kort orientering.  
Noen opplæringsmidler er sentralt styrt og øremerket i budsjett 2023. 
Klinikkene setter av midler til kurs, opplæring og reiser i sine budsjett. 
 
Det kom innspill på at der er bekymring for at dette er en post det i trange tider 
kan gå ut over først. Viktig i en kunnskapsbedrift å avsette midler til dette. 
 

 Info om ForBedring 2023  
Trond Seland orienterte om årets undersøkelse og tidsplan - se vedlagte 
presentasjon.  
Innspill: Burde SSHF jobbet videre med gode verktøy for oppfølging til hjelp 
for ledere? 
 

Konklusjon: 
o HAMU henstiller til at handlingsplaner fra 2022 avsluttes i Kvalitetsportalen før 

man starter på ny handlingsplan for 2023 
o Alle AMU oppfordres til å motivere ansatte til deltakelse i undersøkelsen 
o TV/VO oppfordres til å bruke sine kanaler  
o Ledere oppfordrer sine medarbeidere til å delta, og setter av tid til oppfølging 

av undersøkelsen allerede ved oppfordringen om å delta. 
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Oppfølging av sak 27/22 om vernetjenesten: 
HAMU anerkjenner at vernetjenesten i SSHF må styrkes. Saken tas opp i 
forbindelse med budsjett 2023.   
Nina Føreland informerte om at Organisasjonsavdelingen har lagt inn i 
budsjett 1,3 årsverk. Dette vi inngå i en felles diskusjon i den videre 
budsjettprosessen. 
Hovedverneombud vil bli informert når beslutning er fattet. 
 

40/22 Oppfølging av tidligere sak i HAMU «Bør helsepersonell bruke navneskilt med fullt 
navn?» Innspill fra informasjonssikkerhetsleder Geir Hovind. 
Anne Grethe Vhile orienterte om saken. 
Klinisk etikkomite (KEK) har hatt tema til diskusjon, og det pågår et arbeid i HSØ 
om tematikken. Det vil komme en tilbakemelding via HMS nettverket.  
HAMU anbefaler å avvente dette før det konkluderes i saken. 
 

 

 Eventuelt: 
 

 Evaluering av HAMU møte 

o godt møte, gode diskusjoner, tidsplan overholdt 
 

 Påminnelse om saker som skal opp i neste HAMU 

Se vedlagte årshjul 

Årshjul oppdatert 

pr 25.01. 2022.ppt
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


