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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

41/22 Innkalling/saksliste godkjent. 
Protokoll fra 7.11. 2022 godkjent. 

 
 

42/22L HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 15.12. 2022: 

 Orientering ved administrerende direktør, saken har orientering om 
følgende: 
o Utredninger Utviklingsplan 2040 

To utredningsområder (spesialiserte sentre og arbeidsmiljø) har startet 
opp, og styret får utfyllende sak om utredningene i februar styremøte. 

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

o Samling av radiologisk avdeling på tvers av SSK og SSF 
o Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern for voksne 
o Utredning organisering og kompetanse – spiseforstyrrelser 

Arbeidsgruppens anbefaling om tjenestens organisering og behov for 
kompetanseheving overlevert og sendt på høring 

 Budsjett SSHF 2023 

 
Innspill i møte:  

 Utredningen om arbeidsmiljø har særlig interesse for HAMU, bør følges opp i 
hvert møte framover. Hovedfokus for HAMU er å sikre forsvarlig arbeidsmiljø 

 Utredningsarbeidet om arbeidsmiljø henger nøye sammen med sak i HAMU 
om situasjonsanalyse som HAMU har hatt spesielt fokus på i 2022, og som vil 
bli fulgt opp videre i 2023 

 Små sårbare arbeidsmiljø/alenespesialister bør sees i sammenheng med 
utredning om spesialiserte sentre – viktig å komme problemstillingen i 
forkjøpet for å sikre bemanning 

 Spørsmål stilles vedrørende budsjettering i 2023 på bakgrunn av 2022 med 
høyt sykefravær, betydelig bruk av overtid og uforutsette vakter 

 Lederutviklingsprogrammer får en viktig rolle framover 
 

Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
HAMU ønsker å ha et spesielt fokus på det utredningsarbeidet etter Utviklingsplan 
2040 som nå er startet opp vedrørende utredning av spesialiserte sentre og 
arbeidsmiljø under ledelse av Per Qvarnstrøm og Anne Grethe Vhile. HAMU 
understreker viktigheten av å sikre forsvarlige arbeidsmiljø, og retter et spesielt 
fokus på små sårbare arbeidsmiljø. 

. 
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43/22 Arbeidsmiljøprisen 2022 
Arbeidsutvalget har i denne saken bestått av:  
Anne Grethe Vhile, Grethe Dølbakken, Merethe Krogstad Hoel  
Tor Erik Kaalaas, Jarle Christiansen og Kirsten Lund Løkling. 
 
Arbeidsutvalget har i år mottatt hele 18 kandidater til prisen. Kandidatene 
representerer og viser et stort mangfold i arbeidsmiljøet, og at det jobbes veldig 
godt med systematisk HMS-arbeid i organisasjonen. 
 
Vedtak: 
HAMU besluttet hvem som får tildelt arbeidsmiljøprisen for 2022. 
Beslutningen blir offentliggjort ved overrekkelse av prisen under styremøte 15. 
desember 2022. 
Årets kandidater og vinner vil bli presentert på Intranett etter styremøte. 
 

 

44/22 

 

 

Situasjonsanalyse – inkludert utvikling i sykefravær SSHF  
Presentasjon av sykefravær, tiltak, AML-brudd, HMS-hendelser samt resultater fra 
spørreundersøkelse/sluttundersøkelse 
Anne Grethe Vhile presenterte tall fra oktober og november,  
det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill i møte: 

 Sykefraværet har økt på mange områder i forhold til SSHFs mål på 6,5% 

 Viktig å minne avdelingene om de tilbudene for oppfølging som virker, burde 
dette følges opp via AMUene hvor BHT er representert? 

 AML brudd – betydelig nedgang i november 

 Overtid – stor økning fra 2021, bør man se på hvordan overtidsvakter 
fordeles? 

 HMS hendelser, en bør følge ekstra med på økningen i saker knyttet til vold 
og trusler 

 Satsing på arbeidsmiljø 2023 
Tallmaterialet i situasjonsanalysen kan ha betydning i forhold til valg av 
områder for utredning. 

 
Konklusjon: 
Analysen er ikke ferdig utviklet, det kunne vært gjort mer innenfor områdene. Det 
er skissert satningsområder for 2023 innenfor en del av områdene, og disse ble 
diskutert i møte.  
HAMU ber de klinikkvise arbeidsmiljøutvalgene følge opp de områdene som er 
skissert i presentasjonen. 
HAMU ønsker å sette opp sak om Situasjonsanalysen to ganger pr halvår i 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45/22  

 

Likestilt arbeidsliv - presentasjon av status 
Saken utsatt. 

 

46/22 Oppsummering og evaluering 2022  
Leder for HAMU i 2022 Merethe Krogstad Hoel oppsummerte de viktigste 
erfaringene fra årets møter. 
For å ha et velfungerende HAMU, er det viktig med en god administrativ støtte.  
Det har vært mange gode diskusjoner om HAMU-relaterte saker, men noen 
ganger vanskelig å skille diskusjonene fra dialogmøtene i forkant. 
Prioritering av situasjonsanalysene i 2022 har vært veldig verdifulle, mer 
kunnskapsbasert og lettere å følge opp. 
Det har til tider vært vanskelig å holde tidsskjema, en viktig forutsetning er at alle 
er godt forberedt til møtene. Arbeidsgiverrepresentanter har noen ganger vært 
fraværende, det understrekes at særlig administrerende direktørs tilstedeværelse 
er viktig for diskusjonen og behandlingen av saker. 
Alle medlemmene i HAMU har vært gode til å støtte opp i møtene, og gruppa har 
fungert godt sammen.  
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47/22 Vernerunder 2022 v/hovedverneombud Tor Erik Kaalaas 
Oppfølging av sak 11/22 hvor hovedverneombudene oppsummerte fokusområder 
for årets vernerunder: 

 Generell slitenhet hos ansatte på tvers av klinikker 

 Pandemien i et arbeidsmiljøfokus 

 Effekt av hjemmekontor /psykososialt arbeidsmiljø 

 Høyt sykefravær – med fokus på ansatte som har fått ekstra oppgaver 

 Vold, trusler og trakassering - videreføre fokus fra 2020 og 2021 
 
Hva er gjort; 

 Fokusområder tatt opp i VO samlinger i mars og oktober  

 Snakket om i innhopp PTV møter NSF og Fagforbundet  

o Og tatt opp i sammenheng med meldekultur/EK ovenfor VO/PTV 

 Fokusert på i kontakt med ledere – spesielt etter tilsyn Arbeidstilsynet 

o Arbeidspress 

o Psykososialt arbeidsmiljø 

o Vold, trusler og traumatiske opplevelser 

 Funn manuell gjennomgang Kvalitetsportalen 

o Mangler noen VR+FB 

o Svært variabel praksis på hvor man lagrer, hva man laster opp, tiltak, 

mange tiltak/planer blir stående «åpne» hele året. 

o Mangler Kartlegging vold/trusler + Forsvarlighetsvurderinger av 

arb.tids ordninger nesten over hele linja 

 Evt. ikke dokumentert eller vanskelig å finne. 

 Det jobbes med funksjon i Kvalitetsportalen som gjør Vernerunden digital 

o Kost ca. 5000,- + informasjon/utrulling i HF’et 

 Se eget vedlegg 

Forslag/fokus i 2023 

 HAMU ber AMU’ene om å fokusere på at ledere gjennomfører Vernerundene 

og Forbedringsundersøkelsen jf. interne retningslinjer – EK -i 2023 

 Arbeidspress 

 Vold, trusler og traumatiske opplevelser 

 

 Eventuelt: 

 Juletrefest 
Det var enighet i HAMU om at fagforeningene og hovedverneombudene 
arrangerer juletrefest for ansatte og barn/barnebarn.  
Midler er avsatt i forbindelse med tildeling av «Velferdsmidler 2022» 

 

 Evaluering av HAMU møte 
o godt ledet, tid til gode diskusjoner 

 

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

Årshjul oppdatert 

pr 25.01. 2022.ppt
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


