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Til stede  Nina Mevold  
 Nina Føreland, vara for Anne Grethe Vhile 

Jorunn Sandvik, ØNH 
Joyce Pigao, vara for Siri Tønnessen, MSK 
Merethe Krogstad Hoel 
Grethe Dølbakken, FTV NSF 

 Tor Erik Kaalaas, HVO 
 Jarle Christiansen, HVO 

Frank Olav Arnesen, vara for Frank Hansen, BHT 
Forfall:   Anne Grethe Vhile, Siri Tønnessen, Frank Hansen 
Referent:  Kirsten Lund Løkling 
 
Kopi:   Varamedlemmer HAMU, Styret, Foretaksledelsen, Intranett, P360 
Dato:   22. februar 2023 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

02/23 Innkalling/saksliste godkjent. 
Protokoll fra 12.12.22 og 16.01. 2023 godkjent. 

 
 

03/23 HAMU-relaterte styresaker 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 27.2.2023: 
Saker under «Orientering ved administrerende direktør: 

o Status generell kirurgi SSF  
o Kort om Helsepersonellkommisjonens utredning  
o Oppsummering fra ledelsens gjennomgang  
o Utredninger UP2040  
o Prosjekt framtidig kjøkkendrift  

Innspill: 

 Vedrørende sak om Kirurgi SSF: viktig avklaring i forhold til dato 31.3.23 som 
er frist for foretaksledelsen vurdering av status, et arbeid som må gjøres før 
sommerferien. Bekymring blant ansatte i SSF om det er gjort nok for å sikre 
rekruttering og framtidig drift. HAMU har forståelse for de ansattes situasjon 
og ønsker å bidra til å støtte opp. HAMU ønsker å rette en henvendelse til 
AMU SSF for å sjekke ut om det er behov for hjelp eller bidrag i arbeidet. 

 
Øvrige saker: 

 Oppfølging Konsernrevisjonen rapport 8/2022: Kompetansestyring SSHF  

 Årlig melding 2022  

 Virksomhetsrapport desember 2022 og januar 2023  

 Spesialiserte sentre – flytting av slagsenger fra SSA til SSK 

 Leieavtale for lokaler til ambulansetjenesten i Farsund  

 Oppfølging av rot årsaksanalyse om ledelse og organisering 

 Status strategi 2021-2024  
Innspill: 

 Høyt korttidsfravær - symptom på stor arbeidsbelastning og slitenhet 
Viktig med fokus på de konsekvensene det medfører 

 Sykefravær økende også for yrkesgrupper som er mindre synlige på 
sykehuset som renholdere og portører. Alle grupper må verdsettes 

 Rotårsaksanalysen, peker på områder som må følges opp, for eksempel 
gjentatte lederskifter. Viktig å ivareta ledere på en god måte.  
 

Konklusjon: 
HAMU tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. HAMU følger 
med på det arbeidet som gjøres for å sikre gode prosesser og uttrykke støtte til 
ansatte. 
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HMS relaterte tilsynssaker jfr. fast tema – iflg. årshjul  
Frank Olav Aagesen fra BHT orienterte om oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet 
i 2022. Sakene krever mye oppfølgingsarbeid. Nye frister for oppfølging er 1.3. 23 
Det vises til vedlagte presentasjon.  
Innspill: 

 Viktig at det legges vekt på læringseffekten av tilsyn og deling av erfaringer, 
også for andre enheter og avdelinger enn de som har hatt tilsyn 

 Tilsynsdokumenter må bli levende dokumenter som blir etterfulgt i daglig drift 

 Tilsynssaker er fast punkt på årshjul i AMUene, og HAMU henstiller til å 
fokusere på læringseffektene etter tilsyn 

 Organisasjonsdirektøren har avtale med Arbeidstilsynet om oppfølgingsmøte 
våren 2023 med tema oppfølging og læringseffekter 

 
Konklusjon: 
HAMU følger opp saken med organisasjonsdirektøren for videreformidling av 
informasjon ut til AMUene etter oppfølgingsmøte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina Føreland 
 

 
 
Arbeidsutvalget 

04/23 

 

 

Situasjonsanalyse SSHF – desember, januar, februar 2022/ 2023 
Nina Føreland hadde en gjennomgang av de viktigste tallene vedrørende 
sykefravær, AML brudd, overtid, HMS hendelser samt evalueringsundersøkelsen 
for nyansatte.  
Det vises til vedlagte presentasjon. 
Innspill: 

 Sykefraværet er i januar 23 svært høyt, korttidsfraværet noe redusert, 
viktig å følge med på utviklingen 
Ønsker fokus på om det er sosial trygghet i enhetene for å krysse av om 
fravær er jobbrelatert 

 SSHF har mange AML brudd – mange kunne vært unngått hvis avtale hadde 
vært inngått 

 HAMU og arbeidsgiver må følge med på oversiktene og kartlegge årsakene 
for å sikre forsvarlig arbeidstidsordninger  

 Overtid – må se nærmere på tiltak for å redusere omfanget 

 HMS hendelser – god meldekultur jevnt over, noen avdelinger utmerker seg 
særlig positivt. Viktig å oppfordre til god meldekultur i alle klinikker. 

 De fleste nyansatte er fornøyd med hvordan de har blitt tatt imot. Mange 
nyansatte oppgir at de ikke har hatt forventningssamtaler, dette vil bli fulgt opp 
i foretaksledelsen 

 
Konklusjon: 
HAMU ber de klinikkvise arbeidsmiljøutvalgene følge opp de områdene som er 
skissert i presentasjonen. 
HAMU følger opp med ny sak om situasjonsanalyse hvert kvartal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina Føreland 
 
 
 
Arbeidsutvalget 
 
 

05/23 

 

Gjennomgang av HAMU årshjul 

 Temasaker for 2023 
o Inkluderende arbeidsliv/heltidspolitikk 
o Likestilt arbeidsliv  

 Situasjonsanalyse – kvartalsvis presentasjon 
12. juni 
9.oktober  11. desember 
 

 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget/  
A G Vhile 
 

06/23 Digitalisering av gjensidig lederavtale (GLA) i dialogmodulen i 
kompetanseportalen  
Charlotte Ausland fra Organisasjonsavdelingen informerte om endringer som har 
blitt gjort med lederavtalene fra papirbaserte skjema til digitalisert 
lederoppfølgingsskjema som skal følges opp via kompetanseportalen. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
Innspill: 

 Det har kommet positive tilbakemeldinger fra klinikkene om endringene 

 Det vil fortsatt være mulig å gjøre endringer i modulene  
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07/23 Mandat Spesialiserte sentre SSHF UP 2040  
Per Qvarnstrøm ga en kort beskrivelse av bakgrunnen for saken, kriterier for valg 
av områder for utredning, modeller og forventede gevinster. 
 
Konklusjon: 
HAMU hadde ingen innspill i til mandatet. 
 

 Mandat Utredning arbeidsmiljø SSHF UP 2040 
Nina Føreland ga en kort beskrivelse av mandat for utredning arbeidsmiljø. 
Mandatet er allerede diskutert med tillitsvalgte i ulike sammenhenger og 
tilbakemeldinger gitt. 
 
Konklusjon: 
HAMU hadde ingen innspill i til mandatet. 
 

 

08/23 Årsrapport for varslingssaker  
Kristin Hagen Aarsland fra HR utvikling presenterte årsrapporten og ønsket 
innspill fra HAMU. 
 
Innspill: 

 Fint at det er god kjennskap til varslingsordningen 

 Det kan være vanskelig å vurdere hva som er en varslingssak – mange saker 
kan være i en gråsone. God informasjon om varslingsutvalget og saker er 
viktig 

 Egen side på Intranett med info – med lenke til skjema for å kunne varsle om 
kritikkverdige forhold 

 Veldig gode evalueringspunkter. Å ha et varslingsutvalg har gitt mange gode 
signaler.  

 Saksbehandlingstiden kan bli lang – viktig å følge opp i evalueringen i 2023 

 Sikre at retningslinjen for varslingssaker blir en del av lederopplæringen i 
SSHF 
 

Konklusjon: 
HAMU ønsker å følge opp saken etter evalueringen i 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 

 

 Eventuelt: 

 Evaluering av HAMU møte 
o Godt gjennomført møteledelse 
o Tidsplan overholdt 

 

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

Årshjul oppdatert 

pr 25.01. 2022.ppt
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


