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Protokoll - Hovedarbeidsmiljøutvalget 25. februar 2015

_

Tilstede:

Anne Grethe Vhile, personalsjef - leder av HAMU
Jan-Roger Olsen, administrerende direktør
Vegard Øksendal Haaland, avd. leder PSA
Bjørg Nikolaisen, FTV
Bente Liv Hagen, NSF (varamedlem)
Øyvind Rosenvinge HVO
Randi Torjussen HVO

Kopi til:

Hovedarbeidsmiljøutvalget - varamedlemmer
Foretakstillitsvalgte
Personal og Arbeidsmiljø
Kåre Smith Heggland

Forfall:

Torill Skaiaa Førsund HTV
Siv Osterman, ass. klinikksjef Kirurgisk klinikk
Bjørn Martens, HMS-rådgiver, Personal og Arbeidsmiljø

Referent

Astrid Heggernes, rådgiver, Personal og Arbeidsmiljø

Sak nr 12/15

Godkjenning av saksliste. Godkjent

Sak nr 13/15

Godkjenning av protokoll fra 04.02.2015 Godkjent

Sak nr 14/15

Sykefraværet for 2014 v/Trond Seland
Vedtak: HAMU ser at det jobbes godt og aktivt med å redusere
sykefravær/øke nærværet, og gir honnør til arbeidet som gjøres i
avdelingene.

Sak nr 15/15

Hvordan jobbe for å redusere sykefravær? Elin L. Østerberg, Kir 3A, SSK
forteller om hvordan hun har jobbet
Vedtak: HAMU takker for en interessant gjennomgang og gir honnør til
det gode og systematiske arbeidet som er gjennomført i enheten over tid.
Det er på det rene at leders tilrettelegging for hyppig dialog med ansatte,
bruk av eksiterende systemer som for eksempel MU, bruk av virkemidler
fra NAV og iverksettelse av aktuelle tiltak, har gitt resultat.

Sak nr 16/15

HAMU-aktuelle styresaker v/Jan Roger Olsen
Bemanningsreduksjon i Barne- og ungdomsavdelingen.
Vedtak: HAMU viser til gjeldende retningslinjer for omstilling og ser at
disse følges i kommende prosess. Videre er det positivt at brukerne er
involvert i prosessen.

Sak nr 17/15

Presentasjon/gjennomgang av HAMU’s årshjul v/Anne Grethe Vhile
Vedtak: Årshjulet korrigeres fortløpende. Iflg. årshjulet er første temasak
på møtet i april. Innspill om tema sendes sekretær for HAMU i forkant av
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neste møte.
Sak nr 07/15
Utsatt sak
Sak nr 18/15

Sak nr 19/15

Avtaler om plan for bistand fra BHT til klinikkene
Orientering v/Anne Grethe Vhile
Utsettes til neste møte (pga tidsmangel)
Treningssenter på SSHF. Infosak v/Gunnar Hall Skavoll
HAMU ser positivt på at det planlegges for fortsatt treningsmuligheter for
pasienter og ansatte
Sikkerhet i sykehus. Informasjon og innspill v/Øyvind Grimestad (se
vedlegg)
Gjennomgang av det pågående arbeidet med sikkerhet i sykehus i
HelseSørØst. Arbeidet kom i gang etter initiativ fra SSHF.
Sikringsrisikoanalyse skal gjøres på konkrete sengeposter i SSA, SSK og
SSF for å vurdere sårbarheten.
Vedtak: HAMU ser positivt på at det utarbeides veileder, med tanke på
sikkerhet i sykehus. HAMU stiller spørsmål ved manglende involvering
av KPH og anbefaler deltakelse videre i prosjektet. HAMU ønsker også å
bli involvert senere i prosessen.

Sak nr 20/15

Eventuelt:
HVO Randi Torjussen tok initiativ til tettere oppfølging av måltall til
HSØ vedr. deltakelse i oppfølging etter MU. Dette tas opp som egen sak i
HAMU i løpet av våren. Forberedes av Personal og Arbeidsmiljø.
HAMU-medlemmer ønsker at lenke til styrepapirene følger sakslista til
HAMU
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