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Sak nr.
01/18

Sak/vedtak
Godkjenning av innkalling
Godkjent
Arbeidstakersiden overtar som leder av HAMU fra neste møte.
Ny leder blir hovedverneombud Martin S Kjelsaas.
HAMU bemerker at det er av betydning at øverste ledelse er representert på hvert møte.

02/18

Gjennomgang KLP - utvikling i avgangsalder ved SSHF
Vedtak:
HAMU tar orienteringen fra KLP til etterretning. HAMU merker seg at SSHF har lavest
uføreandel i HSØ og færre med høyere uføregrad. HAMU imøteser oppdatert tallmateriale
når det foreligger og vil se dette i sammenheng med sykefraværsutvikling.
Vedlegg: Presentasjon fra KLP

03/18

Likestilt arbeidsliv – policydokument for SSHF
Vedtak:
HAMU gir sin tilslutning til policydokumentet. Det defineres forbedringstiltak på fire av
innsatsområdene.
HAMU understreker det ansvar alle medarbeidere i SSHF har gjennom holdninger, adferd
og kommunikasjon, for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass.
Innspill til temasak: Vold og trusler mot helsepersonell.

04/18

Høring – utviklingsplan 2035
Vedtak:
Punkter i høringsuttalelsen fra HAMU ble gjennomgått og diskutert.
Dette handlet i stor grad om betydningen av et godt arbeidsmiljø, sammenhengen
mellom HMS og pasientsikkerhet, og medarbeidere som en viktig ressurs.
Utkast til høringsuttalelse sendes ut til medlemmer av HAMU.

05/18

HAMU-aktuelle styresaker:

Postadresse
Sørlandet sykehus HF
Organisasjonsavdelingen
Postboks 416
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Eg
4615 Kristiansand

Telefon
+47 38 07 44 00
Telefaks
Bankkonto
8601.72.47478

Administrasjonsadresse
Sørlandet sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand
Telefon
03738

Foretaksregisteret
NO 983 975 240 MVA
Hjemmeside
www.sshf.no
e-post
postmottak@sshf.no

Sørlandet sykehus HF
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Sak/vedtak
020-2018 Oppdrag og bestilling:
• Reduksjon av bruk av tvang
HAMU poengterer betydningen av de ansattes sikkerhet og vil fortsatt ha fokus på vold
og trusler, herunder konsekvenser ved reduksjon i bruk av tvang.
HAMU ønsker at klinikkdirektør fra KPH legger fram betraktninger knyttet til dette i
HAMU
021-2018 Virksomhetsrapport januar 2018:
• Overbelegg over tid
HAMU bemerker at overbelegg over tid på aktuelle poster sliter på personalet
HAMU oppfordrer sykehusledelsen til å sette ytterligere fokus på denne
problemstillingen, og vurdere konkrete tiltak
023-2018 Orientering ved styreleder:
• Styresak om fødetilbudet i Kristiansand:
HAMU viser til uriktige opplysninger i styresak om fødetilbud. HAMU understreker
betydningen av at opplysninger må være kvalitetssikret før de legges fram som
offentlige styrepapirer

06/18

Tertialrapportering HMS indikatorer
Det ble ikke tid til denne saken. Saken tas opp i neste HAMU.

07/18

Arbeidsmiljøprisen 2017 - Trivselsklubben ved Kristiansand ambulansestasjon
Ambulansearbeiderne Christian Aaskov og Jannice Sodefjed presenterte hvordan vinneren av
arbeidsmiljøprisen for 2017 – Trivselsklubben, jobber med arbeidsmiljøet.

08/18

Status på innføring av nytt avviksrapporterings-verktøy i SSHF
Rådgiver Per Gunnar Waldal i Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet informerte om status for
innføring av nytt avviksrapportverktøy.
Vedtak:
HAMU tar orienteringen til etterretning. Framdriften avventes.
Vedlegg: Presentasjonen prosjekt DFS Dokument- og forbedringssystem

