
Årsrapport 2021 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)  Betanien Sykehus AS 
Etter Aml. § 7-2, sjette ledd skal arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 

virskomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapporten nedenfor er forelagt de 

tillitsvalgte til orientering i Informasjon, Drøfting -og Forhandlingsmøte (IDF) xx.xx.2021 

Fra AMU ved  Betanien Sykehus AS 

Formannsverv i perioden – Sykehus direktør Eli Birkhaug    

AMUs stemmeberettigede medlemmer:  

Arbeids-

giver: 

Eli Birkhaug (sykehus direktør) Pål Inge Sæbø (leder enhet somatisk helse), Silje Benedicte Vigsnæs 

(leder enhet psykisk helse), Frode Strøm (HR direktør).  

Verne-

tjeneste: 

Fredrikke Helle Skarnagel, Tove Jensen, Nina Misje 

Heggøy, Linda Monstad  

Vara: Kristin Fosheim, Britt Norunn 

Johnson 

Bedriftshelse

tjeneste 

Bedriftshelsetjenesten ved Avonova 

Antall 

møter: 

AMU har gjennomført fem møter i 2921, fire av disse er gjennomført på teams grunnet 

koronabestemmelser.  

Årsrapport 

utarbeidet 

av:  

Fredrikke Helle Skarnagel, HVO 
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Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2021  
AMU i Betanien sykehus AS har i 2021 behandlet 40 saker.  

Følgende saker har vært fast på dagsorden i alle møter: 

 Godkjenning av dagsorden 

 Informasjon fra arbeidsgiver, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste 

 Sykefravær i form av statistikk, håndtering og kulturendring.  BS har mål om 10% reduksjon i 

sykefravær på hver avdeling. Enkelte avdelinger har som tidligere gjennomgående høyt fravær, det er 

blitt tilbudt bistand fra NAV til disse avdelingen. Reduksjon i sykefravær i starten på året kan ha 

sammenheng med bruk av hjemmekontor. Det var uvanlig høyt sykefravær i sommermånedene, 

fraværet skyldes ikke arbeidet men at ansatte har blitt skadet i løpet av ferien.  

 AML brudd: Hyppigste bruddtypen er søndager på rad. Årsak er akutt sykdom. Det er flest brudd på 

sengepostene og det er sykepleiere som er ansattgruppen med flest brudd. AMU ber BS 

sammenligner AML- brudd med tilsvarende institusjoner for å få mer innsikt i 

forbedringsmulighetene. AML-brudd knyttet til sommerferieavvikling kan bedres med bedre 

planlegging. Det er behov for å planlegge turnus med jevn fordeling av 

medisinkompetanse/sykepleiere i sengepostene. 

 HMS avvik form av statistikk, avvikshåndtering, meldekultur og implementering av Netpower. AMU 

har fulgt ekstra med HMS avvik knyttet til vold og trusler. Det er meldt totalt 45  HMS avvik gjennom 

året, 4 av disse er knyttet til Vold og trusler. Det er kjent for AMU at det er inntruffet flere hendelser 

knyttet til vold og trusler men at disse er registret som pasienthendelser. Ingen av avvik er registret at 

de er meldt til KLP eller NAV. Ingen hendelser er registret med ønske om at de skal gjøres kjent i 

AMU. 

 Forbedringsundersøkelsen i form av informasjon knyttet til planlegging, gjennomføring, 

handlingsplan og evaluering. BS nådde målet om bedre oppslutning av knyttet til undersøkelsen 

sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Generelle forbedringspunkt til neste års undersøkelse vil 

være; bedre kvaliteten på handlingsplanene (mål og tiltak) slik at måloppnåelse vil være mulig.  Sikre 

at arbeidet med undersøkelsen fortsetter gjennom hele året og at evaluering blir gjennomført slik at 

måloppnåelse gjøres kjent blant de ansatte.  HVO og HR direktør tilbyr bistand i arbeid med 

Forbedringsundersøkelsen. 

Foruten for overnevnte har AMU vært orientert om og behandlet disse sakene:  

Koronasituasjon 
Arbeidsåret 2021 ble som 2020 påvirket av den pågående pandemien. Beredskapsgruppen, ledere og lokale 

smittvernskontakter har hatt stadig mål om forbedring knyttet til å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte 

ved oppdatert informasjon, opplæring i bruk personlig vernutstyr og vaksinering. Hjemmekontor har blitt 

benyttet hvor dette har vært gjennomførbart og til det beste for den ansatte  

Bestilling fra Helse Vest 
 Bestillingen påpeker flere faktorer for godt arbeidsmiljø, hvilket BS må påse at det tilrettelegges for:  

- Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet må sees i sammenheng  

- Ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse.  

- Ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø knyttet til pandemi og ledelsen må se på hvordan den 

pågående pandemien påvirker arbeidsmiljøet 

- Det skal jobbes med å redusere AML-brudd 

- Alle obligatoriske e-læringskurs skal gjennomføres. 

- Ledelse –og kvalitetsforbedring skal ligge til grunn i arbeidsmiljøarbeidet 

- Det skal defineres topp frem risikoområder elementer i virksomheten 
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- Det skal arbeides med systematisk læring på tvers av avdelinger og enheter 

 

Nærværsarbeid 
Alle avdelinger ved sykehuset har etablert nærværsgruppe. Nærværsgruppen består av leder, verneombud, 

tillitsvalgt og eventuelt andre ressurspersoner. Nærværsgruppen skal være lederstøtte i HMS- arbeidet. Den 

overordnede nærværsgruppen gjennomførte en spørreundersøkelse blant alle ledere i SBB, her ble det klart 

hvilke områder ledere er i behov påfyll av kunnskap knyttet til arbeid med sykefravær.  Det så iverksatt et 

treparts -og stiftelsesovergripende kurs i nærværsarbeid med mål om å bedre kunnskap knyttet til 

sykefraværsoppfølging og rolleavklaring i trepartssamarbeidet. Kurset har i etterkant blitt evaluert og videre 

framdrift er planlagt på stiftelsesnivå. 

BS har ikke utviklet en spesifikk oppfølgingsplan knyttet til IA avtalen, men viderefører vilkårene til 

egenmelding og det arbeides kontinuerlig med reduksjon av sykefravær. BS ønsker at ansatte skal kunne stå i 

arbeid så lenge som mulig og at man tilrettelegger for yrkeshemmede der det er mulig. 

Vernerunden 2021 
Vernerundeskjema er revidert. Vernerunden må sees i sammenheng med ForBedringsundersøkelsen og 

sykefravær i kartlegging av arbeidsmiljøet i hver enkelt avdeling. I vernerunden 2021 er det flest merknader 

knyttet til dårlig innemiljø/ventilasjon og implementering av Netpower. Dette understøtter behovet for 

vernerunden da ikke ForBedringsundersøkelsen dekker alle områder innen ansattes HMS. I lys av vernerunden 

ble gjennomført kontroll av ventilasjonsanlegg i Vestlundveien 23b, hvilket medførte flere utbedringer. Det 

har vært dialog mellom avdelingsledelse, vernetjeneste og teknisk avdeling for å sikre informasjon knyttet til 

ventilasjon i avdelingene.  

Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)  

Arbeidstilsynet merknader fra tilsynet gjennomført vinter 2020 knyttet til ROS-analyser ved vold og trusler ble 

utbedret og lukket. Alle avdelinger(nærværsgruppen) har fått tilbud om opplæring ROS-analyse samt 

opplæring i bruk av risikomodulen i Netpower. Hver avdeling skal kartlegge arbeidsmiljøet lokalt ved bruk av 

vernerunder, avviksmeldinger, sykefravær og ForBedringsundersøkelsen. Ved utgangen av 2021 er det 

fortsatt manglende ROS-analyse knyttet til vold og trusler ved enkelte avdelinger i sykehuset.   

Ombygging Dagkirurgisk avdeling (DKA) 
I mars 2021 startet ombygging av DKA, hvilket har vært et tema i alle AMU møter. En 

virksomhetsovergripende prosjektgruppe har hatt ukentlige møter med mål om god informasjonsflyt og 

forhindre alvorlige avvik.  HVO deltar på vernerunde hver 14 dag. Ombyggingen har tatt lengre tid en 

forespeilet og blir ferdigstilt i februar 2022. Prosessen har vært krevende for alle yrkesgrupper ved avdelingen 

og merkantile avdeling, da spesielt med hensyn til støy og stadige endringer samtidig som det har vært full 

drift. Dette har blitt meldt ifra om via vernetjenesten og i lederlinjen. Ledelsen har gjort tiltak med hensikt å 

redusere stress og støy for ansatte. Det har blitt gjennomført oppdatering av prosedyrer knyttet til brann etter 

tilbakemeldinger fra vernetjenesten og tilsyn. Ventilasjonen ved avdelingen er også utbedret etter at det ble 

meldt flere avvik knyttet til dårlig ventilasjon.  

AKAN 
AMU beslutter at AKAN- arbeidet og hva AKAN kontakten kan bidra med må bli mer synlig i organisasjonen. 

AKAN kontakten blir invitert med på ledermøte. 

Ivaretakelse ved ykesskade for ansatte med brukererfaring 
Vernetjenesten melder sak om forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretakelse ved yrkesskade (spesielt knyttet til vold 

og trusler) for ansatte med brukererfaring. Arbeidsgiver sjekker med KLP og det foreligger ingen mulighet til å 

tegne noen tilleggsforsikring for å unngå mulig avkortning av et forsikringsoppgjør.  
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