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Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2022  
AMU i Betanien sykehus AS har i 2021 behandlet 29 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 hadde som i 2021 et mål om 10% reduksjon i sykefravær på hver avdeling. Samarbeidet med NAV 

som har blitt tilbudt enkelte avdelinger, har avtatt i løpet året. Årsaken er at samarbeidet i liten grad 

har medført konkrete tiltak som har gitt resultater. Noe som igjen har medført at engasjementet 

rundt samarbeidet har avtatt.  

Gjennom året har sykefraværet hatt store variasjoner. På det laveste har fraværet vært 6,89%, og på 

det høyeste 13,4%. I snitt har det koronarelaterte fraværet utgjort 0,5-1% av det totale fraværet.  

Inngangen til 2022, og da særlig februar og mars, ga et svært høyt fravær. Det var særlig 

korttidsfraværet som var høyt. Økningen i fraværet i denne perioden var hovedsakelig koronarelatert. 

Gjennom våren og sommeren stabiliserte fraværet seg til et normalt nivå. I løpet av høsten har 

fraværet på ny økt, og vært høyere enn på samme tid i 2021. Toppen ble nådd i desember med et 

fravær på 13,4%. I desember var det påny en økning i koronarelatert fravær. AMU antar at det her er 

«mørketall», da ansatte ikke lenger skal teste seg for korona. Det er derfor grunn til å tro at den del 

ansatte har vært koronasyk, men at fraværet er ført på de ordinære fraværskodene.  



AMU opprettholder målet om en reduksjon på 10% på hver enkelt avdeling. HR skal i 2023 bidra inn 

de avdelingene som har høyest fravær. AMU er opptatt av at det gjøres tiltak for å ivareta 

arbeidstakere som er på jobb, da disse er sårbare knyttet til økt belastning ved andres fravær.  

 AML brudd: Hyppigste bruddtypen er søndager på rad, arbeidstid pr. dag og uke. Den vanligste 

årsaken er akutt sykdom, og påfølgende behov for vikar. Det er flest brudd på sengepostene og det er 

sykepleiere som er ansattgruppen med flest brudd med over 50% av alle bruddene.  

I bestilling fra Helse Vest er det satt som mål at antallet AML brudd skal reduseres. Helt fram høsten 

2022 så det ut til at Betanien sykehus skulle klare å nå dette målet. I løpet av høsten endret dette 

bildet seg og det totale antallet brudd for 2022 endte opp med 292. Til sammenligning var det 279 

brudd i 2o21.  

Årsaken til økningen henger sammen med det økte fraværet vi fikk høsten 2022.  

AMU er av den oppfatning at antallet AML brudd kan reduseres gjennom bedre planlegging av 

turnuser, spesielt i sommermånedene. I 2022 ble det registret færre brudd i denne perioden enn på 

samme tid i fjor. Trenden er likevel antallet brudd i denne perioden øker. Fra IDF møte er det foreslått 

at tillitsvalgte i større utstrekning benyttes i utarbeiding av turnusene. Dette er forslag AMU slutter 

seg til og ber om at blir fulgt opp.  

AMU har satt som mål at antallet brudd pr. måned ikke må være høyere enn 15.  

 Avvik  

 Det er forventet at alle ansatte i Betanien Sykehus skal kunne melde avvik knyttet til 

arbeidsmiljøet i kvalitetsforbedringssystemet Netpower. Innen HMS-område kan ansatte 

melde avvik knyttet til brannvern, fysisk arbeidsmiljø inkludert smittevern, organisatorisk 

arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø, ulykker og skader samt vold og trusler.  

 I 2022 ble det meldt 69 HMS-avvik. Det meldes flest avvik knytte til organisatorisk 

arbeidsmiljø (26), fysisk arbeidsmiljø (18) og vold og trusler (10).  Fem avvik er kategorisert 

med høy alvorlighetsgrad, disse er fordelt på undergruppene vold og trusler, fysisk 

arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø.   

 Enhet psykisk helse melder flest avvik, hvor avdeling psykose er den avdelingen som melder 

flest avvik. På bakgrunn av de alvorlige avvikene knyttet til vold og trusler ble det utarbeidet 

en ny risikoanalyse som omfavnet alle fellesområdet i døgnbygget i 2022.  

 Enhet somatisk helse har ikke meldt avvik knyttet til psykososialt arbeidsmiljø, vold og trusler 

eller ulykker og skader. Det er ingen registrerte hendelser med høy alvorlighetsgrad meldt i 

enhet somatisk helse.  

 Forbedringsundersøkelsen i form av informasjon knyttet til planlegging, gjennomføring, 

handlingsplan og evaluering.  

BS nådde også i 2022 målet om høyere svarprosent sammenlignet med fjorårets undersøkelse. 

Svaroppslutningen endte på 77,2%, mens det i 2021 var en svaroppslutning på 76%. AMU har et mål 

om at svaroppslutningen bør være 80%.  

På et overordnet nivå er svarene i undersøkelsen er gjennomgående gode, og det er lite endring i 

svarene sammenlignet med i fjor. Ved sammenligning med Solli er resultatene, med få unntak, svært 

like våre.  

Undersøkelsen viste at noen avdelinger, og da særskilt BUP, har utfordringer. Dette gjelder særlig i 

forhold til arbeidsbelastning. Det ble derfor satt i verk flere tiltak ved denne avdelingen for å lette på 

dette.  



Fra AMU er det uttrykt at for 2023 må det arbeides med å øke kvaliteten på handlingsplanene og sikre 

at alle avdelinger følger disse opp. Dette med bakgrunn i at det oppleves fra vernetjenesten at det 

arbeides svært ulik med dette. Det må også arbeides med å sikre at forbedringstiltak knyttes opp mot 

resultatene i undersøkelsen. Dette for å sikre at det ved neste undersøkelse kan måles mulige 

endringer som kan knyttes opp mot de konkrete tiltakene. Fra AMU er det ønskelig at avdelingene i 

større grad benyttet tilbudet om bistand fra HR og HVO i oppfølgingsarbeidet.  

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

Koronasituasjon 
Arbeidsåret 2022 ble på langt nær så påvirket pandemien som tilfellet var i 2021. I den grad pandemien har 

påvirket arbeidet har dette vært knyttet til fravær.  

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 

- Det skal arbeides med systematisk læring på tvers av avdelinger og enheter 

Status for disse områdene er omtalt i «Årleg melding», som er behandlet av styret og sendt til Helse Vest.  

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

plasstillitsvalgt (i avdelinger som har) og eventuelt andre ressurspersoner. Nærværsgruppen skal være bistå 

leder i HMS- arbeidet. For 2023 ønsker man at disse gruppene i større grad involveres i oppfølgingsarbeidet 

med ForBedringsundersøkelsen.  

Tidlig i 2023 skal det gjennomføres et virksomhetsovergripende seminar i regi av stiftelsen knyttet til 

trepartssamarbeidet. Det anses som et forbedringstiltak som vil styrke dette arbeidet fremover.  

Aktiviteter knyttet til IA avtalene følger av overordnet HMS håndbok. Denne ble revidert i 2022 av HR direktør 

og HVO og sendt til AMU til godkjenning.  

Betanien sykehus ønsker at ansatte skal kunne stå i arbeid så lenge som mulig og at man tilrettelegger for 

yrkeshemmede der det er mulig. 

Vernerunden 2022 
Vernerunden skal sees i sammenheng med ForBedringsundersøkelsen og sykefravær i kartlegging av 

arbeidsmiljøet i hver enkelt avdeling. I vernerunden 2022 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)  

Alle avdelinger har i løpet av 2022 fått opplæring i bruk av ROS-modul i Netpower. Alle avdelinger har 

gjennomført ROS-analyser knyttet til vold og trusler.  

Fra AMU er det påpekt at disse ikke er statiske, men må fortløpende evalueres og oppdateres når premissene 

som er lagt til grunn endres. AMU er også opptatt av at avdelingene jobber systematisk med å identifisere 

risikoområder og utføre ROS- analyser innenfor disse.  

Ombygging Dagkirurgisk avdeling (DKA) 
I mars 2021 startet ombygging av DKA og var ferdigstilt i februar 2022 Ombygging har vært et tema i flere 

AMU møter.  

Det har blitt arbeidet med å bedre ventilasjonen ved avdelingen, men er meldt flere avvik knyttet til dårlig 

ventilasjon/lukt. En lekkasje fra overbygget har heller ikke blitt ferdig utbedret.  

Ny leverandør av bedriftshelsetjenester 
Betanien rehabilitering og sykehjem har deltatt i en anbudsrunde med andre private ideelle sykehjem i 

Bergen, og inngikk i 2022 en avtale med Medco dinHMS som ny leverandør av bedriftshelsetjenester. Avtalen 

med Avonova ble i denne sammenheng sagt opp. Betanien sykehus som var en part i denne avtalen måtte da 

ta stilling til å vi skulle videreføre avtalen med Avonova, eller slutte oss til samme avtale som BRS hadde 

inngått. Da sistnevnte avtale økonomisk var bedre enn avtalen med Avonova, samt at det ble sett som er 

fordel å ha samme avtale som BRS inngikk sykehuset en avtale med Medco dinHMS.  

AMU har kommentert at denne saken skulle vært forelagt AMU før beslutning ble tatt.   

Radonmålinger 
Høsten 2022 ble det gjennomført radonmålinger i områder der det tidligere er påvist høye konsentrasjoner. 

Resultatene fra disse har på ny vist forhøyde forekomster. Dette er hovedsakelig i områder der ingen ansatte 

oppholder seg over lengre tid. I møte avholdt mellom HR og HVOene i virksomhetene, ble det besluttet at 

saken ble videresendt til virksomhetsledermøte med anbefaling om at det blir hentet inn ekstern ekspertise 

som kan komme med forslag til tiltak.  

Branntilsyn i Vestlundveien 23 b 
Brannvesenet gjennomført branntilsyn i Vestlundveien 23 b høsten 2022. Det ble ikke avdekket noen avvik.  

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


