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Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 67-2010 Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre 

oppfølging, jf. styresak 23-2009/4 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ba i styremøte, den 23. mars 2009 om en vedtakssak som oppfølging 
av styresak 23-2009/4 Arbeidsmiljø i sykehus, Helhetlig strategi for HMS – aktivitet og 
resultat 2008. 
 
Arbeidsmiljø i sykehus har hatt stort fokus i helseforetakene fra 2005, og en sak med samme 
tittel ble styrebehandlet i 2007. I henhold til vedtak i denne styresaken skal helseforetakene 
rapportere på HMS-aktivitet og resultat til eget styre. En samlet rapportering gjøres til styret i 
Helse Nord RHF. 
 
Saken bygger på følgende tidligere styresaker: 
- 05-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord 
- 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport GodVakt, Arbeidsmiljø i sykehus 
- 46-2007 Etiske retningslinjer for Helse Nord 
- 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi 
- 23-2009/4 Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008 
- 70-2009/7 Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt! – videre arbeid 
- 78-2009 Prosjekt ”Verdibasert hverdag” i Helse Nord 
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra helsehelseforetak, vernetjeneste, tillitsvalgte 
og Helse Nord RHF har høsten 2009 arbeidet frem et grunnlagsnotat som innspill til 
saksutredningen. Videre har saken blitt behandlet av helseforetakenes personalsjefer. Mandat 
og vedlagte saksutredning er utarbeidet i samarbeid med personalsjefene. 
 
Saken er forankret i personalsjefmøte, den 12. oktober 2009, 20. januar 2010, 18. mars 2010, 
28. april 2010 og 12. mai 2010 og i direktørmøte, den 19. mai 2010. 
 
Medbestemmelse 
Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre oppfølging vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2010. Protokoll fra drøftingsmøtet vil 
bli ettersendt til styret, ev. lagt frem ved møtestart. 
 
Problemstillinger 
Nærværende sak legges frem med tre hoveddeler: 
• Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
• Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 

GodVakt 
• Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
 



Vurdering 
1. Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009  

En helhetlig HMS-strategi handler om systematisk arbeid i organisasjonen innenfor 
strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder hvor en gjennom kompetanseutvikling, 
dialog og lederstøtte skal forbedre arbeidsmiljøet og øke arbeidsgleden. 
 
Ønsket målbilde er vedtatt i Helhetlig strategi for HMS - Overordnet rutine og kan 
sammenfattes slik: Helse Nords overordnede mål for HMS-arbeidet er å sikre et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø for sine medarbeidere.  
 
Dette skal gjøres gjennom følgende grep:    
• Å sette mål og standarder og definere ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten. 
• Sørge for at det er utarbeidet planer, rutiner og retningslinjer som ivaretar lovkrav og 

medvirker til at de ovennevnte HMS-mål og resultatkrav oppnås. 
• Gjennomføre systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø og ansattes 

arbeidssituasjon.    
• Sikre at ledere og ansatte har kunnskap om lover og forskrifter innenfor HMS 
 

2. Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 
GodVakt 
Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen ”God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus” i 22 av 
landets 30 helseforetak i 2005/2006. De vurderte at alle helseforetakene var i en situasjon, 
hvor det var misforhold mellom de oppgavene helseforetakene skulle løse og de ressurser 
som var til disposisjon. Det ble gitt pålegg, der helseforetakene måtte kartlegge 
arbeidsbelastningen, vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø for alle ansatte. 
 
Høsten 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet et oppfølgingstilsyn. Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF fikk tilsynsbesøk. Sykehusapotek Nord HF var ikke omfattet av dette tilsynet. 
 
Formålet med oppfølgingstilsynet var å kontrollere helseforetakenes oppfølging av pålegg 
gitt i forbindelse med God vakt! i 2005, og hvordan helseforetakene selv har vurdert 
effekten av iverksatte helse-, miljø- og sikkerhetsaktivitetene samt evaluering av disse.  
 
Det ble gitt fire likelydende pålegg til helseforetakene. Dette er utførlig redegjort for 
tidligere. 
 
Foretakene har god dialog med Arbeidstilsynet og har fulgt opp påleggene i henhold til 
den tidsplan Arbeidstilsynet har satt. 
 

3. Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
Helseforetakenes oppdrag er gitt i oppdragsdokumentet 2010 (OD 2010) og pålegget fra 
Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt. 
 
Med bakgrunn i dette har foretakene utarbeidet handlingsplan for HMS, som er behandlet 
i foretakenes AMU. 
 



I tillegg til de fire konkrete påleggene fra Arbeidstilsynet, skal foretakene (jf. OD 2010): 
• Samarbeide om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser. 
• Sikre videreføring av implementeringsarbeidet og rapportere HMS-aktivitet og resultat 

i henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS til eget styre og Helse Nord 
RHF (årlig melding). 

• Forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte. 
• Redusere det gjennomsnittlige sykefraværet med ett prosentpoeng. 
• Implementere system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet og delta i prosjekt- og 

arbeidsgrupper (årlig melding). 
• Bidra til følgeforskning av pilotprosjektet ”Arbeidsglede”. 

 
Viktige satsningsområder som synes vesentlige for å nå de ambisjoner som ligger til grunn 
for ovennevnte er lederskap, organisasjonskultur, organisasjonsstruktur og 
systemutvikling. 
 

Konklusjon  
Helseforetakene har i henhold til helhetlig strategi for HMS, rapportert sin oppfølging i 2009 
av de vedtatte hovedområder.   
 
Helseforetakene har gjennom hele 2009 arbeidet målrettet og godt med helse, miljø og sikkerhet, 
slik det er beskrevet i Overordnet personalpolicy, Helhetlig strategi for HMS og 
Oppdragsdokumentet.  
 
Helseforetakene mottok til sammen 80 pålegg i Arbeidstilsynets kampanje God Vakt! – 
arbeidsmiljø i sykehus 2005/2006. Samtlige pålegg er lukket. Foretaksgruppen har gjort et 
betydelig arbeid på HMS-området i kjølvannet av kampanjen, noe Arbeidstilsynet også ga 
tilbakemelding på i forbindelse med kontrolltilsynet høsten 2008. 
 
I forbindelse med kontrolltilsynet fikk foretaksgruppen til sammen fire nye pålegg. Oppfølging fra 
helseforetakene og status på arbeidet med de nye påleggene redegjøres for i denne saken. 
 
Foretakene har utarbeidet handlingsplaner for HMS 2010, som er behandlet i foretakenes 
arbeidsmiljøutvalg. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
1. Styret tar helseforetakenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet i 2009 til orientering. 

 
2. Styret tar status og fremdrift gitt i forhold til pålegg gitt gjennom Arbeidstilsynets 

oppfølgingstilsyn GodVakt til orientering. 
 

3. De foreslåtte fokusområder innenfor strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder 
danner grunnlag for hvilken type utviklingstiltak som har til hensikt å understøtte den 
vedtatte strategien. 
 



4. System for overvåking av arbeidsmiljø i løpende virksomhet i helseforetakene forutsettes 
etablert og integrert i virksomhetsstyringssystemet i Helse Nord i 2010. 

 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning 
  Mandat 
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SAKSUTREDNING  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – STATUS OG VIDERE 
OPPFØLGING 

 

Møtedato: 22. juni 2010 

 

Formål/sammendrag 
Styret for Helse Nord RHF ba i styremøte 23. Mars 2009 om en vedtakssak om Arbeidsmiljø i 
sykehus, en helhetlig strategi for HMS. 
Arbeidsmiljø i sykehus har hatt stort fokus i foretakene fra 2005, og en sak med samme tittel 
ble styrebehandlet i 2007. I henhold til vedtak i denne styresaken skal foretakene rapportere 
på HMS-aktivitet og resultat til eget styre. En samlet rapportering gjøres til styret i Helse 
Nord. 
Nærværende sak legges frem med 3 hoveddeler: 
• Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
• Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 

GodVakt 
• Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
 
Bakgrunn/prosess 
Saken bygger på tidligere styresaker 
- 05-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord 
- 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport GodVakt, Arbeidsmiljø i sykehus 
- 46-2007 Etiske retningslinjer for Helse Nord 
- 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi 
- 23-2009/4 Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008 
- 70-2009/7 Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt! – videre arbeid 
- 78-2009 Prosjekt ”Verdibasert hverdag” i Helse Nord 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte, den 13. desember 2006 i styresak 111-2006 
Arbeidstilsynets prosjektrapport – God Vakt, arbeidsmiljø i sykehus at det skulle utarbeides 
en helhetlig strategi for HMS-området. 
 
Den helhetlige strategien for HMS ble utarbeidet innen rammene gitt i Overordnet 
personalpolitikk for Helse Nord, som ble vedtatt i styremøte den 12. februar 2004 i styresak 
5-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord. Denne styresaken omhandler mål innenfor 
utvalgte områder som verdibasert ledelse, endring/omstilling/tilpasning, 
rekruttering/stabilisering, kompetanseutvikling/forskning, arbeidsmiljø og likestilling. 
Innholdet i overordnet personalpolitikk skal ligge til grunn for all personalpolitikk i Helse 
Nord. 
 
Ansattes representanter i styret ba under behandlingen av sak 23-2009/7 adm. direktør om å 
”forberede planlagt orienteringssak om oppfølging av Helhetlig strategi HMS som vedtakssak 
til styret i Helse Nord RHF, inkl RHF og HN IKT”. 
 
Saken er en direkte oppfølging av dette. Det skal dog bemerkes at det i denne sak er fokusert 
på aktiviteter og resultat i 2009. 



 
 
En egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra helseforetak, vernetjeneste, tillitsvalgte 
og Helse Nord RHF har høsten 2009 arbeidet frem et grunnlagsnotat som innspill til saken. 
Videre har saken også blitt behandlet av foretakenes personalsjefer. 
 
Vedlagte mandat er utarbeidet i samarbeid med personalsjefene. 
 
Saken er forankret i personalsjefmøte, den 12. oktober 2009, 20. januar 2010, 18. mars 2010, 
28. april 2010 og 12. mai 2010 og i direktørmøte, den 19. mai 2010. 
 
Vurdering og konklusjon 
En helhetlig HMS-strategi handler om systematisk arbeid i organisasjonen innenfor 
strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder hvor en gjennom kompetanseutvikling, 
dialog og lederstøtte skal forbedre arbeidsmiljøet og øke arbeidsgleden. 
 
Ønsket målbilde er vedtatt i Helhetlig strategi for HMS - Overordnet rutine og kan 
sammenfattes slik: Helse Nords overordnede mål for HMS-arbeidet er å sikre et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø for sine medarbeidere.  
 
Dette skal gjøres gjennom følgende grep:    
• Å sette mål og standarder og definere ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten. 
• Sørge for at det er utarbeidet planer, rutiner og retningslinjer som ivaretar lovkrav og 

medvirker til at de ovennevnte HMS-mål og resultatkrav oppnås. 
• Gjennomføre systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø og ansattes 

arbeidssituasjon.    
• Sikre at ledere og ansatte har kunnskap om lover og forskrifter innenfor HMS 
 
Ansvarsforhold i HMS-arbeidet og rollefordeling mellom nivåene 
Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid beskrives slik i Arbeidsmiljøloven § 3-
1 
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle 
plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.  
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:  
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, 
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 

virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, 
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om 

arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, 
e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 

eller i medhold av denne lov, 
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når 

risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, 
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. 
 
Ut i fra ovenstående innebærer det at ansvaret for å sette i gang arbeidet, kartlegge risiko, lage 
handlingsplaner og følge opp HMS-arbeidet påhviler virksomhetens ledelse. (Henning 
Jakhelln). Altså styret for hvert foretak. Men det må også presiseres at pr. definisjon er alle 
ledere som har et personalansvar, også ansvarlig for at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 
fungerer tilfredsstillende. 



 
 
Helse Nord ser det som sin funksjon å tilrettelegge for at det enkelte foretak som arbeidsgiver 
og den enkelte leder kan opptre aktivt og ivareta sin personallederrolle. I dette innbefatter å ha 
tilgjengelig den relevante lederstøtte, de system og opplæringsprogrammer samt intern 
nøkkelkompetanse og nødvendige leder- og kompetansearenaer.  
 
Helse Nord RHF sin rolle skal også være å legge til rette for at foretakene kan arbeide mest mulig 
effektivt med sine tiltak og strategier på HMS-området. Det betyr at system, struktur, rutiner og 
felles malverk utarbeides der dette anses hensiktsmessig og at en i så stor grad som mulig utvikler, 
implementerer, følger opp og rapporterer på HMS-området i de etablerte styringskanaler.  
 
1. Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
Foretakene har gjennom hele 2009 arbeidet målrettet og godt med Helse, miljø og sikkerhet slik 
det er beskrevet i Overordnet personalpolicy, Helhetlig strategi for HMS og Oppdragsdokumentet. 
Foretakene mottok til sammen 80 pålegg i Arbeidstilsynets kampanje God Vakt! – arbeidsmiljø i 
sykehus 2005/2006. Samtlige pålegg er lukket. Foretaksgruppen har gjort et betydelig arbeid på 
HMS-området i kjølvannet av kampanjen, noe Arbeidstilsynet også ga tilbakemelding på i 
forbindelse med kontrolltilsynet høsten 2008. 
 
I forbindelse med kontrolltilsynet fikk foretaksgruppen til sammen 4 nye pålegg. Oppfølging fra 
foretakene og status på arbeidet med de nye påleggene redegjøres for i denne saken. 
 
Regionalt gjennomgående rutiner 
I henhold til Helse Nord RHF’s styrevedtak på Helhetlig strategi for HMS i Helse Nord skulle 
det arbeides videre med å utarbeide gjennomgående prosedyrer på HMS-området. I tråd med 
vedtaket er det forsøkt å utarbeide gjennomgående rutiner på noen av HMS-områdene: 
 
Overordnet seniorpolitikk for Helse Nord 
Styret i Helse Nord vedtok en overordnet seniorpolitikk for helse Nord 16. desember 2008 i 
styresak 138/2008 ”Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse”.  
I etterkant bestemte alle helseforetakene seg for å gjøre et felles arbeid i utarbeidelse av 
foretaksvise styresaker, avtalevilkår, skjema, kurs og lederopplæring. Foretakene har i 2009 i 
samarbeid utarbeidet avtalevilkår og skjema. Man har også drøftet kurs og lederopplæring og 
utvekslet erfaringer mellom foretakene. 
 
Rutine for varsling 
Den regionale HMS-gruppen startet på nyåret 2007 en prosess med å utarbeide 
gjennomgående rutine på avvik/varsling. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i 2008 uten at 
det ble etablert en regional rutine. Men foretakene brukte det gode arbeidet som gruppen 
hadde gjort, og utarbeidet rutiner for det enkelte foretak som nå er implementert.  
 
Overordnede rutiner for rekruttering av personer med redusert funksjonsevne  
Personalsjefene har i 2009 i fellesskap arbeidet med overordnet rutine, som skal 
implementeres i foretakene. 
 
Overordnede rutiner for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn 
Personalsjefene har i 2009 i fellesskap arbeidet med overordnet rutine, som skal 
implementeres i foretakene. 
 
Foretakenes rapportering på HMS-aktivitet og resultat 2009 
Foretaksgruppen rapporterer årlig på HMS-mål gjennom tertialvise rapporter, samt 
foretaksmøter og dialogmøter med RHF. Det enkelte helseforetak rapporterer årlig på HMS 
aktivitet og resultat i henhold til hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, både til eget 
styre og styret for Helse Nord RHF. 



 
 
Hovedområder 

Helhetlig strategi HMS

HMS målsetting

HMS handlingsplan

Opplæring HMS

Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø

Konflikthåndtering

Omstilling og endring

Sykefraværsoppfølging

Livsfasepolitikk/ Seniorpolitikk

Rusforebygging/ AKAN-arbeid

Lovpålagt helsekontroll

Stoffkartotek og HMS-datablad

Avfallshåndtering

Risikovurdering

Avviksoppfølging og varsling

Rapportering

Intern revisjon

Forebygging av mobbing/ trakassering

I det følgende presenteres rapportering på HMS aktivitet og resultat i henhold til 
hovedområdene i Helhetlig strategi HMS. 
 
HMS-målsetting 
Helse Finnmark HF: 
• Har i sitt HMS system satt seg mål og standarder for HMS. 
• I hovedhåndbok HMS er det definert ansvarsfordeling for HMS-arbeidet. 
• Klinikkene og avdelingene har årlige HMS planer, og arbeider etter rutiner som medfører 

ivaretakelse av de lovkrav som stilles. Planene behandles i foretakets AMU. I tillegg har 
Helse Finnmark vedtatt Handlingsplan for Helse Finnmark HF – God Vakt!-kampanjen i 
AMU 
 

Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN): 
• Mål for de kommende år er utarbeidet med bakgrunn i arbeidsmiljøkartleggingen i UNN 

2006/2007, kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid, Arbeidstilsynets kulturveileder i 
forbindelse med God Vakt, erfaringer med sykefraværsarbeid i UNN, samt de vedtak som 
er fattet i LOU-prosessen og pålegg gitt i God Vakt. 

• Målene er: 
o Redusere de forhold på arbeidsplassen som kan forårsake sykefravær. 
o Videreutvikle kultur og arbeidsklima for å fremme åpenhet, forbedringsarbeid og 

sosialt samhold. 
o KVAM-utvalgene/-gruppene skal være en drivkraft sammen med leder i HMS-

arbeidet. 
o Ledelse utøves slik at medarbeiderne yter sitt beste og at personalomsorg vektlegges i 

arbeidssituasjonen. 



 
 
UNN har mange pågående prosjekter som skal bedre arbeidsmiljøet. Vi nevner kort følgende: 
1. Under implementeringen av den nye organisasjonsmodellen (LUO) har UNN HF vektlagt 

en ny organisasjons- og ledelsesstruktur som bl.a. skal: 
• redusere avstanden mellom kjernevirksomheten og toppledelsen 
• tydeliggjøre den ledelsesmessige linjen i organisasjonen 
• styrke medvirkningen fra ansatte og brukere 
• muliggjøre en helhetlig virksomhetsstyring 
• ivareta prinsippet om gjennomgående faglig ledelse, uavhengig av geografisk 

lokalisering 
• ha tydelige ledelsesmessige linjer, der forholdet mellom linjen og 

stabsavdelingene er avklart og plassering av stabs- og støttefunksjoner fremgår 
2. Lederutvikling på alle nivå og gjennomføring av utdanningsprogrammer for ledere. Dette 

innebærer tydeliggjøring av lederrollen og vektlegging av HR-faktorer i ledelse. Bl.a. 
understrekes ledelsens plikt til å prioritere når gapet mellom ressurser og oppgaver blir for 
stort. 

3. Innføring av dialogavtalen som gjennomgående ledelses- og rapporteringssystem 
4. Innføring av Lean som metode i et systematisk forbedringsarbeid på tvers av 

avdelinger/fag. 
Dette er et omfattende, langsiktig arbeid hvor vi skal gjennomgå pasientforløp, med det 
mål å forbedre behandlingsforløpene, bedre logistikk og arbeidsforhold knyttet til 
diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientene. Høsten 2009 startet 9 nye prosjekter 
i UNN HF. 

5. Innføring av utviklings-/medarbeidersamtaler. 
6. Fortsatt IA-arbeid med fokus på forebygging og reduksjon av fravær. 
7. Etablering og implementering av KVAM som et viktig samarbeidsorgan i kvalitets- og 

arbeidsmiljøarbeidet på alle ledernivå. 
8. Fokus på kultur preget av åpenhet og samarbeid – bl.a. med kampanje på 

avviksregistrering og – behandling, samt opplæring av ledere (246 ledere har deltatt på 
kurs). 

 
Nordlandssykehuset HF (NLSH): 
For å skaffe oversikt over behov for å utbedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet både 
på gruppe- og individnivå, er det gjennomført kartlegging basert på følgende: 
• Årlige vernerunder – hvor fokus veksles mellom organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø, 

fysisk arbeidsmiljø/arbeidslokaler, ergonomi og arbeidsmiljø knyttet til kjemiske og 
biologiske faktorer. 

• Særskilt arbeidsmiljøkartlegging - dypdykk basert på indikasjon om behov for mer 
omfattende kartlegging enn det vernerunden skal ivareta. 

• Medarbeidertilfredshetsmålinger – med fokus på ledelse, utvikling, samarbeid, 
rivalisering, jobbtilfredshet, medvirkning, pasientorientering, kvalitetsfokus, HMS og 
kompetanse. 

• Medarbeider-/utviklingssamtaler – med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, kompetanse og 
utvikling, samspill leder/medarbeider, arbeidsoppgaver og resultat samt balanse mellom 
arbeidsoppgaver og tidsressurs. 

 
Oppfølging og forbedringstiltak er iverksatt basert på kartleggingen, og de vedtatte tiltak som 
gjelder for flere enn en enkeltperson beskrives i HMS handlingsplanen. 
 
Høsten 2009 ble det forberedt en større medarbeiderundersøkelse/kartlegging av arbeidsmiljø 
som omfatter alle medarbeiderne i NLSH. Kartleggingen gjøres som ledd i å lukke pålegg fra 
Arbeidstilsynet relatert til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.  



 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Helhetlig strategi for HMS-området er ikke utarbeidet i Helgelandssykehuset. Det ble i 2009 
nedsatt en egen prosjektgruppe i 2009, som skal utarbeide helhetlig strategi for 
Helgelandssykehuset. Det skal også utarbeides en egen plan for implementering/iverksetting 
av disse. Arbeidet er under avslutning, og vil presenteres innen utgangen av 1. Halvår 2010.  
 
Sykehusapotek Nord HF:  
Sykehusapotek Nord HF skal være en attraktiv arbeidsplass ved å sette fokus på HMS og 
trivsel, livsfaseorientert personalpolitikk og kompetanseutvikling for alle ansatte tilpasset 
apotekenes behov og den enkeltes muligheter. 
 
HMS handlingsplan 
Helse Finnmark HF: 
• Foretaket har etablert årshjul for HMS-arbeid, som er under kontinuerlig utvikling. 
• Årshjulet må ses i sammenheng med klinikkvise og avdelingsvise handlingsplaner for 

HMS. Gjennom årshjulet settes HMS mål på ulike organisatoriske nivåer. 
• Foretaket har utarbeidet egen handlingsplan for God Vakt!-kampanjen, som er behandlet 

gjennom en bred og inkluderende prosess. 
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF: 
UNN HF bruker dialogavtalen som gjennomgående ledelses verktøy/styringsdialog. I denne 
avtalen avtales det mellom adm. Direktør og klinikksjef hva som skal ”leveres” på HMS/HR 
kommende år. 
• I forbindelse med implementering av HMS-strategien i 2009 utarbeides årlig 

handlingsplan for HMS på klinikk-/avdelingsnivå. 
 
Nordlandssykehuset HF:  
• Foretaket utarbeider årlig handlingsplan HMS, som behandles i AMU 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Foretaket utarbeider årlig handlingsplan HMS, som behandles i AMU 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Omstrukturering av HMS- og vernetjeneste ble påbegynt i 2009 og arbeidet videreføres og 

iverksettes i løpet av våren 2010. 
Det skal utarbeides retningslinjer for AMU og vernetjenesten og AMU skal gjennomføre 
minst tre møter i 2010, ett om våren og to om høsten. AMU må utarbeide en 
handlingsplan for HMS-arbeidet i foretaket, herunder foreta en vurdering av om 
risikoforholdene i virksomheten er av en slik art at vi må knytte til oss 
bedriftshelsetjeneste, og sørge for at alle AMU-medlemmer og verneombud har 
tilfredsstillende HMS-opplæring. 

 
Opplæring HMS 
Helse Finnmark HF: 
• Har utarbeidet egne ressurssider for HMS på intranett for verneombud, ledere og 

medarbeidere. 
• Har gjennomført 40-timers grunnkurs HMS. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har utarbeidet egne ressurssider for HMS på intranett for alle ansatte. Det er utarbeidet 

dokumentsamling i DocMap som en del av kvalitetssystemet. 



 
 
• Dokumentsamlinger/Håndbøker – arbeidsmiljø: 

o HMS-prosedyrer 
o Sykefraværshåndbok 
o Gravidepolitikk 
o HMS-skjemaer 

• Andre dokumentsamlinger/håndbøker som omhandler HMS: 
o Smittevern 
o Avfall 
o Strålevern 
o Brann 
o El-sikkerhet 
o IK-mat 
o Personalhåndboka 
o Katastrofeplan 
o Kvalitetsstrategien 

• Har gjennomført grunnkurs HMS. Alle kurs kunngjort etter kursplan på ressurssidene. 
Ledere i UNN er pålagt å gjennomføre fire av åtte moduler i HMS-kurset Måloppnåelse 
vil bli kartlagt i 2010. 

 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har gjennomført grunnkurs HMS for ca 80 ledere. 
• Gjennomfører opplæring av nyansatte på spesifikke områder som kan innebære risiko for 

helse, miljø og sikkerhet. 
• Har link fra intranett til dokumentsamling i DocMap 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har gjennomført HMS-opplæring for 50 ledere 
• Har egne ressurssider for HMS-prosedyrer på intranett 
• Opplæring i avviksmelding i DocMap har skjedd fortløpende 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har egne ressurssider for HMS på intranett 
• Har ikke rapportert opplæringsaktivitet i 2009 

 
Helse Nord IKT: 
• Har hatt deltakere på 40-timers grunnkurs 

 
Helse Nord RHF: 
• Arrangerte HMS-dager for alle foretakene i november 2009, med hovedtemaet; 

Verdibasert hverdag. 
 
Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø 
I sammenheng med Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn har foretakene i 2009 gjennomført 
kartlegging og risikovurdering, for å kunne få oversikt over hvor i foretaket det eventuelt har 
vært misforhold mellom oppgaver og ressurser. 
 
Helse Finnmark HF: 
• Har i tillegg gjennomført årlige vernerunder 
• Har gjennomført medarbeidersamtaler 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger 
 



 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Nytt verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø iverksatt og tatt i bruk i mange klinikker 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger og kontrollspenn for ledere. 
• Har gjennomført årlige vernerunder 

 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har gjennomført årlige vernerunder 
• Har gjennomført særskilt arbeidsmiljøkartlegging 
• Har gjennomført medarbeidertilfredshetsmålinger 
• Har gjennomført medarbeider-/utviklingssamtaler 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger 
• Har gjennomført årlige vernerunder 
• Har gjennomført medarbeidersamtaler, men en del ledere har ikke fått gjennomført med 

alt personell 
• Questbackundersøkelse rettet mot alle ansatte. ROS-analyse på utvalgte avdelinger med 

bakgrunn i undersøkelsen. 
 

Sykehusapotek Nord HF: 
• Har gjennomført vernerunder 

 
Helse Nord IKT: 
• Har gjennomført vernerunder 
• Har gjennomført medarbeidersamtaler 

 
Helse Nord RHF: 
• Har koordinert arbeidet med kartlegging av bruk av deltid i Helse Nord og lagt frem sak 

til styret i Helse Nord RHF. 
 
Konflikthåndtering 
Helse Finnmark HF: 
• Har prosedyre for konflikthåndtering. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har prosedyre for konflikthåndtering, samt tilbud om bistand til ledere og medarbeidere. 

Tema på HMS-kurs og lederopplæring. 
 

Nordlandssykehuset HF: 
• Har prosedyre for konflikthåndtering. 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har prosedyre for håndtering av trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden. 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Prosedyre for konflikthåndtering arbeidet med i 2009 og vedtatt i styresak 15-2010. 
 
Helse Nord IKT: 
• Har etablert rutiner for dette. 



 
 
Omstilling og endring 
Helse Finnmark HF: 
• Ved omstillinger og gjennomføring av tiltak etterspør Helse Finnmark Risiko- og 

Sårbarhetsanalyse (ROS) 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Gjennomført lederopplæring i den utforende samtalen i forbindelse med nedbemanning. 
• Ressursgruppe for omstilling og nedbemanning følger opp alle ledere ved behov. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Egne prosedyrer for omstilling, som ble gjennomgått og revidert i 2009. 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har oppdaterte retningslinjer for omstilling og nedbemanning. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF ble 

vedtatt i styresak 39-2009. 
 
Helse Nord IKT: 
• Tillitsvalgte deltar i styringsgrupper for større omstillingsprosjekter. 
 
Sykefraværsoppfølging 
Det har vært jobbet godt med sykefraværet i foretaksgruppen i 2009. Det har i kjølvannet av 
Arbeidsgledeprosjektet, følgeforskningen til prosjektet og i arbeidet med Arbeidstilsynets 
pålegg gjennom oppfølgingstilsynet GodVakt blitt ekstra fokus på sykefravær. 
 
Helse Finnmark HF: 
• Har prosedyre for oppfølging av sykemeldte. 
• Reduksjon i sykefravær med 0,5 % fra 2008 til 2009. 
• ”Sykenærværsprosjekt” ved flere avdelinger. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har fulgt opp tiltakene i GodVakt og IA-bedrift.  
• Sykefraværsoppfølging som tema i lederopplæringen. 
• Har ikke oppnådd reduksjon i sykefraværet ved utgangen av 2009. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• System for sykefraværsoppfølging skal bidra til å sikre god ivaretakelse av den enkelte 

medarbeider. 
• Det har blitt arbeidet aktivt med forebygging av sykefravær 
• Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA-avtalen og det er etablert et 

systematisk samarbeid med NAV - etaten.  
• Sykehuset har ikke igangsatt større nye tiltak i egenregi i 2009, men inngikk i et 

samarbeid med Bodø kommune og andre bedrifter i et nytt prosjekt, ”Freskt Bodø”. 
Erfaringene fra dette prosjektet tenkes benyttet mot hele sykehuset. 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Nedsatte en arbeidsgruppe for å utvikle nye tiltak for å redusere sykefravær, bestående av 

representanter fra ledelse, personalstab, vernetjeneste og tillitsvalgte. Arbeidet resulterte i 
oppdaterte retningslinjer. Dette har gitt større bevissthet hos ledere og ansatte. 



 
 
• Sykefraværstema satt opp på ledermøter, møter med foretakstillitsvalgte og AMU jevnlig. 
• Opplæring av ledere i IA gjennomført. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Rutiner for sykefraværsoppfølging fungerer godt, men foretaket tilstreber gjennom 

lederstøtte og medarbeidersamtaler å bli bedre på dette, og fokus på slik 
personaloppfølging gjennom verdibasert hverdag. 

 
Helse Nord IKT: 
• Har prosedyre for oppfølging av sykemeldte 
 
Helse Nord RHF: 
• Har i 2009 arbeidet med nytt ledelsesinformasjonssystem, som vil gi muligheter til å 

gjennomføre kontinuerlig og systematisk overvåking av arbeidsmiljø og sykefravær. Dette 
arbeidet er ikke sluttført, og fortsetter i 2010.  

• Koordinerer arbeidet med innføring av GAT i hele foretaksgruppen. Ikke sluttført. 
 
Livsfasepolitikk/seniorpolitikk 
Foretakene har bidratt i utarbeidelse av overordnet seniorpolitikk for Helse Nord. Foretakene 
har samarbeidet om felles lokale rutiner og skjemaer. Se for øvrig eget punkt Regionalt 
gjennomgående rutiner. 
 
Rusforebygging/AKAN-arbeid 
Helse Finnmark HF: 
• Opplæring gjennom grunnkurs HMS. 
• Dagskonferanse med bl. a. rus og arbeidsliv som tema. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har prosedyrer.  
• Opplæring gjennom grunnkurs HMS. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har prosedyrer som del av personalpolitikken 
• Arbeidet med AKAN gjennomgått og reorganisert i 2009 
• Nytt AKAN-utvalg er oppnevnt og kurs for utvalget er gjennomført 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Dette arbeidet har av forskjellige grunner ikke blitt prioritert godt nok i 2009. Foretaket er 

imidlertid kommet i gang med å strukturere dette arbeidet. Det gjenstår å få reetablert 
AKAN-utvalg, samt utarbeide handlingsplan for rusforebygging. Målet er at foretaket 
sammen med bedriftshelsetjenesten skal ha alt dette på plass i løpet av 2010. 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har ikke egne prosedyrer. 

 
Helse Nord IKT: 
• Har ikke prosedyrer for dette. Skal utarbeides i løpet av 2010. 
 
Lovpålagt helsekontroll 
Helse Finnmark HF: 
• Har avtale om bedriftshelsetjeneste for alle klinikker og avdelinger som er lovpålagt dette. 



 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har avtale om bedriftshelsetjeneste 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmiljøet kan føre til utvikling av 

helseskader på lang sikt, skal løpende kontroll med den enkelte medarbeiders helse bidra 
til å forebygge at dette skjer. Dette er nærmere konkretisert i egen handlingsplan for 
bedriftshelsetjeneste. 

• Kontroller gjennomført i 2009 i samsvar med plan. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har avtale med bedriftshelsetjeneste. Eksponert/utsatt personell har vært til kontroll i 

2009. 
 

Sykehusapotek Nord HF: 
• Benytter eksterne bedriftshelsetjenester til enkeltoppdrag ved behov. 

 
Helse Nord IKT: 
• Ikke aktuelt. 
 
Stoffkartotek og HMS-datablad 
Helse Finnmark HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er manuelt. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er databasert abonnementstjeneste (Eco Online). 
• Oppdaterte prosedyrer i DocMap. 
• Kjemirådgiver rapporterer årlig til AMU. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er databasert abonnementstjeneste (Eco Online). 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er databasert abonnementstjeneste (Eco Online). 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har innført stoffkartotek ved bruk av dataverktøyet Eco Online, primært ved laboratorier, 

og utarbeidelse av kartotek for alle enheter i foretaket pågår. 
 

Helse Nord IKT: 
• Ikke aktuelt 
 
Avfallshåndtering 
Helse Finnmark HF: 
• Har rutiner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har rutiner. 



 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har rutiner og ny håndbok for dette utgitt i 2008. Det er ikke rapportert systemavvik i 

2009 som indikerer uønskede hendelser. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Hvert av de tre sykehusene har rutiner for dette. I forbindelse med arbeidet med helhetlig 

strategi for HMS vurderes en felles avfallshåndbok. 
 

Sykehusapotek Nord HF: 
• Følger rutinene til utleier (UNN og NLSH). 

 
Helse Nord IKT: 
• Har rutiner for dette 

 
Risikovurdering 
Helse Finnmark HF: 
• Har prosedyre for risikovurderinger og ROS-analyseverktøy. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har prosedyrer for risikovurderinger og ROS-analyseverktøy. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Gjennomfører risikoanalyser og bruker ROS-analyseverktøy. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• ROS-analyser gjennomført og HN-verktøy benyttet i analysen. 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har påbegynt innføring av metode for risikoanalyse. 

 
Helse Nord IKT: 
• Gjennomfører risikoanalyser og bruker ROS-analyseverktøy. 
 
Avvikshåndtering og varsling 
Helse Finnmark HF: 
• Har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. 
• Avvik og uønskede hendelser meldes til de lokale arbeidsmiljøutvalgene og det samles 

skademeldinger i personalmapper i personalavdelingen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

• Har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. 
• Har avviksmodul for hele foretaket. 

 
Nordlandssykehuset HF: 

• System for melding og behandling av forbedringer og avvik ble grundig gjennomgått 
og revidert i 2009. Prosedyrebeskrivelsene ble revidert og en informasjonskampanje 
ble gjennomført for å bedre både melde- og forbedringskulturen i foretaket. 

• Har system for varsling av kritikkverdige forhold. 
 
Helgelandssykehuset HF: 

• Har system i DocMap for registrering av avvik. 
• Har gjennomført opplæring i 2009. 
• Har system for varsling av kritikkverdige forhold. 



 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har system i DocMap for registrering av avvik. 

 
Helse Nord IKT: 
• Har system for avviksmeldinger. 
 
Helse Nord RHF: 
• Har utarbeidet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold 
 
Rapportering 
Helse Finnmark HF: 
• Rapportering innen HMS gjennomføres i linjen i klinikkene og stabsavdelingene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Rapporterer på følgende måte: 
• Tertialrapport 
• Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet inkl HMS to ganger årlig 
• Rapporter fra interne revisjoner 
• Dialogmøte mellom klinikksjef og adm. Direktør – oppfølging av dialogavtalen 
• Gjennomgang av referat fra KVAM-utvalgene i klinikkene 
• Laget opplegg/sjekkliste i DocMap for gjennomgang av kvalitetssystemet i klinikken 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Rapportering inngår i tertialrapporteringen, på et begrenset antall indikatorer. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Forbedret rapporteringssystem vurderes som et ledd i arbeidet med helhetlig HMS-

strategi. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Forutsettes utviklet gjennom AMUs handlingsplanarbeid. 
 
Helse Nord IKT: 
• Forbedret rapporteringssystem vurderes som et ledd i arbeidet med helhetlig HMS-strategi 
 
Helse Nord RHF: 
• Koordinerer og sammenfatter rapportering i hele foretaksgruppen, når det gjelder 

tertialrapportering og årlig melding. 
 
Intern revisjon 
Helse Finnmark HF: 
• Revisjonsgruppen benytter seg av både interne og eksterne ressurspersoner i sitt arbeid, 

samt bedriftshelsetjeneste. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har egne revisorer innen kvalitet/HMS og utarbeider årlige revisjonsplaner. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Ikke utført internrevisjon på HMS-området i 2009. Ny prosedyrebeskrivelse for dette 

formålet er behandlet i kvalitetsutvalget og AMU og godkjent av direktør. Plan for 
internrevisjon er vedtatt for foretaket for 2010-2012. 



 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Som et ledd i utarbeidelsen av helhetlig HMS-strategi vurderes det opprettet egen 

revisjonsgruppe. Vurderingen er ikke ferdigstilt. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Forutsettes utviklet gjennom AMUs handlingsplanarbeid.  
 
Helse Nord IKT: 
• Forutsettes utviklet gjennom arbeidet med helhetlig HMS-strategi. 
 
2. Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 

GodVakt 
Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen ”God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus” i 22 av landets 
30 helseforetak i 2005/2006. De vurderte at alle helseforetakene var i en situasjon hvor det var 
misforhold mellom de oppgavene helseforetakene skulle løse og de ressurser som var til 
disposisjon. Det ble gitt pålegg der helseforetakene måtte kartlegge arbeidsbelastningen, 
vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte 
 
Høsten 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet et oppfølgingstilsyn. Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
fikk tilsynsbesøk. Sykehusapotek Nord HF var ikke omfattet av dette tilsynet. 
 
Formålet med oppfølgingstilsynet var å kontrollere helseforetakenes oppfølging av pålegg gitt 
i forbindelse med God vakt! i 2005, og hvordan helseforetakene selv har vurdert om helse-, 
miljø- og sikkerhetsaktivitetene de har iverksatt har hatt ønsket effekt samt evaluering av 
disse.  
 
Det ble gitt 4 likelydende pålegg til helseforetakene. Dette er utførlig redegjort for tidligere. 
Derfor gjengis her bare selve påleggene med gjeldende tidsfrister. 
Fristene har blitt noe endret både på grunn av innvilget søknad om utsettelse og som følge av 
ulik fremdrift i arbeidet med oppfyllelse og godkjenning av tiltakene. 
 
Pålegg med frister: 
1. Kartlegging og risikovurdering 

Helse Finnmark HF: 1. januar 2010  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 1. mai 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. april 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. januar 2010  

2. Tidfestet handlingsplan 
Helse Finnmark HF: 1. mars 2010  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 15. juni 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. juni 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. april 2010  

3. Iverksette tiltak 
Helse Finnmark HF: 1. mai 2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 15. august 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. august 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. juli 2010  

4. Evaluere iverksatte tiltak 
Helse Finnmark HF: 1. juli, 1. oktober og 31. desember 2010  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 30. september og 31. desember 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. oktober og 31. desember 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. oktober og 31. desember 2010  



 
 

Status pr 10.05.10 
 Pålegg 1 Pålegg 2 Pålegg 3 Pålegg 4 
Helse Finnmark HF     
UNN HF     
NLSH HF *)    
Helgelandssykehuset HF     
*) Rapport levert Arbeidstilsynet. Avventer svar 
 
Når det gjelder pålegg 2 Tidfestet handlingsplan, stiller Arbeidstilsynet som vilkår at disse 
gjøres konkrete og forpliktende. Helseforetakene pålegges derfor å drøfte handlingsplanene 
med Helse Nord RHF i styringsdialogmøter. 
Tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynet til foretakene så langt er at foretakene har gjort, og 
gjør, et omfattende og grundig arbeid med å lukke de pålagte pålegg. 
 
Arbeidstilsynets forventning til Helse Nord RHF 
Arbeidstilsynet forventer at Helse Nord RHF og HF-ene samarbeider, og nevner konkret at de 
stiller som vilkår at HF-ene drøfter handlingsplanene med Helse Nord RHF. Videre ønsker 
Arbeidstilsynet å se på hvilken måte partene selv vurderer at samarbeidet best gjøres. 
I brev av 13.mars 2009 fra Helse Nord RHF til Arbeidstilsynet ble det pekt ut noen områder 
som RHF-et så som aktuelt å arbeide etter for å forsterke helseforetakenes innsats for å lukke 
det opplevde avviket mellom oppgaver og ressurser. 
Hovedstrategiene kan kategoriseres langs følgende hovedområder: 
• Ulike lederutviklingstiltak og oppfølging av ledere som også målrettes mot denne 

problemstillingen. 
• Fortsettelse av det gode HMS arbeidet som allerede er i gang. 
• Bedre gjennomføring av omstillingsprosesser, inkludert involvering av medarbeidere og 

økt fokus på kommunikasjon og samarbeid. 
• Videre utvikling av personalpolicy inkludert kartlegging av arbeidsmiljø. 
 
3. Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
Helseforetakenes oppdrag er gitt i oppdragsdokumentet 2010 (OD 2010) og pålegget fra 
Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt. 
 
Med bakgrunn i dette har foretakene utarbeidet handlingsplan for HMS, som er behandlet i 
helseforetakenes AMU. 
 
I tillegg til de fire konkrete påleggene fra Arbeidstilsynet, skal foretakene (OD 2010): 
• Samarbeide om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser. 
• Sikre videreføring av implementeringsarbeidet og rapportere HMS-aktivitet og resultat i 

henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS til eget styre og Helse Nord RHF 
(årlig melding). 

• Forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte. 
• Redusere det gjennomsnittlige sykefraværet med 1 prosentpoeng. 
• Implementere system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet og delta i prosjekt- og 

arbeidsgrupper (årlig melding). 
• Bidra til følgeforskning av pilotprosjektet ”Arbeidsglede”. 

 
I det følgende presenteres noen viktige satsningsområder som synes vesentlige for å nå de 
ambisjoner som ligger til grunn for ovennevnte. 



 
 
Lederskap 
Helse Nord har et forbedringspotensial når det gjelder HMS-opplæring til ledere, som må sikre 
nødvendig innsikt i og forståelse for oppfølging av aktuelle lover, regler og krav til internkontroll.  
I tillegg til kvalitetssikring av aktuelle lederopplærings- og utviklingsprogram, skal 
opplæringstilbudet utvides med e-læring og muligens støttet av samlingsbasert opplæring.  
Opplæringen må sikre lederne nødvendig kjennskap til aktuelle systemer og rutiner i Helse Nord 
og egne foretak. 
 
Det må videre sikres at lederne og medarbeidere har nødvendig kompetanse og trygghet i sine 
roller slik at de evner å være gode kollegaer og personalledere, og de må ha kjennskap til hvilke 
systemer og verktøy som er tilgjengelige. Rutiner og kompetanse til praktisk gjennomføring av 
medarbeidersamtaler, bruk av refleksjonsverktøy, eller lignende vil være sentrale virkemidler her.  
En total gjennomgang av lederopplæringstilbudet på HMS-området må gjennomføres.  
 
Avdelingene i foretakene er ulike både hva gjelder størrelse og struktur. Dette innebærer at 
kontrollspennet til den enkelte leder er forskjellig. Dette gir utfordringer med at spennet kan føles 
for stort, men også med at det gir lederne ulik kapasitet i samhandling med hverandre. Et stort 
kontrollspenn er svært krevende i forhold til gjennomføring av medarbeidersamtaler, oppfølging 
av sykemeldte. Det er krevende med tanke på informasjons- og møtestruktur. Teamjobbing og 
medarbeiderskap. Igjen handler det om å gi lederne våre de beste forutsetninger for å lykkes i 
lederrollen. 
 
Organisasjonskultur 
Utvikling av kultur, holdning og verdier er et langsiktig arbeid, og i videre arbeid må vi fokusere 
på å få på plass egnede metoder og verktøy som kan være til nytte og støtte i prosesser for både 
ledere og medarbeidere.  
 
Bruk av dialogen som metode vil være sentralt i implementering, forbedringsarbeid, utøvelse og 
oppfølging av HMS-arbeidet generelt og for arbeidet med utvikling av kultur og 
ledelsesperspektiv spesielt. En kan også se for seg at ledere i større grad kan utvikle dialogen og 
kjøre prosesser i sin medarbeidergruppe.  Kunnskap om og konkret trening på denne type 
lederadferd kan også være hensiktsmessig å tilby lederne i Helse Nord. 
 
Mye erfaring og kunnskap vil erverves på dette området gjennom prosjektet ”Verdibasert 
hverdag” som vil ha lederne som hovedmålgruppe i 2010.  Metoden her vil bla være konseptet 
kafédialog, jfr. styresak 78-2009 Verdibasert hverdag som også presenterte interessante data om 
hvor kjent og brukt vårt etiske regelverk er. Mye av videre arbeid på dette området, tar 
utgangspunkt i den undersøkelsen. 
 
Organisasjonsstruktur og systemutvikling 
Som nevnt innledningsvis, bygger denne saken på sak 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – 
helhetlig strategi.  I forkant av denne saken var det lagt ned et betydelig arbeid i å få 
dokumentert HMS-mål, planer og øvrige rutiner og prosedyrer i vårt kvalitetssystem.  Dette 
arbeidet vil fortsette.  
 
Kvalitetssystemet vil løpende bli oppdatert med rutiner som blir utarbeidet og justert.  Noen 
vil være felles for foretakene, mens noen vil være foretaksspesifikke, men være knyttet til en 
overordnet rutine på Helse Nord – nivå. 



 
 
Helse Nord startet allerede mot slutten av 2005 en langsiktig satsing hvor funnene fra 
Arbeidstilsynet skulle gripes fatt i og en skulle få på plass systemer og verktøy som 
foretakene kunne bruke i sitt arbeide med å videreutvikle arbeidsmiljøet i et 
medarbeiderperspektiv.  
 
Prosjekt Arbeidsglede var en av de større satsingene i denne forbindelse. I dette prosjektet ble 
det utviklet en verktøykasse for oppfølging av sykemeldte medarbeidere. For å videreutvikle 
og støtte organisasjonen ser Helse Nord RHF at et av verktøyene i verktøykassen er et 
refleksjonsverktøy (Sollan-hjulet), som nå er aktualisert for videreutvikling til bruk i lukking 
av nevnte pålegg. Myndiggjøring og utvikling av medarbeiderskapet så vel som 
ansvarliggjøring av lederskapet i et Helse-, Miljø- og Sikkerhets (HMS)-perspektiv er 
stikkord for resultatene av prosjekt Arbeidsglede.  
 
I forbindelse med anskaffelse og utvikling av nytt ledelsesinformasjonssystem (LIS) vil det 
være formålstjenlig å integrere Sollan-hjulet, som system for løpende evaluering av 
arbeidsmiljøet med sikte på å forebygge opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 
Viktige rutiner som vil gripes fatt i inneværende år, vil være rutine knyttet til å belyse 
medarbeiderperspektivet i det nye ledelsesinformasjonssystemet/virksomhetsstyringssystemet 
SAS-LIS.  
 
Ledelsesinformasjonssystemet som nå er under utvikling og skal innfases vil være et særdeles 
viktig verktøy for alle ledere. Systemet vil gi lederen styringsindikatorer innen flere områder. 
I et HMS-perspektiv vil til enhver tid oppdatert sykefravær være en sentral faktor. Med også 
det å kunne se indikatorene i sammenheng med sin egen virksomhet og å kunne bruke og 
forstå systemet. God opplæring på systemet må bli en del av lederopplæringen i Helse Nord. 
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Bakgrunn  
Styrende dokumenter: 
 
Foretaksprotokoll Helse Nord RHF. Krav og rammer for 2010: 

• Foretaksmøtet forutsatte at Helse Nord RHF legger til rette for et godt arbeidsmiljø i 
helseforetaksgruppen, med henblikk på god bruk av de tilgjengelige helsepersonellressursene 
og målsettingene i Inkluderende arbeidsliv. 
 

Oppdragsdokumentet (RHF og HF):  
• Samarbeide med tillitsvalgte og ansatte om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver 

og ressurser. 
 

Styresaker Helse Nord RHF: 
• 05-2004      Overordnet personalpolicy for Helse Nord 
• 111-2006    Arbeidstilsynets prosjektrapport GodVakt, Arbeidsmiljø i sykehus 
• 46-2007      Etiske retningslinjer for Helse Nord 
• 97-2007      Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi 
• 23–2009/4  Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008 
• 70-2009/7   Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt!- videre arbeid 
• 78-2009      Prosjekt for ”Verdibasert Hverdag” i Helse Nord. 

 
Arbeidstilsynets forventning gjennom God Vakt: 

• Arbeidstilsynet forventer at Helse Nord RHF og HF-ene samarbeider, og nevner konkret at de 
stiller som vilkår at HF-ene drøfter handlingsplanene med Helse Nord RHF. 
 

Rapport fra regional HMS-gruppe 
Rapporten skal være med å danne grunnlag for denne styresaken, og ble overlevert personalsjefene 
08.02.2010. 
 
Felles for disse styrende dokumentene er at de setter fokus på arbeidsmiljø i sykehus og oppfølging av 
handlingsplaner i God Vakt. 
 
Sakens formål: 
Del 1 

• Denne saken skal redegjøre for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
 
Del 2 

• Redegjøre for hvordan foretakene og RHF har fulgt opp pålegg fra Arbeidstilsynets 
GodVakt. 



Del 3  
• Redegjøre for foretakenes planer om videre arbeid 

Sakens mål: 
• Presentere hvilke aktiviteter det enkelte foretak har gjennomført innenfor hovedområdene i 

helhetlig strategi for HMS. 
• Presentere hvilke resultater det enkelte foretak har oppnådd.  

 
• Rapportere foretakenes arbeid med Arbeidstilsynets pålegg 
• Presentere foretakenes vurdering av opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser i eget 

foretak 
• Skissere plan for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i Helse Nord – bruk av 

kartleggingsverktøy og rapportering 
Prosjektets omfang, avgrensing og begrepsavklaring: 
 
Målgruppe: Styret 
 
Begrepsavklaring:  
God Vakt: Navnet på Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt  
Rammebetingelser: 
 
Tidsperspektiv: Mars 2010 – juni 2010. 
 
Arbeidsform: Det skal legges frem en sak for styret i Helse Nord RHF 22. Juni 2010. Saken skal 
utarbeides i samarbeid med helseforetakene ved personalsjefene. 
Foretakene gir sitt grunnlagsmateriale og innspill i henhold til sakens mål innen personalsjefsmøtet 28. 
April 2010. 
 
Forankring: Ledermøtet, Personalsjefsmøtet, Eiergruppemøtet, Direktørmøtet, Samarbeidsmøtet 
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