
 

 
 

Konsernverneombudets årsrapport -2013 
 
 

Konsernverneombudene i de fire regionene tok i 2012 initiativ til Helseforetakenes 
arbeidsmiljøkonferanse. Den ble første gang arrangert i april 2013.  

Hovedtrekk 

 
Videre har det vært mye fokus på ytterligere styrking av vernetjenesten i Helse Nord og 
hvordan vernetjenesten skal være med og bidra til gode og helsefremmende 
arbeidsmiljø. En del av dette arbeidet innebærer mer synliggjøring av vernetjenesten, og 
her har blant annet alle regionene fått utarbeidet sin egen verneombudslogo med 
tilhørende regionslogo.  
 
Konsernverneombudet har sammen med foretakshovedverneombudene startet arbeidet 
med et regionalt måldokument for vernetjenesten i Helse Nord hvor mål, hensikt, rolle, 
samarbeidsarenaer og konkrete tiltak skal tydeliggjøres. Helse Nords kjerneverdier 
kvalitet, trygghet og respekt skal være en naturlig del også av verneombudenes arbeid.  
 
Temaer som har hatt mye fokus gjennom året er; samarbeid, arbeidstidsbestemmelsene 
og brudd på AML, medvirkning, HMS-opplæring. 
Arbeidstilsynets sykehuskampanje i 2014 hadde vi som ett av hovedtemaene på vårt 
årlige forum for hovedverneombud i helseforetak. 
 
Prosjektene Seniorpolitikk i Helse Nord og Miljø- og klimaprosjektet har hatt prioritet. 
 

Konsernverneombudet har gjennomført video-/telefonmøter hver måned med 
foretakshovedverneombudene i foretaksgruppen. Det har også vært ett heldags 
arbeidsmøte i Tromsø og fysiske møter i tilknytning til andre regionale og all-regionale 
samlinger. 

Møter med vernetjenesten i Helse Nord  

 

Forum for hovedverneombud i helseforetak er et samarbeidsforum mellom 
konsernverneombudene og foretakshovedverneombudene i helseforetakene. Dette går 
på omgang mellom regionene og i år har Helse Nord ved konsernverneombudet 
arrangert en tre-dagers samling i Tromsø.  

Forum for hovedvernombudene i helseforetak 

 
Konsernverneombudene har hatt månedlige telefonmøter samt fysiske møter i 
forbindelse med all-regionale samlinger og andre felles fora. 
 

Konsernverneombudet har hatt ukentlige telefonmøter med konserntillitsvalgte i Helse 
Nord.  

Møter med konserntillitsvalgte i Helse Nord 

Det har også vært avholdt fysiske møter i forbindelse med samarbeidsmøter og ulike 
samlinger. 
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Månedlige samarbeidsmøter med ledelsen i Helse Nord RHF og konserntillitsvalgte. 
Møter med ledelsen i Helse Nord RHF 

 
Drøftinger: 

• Oppdragsdokument 2013 til HFene 
• Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom RHF-ene 
• Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF 
• Helgelandssykehuset HF, struktur og mandat 
• Årlig melding 2012 
• Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 

gjennomføring og tiltak 
• Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus 
• Etablering av bestillarforum RHF – for innføring av nye metodar i helsetenesta 
• Forenklet oppgjør pasientreiser – prosjekt mine pasientreiser, mandat foranalyse 
• Nasjonal lederplattform 
• UNN Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av 

styresak 70-2012 
• Parkeringssituasjonen på kort og lang sikt ved UNN Breivika, oppfølging av 

styresak 72-2012 
• Revisjon av regional innteksmodell for somatikk 
• Regionale fagplaner for hud, øye og øre-nese-hals i Helse Nord, prosjektdirektiv 
• Basestruktur i Sør-Troms og Nordre Nordland, utredning og lokalisering 
• Etablering av felles RHF-virksomhet -  Nasjonal IKT HF 
• Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet, rapport frå delprosjekt Bygg og miljø 
• Ferieplanlegging i Helse Nord sommeren 2014 
• Tertialrapport nr 2-2013 
• Budsjett 2014 – plan og premisser 
• Organisering av intensiv medisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – 

høring, oppfølging av styresak 86-2013 
• Seniorpolitikk i Helse Nord, revidert mandat 
• Innføring av nødnett i Helse Nord, prosjektplan 
• Regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021 
• Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjektet og byggestart 
• Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 

konseptfaserapport 
 

 
Videre har konsernverneombudet deltatt på diverse tematimer med ulike 
fagansvarlige i Helse Nord 

 

Helse Nord 
Prosjektdeltakelse 

• Klima - og miljø, regionalt nettverk 
• Seniorpolitikk i Helse Nord, arbeidsgruppe 
• Lærlingestrategi i Helse Nord, styringsgruppe 
• Medarbeiderundersøkelse, regionalt forvaltningsforum (deltakelse meldt inn) 
• Compendia lederhåndbok (deltakelse meldt inn) 
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• Regionalt samarbeidsmøte 
Deltakelse på konferanser, kurs og samlinger 

• Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse 
• All-regional samling for konserntillitsvalgte og konsernverneombud -Bergen 
• Forum for hovedverneombud i helseforetak- Tromsø 
• Klima- og miljøkonferanse 
• Klima- og miljøforum 
• Pasientsikkerhetskonferanse 
• KVAM-dagene UNN 
• Styreseminar 
• Kick off- lærlingestrategi i Helse Nord 
• Nasjonal erfaringskonferanse- ledelse 
• Regionalt møte med Arbeidstilsynet 
• Fagforbundets sykehuskonferanse 
• Fagforbundets verneombudskonferanse 

 
 

Utøvelse av vervet innebærer stor møtevirksomhet og krever en del reising med fly, 
hvilket er en miljøbelastning. Imidlertid har de fleste møter blitt gjennomført pr telefon 
eller video og reisevirksomheten er redusert noe fra 2012 

Ytre miljø 

Telefon/ Videomøter: 82 
Reiser (utenfor Tromsø): 20  
 

Ferdigstille regionalt måldokument for vernetjenesten 
Mål for 2014 

Fortsette arbeidet med å være en aktiv og synlig samarbeidspart 
Jobbe for ytterligere styrking og statusheving av vernetjenesten 
Ønsker ennå mer fokus på HMS som en naturlig del av arbeidshverdagen i Helse Nord 
 
 
 
 
 
Konsernverneombud Trine M. Hansen 
 

   
 
 


