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Konsernverneombudets årsrapport -2014 
 
 
Hovedtrekk 
Regional medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2014. 
Konsernverneombudet har hatt stort fokus på dette arbeidet gjennom hele året og 
bidratt til at vernetjenesten på alle nivå har fått informasjon og vært deltakende i både 
planlegging og gjennomføring av selve undersøkelsen. 
 
Helseforetakene i Helse Nord har blitt miljøsertifisert etter ISO 14001-standard. Ytre 
miljø anses som en del av det systematiske HMS-arbeidet jf. HMS-forskriftene. Derfor 
har konsernverneombudet også vært en del av dette arbeidet, og bidratt til forankring i 
alle ledd.   
 
Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse ble i november 2014 arrangert for 2.gang. 
Konferansen er all-regional og arrangeres i samarbeid mellom konsernverneombudene 
og HR-direktørene. Hovedmålgruppen er administrerende direktører, 
hovedverneombud og ledere innen HMS-arbeid. Administrerende direktør i Helse Nord 
åpnet og avsluttet konferansen. 
 
Arbeidstilsynets sykehuskampanje 2014: I Helse Nord var det klinikk Hammerfest som 
fikk tilsyn. Hovedfokuset i denne kampanjen var samarbeid, og både ledere, tillitsvalgte 
og verneombud på alle nivå deltok i tilsynet.  
 
Møter med vernetjenesten i Helse Nord  
Det har vært gjennomført video-/telefonmøter hver måned med 
foretakshovedverneombudene i foretaksgruppen.  
Konsernverneombudet har deltatt og holdt innlegg på et heldags verneombudsmøte i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
Forum for hovedvernombudene i helseforetakene 
Forum for hovedverneombud i helseforetakene er et samarbeidsforum mellom 
konsernverneombudene og hovedverneombudene over hele landet. Hver vår arrangerer 
konsernverneombudene en tre-dagers samling som går på omgang mellom regionene, 
og i 2014 hadde Helse Sør-Øst hovedregien.  
 
Konsernverneombudene har hatt månedlige telefonmøter samt fysiske møter i 
forbindelse med all-regionale samlinger og andre felles fora. 
 
Møter med konserntillitsvalgte i Helse Nord 
Konsernverneombudet har ukentlige telefonmøter med konserntillitsvalgte i Helse 
Nord.  
Det har også vært avholdt fysiske møter i forbindelse med samarbeidsmøter og ulike 
samlinger. 
 
Møter med ledelsen i Helse Nord RHF 
Månedlige samarbeidsmøter med ledelsen i Helse Nord RHF og konserntillitsvalgte. 
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Drøftinger: 

• Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - salg av tomt Åsgård 
• NLSH – enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 133-2013/7, mandat 
• Innkjøpsfunksjon i Helse Nord - organisering 
• UNN Tromsø – PET-senter,  godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av 

styresak 70-2012 
• Strategisk kompetanseplan, fase 2 
• Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord 
• Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 
• Framtidig AMK-struktur i Helse Nord 
• Regionale datasentre i Helse Nord, konseptfaserapport 
• Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne, 

oppfølging av styresak 133-2013/7 
• Organisering og kategoristyring av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord, 

prosjektplan 
• Regional handlingsplan for diabetes 2014- 2019 
• Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste 
• Forstudie for metodikk og verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord, 

prosjektdirektiv 
• Etablering av felles RHF-virksomhet, Sykehusbygg HF 
• Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017  
• Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
• Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 
• UNN Tromsø – PET-senter, godkjenning av forprosjektrapport og tillatelse til 

byggestart 
• UNN Harstad – salg av eiendommer 
• Tertialrapport nr 2-2014 
• Budsjett 2015 for foretaksgruppen 
• Elektronisk kurve og medikasjon, forprosjekt 
• NLSH Bodø – G-fløy, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av 

byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 
• UNN Tromsø – Protonsenter, idéfase 
 

Konsernverneombudet har deltatt på diverse tematimer med ulike fagansvarlige i Helse 
Nord 
 
Prosjektdeltakelse 
Helse Nord 

• Klima - og miljø, regionalt nettverk 
• Seniorpolitikk i Helse Nord, arbeidsgruppe 
• Lærlingestrategi i Helse Nord, styringsgruppe 
• Medarbeiderundersøkelse, regionalt forvaltningsforum 
• Kategoristyrt organisering av innkjøp i Helse Nord, styringsgruppe 
•  Elektronisk tilgang til pasientjournal, styringsgruppe 

 
 
Deltakelse på konferanser, kurs og samlinger 

 2 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 87



• Regionalt samarbeidsmøte 
• Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse 
• All-regional samling for konserntillitsvalgte og konsernverneombud – Trondheim 

og Oslo 
• Forum for hovedverneombud i helseforetakene - Oslo 
• Klima- og miljøkonferanse 
• Klima- og miljøforum 
• KVAM-dagene UNN 
• Styreseminar 
• Kick-off  for Arbeidstilsynets tilsyn med helseforetakene 
• Fagforbundets sykehuskonferanse 

 
 
Ytre miljø 
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. Ingen endring i antall reiser fra 2013. 
Telefon/ Videomøter: 112 
Reiser (utenfor Tromsø): 20  
 
2015 
Nytt konsernverneombud fra 01.02.2015, Bengt-Ole Larsen 
 
Konsernverneombudet har sammen med foretakshovedverneombudene fremmet 
forslag om et felles regionalt måldokument for vernetjenesten i Helse Nord hvor mål, 
hensikt, rolle, samarbeidsarenaer og konkrete tiltak skal tydeliggjøres. Videre er det 
ønskelig å utarbeide en regional verneombudsplakat for å nå mål i AML (§6-1(4))om at 
alle enheter skal ha oppslag om hvem som til enhver tid fungerer som verneombud. 
Forslag om at dette arbeidet fortsettes. 
 
 
 
Takk for meg! 
 
Avtroppende konsernverneombud Trine M. Hansen 
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