
Vernetjenesten v/hovedverneombudene (HVO) i Sykehuset Innlandet HF er 
bedt om et skriftlig innspill til utviklingsplan 2022-2039 med frist 20.mars 
2022.  
 
HVO har valgt å ha fokus på punkt 2.5.5. 
 
 
2.5.5 Arbeidsmiljø og arbeidsforhold for medarbeidere i Sykehuset Innlandet  
 
Sykehuset Innlandet (SI) er forpliktet til å sikre gode arbeidsforhold for alle medarbeidere. Gjennom 
god ledelse og ressursstyring skal medarbeidere settes i stand til å utføre sine oppgaver på en god 
måte. Årlig gjennomføres pasient og medarbeiderundersøkelse ForBedring der formålet med 
undersøkelsen er å avdekke risiko som har betydning for arbeidsmiljøet.  
 
Sykehuset Innlandet hadde i 2021 en svarprosent på 78 på ForBedringsundersøkelsen. Resultatene 

viste imidlertid relativt store variasjoner mellom enheter, spesielt innenfor områdene 

arbeidsbelastning, opplevd lederatferd og samarbeid mellom enheter. Svarprosent i 2022 er på 70. Det 

lave svardeltakelsen kan skyldes det høye sykefraværet p.g.a. pandemien og at arbeidsbelastningen er 

høy i noen enheter. Alle ansatte skal delta i oppfølgingen av undersøkelsen, slik at medvirkningen blir 

ivaretatt. 

Arbeidet med heltidskultur og reduksjon av deltid, og arbeid med å rekruttere og beholde ansatte, 
samt arbeid med nærvær for å redusere sykefravær har betydning for personellplanleggingen. Det er 
nedsatt en prosjektgruppe som ser på reduksjon av deltid i SI da det er ønskelig med en heltidskultur 
for alle yrkesgrupper. I tillegge ser man på helseeffekten av helsefremmendeturnuser for å jobbe 
forebyggende. Videre er det nødvendig at SI ser på bakgrunn for brudd på arbeidstidsbestemmelsene 
(AML) for å finner løsninger, slik at dette unngås.   
 
Ved enkelte avdelinger i Sykehuset Innlandet opplever man i dag en høy turnover. Det må jobbes aktivt 
i disse enhetene for å finne årsaken slik at frafall kan forebygges. Dette bør synliggjøres i en 
risikoanalyse med tilhørende tiltak. Det bør tilstrebes at ansatte får god opplæring, veiledning og 
supervisjon da dette kan bidra til å rekruttere og beholde kompetanse. Dette kan være et viktig 
virkemiddel for at den ansatte trygges i sin yrkesutøvelsen.  
 
Elektronisk kvalitetsverktøy (EK) er et verktøy der ansatte melder inn uønskede hendelser. Lukking av 
HMS relatert hendelser skal skje med involvering av verneombudet. Det er meldt mange HMS- EK 
hendelser som viser for få ansatte på vakt og rapportering om vold og trusler.  Riktig kompetanse på 
rett plass i virksomheten og oppgaveoverføring bør systematiseres. Samtidig som man arbeider aktivt 
med forebygging av vold og trusler mot den ansatte.  
 
Internkontrollforskriften beskriver at man minst en gang pr år skal gjennomføre vernerunde ved at 
leder og verneombud foretar en befaring og snakker med medarbeiderne med utgangspunkt i 
sjekklisten i forhold til Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) for å sikre at HMS blir ivaretatt på 
arbeidsplassen. 
 
Sykehuset Innlandet skal etterleve på alle nivåer i virksomheten Helse sør-øst sine «12 prinsipper for 
medvirkning i omstilling».  
 
 

 

 

 


