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018/18 Helse-og arbeidskartlegging heimetenesta Krokane 

019/18 Sjukefråvær i Flora kommune - 3. kvartal 2018 

 
ORIENTERINGSSAKER: 

• Bedriftsbesøk Torvmyrane skule 
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Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
017/18 Arbeidsmiljøutvalet PS 13.11.2018 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Ester Frøyen K1-033 

 
18/2092 

   
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
 
 
 
 
  
Protokoll - Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2018 
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FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Arbeidsmiljøutvalet 
 
Møtedato: 18.09.2018 
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen 
Møtetid: 09:00 - 10:35 
 
 
Desse møtte Parti 
 Bente Frøyen Steindal Arbeidarpartiet 
 Oscar Bergheim Arbeidarpartiet 
 Britt Madsen HTV Delta 
 Wenche Kvalvik HTV Fagforbundet 
Reidar Knapstad HTV Utd.forbundet 
Trond Ramstad Olsen Rådmannen 
 
 
Forfall meldt frå følgjande medlemar Parti 
 Solveig Willis Arbeidarpartiet 
Ingvill Førde Torvanger Hovudverneombod 
Maj-Linn Selvik HTV Fagforbundet 
Anette Barlund HTV Sjukepl.forb. 
 Vidar Grønnevik Høgre 
Jacob Nødseth Samlingslista 
 
 
Følgjande varamedlemar møtte Parti 
Iselin Tvenge HTV Sjukepl.forbundet 
Harry Petter Felle Samlingslista 
 
 
Møteleiar: Oscar Bergheim 
Merknad til innk.: Ingen merknader. 
Godkj. sakliste: Godkjent. 
Frå adm. møtte: Rådmann/personalsjef Trond Ramstad Olsen, innkjøpsleiar Arve Klokk, 

controller Berit Seljeseth Osa, pleie- og omsorgssjef Ragnhild Holm, 
spesialrådgjevar Roald Leivestad, HR-konsulent Leni Stensvoll, 
spesialrådgjevar/møtesekretær Ninja Tolo Ness. 

Utlevert i møtet:  
Orientering: • Personvernforordning ved Berit Seljeseth Osa og Roald Leivestad. 

• Innkjøp ved Arve Klokk 
• Rådhusorganisering, bemanning og bygning ved Trond Ramstad 

Olsen 
• Oranisering, rekruttering og sjukefråver i omsorgstenesta ved 

Ragnhild Holm 
 

Spm./interpell.:  
Synfaring:  
Ymse: Rune Ludvigsen i Bedriftshelse1 deltok i møtet. 
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Sakliste 

 
Saknr. Tittel 
  

015/18 Godkjenning av møtebok 

016/18 Sjukefråvær i Flora kommune for 2 . kvartal 2018 
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015/18: Godkjenning av møtebok 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
016/18: Sjukefråvær i Flora kommune for 2 . kvartal 2018 
 
Framlegg til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalet og Administrasjonsutvalet tek sjukefråværet i Flora kommune, for 2. kvartal 
2018, til orientering. 

 

 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalet og Administrasjonsutvalet tek sjukefråværet i Flora kommune, for 2. kvartal 
2018, til orientering. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KOMMUNE 

 

Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
018/18 Arbeidsmiljøutvalet PS 13.11.2018 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Trond Ramstad Olsen K1-440 

 
18/172 

   
 
Helse-og arbeidskartlegging heimetenesta Krokane 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Arbeisdmiljøutvalet tek helse-og arbeidskartlegginga til vitande. 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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FLORA  
KOMMUNE 

 
Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Det er gjennomført helse-og arbeidsmiljøkartlegging for heimetenesta Krokane. 

Innleiing/vurdering: 
Undersøkinga er relativt omfattande, slik det går fram av den vedlagde rrapporten som er utført av 
Bedriftshelseteneste1. 

Med bakgrunn i rapporten har Bedriftshelse!, kome med forslag til tiltak, som heimetenesta følgjer 
opp i dei aktulle møtefora og organ som skal følgje opp desse. 

Forslag til tiltak 
• Gjennomgang av Florø Kommune sine rutiner for trusler og vold 
• Bedriftsfysioterapeut kan komme med nevnte tiltak i avdelingen 
• Fortsette med god oppfølging av sykemeldinger på avdelingen 
• Gjennomgang og vurdering av rengjøringsrutiner/prosedyrer 
• Ha jevnlig HMS på agendaen på personalmøter 
• Regelmessige medarbeidersamtaler med de ansatte for å fange opp problemstillinger så 
tidlig som mulig. 
• Kollegaveiledning og refleksjonsgrupper kan være tiltak der en får snakket ut, i en travel 
arbeidshverdag. 
• Utføre luftmålinger på hjemmesykepleiebasen. 
• Nattevakts møter 
• Bedriftshelse1 kan om ønskelig gå gjennom rapporten med ledelsen og verneombud. 
• Bedriftshelse1 kan òg være med og gi informasjon om resultat fra rapporten til de tilsette 
• Rapporten skal legges fram i AMU 

 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Arbeidsmiljølova, Iinetrnkontriollforskrifta 

 
 
 
  
Helse og arbeidsmiljøkartlegging Krokane hjemmesykepleie 2018 
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Bedriftshelse1 Sunnfjord Medisinske senter Tlf: 57 75 81 30    
Hans Blomgt 39  Nettside: www.bedriftshelse1.no   
6900 Florø  Epost: post@bedriftshelse1.no 

Til  

Evy Renathe Bjørnseth og Stine Hovland 

Kopi: Verneombud 

Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018 
 

Bedriftshelse1 utførte helsekontroller / samtaler med ansatt fra Krokane hjemmesykepleien fra 

februar 2018 til juni 2018. Kartleggingen ble i vinter utført av May Britt Strømmen. Siden hun nå er i 

permisjon har Ingvild Røyrvik Brandsøy utført slutten av kartleggingen, samt skrevet rapporten.  

 

37 ansatte har vært kalt inn i perioden februar til juni. 

37 ansatte har vært til helsekartlegging. 

 

Rapporten bygger på de ansatte sin egen vurdering av arbeidsforhold og nåværende helsetilstand.  

 

GENERELL INFO OM HELSE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN:  

 

Relevante lover: 

Internkontrollforskrifta 

Arbeidsmiljøloven Kap 2.  «Arbeidsgiver og arbeidstakars plikter», kap. 3 «Virkemidel i 

arbeidsmiljøarbeidet» og Kap 4. «Krav til arbeidsmiljøet» 

 

Arbeidsmiljølova (AML) kap. 2 og 3 omhandlar arbeidsgjevar og arbeidstakar sine plikter i forhold til 

arbeidsmiljøet.  Arbeidsgivar har med dette sytt for kartlegging av helse og arbeidsmiljø som 

Arbeidsmiljølova § 3-1 krev, og arbeidstakarane har medverka til dette.                                    

Arbeidsmiljølova § 3-3 Arbeidsgivars bruk av godkjent bedriftshelseteneste 

 

Helsesamtalen:  

Helsesamtalen er en kartlegging ved sykepleier. Helsekartleggingen tar utgangspunkt i hver enkelt 

tilsett sin arbeidsplass og arbeidssituasjon. Formålet er å avdekke sammenheng mellom arbeidsmiljø 

og eventuelle helseproblem, samt å følge opp symptom og tegn på sykdom eller skade, som ut fra 

erfaring kan opptre i forbindelse med den enkelte arbeidstaker sitt yrke, eksponering og 

arbeidssituasjon. I tillegg til helsesamtalen får alle tilsette tilbud om å måle hørsel, lungefunksjon og 

blodtrykk. 

Arbeidsrelaterte helseplager: Dersom det blir avdekka arbeidsrelaterte helseplager, blir dette tatt 

opp som sak etter avtale med den enkelte. Helseproblem som ikke er arbeidsrelaterte, blir og tatt 

opp hos oss, men her blir oppgaven vår å være rådgiver. Vi formidler ofte kontakt videre til fastlegen.  
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Utstyr som ble brukt: 

Til måling av lungefunksjon: Spirometer type Mikrolab 3300. Kalibrert etter gjeldende prosedyrer.                                                                      

Audiometer: GSI 66, kalibrert 12.7.2017 

 

Målinger som ble utført:  

Lungefunksjon:13 ansatte som har ønsket det, har målt lungefunksjon.  

Hørsel: 10 ansatte har målt hørsel.   

De som ønsket det fikk også tilbud om å måle blodtrykk.  

 

Det blir gitt tilbud om en vurdering av bedriftslege hos de som eventuelt har unormale verdier, 

eventuelt oppfordret til å kontakte sin egen fastlege.  

 

Kjennetegn på et godt arbeidsmiljø kan være:  

Høy trivsel og lavt sykefravær, ingen/få skader eller ulykker. 

Andre viktige faktorer: God opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og 

erfaringsutveksling. 

 

Utdrag fra regelverk om arbeidsmiljø: 

 Arbeidsmiljølova § 10-2 slår fast at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke blir 

utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det mulig å ivareta sikkerhetshensyn. 

Internkontrollforskrifta § 5-6 sier at bedriften skal “Kartlegge farer og problemer og på bakgrunn av 

denne vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold”    

I Arbeidsmiljølova § 5-1” står det at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid 

registreres, det samme gjeld sjukdom som antas ha sin bakgrunn i arbeidet eller forhold ved 

arbeidsstedet” 

 

 

Arbeidsmiljø:  

Bakgrunn for at kartleggingen kom nå, var at avdelingen skal inn til en systematisk kartlegging hvert 

tredje år.   

 

De ansatte arbeidet som sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og leder. De ansatte jobber dagtid, 

todelt eller tredelt turnus. De jobber også helger.  

 

Tema som er komme til uttrykk i kartleggingssamtalene: 
 

Psykososiale arbeidsmiljøet: 

Slik det kommer frem fra statistikken trives de ansatte på jobb. De trives med sine kollegaer og leder. 

Under samtaler kommer det også frem at det i høst og vinter har vært en svært travel periode, med 

en del sykefravær som ikke alltid har vært like enkel å dekke inn. Det virker som om det er blitt noe 

roligere på vårparten og sykefraværet har bedret seg noe. Det blir også nevnt at de har mindre tid til 

å være sosiale og ha en prat som omhandler annet en arbeidet. Dette er for eksempel under 

lunsjtiden, da en tiden også blir brukt til jobb, fordeling av arbeidsoppgaver, rapportering osv. En får 

følelsen av at selv om arbeidsgruppen er stor og de har et høyt arbeidstempo klarer de å holde på 
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teamfølelsen der en støtter og hjelper hverandre. Flere sier at de burde bli enda flinkere til å rose 

hverandre, noe som gjør godt i en travel arbeidshverdag. En har jevnlige personalmøter på 

avdelingen.  

 

Ledelsen: 

Statistikken viser at de ansatte samarbeider godt med sin leder. En får inntrykk av at leder er ryddig, 

synlig og prøver så mye som mulig å være tilstede i avdelingen. Under samtale kommer det frem at 

noen ansatte føler leder har stor arbeidsbelastning. Det kan virke som om de på bakgrunn av dette 

av og til unnlater og komme med problemer/utfordringer. Det kommer frem at leder er svært flink til 

å tilrettelegge arbeidet for hver enkelt, og strekker seg langt for at de får en så god arbeidshverdag 

som mulig.  

 

Organisering:   

Statistikken viser at flesteparten svarer at de av og til har for mye å gjøre på jobb. Noen mener at 

arbeidsbelastningen ofte er høy, og noen få mener sjelden. Flesteparten mener altså at 

arbeidsbelastningen går i bølger, der de har svært hektiske perioder, og perioder som er mer 

overkommelige.  

 

Flere påpeker at de ofte har for lange arbeidslister som ikke samsvarer med en vanlig arbeidsdag. 

Dette kan føre til at noen sliter med dårlig samvittighet for at de ikke rekker over alt. I arbeid med 

mennesker og i et yrke som helsepersonell har en gjerne tanker og en opplæring i studiene som 

skaper en forventning til seg selv, og tilbudet som en bør gi til pasienter. Når en da ikke rekker over, 

og denne forventningen ikke samsvarer til virkeligheten, kan en få dårlig samvittighet. 

Kollegaveiledning og refleksjonsgrupper kan være nyttig, slik at en får snakket ut om hvordan en har 

det, samt få veiledning og gode råd fra andre kollegaer.  

 

Mange er positive til den nye omorganiseringen som skal skje til høsten. De tror arbeidsbelastningen 

vil bli redusert med flere soner.  

 

Flere svarer at det nokså ofte forekommer avbrytelser som forstyrrer arbeidet, dette relaterer de 

hovedsakelig til når en går med alarmtelefon.  

 

Tiltak:  

Avklare tidlig på vakten om en har for lang arbeidsliste, kan en fordele arbeidet til andre? 

Kollegaveiledning/refleksjonsgrupper.  

Sørge for at det er tilstrekkelig dekket inn med ansatte på jobb.  

Organisere arbeidet bedre for den som går med vakttelefon.  

 

Eksponeringer 

Det er risikofaktorer som de ansatte er eksponert for t.d. ergonomi, biologiske faktorer, skiftarbeid, 

diverse rengjøringsmidler, vold/trusler. Det er viktig at det jevnlig blir gitt informasjon og opplæring 

om utføring av arbeid med risiko. Jf § 8-1, 8-2, 9-1,9-2 og 15-5, i forskrift (best. nr. 701) om 

organisering, leiing og medverking.  
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Mobbing og trakassering:   

Det er ikke avdekket mobbing og trakassering blant kollegaer i denne kartleggingen utført i 2018.  

 

Det blir nevnt av noen at det kan forekomme at det blir snakket negativt om kollegaer når de ikke er 

til stede. En viktig huskeregel som gjelder alle arbeidsmiljø er at en ikke skal snakke/ta opp ting som 

omhandler andre til kollegaer. Har noen en utfordring med en kollega, skal dette tas direkte med 

vedkommende, eventuelt en går til leder og diskuterer saken. Det er negativt for et arbeidsmiljø når 

en gjør det på denne måten, og det kan skape unødig konflikt og uro i en arbeidsgruppe. Det er viktig 

at den det gjelder kan forklare seg, noe som kan oppklare situasjonen/uklarheten.  

 

Trusler og vold: 

Det kommer frem at flere har opplevd trusler og vold fra pasient/bruker. Arbeidstakere har rett til et 

trygt arbeidsmiljø i følge arbeidsmiljøloven § 4-3. Samtidig har pasienter og brukere rett til nødvendig 

helse og omsorgstjenester i kommunen. Jamfør pasient og brukerrettighetslover § 2-1a.  

 

Dette er tilfeller som er kjent og de ansatte har fått veiledning. I slike saker er det viktig at det blir 

gjort en risikoanalyse. Om det ikke allerede er gjort, bør dette utføres.  

 

De hendelsene som ble beskrevet til Bedrifthelse1 var av slik art at det kommer under mindre skader 

og hendelser. Flora kommune skriver i sin rettledning av vold og trusler at; «en eller flere slike 

skader/hendelsen kan likevel medføre skader på kort eller lang sikt, kanskje særlig på den psykiske 

planet. Det er derfor viktig at også slike hendelser blir registrert og fulgt opp.» 

 

Det kommer frem at det er litt ulik praksis og forståelse på avvik rapportering. Noen skriver avvik, 

andre ikke.   

 

Florø kommune sier at: «hensikten med avvik er å sikre at uønskede hendelser blir handsama, at 

sårbare områder kartlegges, at gjentagelser forebygges og at ansatt avvik reduseres. Innsendte avvik 

og forbedringsforslag skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid» 

 

Når en opplever ulike situasjoner som for eksempel slag, spytt, blir slått etter osv, er det viktig at 

dette blir dokumentert. Også når pasienter verbalt truer de ansatte. Dette slik at en får dokumentert 

hendelsen, og hva en er utsatt for i arbeidet sitt i hjemmesykepleien. I et avviks skjema skal en også 

komme med tiltak/forbedringer. Her kan en komme med viktig informasjon som andre kollegaer kan 

ha nytte av, som en eventuelt kan få implementert i en ny prosedyre på den enkelte pasient.  

Med tanke på at de ansatte opplyser at de har det svært travelt, kan det tenkes at det i noen tilfeller 

blir nedprioritert. Det er dermed viktig å rette fokus på viktigheten med dette. Flora kommune tilbyr 

også samtale med bedriftshelsetjenesten ved behov i slike situasjoner.   

 

Tiltak  

Gjennomgang av retningslinjenes fra Flora Kommune med de ansatte. Hvordan skal en gjøre dette, 

og når skal en skrive avvik? 
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https://www.flora.kommune.no/getfile.php/2792309.1866.rscrasaupp/Rettleiar+-

+trussel+og+vald+p%C3%A5+arbeidsplassen+%28siste%29.pdf 

 

Ergonomi:  

Arbeidet i hjemmesykepleien er et fysisk tungt arbeid for de ansatte. De har i de fleste tilfeller tilgang 

på hjelpemidler og bruker dette ved behov. Jobben krever likevel blant annet en del tunge løft, 

bøyninger, vridninger og arbeid på kne.  

 

Flere ansatte har muskel og skjelettproblemer. Noen mener det er arbeidsrelatert, andre ikke.  

Årsakene til muskel og skjelettplager er ofte sammensatte og utvikler seg over tid. Vi vet at en del av 

disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne andelen er. 

Helseskader og helseplager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrives. Dette er en 

normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, 

uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkelt operasjoner som hver for seg ikke 

betraktes som tunge, kan til sammen over tid forårsake for høy total belastning.  

 

Tiltak: 

Vår fysioterapeut i Bedriftshelse 1 kan komme og undervise og veilede i ergonomi, som for eksempel 

forflytningsteknikk, bruk av hjelpemidler, gjennomgang av arbeidsstillinger. Han kan også gi 

individuell veiledning og arbeidsplassvurdering. Det er i tillegg viktig å oppmuntre til aktivitet på 

fritiden.  

 

Inneklima: 

De fleste opplyste at det var tilfredsstillende luftkvalitet i arbeidet, en kunne som regel lufte hos 

pasienter/brukere ved behov. Det var noen som mente det var dårlig luft på hjemmesykepleie basen, 

samt på medisinrommet. Her kan Bedriftshelse1 utføre luftmålingen om ønskelig.  

 

Kjemikalier/rengjøring/kontakt med vann.  

Noen av de ansatte har helt eller delvis rengjøring hos pasienter/brukere som arbeidsoppgave. Slik 
bedriftshelse1 har forstått det blir det brukt de rengjøringsmidlene som er tilgjengelige i husstanden.  

Nasjonalt overvåking av arbeidsmiljø/NOA sier at; Rengjøringsmidler skal fjerne skitt og fett og har 
ofte irriterende, avfettende, allergifremkallende eller etsende virkninger på huden. De som jobber 
med rengjøringsmidler og/eller desinfeksjonsmidler har som regel også hyppig hudkontakt med 
vann, noe som kan gi hudirritasjon. Desto lengre tid hendene er våte i løpet av en arbeidsdag, desto 
høyere er risiko for eksem. De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er allergisk og irritativ 
(toksisk) kontakteksem. Disse kan også forekomme samtidig. Begge typene kan forårsakes av direkte 
kontakt mellom huden og et stoff.  

Forebyggende tiltak til de som utfører rengjøring: 

• Bruk av hansker under rengjøring 

• Kartlegging av ergonomiske sider ved rengjøringen bør gjøres for å redusere ensidig og tung 
belastning 

• Fuktighetskremer bør være lett tilgjengelig for de ansatte gjennom hele arbeidsdagen 
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• En kan ta det opp til vurdering om en bør gå over til microfiberklut og vann ved noe av 

rengjøringen. Det viser seg at det blir et renere resultat med kun microfiber klut og vann. 

Dette kan redusere eventuelle plager med kontakt og innånding av diverse 

rengjøringsmidler. Spray rengjøringsmidler er spesielt uhendig for luftveiene. En skal ikke 

bruke sprayflasker med spray-innstilling. Dette fordi en danner aerosoler som holder seg 

lenge i luften, og vi puster dette inn. Dette gjør at de trekkes ned i lungene, og gjør skade 

der. Derfor er det bedre å ha sprayflaska på sprute-stillet, der det kommer en mer samlet 

stråle. Eller en kan sprute i en klut, og vasker over overflatene.  

Viser til Statens Arbeidsmiljøinstitutt: https://stami.no/ny-stami-rapport-rengjoringsmidler-i-

sprayform/  

Biologiske faktorer: 

De ansatte opplyser at de er eksponert for biologiske faktorer. Noen hadde nødvendige vaksiner som 

de hadde tatt i forbindelse med private reiser, men mange opplyste at de ikke hadde dette.  

I følge arbeidsmiljølova § 6-12 skal Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og 

effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. En kan henvende seg til Flora 

kommune sin helsestasjon for rådgiving og vurdering.  

Nyttig link til Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-

helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/#eHandbook687281 

Nattarbeid: 

Omtrent 10 ansatte jobber kun natt, og mange har det som en del av turnusen. Noen ansatte 

opplyste at de har problemer med søvnen som de relaterte til dette, andre mente det ikke hadde 

noen sammenheng.  

Informasjon fra Stami: Søvnforstyrrelser er den vanligste konsekvensen av endret døgnrytme, og er 

den enkeltfaktor som har størst betydning for de problemer skiftarbeidere har. Tidlig start på 

morgenskiftet, og hyppige lange arbeidsuker øker risikoen. Det er dokumentert at natt- og skiftarbeid 

øker risikoen for forkortet søvn, nedsatt yteevne og høyere ulykkesrisiko. 

Det er blitt formidlet at arbeidsmengden har økt på natt. Noen påpeker at det da er viktig med kjente 

ansatte på jobb. Det er også ytret ønske om egne nattevakts møter.  

HMS: 

Ved forrige kartlegging ble det etterlyst brannøvelse og rutiner ved brann ved for eksempel Docen. 

Det ble i mars 2018 utført en brannøvelse på kontordelen og Docen.  

Vurdering:  
Krokane hjemmetjeneste fremstår for Bedriftshelse1 som er god arbeidsplass der kollegaer trives 

sammen og jobber som et team. Det er en stor og travel avdeling, noe som i perioder kan være en 

belastning for de ansatte. Det skal bli en omorganisering til høsten, som flere mener kan få en positiv 

effekt på arbeidsmengden. Avdelingen fremstår sammensveiset, med en god leder i spissen som 
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prøver så godt hun kan å ivareta sine ansatte i en travel arbeidshverdag. Noen punkter blir trukket 

frem i rapporten og forslag til tiltak er beskrevet under noen av punktene. Det blir oppsummerer de 

store trekkene her: 

 

Forslag til tiltak 

• Gjennomgang av Florø Kommune sine rutiner for trusler og vold 

• Bedriftsfysioterapeut kan komme med nevnte tiltak i avdelingen 

• Fortsette med god oppfølging av sykemeldinger på avdelingen 

• Gjennomgang og vurdering av rengjøringsrutiner/prosedyrer 

• Ha jevnlig HMS på agendaen på personalmøter 

• Regelmessige medarbeidersamtaler med de ansatte for å fange opp problemstillinger så 

tidlig som mulig.  

• Kollegaveiledning og refleksjonsgrupper kan være tiltak der en får snakket ut, i en travel 

arbeidshverdag.   

• Utføre luftmålinger på hjemmesykepleiebasen.  

• Nattevakts møter 

 

 

• Bedriftshelse1 kan om ønskelig gå gjennom rapporten med ledelsen og verneombud.  

• Bedriftshelse1 kan òg være med og gi informasjon om resultat fra rapporten til de tilsette 

• Rapporten skal legges fram i AMU 

 

Er det spørsmål til rapporten, kan undertegnede kontaktes.  

 

 

Med helsing  

 
 

 
 

Ingvild Røyrvik Brandsøy 

Bedriftssykepleier 
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Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
019/18 Arbeidsmiljøutvalet PS 13.11.2018 
019/18 Administrasjonsutvalet PS 13.11.2018 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Trond Ramstad Olsen K1-461 

 
16/606 

   
 
Sjukefråvær i Flora kommune - 3. kvartal 2018 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalet og administrasjonsutvalet tek sjukefråværsrapporten for 3. kvartal 2018 til 
vitande. 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
 

Det skal utarbeidast rapportar for utviklinga av sjukefråværet i Flora kommuen kvartalsvis. 

Innleiing/vurdering: 
 

Sjukefråværet for 3. kvartal 2018 er på 7,7% og viser nedgang samla i Flora kommune i 3. kvartal 
1028 i forhold til 1. og 2. kvartal i år og i forhold til 3. kvartal 2017. Sjukefråværet i 
arbeidsgjevarperioden viser også nedgang. Sjukefråværert er 2,0% i arbeidsgjevarperioden, medan 
langtidsfråværet er  på 5,7%. Det eigenmelde fråværet er på 0,8%. Det høgste sjukefråvær finn ein 
framleis i omsorgstenesta, til tross for at det vert arbeidd, metodisk og godt med dette der. 
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Økonomiske konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Arbeidsmiljølova, internkontraollforskrifta 
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