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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtested:  Undervisningsrommet u. etg. 

Møtedato:  16.11.2017  

Tid:   12:00  

 

TEMAMØTE: 

12:00 -13:00 – Orientering - Sykefravær, nærvær og kvalitetsarbeid fra Hvelven 

omsorgssenter v/Inger Gåsbakk Grønvold.  

13:00 – saksliste. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 08.11.2017 

Trude Bredal Steinmo 

leder 
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Arkivsaksnr.: 16/4877-15   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering  - AMU  januar-oktober 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar til og med august 2017 til orientering. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken  

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette registrert 

elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det derfor mulig å hente 

ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

Arena for kvalitetsarbeid  

Helse- og omsorgssektoren har kommet lengst i behandling av avvik og har behandling av 

avviksstatistikk på flere aktuelle arenaer, for å lære av avvikene som er registrert. Aktuelle arenaer er 

MKS-grupper på ulike nivå (sektor og enhet) der presentasjon av avviksstatistikk er fast punkt på 

agendaen.  

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikk meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte har tilgang 

til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har noen delprosjektledere rettet mot den 

enkelte sektor tilgang til avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte. 

Delprosjektledere med tilganger til statistikk er kvalitetsrådgiver helse og omsorg, barnehagekonsulent 

og systemansvarlig for fagsystemet Gerica.  

 

Definisjon av avvik  

Avvik defineres i Ringerike kommune som:  

«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige prosedyrer, 

instrukser eller rutiner»  
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Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan rutinen skal evalueres. Avvik fra 

rutinen er oftest satt som evalueringsindikator for mesteparten av de over 1000 rutinene som ligger inne 

i kvalitetssystemet.  

 

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier 

seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at 

det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:  

 

• bedre måloppnåelse  

• å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang  

• å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander  

• et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø  

• høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap  

• mer fornøyde medarbeidere  

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må legges til 

grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten 

vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten 

når sine mål.  

 

Systematisk oppfølging av avvik  

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller HMS-

arbeid. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, videre 

planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges arbeidet opp. Dette er grunnlaget 

for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-spørsmål eller 

utvikling av tjenestene.  

 

Avviksstatistikk januar-oktober 2017  

Oppsummering nøkkeltall  

 

 Det er meldt 2458 avvik fra 126 avdelinger i perioden januar til og med oktober, dette 

innebærer at det er 21 nye avdelinger fra forrige rapportering som har tatt i bruk systemet.  

 Totalt sett er det meldt ett eller flere avvik fra 75 % av kommunens avdelinger.  

 Per 6.11.2017 er det 150 avvik som er åpne (ubehandlet).  

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 10 dager og 15 timer.  

 718 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 1164 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 574 er vurdert som Meget alvorlige avvik.  

 

Det antas å være mørketall i forhold til hvor mange avvik som meldes. Innenfor helse og omsorg skal 

avvikssystemet spesielt løftes på nytt og ansatte ved enheter med liten aktivitet får ny informasjon og 

opplæring fra kvalitetsrådgiver i helse og omsorg. 
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Utvikling over tid for innmeldte avvik gruppert på 
område           

                      

  Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

Barnehage 32 54 29 25 4 7 5 4 4 0 

Barnevern/sosiale tjenester 0 0 0 1 1 1 0 3 4 4 

Brann og redning 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Dagaktivitetstilbud 0 2 0 0 0 3 0 1 2 3 

Eiendom 11 4 4 3 7 3 1 2 5 4 

Helsetjenester Transittmottak 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Hjemmetjeneste 69 71 63 65 44 53 38 43 66 92 

HMS 7 3 12 7 2 7 8 6 11 19 

Informasjonssikkerhet 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Avdeling med korrigert flyt 4 1 1 1 1 6 2 1 3 6 

Institusjon 102 96 103 87 69 95 81 74 78 92 

Interkommunal legevakt 0 0 7 6 10 6 4 6 2 7 

Interkommunal Legevakt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Krisesenter 1 2 1 1 8 8 4 6 5 5 

Kultur 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Plan og bygg 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

SFO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Skole 7 6 12 4 4 5 0 2 24 14 

Sykehjem 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Tildelingskontor 6 5 7 2 3 8 5 8 7 21 

Tjenester til funksjonshemmede 40 38 40 30 49 40 38 38 32 17 

Vann og avløp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totalt 284 284 285 237 204 245 188 196 249 286 
                  

                  

                  

                  

De 20 mest forekommende avvikene 

 

                

Avvik gruppert på område og avviktype   
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Institusjon - Fall (pasienter) 219 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 111 

Institusjon - Legemiddel annet 94 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i 
rutiner) 72 

Hjemmetjeneste - Annet 71 

Hjemmetjeneste - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten 
bemyndigelse 69 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 64 

Barnehage - Personalmangel 
   63 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 59 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 51 

Tjenester til funksjonshemmede - Annet 51 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 48 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 47 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 43 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 37 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 29 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 28 

Institusjon - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 26 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 26 
 

Kommentarer  

Pasienter som faller og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de mest forekommende avvikene. 

Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved legemiddelhåndtering et prioritert 

fokus innenfor helse og omsorg. Eksempelvis skal rutiner for legemiddelhåndtering bli en del av 

introduksjonsprogrammet for nyansatte innenfor helse og omsorg. Videre arbeides det med en rekke 

tiltak med hensikt å forebygge fall blant pasienter på institusjon og i hjemmet, blant annet satses det 

på hverdagsrehabilitering, ernæring, demens og andre områder med innvirkning på fall. For øvrig 

jobbes det generelt med skjerping av rutinene ved legemiddelhåndtering. Eksempelvis arbeides det 

med å redusere stress og uro ved utdeling av legemidler. 
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  Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

HMS - Usikret 
kjemikalieoppbevaring/kjemikalieuhell 
   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

HMS - Annet  2 1 1 1 1 1 2 0 0 2 

HMS - Inneklima 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

HMS - Manglende rutiner 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

HMS - Støy 2 0 1 1 0 0 0 2 1 2 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 3 0 9 4 0 6 5 4 10 13 

HMS - Uhell med blod (stikkskader) og 
kroppsvæsker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Kommentarer  

HMS-avvik vold og trusler er det mest forekommende avviket og meldes i hovedsak fra en enhet 

med yngre psykisk utviklingshemmende. Det arbeides med å utarbeide en felles overordnet 

prosedyre for kommunen hvor deltakere fra de ulike sektorene er representert. Det skal videre 

gjennomføres kompetanseheving for aktuelle ansatte innenfor tema vold og trusler.  

 

Avviksstatistikk skal tas ut av ledere på hver enhet og presenteres aktuelle utvalg, for eksempel MKS-

gruppene. Utvalgene skal med bakgrunn i statistikken arbeide kontinuerlig med å forbedre praksis slik at 

avvik unngås.  

 

Rådmannens vurdering 

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. I tillegg gjennomføres det og planlegges 

en rekke kompetansehevende tiltak som vil være med å utvikle tjenestene og forebygge avvik. 

Metoder som gir grunnlag for ny læring og ny praksis er en viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig 

forbedringsarbeid vil gi bedre kvalitet i tjenestene. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/249-9   Arkiv: 440  

 

Orintering fra hovedverneombudet 3. kvartal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til etterretning. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

  

Hovedverneombudets orientering   
.  

Beskrivelse av saken  

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde. 

 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  35/17 

Side 10 av 18   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/252-9   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orintering 3.kvartal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/17 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken  

Bedriftshelsetjenesten informerer muntlig om leveranse av bedriftshelsetjeneste til Ringerike 

kommune i 3. kvartal 2017.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-10   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN utvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2017 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

  

Bakgrunn 

 

AKAN-utvalget gir AMU en kort statusrapport ved AMU-møter. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret (KS) 05.10.17, sak 108/17 Nye AKAN retningslinjer vedtak: 

 

1. AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17, 

tas til orientering. 

2. KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene. 

 

Handlingsplanen for AKAN 2017 er pr. dato gjennomført som planlagt. 

 

Antall pågående AKAN avtaler: tre (3), muligens fire (4) 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er fornøyd med KS sin solidariske oppslutning om AKAN retningslinjene i RK og 

tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering. 

 

 

 Ringerike kommune, 26.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 
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saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 17/3554-5   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 3. kvartal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2017 

37/17 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om sykefraværet i Ringerike kommune for 1. og 2. 

kvartal 2017, til orientering. 

 

AMU ber om at en enhetsleder og lokalt verneombud med gode resultater innenfor sykefravær, 

presenterer hvordan de arbeider med å fremme nærvær. 

 

  

 

SYKEFRAVÆR 3. kvartal 2017  
Sammendrag  

Sykefraværet i Ringerike kommune viser en svært positiv trend også i 3. kvartal 2017 sammenlignet 

med samme periode i 2016. 

  

Det totale sykefraværet for 3. kvartal er 5,7 % og det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng i forhold til 

2016. Det egenmeldte fraværet er stabilt på 0,7 %, på samme nivå som i 3. kvartal 2016. 

 

Det er spesielt gledelig å nevne sykefraværet totalt i oktober 2017, foreløpige tall viser 6,9 % mot 

8,1 % i oktober 2016. Antageligvis vil dette fraværet øke noe når alle registreringer er gjort i lønns- 

og personalsystemet, men likevel ser det ut som at fraværet går mot et historisk lavt nivå.  

 

  

Sykefravær per sektor 

    
3. kvartal 
2016 

3. kvartal 
2017 

Hele kommunen  Totalt  5,9 5,7 

  Egenmeldt  0,7 0,7 

Administrasjon og 
fellesutgifter  Totalt  4,4 3,1 

  Egenmeldt  0,9 0,7 

Barnehage  Totalt  5,9 5,8 

  Egenmeldt  0,9 0,7 
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Grunnskole  Totalt  3,7 2,8 

  Egenmeldt  0,5 0,4 

Spesielle tiltak barn og unge  Totalt  5,5 5,4 

  Egenmeldt  0,9 1,2 

Kulturtjenesten  Totalt  0,9 1,4 

  Egenmeldt  0,4 0 

Helse og omsorg  Totalt  8,4 8,4 

  Egenmeldt  0,8 0,9 

Samfunn (Tekniske områder)  Totalt  3,6 4,7 

  Egenmeldt  0,4 0,7 
 

 

Sykefravær pr. sektor 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2017.  

 Administrasjon og fellestjenester reduserte sykefraværet med 1,3 prosentpoeng.  

 

 Barnehagesektoren reduserte sykefraværet i 0,1 prosentpoeng. 

 

 Skolesektoren reduserte sykefraværet med 0,9 prosentpoeng. 

 

 Spesialtiltak barn/unge reduserte sykefraværet med 0,1 prosentpoeng. 

  

 Kultursektoren har en økning i sykefraværet med 0,5 prosentpoeng. 

 

 Helsesektoren hadde det samme sykefraværet (8,4 prosentpoeng) i 3. kvartal 2017 som i 3. 

kvartal 2016.  

 

 Samfunnssektoren hadde i en økning i sykefraværet med 1,1 prosentpoeng.  

 

Tradisjonelt er 3. kvartal det kvartalet som vanligvis har det lavest sykefraværet av alle kvartal.  

 

 



  Sak 37/17 

 

 Side 15 av 18   

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er svært fornøyd med at det totale sykefraværet i kommunen reduseres. Kommunens 

ledere jobber kontinuerlig med sykefraværet i sine enheter og rådmannen forutsetter at det arbeidet 

optimaliseres. Kommunalsjefene følger enhetene nøye og er i dialog med de enhetsledere med størst 

utfordringer.  

 

Rådmannen ser også viktigheten av at man ser til de enheter med lavt sykefravær, for å lære av 

ulikheter og bedre nærværsarbeidet generelt. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/4485-1   Arkiv: G30 &38  

 

Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/17 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innspill til handlingsplan 2018 tas med i arbeidet til utarbeidelse av 

handlingsplan for 2018.   

 

  

 

Bakgrunn  

Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra 

Stamina Helse til Ringerike kommune.  

 

Bedriftshelsetjenesten har solid kompetanse innenfor systematisk HMS-arbeid, sykefravær, 

arbeidsmiljø, livsstil mm. Det er et mål at BHT skal brukes i tråd med våre behov og med spesiell 

oppmerksomhet på forebyggende arbeid, helsekontroller, arbeidsmiljøproblematikk og bistand til 

sykefraværsarbeid.  

 

Handlingsplan for 2017 følges fortløpende opp gjennom egne samarbeidsmøter mellom HR-

avdelingen, hovedverneombud og Stamina. Status per november 2017 er at planlagte tiltak i 

handlingsplanen stort sett er i rute.  

 

Ringerike kommune arbeider, i samarbeid med Stamina, med å utarbeide handlingsplan for 2018. 

Handlingsplanen utarbeides for å støtte opp under kommunes arbeid for et mer inkluderende 

arbeidsliv.  

 

Handlingsplanen utarbeides i samarbeid mellom HR-avdelingen, hovedverneombudet og Stamina 

Helse. Som en del av forarbeidet kan AMU gi innspill til handlingsplanen før den endelig 

godkjennes på første AMU-møte i 2018.  

 

Tjenester som kan leveres av vår bedriftshelsetjeneste er følgende:  

 

 Systematisk HMS-arbeid  

 Arbeidshelsoppfølging  

 Sykefravær- rådgiving, individuell oppfølging, funksjonsvurdering  

 AKAN  
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 Fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø  

 Ergonomi  

 Psykososialt arbeidsmiljø  

 Livsstil og helsefremmende tiltak  

 Krisehåndtering  

 Undervisning og kurs.  

 

Innspill fra AMU  

Ringerike kommune bruker i dag alle tjenester som tilbys i mer eller mindre omfatning. Tradisjonelt 

har mye av ressursene som er satt av til kjøp av bedriftshelsetjeneste vært bundet opp til lovpålagte 

helseundersøkelser, men vi har sett de siste årene en dreining til at det brukes mer til blant annet 

psykososialt arbeid, for eksempel knyttet til arbeidsmiljøkartlegginger med oppfølging. De 

resterende ressursene benyttes til øvrige tiltak som prioriteres. Fortrinnsvis har dette vært innen 

områder som systematisk HMS-arbeid, ergonomi, sykefraværsarbeid og rus/avhengighet.  

 

I forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for 2018 bes AMU å komme med innspill på tiltak 

de ønsker spesiell oppmerksomhet på i 2018 slik at dette kan tas med i det videre arbeidet.  

 

 

Vedlegg 

Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2017 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/4494-1   Arkiv: 440  

 

Utarbeidelse av møteplan 2018 for arbeidsmiljøutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Arbeidsmiljøutvalget 16.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utarbeidet møteplan for 2018 vedtas.  

 

  

Møteplan 2018 utarbeides og vedtas i møtet.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4877-15   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering  - AMU  januar-oktober 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar til og med oktober 2017 til orientering. 

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken  

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette registrert 

elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det derfor mulig å hente 

ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

Arena for kvalitetsarbeid  

Helse- og omsorgssektoren har kommet lengst i behandling av avvik og har behandling av 

avviksstatistikk på flere aktuelle arenaer, for å lære av avvikene som er registrert. Aktuelle arenaer er 

MKS-grupper på ulike nivå (sektor og enhet) der presentasjon av avviksstatistikk er fast punkt på 

agendaen.  

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikk meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte har tilgang 

til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har noen delprosjektledere rettet mot den 

enkelte sektor tilgang til avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte. 

Delprosjektledere med tilganger til statistikk er kvalitetsrådgiver helse og omsorg, barnehagekonsulent 

og systemansvarlig for fagsystemet Gerica.  

 

Definisjon av avvik  

Avvik defineres i Ringerike kommune som:  

«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige prosedyrer, 

instrukser eller rutiner»  

 

Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan rutinen skal evalueres. Avvik fra 

rutinen er oftest satt som evalueringsindikator for mesteparten av de over 1000 rutinene som ligger inne 

i kvalitetssystemet.  

 



- 

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier 

seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at 

det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:  

 

• bedre måloppnåelse  

• å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang  

• å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander  

• et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø  

• høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap  

• mer fornøyde medarbeidere  

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må legges til 

grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten 

vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten 

når sine mål.  

 

Systematisk oppfølging av avvik  

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller HMS-

arbeid. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, videre 

planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges arbeidet opp. Dette er grunnlaget 

for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-spørsmål eller 

utvikling av tjenestene.  

 

Avviksstatistikk januar-oktober 2017  

Oppsummering nøkkeltall  

 

 Det er meldt 2458 avvik fra 126 avdelinger i perioden januar til og med oktober, dette 

innebærer at det er 21 nye avdelinger fra forrige rapportering som har tatt i bruk systemet.  

 Totalt sett er det meldt ett eller flere avvik fra 75 % av kommunens avdelinger.  

 Per 6.11.2017 er det 150 avvik som er åpne (ubehandlet).  

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 10 dager og 15 timer.  

 718 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 1164 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 574 er vurdert som Meget alvorlige avvik.  

 

Det antas å være mørketall i forhold til hvor mange avvik som meldes. Innenfor helse og omsorg skal 

avvikssystemet spesielt løftes på nytt og ansatte ved enheter med liten aktivitet får ny informasjon og 

opplæring fra kvalitetsrådgiver i helse og omsorg. 

 

        

 
 
 
 
 
 
Utvikling over tid for innmeldte avvik gruppert på 
område 

     

           



- 

  Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

Barnehage 32 54 29 25 4 7 5 4 4 0 

Barnevern/sosiale tjenester 0 0 0 1 1 1 0 3 4 4 

Brann og redning 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Dagaktivitetstilbud 0 2 0 0 0 3 0 1 2 3 

Eiendom 11 4 4 3 7 3 1 2 5 4 

Helsetjenester Transittmottak 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Hjemmetjeneste 69 71 63 65 44 53 38 43 66 92 

HMS 7 3 12 7 2 7 8 6 11 19 

Informasjonssikkerhet 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Avdeling med korrigert flyt 4 1 1 1 1 6 2 1 3 6 

Institusjon 102 96 103 87 69 95 81 74 78 92 

Interkommunal legevakt 0 0 7 6 10 6 4 6 2 7 

Interkommunal Legevakt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Krisesenter 1 2 1 1 8 8 4 6 5 5 

Kultur 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Plan og bygg 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

SFO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Skole 7 6 12 4 4 5 0 2 24 14 

Sykehjem 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Tildelingskontor 6 5 7 2 3 8 5 8 7 21 

Tjenester til funksjonshemmede 40 38 40 30 49 40 38 38 32 17 

Vann og avløp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totalt 284 284 285 237 204 245 188 196 249 286 
         

         

         

         

De 20 mest forekommende avvikene 

 

        

Avvik gruppert på område og avviktype   

Institusjon - Fall (pasienter) 219 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 111 

Institusjon - Legemiddel annet 94 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i 
rutiner) 72 

Hjemmetjeneste - Annet 71 

Hjemmetjeneste - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten 
bemyndigelse 69 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 64 

Barnehage - Personalmangel 
   63 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 59 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 51 



- 

Tjenester til funksjonshemmede - Annet 51 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 48 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 47 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 43 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 37 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 29 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 28 

Institusjon - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 26 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 26 
 

Kommentarer  

Pasienter som faller og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de mest forekommende avvikene. 

Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved legemiddelhåndtering et prioritert 

fokus innenfor helse og omsorg. Eksempelvis skal rutiner for legemiddelhåndtering bli en del av 

introduksjonsprogrammet for nyansatte innenfor helse og omsorg. Videre arbeides det med en rekke 

tiltak med hensikt å forebygge fall blant pasienter på institusjon og i hjemmet, blant annet satses det 

på hverdagsrehabilitering, ernæring, demens og andre områder med innvirkning på fall. For øvrig 

jobbes det generelt med skjerping av rutinene ved legemiddelhåndtering. Eksempelvis arbeides det 

med å redusere stress og uro ved utdeling av legemidler. 

 

 

 

 

Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

HMS - Usikret 
kjemikalieoppbevaring/kjemikalieuhell 
   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

HMS - Annet  2 1 1 1 1 1 2 0 0 2 

HMS - Inneklima 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

HMS - Manglende rutiner 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

HMS - Støy 2 0 1 1 0 0 0 2 1 2 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 3 0 9 4 0 6 5 4 10 13 

HMS - Uhell med blod (stikkskader) og 
kroppsvæsker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

Kommentarer  

HMS-avvik vold og trusler er det mest forekommende avviket og meldes i hovedsak fra en enhet 

med yngre psykisk utviklingshemmende. Det arbeides med å utarbeide en felles overordnet 

prosedyre for kommunen hvor deltakere fra de ulike sektorene er representert. Det skal videre 

gjennomføres kompetanseheving for aktuelle ansatte innenfor tema vold og trusler.  

 

Avviksstatistikk skal tas ut av ledere på hver enhet og presenteres aktuelle utvalg, for eksempel MKS-

gruppene. Utvalgene skal med bakgrunn i statistikken arbeide kontinuerlig med å forbedre praksis slik at 

avvik unngås.  



- 

Rådmannens vurdering 

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. I tillegg gjennomføres det og planlegges 

en rekke kompetansehevende tiltak som vil være med å utvikle tjenestene og forebygge avvik. 

Metoder som gir grunnlag for ny læring og ny praksis er en viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig 

forbedringsarbeid vil gi bedre kvalitet i tjenestene. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-9   Arkiv: 440  

 

 

Orientering fra hovedverneombudet 3. kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

 

 

  

Hovedverneombudets orientering   
.  

Beskrivelse av saken  

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde. 

 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-9   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orintering 3.kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken  

Bedriftshelsetjenesten informerer muntlig om leveranse av bedriftshelsetjeneste til Ringerike 

kommune i 3. kvartal 2017.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-10   Arkiv: 444  

 

 

Rapport fra AKAN utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

 

  

Bakgrunn 

 

AKAN-utvalget gir AMU en kort statusrapport ved AMU-møter. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret (KS) 05.10.17, sak 108/17 Nye AKAN retningslinjer vedtak: 

 

1. AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17, 

tas til orientering. 

2. KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene. 

 

Handlingsplanen for AKAN 2017 er pr. dato gjennomført som planlagt. 

 

Antall pågående AKAN avtaler: tre (3), muligens fire (4) 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er fornøyd med KS sin solidariske oppslutning om AKAN retningslinjene i RK og 

tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 17/3554-5   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær 3. kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om sykefraværet i Ringerike kommune for 3. kvartal 2017, til 

orientering.  

 

 

  

 

SYKEFRAVÆR 3. kvartal 2017  
Sammendrag  

Sykefraværet i Ringerike kommune viser en svært positiv trend også i 3. kvartal 2017 sammenlignet 

med samme periode i 2016. 

  

Det totale sykefraværet for 3. kvartal er 5,7 % og det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng i forhold til 

2016. Det egenmeldte fraværet er stabilt på 0,7 %, på samme nivå som i 3. kvartal 2016. 

 

Det er spesielt gledelig å nevne sykefraværet totalt i oktober 2017, foreløpige tall viser 6,9 % mot 

8,1 % i oktober 2016. Antageligvis vil dette fraværet øke noe når alle registreringer er gjort i lønns- 

og personalsystemet, men likevel ser det ut som at fraværet går mot et historisk lavt nivå.  

 

  

Sykefravær per sektor 

    
3. kvartal 
2016 

3. kvartal 
2017 

Hele kommunen  Totalt  5,9 5,7 

  Egenmeldt  0,7 0,7 

Administrasjon og 
fellesutgifter  Totalt  4,4 3,1 

  Egenmeldt  0,9 0,7 

Barnehage  Totalt  5,9 5,8 

  Egenmeldt  0,9 0,7 

Grunnskole  Totalt  3,7 2,8 



- 

  Egenmeldt  0,5 0,4 

Spesielle tiltak barn og unge  Totalt  5,5 5,4 

  Egenmeldt  0,9 1,2 

Kulturtjenesten  Totalt  0,9 1,4 

  Egenmeldt  0,4 0 

Helse og omsorg  Totalt  8,4 8,4 

  Egenmeldt  0,8 0,9 

Samfunn (Tekniske områder)  Totalt  3,6 4,7 

  Egenmeldt  0,4 0,7 
 

 

Sykefravær pr. sektor 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2017.  

 Administrasjon og fellestjenester reduserte sykefraværet med 1,3 prosentpoeng.  

 

 Barnehagesektoren reduserte sykefraværet i 0,1 prosentpoeng. 

 

 Skolesektoren reduserte sykefraværet med 0,9 prosentpoeng. 

 

 Spesialtiltak barn/unge reduserte sykefraværet med 0,1 prosentpoeng. 

  

 Kultursektoren har en økning i sykefraværet med 0,5 prosentpoeng. 

 

 Helsesektoren hadde det samme sykefraværet (8,4 prosentpoeng) i 3. kvartal 2017 som i 3. 

kvartal 2016.  

 

 Samfunnssektoren hadde i en økning i sykefraværet med 1,1 prosentpoeng.  

 

Tradisjonelt er 3. kvartal det kvartalet som vanligvis har det lavest sykefraværet av alle kvartal.  

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er svært fornøyd med at det totale sykefraværet i kommunen reduseres. Kommunens 

ledere jobber kontinuerlig med sykefraværet i sine enheter og rådmannen forutsetter at det arbeidet 

optimaliseres. Kommunalsjefene følger enhetene nøye og er i dialog med de enhetsledere med størst 

utfordringer.  

 

Rådmannen ser også viktigheten av at man ser til de enheter med lavt sykefravær, for å lære av 

ulikheter og bedre nærværsarbeidet generelt. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/4485-1   Arkiv: G30 &38  

 

 

Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalgets innspill til handlingsplan 2018 tas med i arbeidet til utarbeidelse av 

handlingsplan for 2018.   

 

 

  

 

Bakgrunn  

Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra 

Stamina Helse til Ringerike kommune.  

 

Bedriftshelsetjenesten har solid kompetanse innenfor systematisk HMS-arbeid, sykefravær, 

arbeidsmiljø, livsstil mm. Det er et mål at BHT skal brukes i tråd med våre behov og med spesiell 

oppmerksomhet på forebyggende arbeid, helsekontroller, arbeidsmiljøproblematikk og bistand til 

sykefraværsarbeid.  

 

Handlingsplan for 2017 følges fortløpende opp gjennom egne samarbeidsmøter mellom HR-

avdelingen, hovedverneombud og Stamina. Status per november 2017 er at planlagte tiltak i 

handlingsplanen stort sett er i rute.  

 

Ringerike kommune arbeider, i samarbeid med Stamina, med å utarbeide handlingsplan for 2018. 

Handlingsplanen utarbeides for å støtte opp under kommunes arbeid for et mer inkluderende 

arbeidsliv.  

 

Handlingsplanen utarbeides i samarbeid mellom HR-avdelingen, hovedverneombudet og Stamina 

Helse. Som en del av forarbeidet kan AMU gi innspill til handlingsplanen før den endelig 

godkjennes på første AMU-møte i 2018.  

 

Tjenester som kan leveres av vår bedriftshelsetjeneste er følgende:  

 

 Systematisk HMS-arbeid  

 Arbeidshelsoppfølging  

 Sykefravær- rådgiving, individuell oppfølging, funksjonsvurdering  



- 

 AKAN  

 Fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø  

 Ergonomi  

 Psykososialt arbeidsmiljø  

 Livsstil og helsefremmende tiltak  

 Krisehåndtering  

 Undervisning og kurs.  

 

Innspill fra AMU  

Ringerike kommune bruker i dag alle tjenester som tilbys i mer eller mindre omfatning. Tradisjonelt 

har mye av ressursene som er satt av til kjøp av bedriftshelsetjeneste vært bundet opp til lovpålagte 

helseundersøkelser, men vi har sett de siste årene en dreining til at det brukes mer til blant annet 

psykososialt arbeid, for eksempel knyttet til arbeidsmiljøkartlegginger med oppfølging. De 

resterende ressursene benyttes til øvrige tiltak som prioriteres. Fortrinnsvis har dette vært innen 

områder som systematisk HMS-arbeid, ergonomi, sykefraværsarbeid og rus/avhengighet.  

 

I forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for 2018 bes AMU å komme med innspill på tiltak 

de ønsker spesiell oppmerksomhet på i 2018 slik at dette kan tas med i det videre arbeidet.  

 

 

Vedlegg 

Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2017 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse. Planen kan endres i lØpet av året dersom begge

parter er enige om det. Planen er utarbeidet av Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR), Arne Skuterud (hovedverneombud),

Magnus Nilholm og Rune Faksvåg (HR-avdelingen) og Siri Sesseng (Stamina Helse).

Handlingsplanen er behandlet ¡ AMU.

Mål og ønsket effekt av planlagle aktiviteter:
Et godt arbeidsmiljø for ansatte i Ringerike kommune er sentralt for at kommunen leverer gode tjenester. Gjennom samarbeid med BHT skal det

arbeides med forebyggende tiltak i tillegg til å følge opp konkrete saker for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

i2O]-7 er arbeid med detEn vikt satsn matiske HM5-arbeidet

AMU:
g/2,2A14,8/6,

L4/9, L6ltt
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Bedrifts-

helse-
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r AKAN-utva

Deltakelse på møter i

Planleggingsmøte med kommunalsjef HR,

hovedverneombud, og repr. fra HR-avd.:

Utarbeide forslag til handlingsplan som

regulerer samarbeidet mellom Ringerike

Stamina Helses bistand i 2017kommune og

MØter mellom BHT v/kundeansvarlig (KAM)

og Ringerike kommune v/HR-avd. (Kundekontakt)

hovedverneombud

MØter iAMU/uwalg

HMS-kartlegging
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Systematisk HMS:arbeid

Handlingsplanmøte
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stam i n a 0

Rutinen legges frem for
AMU

Så tidlig i prosessen som

mulig.

Aktuell (e) fagperson (er)

og omfang fra Stamina
Helse defi neres avhengig

av prosjekt

KAM BHT utarbeider
forslag til gjennomføring
i HR-avdelingen

BHT kaller inn til mØte

RK

RK

RK

RK

RK

RK

Jan uar

På fore-
spørsel/
etter avtale

På fore-
spørsel/
etter avtale

3. kvartal

l.kvartal

2. kvartal

Februar

Bistå med å ferdigstille revisjon av reviderte
doku menterte rutiner for lovpå lagte

helseundersØkelser av ansatte.

*Delta på tilsynsbesØk fra Arbeidstilsynet
*Bistand ved interne revisjoner HMS

Rådgiving ved planlegging og gjennomfgring av

nybygg, ombygninger - og tilrettelegging av

arbeidsplasser, lokaler, utstyr og

arbeidsprosesser.

Ringerikskjøkkenet:
Kartleggi n g av arbeidsmiljørisiko/ eksþbnerin ger

mht. å være omfattet av lovpålagte

helseundersøkelser.

Bistå med gjennomgang på overordnet nivå:

Hvilke s'tyrende retningslinjer er etablert som

sikrer ivaretakelse av krav i HMS-lovgivningen?

Herunder hvordan ansvar og myndighet for
delegerte oppgaver og roller innen det
systematiske HMS-arbeidet er fordelt?
Bistå med oppdatering av rutine for oppfølging

etter uhell med blod og kroppsvæsker.

GjennomfØre opplæring i rutinen i Helse og

omsorg etter nærmere bestilling fra RK.

Revisjon

Nybygg/ombygging

Risikovurdering

H MS-system/rådgivning
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stam i n a O

*)Gjennomf6res av
psykolog Stamina Census

RK

RK *)

RK

Januar

Ved behov /
etter avtale

Etter avtale

SKOTE OG KULTUR: Veien skole:
<Håndtering av aggresjon- og voldssituasjonen i

samhandling med elever:
For alle ansatte ut fra et medarbeiderperspektiv.

Bistand organ¡satorisk eller på det personlige plan -
for ledere og ansatte

Bistå ved behov

Rådgivning

Opplæring

Risikovurdering

Orga nisasjonsutvi kling

Lederutvikling
Endring/omstilling

H M S-sa mli ng/verneo m buds-

samling
port Rapport over Staminas bistand i2016, forslag til Januar BHT rapporten legges

de tiltak i kommende e frem for AMU

H ELSE OG OMSORG: Aurora:

Etter arbeidsmiljøkartlegging med oppstart i 2016:
*Presentasjon av resultater for alle ansatte

Januar/
februar RK *)

Presenteres av Stamina

Census som har

nomfØrt n

Kartlegging av arbeidsmiljø
* Bista nd til o ppfølgi ng etter resultatprese ntasjon Ved behov/

etter aWale

Bistand avklares ved behov

med Stamina Census.RK

sKOtE OG KULTUR: Hov kole:
* Kartlegging psykososialt arbeidsmiljø:
Planlegges sammen med leder, verneombud og

tillitsvalgt;

Januar/
februar RK *) *) Stamina Census

gjennomfører kart-

Stamina Census utarbeider n for ennomføri etter avtale
* Bista nd ti I o ppfølgi n g etter resultatprese ntasjon Ved behov/

etter avtale

Bistand avklares ved behov

med Stamina Census.RK
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stam i n a Ö

RKVed behov/
på bestilling

Kulturskolen:

Risikovurd ere støyeksponering for a nsatte med

instrum entu n d ervisn in g.

RK *)2.kvartal

Risikovu

Annet
RK

Forfl¡ni n

til utstyrsle¡e/a na lyse r+ Målinger medfører utgifter

ænnBl.a

Kartlegging/måling*
sk, kjemisþ

*) BHT tar kontakt for
avtale

Ved behov/
på bestilling

ForflWnins:

Bistand íht. definisjon i prosedyre;

Opplæring

Ca.25 ansatte *)

Ca.70 ansatte *)

RK *)

1.halvår

2.kvartalRenhold:Teknisk drift, Eiend

Helsekontroll arbeidshelse

Rådgivning
RK

Helsekontroll
Lovpålagte helseundersØkelser iht. Ringerike kommunes definerte rutiner.

tnisamwar med HMS-l

SAMFUNN

peDet vises til a))

*) BHT tar kontakt for
avtale.

Antall konkretiseres ved

planlegging i forkant

Planen legges frem for
AMU

3.og

4.kvartal

Bistand til utarbeidelse av plan for gjennomgang

av RKs rutiner for sikker kjemikaliehåndtering og

Brann og redning
Beredskapsavdelingen - heltid og deltid

Ergonomisk kartlegging

Risikovurdering

Ti lretteleggi ng arbeidsplass

Opplærin

Rådgivning
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stam i n a O

*) Ansatte som har bruk

for det iforbindelse med

sitt arbeid

*) BHT tar kontakt for aWale.

Antall konkretiseres ved

planlegging iforkant
**) mellom k|21.00 og

06.00 >12 t/uke

*) BHT tar kontakt for avtale.

TILBU D t¡I

ansatte
med

nattarbeid
**)

14 ansatteRK *)

RK

RK *)

RK

2.og

3.kvartal

2. kvartal

Kontinuerlig

Ved helse-

kontroll -
ellers ved

behov

o lnstitusjon
o Ambulerendehjemmesykepleie
. Legevakt

Auroraa

Nyansatte og ansatte som slutter kalles inn iht.
bedriftens define¡te rutiner når Stamina Helse

Se << Psykososialt/orga nisatorisk>r

har fått meldi

Helsesertifiserins for førerkort
Brann og redning v/ beredskapsavd

Vei, park og idrett *)

H elsesertifiserine for røvk- oe kiem ikaliedvkkere
o Brann og redning v/ beredskapsavd.

a

a

HELSE OG OMSORG

Arbeidsmi ljØ p rofil (psykososia lt
arbeidsmil

Helseprofil (ansattes helse

relatert til arbeid)

MTM (psykososialt/

organisatorisk arbeidsmiljø)

Arbeidshelseoppfølging
Helsesertifisering
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*)Gjennomføres hos

Humana Helse eller

tilsvarende

Oppslag på hver

avdelins/enhet

*)BHT følger opp når

varslet iht beskrevet rutine

RK

RK

RK

RK )
*

BHT

RK

røR
helse-

kontroll

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Hvert

halvår

På

bestilling

Kontinuerlig

/
på

forespørsel

Blodprøvetaking for bestemmelse av antistoff
etter hepatittvaksinering gjennomfØrt av RK v/
Vaksinekontoret

Før ogundersykefravær: Bistå i å fremme
nærvær, finne løsninger og forebygge

unØdvendig fravær

Krisetelefon Stamina 81 0 02 400

Brann og redning v/ beredskapsavd. -
o rØyk- og kjemikaliedykkere *)

Åpent tilbud; Jfr også arbeidstagers rett til på

eget initiativ å ta kontakt med BHT.

Tilbud om yrkesvaksinering gis iht. beskrevne

rutiner ved gien nomførin g av helseundersøkelser

lndividuelloppfølging etter uhell med blod og

kropps-væsker iht. beskrevet rut¡ne for
Ringerike kommune.

Rapportere status vedr. tilfeller med uhell blod

og kroppsvæsker Stamina Helse har fått meldt

Kriseberedskapsp lanlrutiner
Bistand ulykker/hendelser
lndividoppfølging

Fysisk testing ifm
helsesertifisering

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Støttesamtale

Vaksinasjon/reiseråd givning

Annet

Sykefravær

Sykefraværsforebyggi ng

Ruti ner/lederveiledning
Analyse av sykefravær

5ykefraværsutvalg

Funksjonsvurderinger

I n dividop pfølgin g/dia logmøter
læ
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*)eventuell gjen nomfgring
avklares

BHT-honorar NAV

RK

RK

På

bestilling

Ved behov/
etter avtale

Bistand til vurdering av helseeffekter ved

turnusarbeid. *)

Bistå ansatt i et arbeidsforhold iht. bedriftens
egne rutiner
Bistå leder eller ansatt på forespørsel

Delta på møter i AKAN-utvalget

Bistå med opplæring/informasjon

RKEtter avtale
Grunnkurs i arbeidsmiljø

Kosthold

Sta minas åpn e kurs gj ennomføres kontin uerl ig.

Påmelding på

Grunnkurs gjen nomf6res bed riftsinternt
Antall kurs avtales

FØrstehjelpskurs

lle fa mråders

Andre aktiviteter
Allmennmedisinske tjenester
Annet

Livsstil

Avhengighet/AKAN

lndividoppfØlginga

Systemarbeida

Stressmestring

Temadager/Helsedager

Kroppsanalyse

Fysisk aktivitet/tre n i ng

Fysiske tester
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ix¿ruffir*n%e Åtre

stamina
ó

26/t-L7
Dato Leder/hovedkontakt H verneombud Stamina Helse

415 05 013

906 0s 960

9767632s
909 99 833

46s 46 s80 / 416 18 496

Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no

Tore. lsaksen @ ringerike.komm u ne.no

Magnus.Nilholm @ringerike.kommune.no
Arne.Skuterud @ri ngerike.kom m u ne.no

Siri.Sessen g@sta mi nagroup.no

Rådmann

Kommunalsjef HR

Hovedkontakt (kunde), HR-avd

Hovedverneombud (kunde)

Kundeansvarlig (stamina Helse) (KAM)

Tore lsaksen

Trude BredalSteinmo
Magnus Nilholm

Arne Skuterud

Siri Sesseng
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4494-1   Arkiv: 440  

 

 

Utarbeidelse av møteplan 2018 for arbeidsmiljøutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Utarbeidet møteplan for 2018 vedtas.  

 

 

 

Møteplan 2018 utarbeides og vedtas i møtet.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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