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1.  INNLEDNING 
Rapporten gir oversikt over organisering av Foretaksarbeidsmiljøutvalget i SAV, og utvalgets aktivitet 

i 2020. Rapporten gir også oversikt over særskilte satsinger innen HMS.   

 

SAV Systematisk HMS arbeid tar utgangspunkt i Arbeidsmiljølov og HMS forskrifter, Helse Vest 

HMS Strategi, SAV KHMS Policy Aksjonsplan tiltak Forbedring foruten særskilte satsinger.   

 

 

1.1. Sammensetning FAMU 2020 

I tidsrommet 01.01. – 31.12.2020 har følgende vært medlemmer/vara medlemmer i utvalget: 

 

Fra arbeidsgiversiden: 

Berit Berntsen    medlem 

Jon Bolstad     medlem 

Lene Svanberg Jakobsen  medlem 

 

Fra arbeidstakersiden: 

Aleksandra Zivkovic   leder 

Mariann Tørresdal   medlem 

Linda Baug Tjore   nestleder/FHVO 

 

Åse Marie Steensnæs Morland vara medlem 

Eirik Svandal    vara medlem  

 

Andre: 

Anne Reksten    referent (observatør) 

Feta Almir    Bedriftshelsetjenesten (BHT) 

 

Representantene fra arbeidsgiversiden er pekt ut av foretaksledelsen, og representantene fra 

arbeidstakersiden er utnevnt av arbeidstakerorganisasjonene Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og 

Farmasiforbundet/Parat (FF/Parat).  

 

I samsvar med Arbeidsmiljøloven har foretakshovedverneombudet vært medlem av utvalget. 

 

1.2 Møter i FAMU 2020 

Foretaksarbeidsmiljøutvalget har hatt 5 møter i 2020.  

 

1.3 Saker behandlet i FAMU 2020: 

a)  Vedtakssaker: 

- Valg av leder/nestleder 2020 

- Status sykefravær og HMS hendelser (fast sak på alle møter) 

- Revidert rutine for varsling 

- Fremdriftsplan ForBedring 2020 

- Revisjon PRO Tilsetning SIB 29.10.19 

-  Måling etanol i PRO SIB og SIS 
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- Årsmelding FAMU 2019 

- Retningslinje for konflikthåndtering 

- Retningslinje tyveri 

- Covid-19 (informasjon på ekstraordinært møte 9. mars) 

- Etiske retningslinjer 

- Internrevisjon SHE, SIB 

- Resultat miljøundersøkelse 2. halvår 2019 

- Resultat ForBedring 

- Revisjon av prosessen «Foreta miljøundersøkelse i cytostatikarom» 

- Forsterket aktivitetsplikt arbeidsgiver – likestilling og diskriminering 

- Ny kompetanseplan HMS 

- Planløsning apotek HDS (Haraldsplass) 

- Valg verneombud, FHVO og FAMU 2021-2022 

- Møteplan FAMU 2021 

- Risikovurderinger – Nytt apotek på Ullandshaug, Stavanger 

- Valgstyre 2021-22 (ref. epost 23.10.20) 

- Risikovurderinger, foreløpig kommunikasjonsplan og plantegninger – Nye apoteklokaler i 

Førde 

- FAMU behandling av HMS funn i revisjoner 

- Miljørevisjon og sertifisering ISO 14001 

- Aksjonsplan Kompetanse 2021 

- Eksponeringsregister 

- Plan for BHT leveranse 2021 og BHT status 2020 

 

b)  Orienteringssaker 

- Årsrapport leveranse BHT 2019 

- HMS årshjul i SAV 

- Status handlingsplan verneombudene og årsrapport lokale verneområder 2019 

- Handlingsplan for vernetjenesten i SAV 2020 

- Orientering fra vernetjenesten (fast sak på alle møter) 

- Orientering fra adm. direktør (fast sak alle møter); Nye apotekareal i Stavanger og Førde,  

Vaksinasjon, Økonomi, Pågående nasjonale produkter, ENDOSE, Etablering av nasjonalt 

beredskapslager, Ombygging i Førde, Nyansettelser/Lederbemanning, Risikovurderinger,  

-styring og -mål i Helse Vest, «Klikk- og hentløsning i Publ.avdelingene, Ny årsmelding for 

Kvalitet, Bandasjist utredning, Info saker til styremøter. 

- Covid-19 status og tiltak (fast sak fra FAMU møte 3) 

- Nytt apotek Haraldsplass – status 

- Revidert rutine melde sykefravær 

- ForBedring status aksjonsplan 

- Kommunikasjonsløsning Cyt – status 

- Evaluering av sommerferieavvikling 2020 

 

2.  OM HMS ARBEIDET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST 2020 

2.1 Overordna mål for Kvalitet-Helse-Miljø og Sikkerhet  

 
Overordna HMS mål er hjemlet i SAV KHMS Policy:  

Skape eit godt, trygt og helsefremjande arbeidsmiljø.  
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2.2 Om vernetjenesten 

Foretakshovedverneombudet (FHVO) har siden 2008 vært frikjøpt 20 % stilling fra sin faste stilling 

for å ivareta og utføre oppgaver knyttet til vervet.  

 

FHVO er fast medlem av FAMU, og deltar i Arbeidsutvalget (AU) til FAMU, utvikling og 

kvalitetsarbeid innen HMS, og sitter i jury for kvalitetspris i SAV. I 2020 har FHVO bidratt i arbeid 

med etablering av kjemikalieregister i SAV og ledet valgstyre for valg av ansattvalgte representanter 

til SAV Styre. FHVO har også deltatt i Prosjektgruppe- Nytt apotek på Haralds plass sykehus, og i 

arbeidsgruppen Aksjonsplan kompetanse 2021 

 

FHVO koordinerer vernetjenesten i foretaket. 6 Skype møter er avholdt i 2020. Vernetjenesten har 

jevnlige temainnlegg på SAVisa. Vernetjenesten deltar i samhandling- og drøftingsmøter på alle nivå 

og er med i ledermøter med HMS som tema.  I 2020 har det vært ekstra samhandlingsdialog pga. 

Covid-19.  

 

Vernetjenesten i SAV er del av regionalt samarbeid. FHVO deltar fast på månedlige regionale møter 

med konsernhovedverneombud og andre FHVO. Det har i 2020 vært hyppigere FHVO møter, pga. 

pandemien 

FHVO har hatt oppfølgingssamtale med Konsernhovedverneombud, deltatt på 2 dagers Grieg seminar 

i Bergen, og deltatt på virtuelle samlinger med Forum for hovedverneombud i helseforetak.    

.  

2.3 BHT 

Foretaket kjøper Bedriftshelsetjenester fra Helse Bergen. BHT deltar i alle FAMU møter. I tilfeller der 

det er hensiktsmessig vil leveransen ihht. avtalen bli levert fra lokal BHT fra Helse Førde eller Helse 

Stavanger. Leveranser som krever fysisk tilstedeværelse fra samme leverandør vil bli levert fra Helse 

Bergen, Førde eller Helse Stavanger avhengig av kapasitet og kompetanse. 

 

BHT har i 2020 levert tjenester, totalt 156 timer fordelt på følgende områder: 
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3.  SÆRSKILTE OMRÅDER 2020  
 

3.1 Covid-19 

Et ekstraordinært FAMU møte ble avholdt 09.03.20 med tema Covid-19 pandemi som hovedsak. 

Status Covid-19 i SAV har vært fast sak på alle møter i 2020 etter det. 

SAV har opprettet egen temaside for Korona pandemi på intranettet hvor krav fra myndighetene og 

retningslinjer for håndtering internt informeres fortløpende. Det er innført en rekke smitteverntiltak 

rettet både mot medarbeidere og kunder, som kohortinndeling, organisering av garderobe/spiseplass, 

pauseavvikling, hjemmekontor, håndsprit og pleksiglass.  

3.2 ForBedring  

Nasjonal undersøkelse ForBedring ble gjennomført for tredje år i 2020, med tema innen 

pasientsikkerhet, HMS og medarbeidertilfredshet.  

Leder samarbeider med verneombud og tillitsvalgte og alle medarbeidere om gjennomgang resultat og 

forslag til tiltak, samt status gjennomføring foregående års tiltak. Resultat og plan behandles i 

avdelingsmøter, samhandling- og ledermøter lokalt og sentralt.   

 

SAV resultat ForBedring ble behandlet i FAMU møte 28.05.20, sak 28/20. SAV hadde en svarprosent 

på 83 %, en nedgang på 5 % fra 2019, men likevel meget bra i lys av at siste to uker av undersøkelsen 

sammenfalt med starten på Korona drift. I all hovedsak videreføres/forbedres SAV sitt gode resultat 

fra siste to år.  

 

Tiltak etter kartlegging ForBedring er en del av SAV Aksjonsplan. Oppfølging i 2020 ble utsatt som 

følge av Korona. FAMU ble orientert om saken i møte 25.11.20, sak 57/20. 

3.3 Lokale vernerunder  

Månedlige vernerunder gjennomføres i alle avdelingene på alle enheter. 

3.4 Inkluderingsdugnad  

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb med tre innsatsområder; 

redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring.   

Krav om oppfølging av Inkluderingsdugnad ligger i SAV Styringsdokument. SAV deltar i regionalt 

arbeid, har inkludert mål i rekrutteringspolicy og har som plan å etablere samarbeidsavtaler med NAV 

kontor tilhørende alle 4 apotek.  

Regional milepælsplan for Inkluderingsarbeidet er vedtatt og arbeidet med rapportering og tiltak 

fortsetter i 2021. 

 

3.5 Sykefravær 

Status sykefravær er fast sak i alle FAMU møter. 

SAV har et gjennomsnittlig sykefravær på 7,6 % i 2020. Sykefraværet gikk ned vår-20, sannsynligvis 

som følge av pandemien. SAV har gode rutiner for oppfølgingsarbeidet med fokus på forebygging og 

kontinuitet i arbeidet. HRO avdeling har bistått apotekene etter forespørsel og behov.  
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3.6 Internrevisjon HMS  

Funn fra revisjonene er lagt inn i Synergi (avvikssystem) for videre oppfølging. HMS har vært del i 

alle fagrevisjoner og revisjonsrapporter.  Resultat fra internrevisjon i PROD. avd. Tilsetning i Bergen 

29.10.19 ble behandlet som sak 06/20 i FAMU. Internrevisjon fra SHE i Bergen 24.01.20 ble 

behandlet som sak 26/20. 

FAMU gikk i møte 25.11.20 sak 55/20 inn for at framtidige revisjonsrapporter formidles til FAMU 

som en del av distribusjonsliste. FAMU medlemmene skal sette seg inn i HMS-delen av revisjonene 

og melde evt behov for behandling i de enkelte sakene.   

3.7 Avvikshåndtering  

Status HMS hendelser er fast sak i FAMU. I 2020 er det totalt meldt 65 HMS hendelser. 

Rapporteringsfrekvens ligger på samme nivå som i 2019. Det ble meldt 6 stikk og kutt saker i 2020 

mot 15 i 2019.  

 

52 av 65 HMS hendelser i 2020 er avsluttet, 13 saker er under behandling.  

 

HMS saker fordelt på hendelsestyper i 2020: 
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3.8 Psykososialt arbeidsmiljø 

Psykososialt arbeidsmiljø er 1 av 9 tema som kartlegges årlig i ForBedring undersøkelse. SAV legger 

vekt på å sikre godt samarbeid, medvirkning og ivaretakelse av medarbeidere. Leder- og 

medarbeiderkrav er fast tema i introduksjonsprogram, medarbeidersamtaler og lønnssamtaler.  

Enhetene får bistand fra HRO avdeling ved behov.  

FAMU behandlet revidert rutine for varsling og oppdatert retningslinje for konflikthåndtering i møte 

20.02.20, sak 04/20 og 13/20. 

Stortinget vedtok en styrking av arbeidsgivers aktivitetsplikt for likestilling og diskriminering med 

virkning fra 01.01.20. Etter behandling i Helse Vest PO direktør møte 11.06.20 ble det gjennomgått i 

FAMU i møte 23.09.20, ref. sak 39/20.  

 

3.9 HMS i Cytostatika produksjon 

I tråd med prosess «Foreta miljøundersøkelse i cytostatikarom» er det gjennomført miljøundersøkelse 

ved alle apotek. Resultat fra undersøkelse 2. halvår 2019 ble presentert i FAMU møte 28.05.20 sak 

27/20. BHT har bistått apotekene med miljøundersøkelsene, men fra 2020 overtok apotekene selv 

utførelse av for testing. Prosessen for miljøundersøkelsen er revidert etter dialog med FHVO, BHT, 

behandling i faggruppe og Driftsforum og test skal heretter utføres en gang i året, ref. sak 37/20. 

 

Status kommunikasjonsløsning i Cyt har vært oppe som orienteringssak i flere FAMU møter i 2020 
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