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Prosjekt:  
Emne: 

 
Møte 
dato: 

01.12.20       
AMU KVALITETSUTVALG HELSE- OG OMSORG  

Sted: SKYPE  
Tid  
(Fra/til): 

11.30-13.00  
Møte nr.:  

Deltakere møtt:  
Anne Brit Tengesdal, Eli Sævereid, Gunn Stormo, Merete Hustoft, Heidi Gravdal, Torhild Nesvåg og 
Merethe Håvarstein  
  

Deltakere ikke møtt:  
Sigrund Midbrød   

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
 

 
 

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

1.  Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige møte. 
Godkjent uten kommentarer.  

 Heidi Gravdal  

2. Informasjon fra HAMU 
Generell økning i sykefravær.  
MAP erstatter Durewall i løpet av 2021.  
 
Undersøkelse av psykososialt arbeidsmiljø på trappene, det 
drøftes om en skulle spille inn spørsmål angående Covid-19 i 
tillegg til de faste spørsmålene i undersøkelsen.  
 
Stamina informerer om at en kan gjøre ROS-analyser i forkant 
av en slik undersøkelse ifht. hjemmekontor, for å forebygge 
helseplager over tid. 

 Heidi Gravdal  

3. Aktuelle saker  
Arbeidet med strategiplan for HO er stoppet noe opp, en har 
fått klare føringer for framdrift av denne, men ser at det er 
umulig i den situasjonen en står i per nå.  
Covid-19 
Gunn Stormo har vært ansvarlig for å få på plass et effektivt 
smittesporingsteam og prøvetakingsteam. 
 
Skrivebordsøvelser 
E. Sævereid informerer om skrivebordsøvelser.  Starter med 
ROS-analyse for å få fram hvilke aktuelle problemstillinger det 
er aktuelt å jobbe videre med. Videre bruker en metodikken 

 Anne Brit Tengesdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heidi Gravdal  
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«tjenestereise» for å gjennomgå problematikken/aktuell 
situasjon. De har fått gode eksempler å øve på og det er viktig 
å trekke dette ned på enkeltnivå ute i tjenestene, se på 
funksjoner, roller og ansvarsfordeling.  Både Distrikt 2 og 2 
Vest har hatt øvelser. Disse viser hvilke sårbarheter enhetene 
har og hvor en bør sette inn flere ressurspersoner.  
 
Heidi Gravdal; det er viktig at læringen og kunnskapen om og 
ved øvelser kommer ut i enhetene. Kommunen er sårbar og 
det vil få store konsekvenser ved et eventuelt smitteutbrudd, 
derfor svært viktig å forebygge.  
 
Rimelig respons ved varsling 
Rent prinsipielt stilles det spørsmål til hva som er rimelig 
respons ved varsling.  
 
Stamina; det skal stå noe i kommunens varslingsprosedyre om 
hvordan dette skal følges opp. En bør få tilbakemelding om at 
varselet er mottatt og om saksgangen videre raskt. QM+ sier 
innen to uker.  
 
Pårørende arbeid vedrørende barn og unge. 
Spørsmål om hvordan det jobbes systematisk med å følge opp 
barn og unge som pårørende i kommunen?  Eli Sævereide 
informerer om at pilotprosjektet i all hovedsak har omhandlet 
eldre. Men at det er viktig å følge opp barn og unge, dette skal 
bli ivaretatt i verktøykassen til BTI. BTI implementeres i 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torhild Nesvåg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merethe Håvarstein 
 

4. Stamina 
Har gjennomført helsekontroller. Framtidig samarbeidsplan 
planlegges i henhold til behov. 
Stamina skrifter navn til AVONOVA, dette vil også medføre nye 
e-post adresse.  

 Merete Hustoft 

5.  Samarbeidsklima i avdeling 
Merker at arbeidstakerne er mer slitne og at det er økende 
belastninger ifht. Covid-19. Det jobbes systematisk med 
forholdene på arbeidsplassene, det er ikke nødvendigvis 
økning av bemanning, som er løsningen i ett hvert tilfelle.  
 
M. Hustoft; viktig å se på balansen mellom jobb og fritid ifht. 
Smittebekymringer. Ved krevende situasjoner kan en få 
reaksjoner, viktig å normalisere og informere angående dette. 
Med informasjon og kunnskap om vanlige reaksjoner på 
belastninger vil en få en bedre håndtering av situasjonen.  
 
T. Nesvåg; opplever at medlemmene er slitne, samtidig får de 
jobben gjort.  
 
 
Tilbakemelding fra lokale kvalitetsutvalg 
En hører lite fra lokale kvalitetsutvalg og får lite 

 Alle  
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tilbakemeldinger angående avvik. Hensikten med våre møter 
er å kunne se hvilke avvik oppstår og hvordan forbedre 
arbeidet.  Referat fra lokale kvalitetsutvalg skal ligge på QM+.  
 
«HMS og Kvalitetsdata» har falt ut av Agendaen, viktig å få 
dette på plass igjen fra 2021.  
 
Forslag om at rapportering angående sykefravær kan være en 
av satsingsområdene for 2021, dette for å se på utviklingen 
over tid.  

6.  Satsingsområder for 2020 
A) Vold/Trusler 

Durewall er i bruk fram til MAP blir implementert i 
2021. Viktig å påminne om å øve, eventuelt øve med 
skrivebordsøvelser for å ivareta smittevern. Felles og 
systematiske øvelser og ROS-analyser ute i enhetene 
skal prioriteres.  
Eli Sævereide skal sende søknad omskjønnsmidler til 
Fylkesmannen. Stamina foreslår at Kvalitetsutvalget for 
HO støtter denne søknaden. Utvalget samtykker.  

B) Dokumentasjon 
Har gjennomført interne tilsyn. Disse var noe 
nedslående, men en fikk gode og konstruktive møter i 
etterkant. Kontroll av dette er ikke fulgt opp på grunn 
av nåværende situasjon. Jevn innføring av livsglede-
hjem. Her er dokumentasjon ett viktig element. 
Miljøtjenesten er ikke fulgt like godt opp.  

C) Miljørettet helsevern 
Det jobbes systematisk med rutiner. Avvik ifht. Tilsyn 
er lukket.  

D) Fastlege. 
Situasjonen er bedret.  

 Alle  

7. Eventuelt 
Spørsmål om det er slik at fagforeningene skal involveres og 
om det skal drøftes når en konstituerer ledere og når en 
endrer stillingsbetegnelser/tittel? FO har fått tilbakemeldinger 
fra medlemmer i tjenesten om at dette ikke blir gjort i alle 
tilfeller.  
 
AB. Tengesdal; det er ønskelig med åpen dialog med 
fagforeningene om dette. Om det er 
smittevern/beredskapshensyn å ta, kan ting skje raskt.  

  
Merethe Håvarstein 

 
 

Referent: Merethe Håvarstein Arild Sandstøl 

Kommunalsjef organisasjon og læring 
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