Protokoll fra AMU-møte
Mandag 15. februar 2016
kl. 12.00 – 14.00
Store møterom administrasjonen/Skype
Arbeidsgivers representanter:
Liss Eberg, HR-sjef
Øystein R. Johansen, klinikksjef Kir/ort
Gro-Marith Villadsen, rådgiver dir.
Anne-Line B. Strand, klinikksjef Diag.
Gunn Bente Andresen, enhetsleder pasientreiser
Arbeidstakers representanter:
Hovedverneombud Ragnhild Strand
Merete Lian, NSF
Karina Hjerde, Fagforbundet
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne
May Britt Allstrin, Delta
Øvrige faste medlemmer:
Representant fra Stamina
Representant fra HMS
Sekretær for AMU: Anita Olsen

Til stede
X
X
Forfall
X
Forfall

Vararepresentanter:

Til stede

Marit Barosen

X

Per-Ingve Norheim

X

Vararepresentanter:
X
X
X
Forfall
X

Forfall

X
X
X

Øvrige til stede:
Bjørnar Hansen – muntlig orientering vedrørende HMS-arbeidet i PHR-klinikken
Gro Ankill – på sak
Beate Sørslett – via Skype på sak
Gro–Marith Villadsen – på sak
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AMU-sak 5/2016
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innstilling til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Avstemming:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
AMU-sak 6/2016
Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 14. januar 2016
Innstilling til vedtak:
Protokoll fra AMU-møtet 14. januar 2016 godkjennes.
Avstemming:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra AMU-møtet 14. januar 2016 godkjennes.

AMU-sak 7/2016
Organisasjonsutvikling – medisinsk klinikk NLSH
Innstilling til vedtak:
1. AMU slutter seg til anbefalt direktørbeslutning om å vedta ny hovedstruktur for
organisasjonskart for medisinsk klinikk.
2. AMU ber medisinsk klinikk om å holde AMU orientert om det videre arbeide med
omorganisering av medisinsk klinikk.
3. AMU legger til grunn at de ansatte følges opp etter gjeldende retningslinjer slik at et
forsvarlig arbeidsmiljø i klinikken sikres.
Forslag til nytt vedtakspunkt 1 og 2:
1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU ber medisinsk klinikk om å holde AMU orientert om det videre arbeide med
omorganisering i medisinsk klinikk som omhandler arbeidsmiljøet.
Avstemming:
Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt 1 og 2.
Vedtak:
1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU ber medisinsk klinikk om å holde AMU orientert om det videre arbeide med
omorganisering i medisinsk klinikk som omhandler arbeidsmiljøet.
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3. AMU legger til grunn at de ansatte følges opp etter gjeldende retningslinjer slik at et
forsvarlig arbeidsmiljø i klinikken sikres.
AMU-sak 8/2016
Skader på personell 2015
Innstilling til vedtak:
1. AMU viser til sak om skader på personell 2015.
2. AMU minner om behovet for et kontinuerlig arbeid med å forebygge uheldige
hendelser og skader på personell og ber alle enheter se etter at rutinene både for
grunnleggende opplæring, vedlikehold av kunnskap og bruk av avvikssystemet
fungerer etter hensikten.
3. AMU tar for øvrig saken til orientering.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. AMU viser til sak om skader på personell 2015.
2. AMU minner om behovet for et kontinuerlig arbeid med å forebygge uheldige
hendelser og skader på personell og ber alle enheter se etter at rutinene både for
grunnleggende opplæring, vedlikehold av kunnskap og bruk av avvikssystemet
fungerer etter hensikten.
3. AMU tar for øvrig saken til orientering.

AMU-sak 9/2016
Saker til orientering
Innstilling til vedtak:
AMU tar sakene til orientering.
Avstemming:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
AMU tar sakene til orientering.
AMU-sak 10/2016
Referatsaker
Innstilling til vedtak:
AMU tar sakene til orientering.
Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

AMU-møte 15. februar 2016

3

Vedtak:
AMU tar sakene til orientering.

Eventuelt:
Det er skifte av HVO fra 01.03-16. Ny HVO Jeanette Mikalsen var tilstede og presenterte seg.
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