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Sammendrag
- Arbeidstilsynet ville kontrollere om Helse Finnmark HF bilambulansetjenesten har
rutiner for å jobbe systematisk og forebyggende med HMS. Tilsyn fant sted i Hammerfest
30.10.12. Tilsynet ble gjennomført med hjelp av intervjuguide/ sjekkliste. Tilstede var
klinikksjef, avd leder, stasjonsleder, HVO, VO, TV og 5 ambulansemedarbeidere.
- Arbeidstilsynet sender en rapport datert 12.12.13. Denne ble klinikken kjent med via
media. Ikke sendt fra arbeidstilsynet. Rapporten inneholdt 21 pålegg.
- Det avholdes et avklaringsmøte med arbeidstilsynet og vi får utsettelse på svarfristen. Vi
leverer svar til avtalt tid. Det kommer svarbrev fra arbeidstilsynet datert 05.04.13. Her er
12 pålegg lukket men det gjenstår 9 pluss et nytt pålegg. Her ble svarfristen satt til
30.05.13. Her er det også levert svar innenfor tidsfristen.
- Resultatet av påleggene er at klinikken har iverksatt et mer systematisk HMS arbeid
herunder også iverksatt bedre dokumentasjon av utført arbeid. Klinikken har vært nødt til
å sende leder og verneombud på HMS kurs hor BHT i stedet for å vente til høsten med
foretakets interne HMS kurs. Arbeidstilsynet mente det var for lenge å vente så deres
pålegg er tatt til etterretting.
- Se vedlegg utarbeidet av HMS rådgiver Andreas Ertesvåg
Bakgrunn
- Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos foretakets ambulansetjeneste i Hammerfest
30.10.12. Dette representerte hele tjenesten. Ledelsen i klinikken ble kjent med påleggene
først via media. Dette grunnet svikt hos tilsynet. De kunne ikke forklare hvorfor ikke
personene på kopi lista ikke fått tilsendt dokumentet arbeidstilsynet..
- I forbindelse med besvarelsene på påleggene har klinikken innarbeidet bedre system for å
ivareta HMS. Utfordringa er en spredt klinikk som har 17 stasjoner rundt omkring i hele
Finnmark. Det er relativt små stasjoner og grunnet lange avstander er det utfordrende å ha
VO lett tilgjengelige for alle. Noen stasjoner deler VO. Det er også avdekket store
variasjoner fra stasjon til stasjon hvordan de utfører sitt HMS arbeid. Det er ikke slik at
det står like dårlig til på alle stasjoner slik en kan få inntrykk av ved å lese
tilsynsrapporten.
Vurdering
- Ved tilsynet ble det kun intervjuet personell fra ambulansestasjon i Hammerfest. Dette
har i ettertid blitt vurdert som uheldig fordi det var en pågående konflikt ved stasjon og
dette har nok satt sine spor i tilsynets oppfattelse av tjenesten. Det er også blandet inn
enkelt saker som kun gjelder for Hammerfest eks en farlig trapp. Tilsynet fikk heller ikke
forståelsen at enkelte stasjoner har mer på stell enn andre. Det har også vært noen
utfordringer i besvarelsene da enkelte pålegg er beskrevet som ansattes opplevelse av en
situasjon og ikke henvisning til en konkret situasjon.
- Tilsynet poengterer også at Helse Finnmark HF ikke har opprettet et tradisjonelt
arbeidsmiljøutvalg, men KVAM- råd på klinikknivå og KVAM- grupper innad i
klinikken. Dette er et valg Helse Nord har tatt så prehospital vil fremdeles forholde seg til
denne inndelinga men må bruke ressurser til å få disse rådene/ gruppene til å fungere.
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Klinikken vil ha et tifredsstillende HMS arbeid når alle pålegg er lukket. Det er brukt
mye ressurser for å kartlegge, dokumentere og utbedre forhold vi fått pålegg om.

Medbestemmelse:
- Svarbrev til arbeidstilsynet er utarbeidet på samarbeidsmøter med klinikksjef, avd ledere,
stasjons ledere, HVO, tillitsvalgte og lokale VO.

Vedlegg
Vedlegg 1: Tilsynssak klinikk for prehospitale tjenester. Utarbeider av HMS rådgiver. Levert
HR avd i forbindelse med medie saken rundt tilsynssaken.
Vedlegg 2: Svarbrev til arbeidstilsyn, datert 30-05-13
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Tilsynssak klinikk for prehospitale tenester
Oktober 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn på klinikk for prehospitale tenester. Tema
for tilsynet var:
Systematisk HMS-arbeid
Vernetenesta
Medverknad
Opplæring
Arbeidsbelasting og uheldig stressbelasting
Omstilling
Konfliktar og trakassering
Vald og truslar
Varsling av kritikkverdige forhold
Kontrolltiltak
Det har denne veka vore skrive om tilsynet i media. Her følgjer ei vurdering av handtering og
oppfølging av tilsynet. Fokus er på kva som har skjedd og korleis vi kan lære av dette.
Historikk
Tidslinje for tilsynet var som følgjer:
10.10.12: Arbeidstilsynet senter melding om tilsyn til Helse Finnmark. Dato for tilsynet er
den 30.10. Arbeidstilsynet ber Helse Finnmark sende inn aktuell dokumentasjon.
Arbeidstilsynet ber Helse Finnmark stille med arbeidsgivar, hovudverneombod, representativt
utval av arbeidskarar (4-8), verneombod/tillitsvalt og eventuelt bedriftshelsetenesta.
15.10.12: Helse Finnmark får brevet frå Arbeidstilsynet.
23.10.12: Svarfrist for å sende dokumentasjon til Arbeidstilsynet. Klinikken har sendt inn
dokumentasjon. Klinikken ber om å få stille med berre representantar frå stasjonen i
Hammerfest. Dette er greitt for Arbeidstilsynet, så lenge klinikken meiner dette er eit
representativt utval.
30.10.12: Gjennomføring av tilsynet. Det blir gjennomført eit innleiande møte med
arbeidsgivar og hovudverneombod. Samt eit gruppeintervju med tilsette. Ingen utanfor
klinikken er med på tilsynet (som f.eks. representant frå HR-senteret eller FHVO).
6.11.12: Det skulle gjennomførast eit avslutningsmøte for å gå igjennom funn frå tilsynet.
Dette vart ikkje gjennomført då tidspunktet ikkje passa for fleire deltakarar, og ein klarte ikkje
finne ny dato som passa. I staden viser ein til tilsynsrapporten. Det kan avtalast møte seinare
om dette er ønskja.
12.12.12: Arbeidstilsynet sender tilsynsrapport og varsel om pålegg til Helse Finnmark.
Ukjent akkurat kva dato dette kom fram. Det blir gitt 21 pålegg med svarfrist 29.01, 10.02 og
8.03.

10.01.13: Svarfrist på å kome med kommentarar til pålegg og fristar, samt korrigere
eventuelle feil. Det er ikkje sendt svar.
29.01.13: Svarfrist på dei første tre pålegga. Det er ikkje sendt svar. Finnmark Dagblad
trykker sak om tilsynet.
Handteringa av saken blir gjennomgått av klinikk for prehospitale tenester. På grunn av
ferieavvikling og sjukemelding er det konstituert ny klinikksjef i januar. Konstituert
klinikksjef var ikkje med på tilsynet, og var i utgangspunktet ikkje kjent med dette arbeidet.
Det har vore dialog internt mellom leiinga i klinikken, tillitsvalte og vernetenesta for å følgje
opp denne prosessen. Det har og vore samtalar med Arbeidstilsynet. Her er det planlagt møte
både med dei tillitsvalte og med Arbeidstilsynet.
Læring av saken
Dette er ein samansett sak. Det er ikkje eit klart bilete av heile prosessen. Saken blir følgt opp,
og meir informasjon vil truleg kome fram. Men enkelte læringspunkt kan ein trekkje ut.
Arbeidstilsynet konkluderar med at Helse Finnmark av at det ikkje jobbast systematisk med
HMS, og at det ikkje er gode nok rutinar og tiltak for samarbeid og samhandling mellom
tilsette på ulike nivå i organisasjonen. Her må det presiserast at Arbeidstilsynet nok har vore
upresis i språkbruken. Dei skriv ”Helse Finnmark”, men tilsynet gjeld klinikk for prehospitale
tenester, og ikkje heile Helse Finnmark. Dette kjem tydlegare frem når ein ser heile
konteksten på rapporten.
Det er grunn til å sjå nærare på korleis Arbeidstilsynet har kome til sin konklusjon. Nokon
hovudpunkt ein kan trekkje ut så langt i prosessen:
1. Informasjon om opplæring HMS. Fleire pålegg ber om dokumentasjon på opplæring i
HMS. Leiarar, verneombod og medlemmar i KVAM-råd skal ha opplæring i HMS.
Dokumentasjon av dette følgjer linja. Det kan vere behov for å systematisere dette på ein
betre måte. Bevis på opplæring i HMS bør sendast i linja, og arkiverast i ePhorte. Dette
gjer det lettare å ha oversikt, samt å kunne dele informasjonen med tilsyn.
2. Prosedyrar. Det er gitt pålegg som spør etter prosedyrar for korleis Helse Finnmark
følgjer opp krav om medverknad, vernetenesta og støtte frå BHT. På fleire av punktane har
Helse Finnmark i dag prosedyrar. Vidare oppfølging med Arbeidstilsynet må avklare om
problemet er at prosedyrane ikkje er god nok kjent i organisasjonen, ikkje er gode nok eller
om Arbeidstilsynet ikkje tidlegare har fått presentert desse (godt nok).
3. Svar. Det har vore fleire utfordringar med handtering av tilsynsrapporten. For det første
vart den sendt tett opp mot jul, med relativt kort svarfrist (knapp månad, postgang og jul).
For det andre viser det seg at rapporten ikkje er sendt kopimottakarar. Informasjonen har
dermed stoppa opp og prosessen har ikkje gått optimalt. For det tredje vart klinikksjef
sjukemeldt i denne perioden. Helse Finnmark må sjå på sine rutinar for å ta i mot og
handtere brev frå tilsyn. Det er viktig at ordninga er minst mogleg personavhengig, men
heller støtter seg på eit system. Dette vil og redusere problem som kan oppstå der feil har
skjedd frå tilsynet sin side.

4. System. I forlenging av punktet over må ein sjå det på det vidare systemet for korleis ein
tek i mot og handterer tilsyn. Dette tilsynet var lite kjent i organisasjonen. Det var ikkje
informert om tilsynet til FAMU, styret eller i føretaksleiinga. Ei løysing kan vere å
opprette ei liste over faste mottakarar av tilsynsbrev og rapportar. Dette kan for eksempel
vere: den tilsynet gjeld (klinikksjef/avd.leiar), føretakssekretær, HR-sjef/medisinsk
fagsjef/driftssjef (avhengig av kva tilsynet gjeld), FHVO/HVO i klinikken og eventuelle
relevante fagpersonar (Kvalitetsrådgjevar, HMS-rådgjevar, brannvernsleiar ol.).
5. Utval. Arbeidstilsynet ønskja å måte eit representativt utval av tilsette (4-8 personar). Det å
opprette eit representativt utval er ein kunst. No er det kanskje ikkje avgjerande at utvalet
var heilt representativt, men nokon utfordringar med utvalet som vart er det. Klinikken
ønskja å stille med representantar berre frå stasjonen i Hammerfest. Arbeidstilsynet gjekk
med på dette, med den føresetnad at klinikken såg på utvalet som representativt. Truleg var
bakgrunnen for dette, i alle fall til dels, av praktiske grunnar. Eit val som ein kan forstå,
men som samtidig gir utfordringar for generalisering av funn i tilsynet. I praksis har ein
omtrent berre hatt tilsyn på denne stasjonen. Sjølv om ein rett nok har fokusert på
overordna system og prosedyrar. Ambulansestasjonen har hatt ein del problem, og er
usikkert om det som kom fram der er representativt for alle dei andre stasjonane. Dette
betyr ikkje at det ikkje kan vere liknande problem og elles i klinikken. Men for kvaliteten
på tilsynet sin del, hadde det vore ein fordel med eit meir representativt utval. Det er og
gjort gruppeintervju som har metodiske utfordringar (som alle metodar). Det kan vere
vanskeleg å få fram all informasjon i eit gruppeintervju, som kunne kome fram om ein
intervju personar individuelt. Samtidig kan gruppeintervju og anna informasjon enn
individuelle intervju. Arbeidstilsynet er erfarne, og har system for gjennomføring av denne
typen intervju, noko som reduserer moglege problem, men kan ikkje fjerne dei heilt.
6. Sluttmøte. Det vart ikkje gjennomført sluttemøte etter tilsynet. Ein god del av pålegga er
ting som kunne vore gjort noko med ved eit sluttmøte. Det var uheldig at dette ikkje vart
gjort. Eit sluttmøte er no planlagt.
7. Representasjon frå andre. Det var berre representantar frå klinikken med på tilsynet. I
utgangspunktet er dette greitt. Samtidig kan støtte frå for eksempel HR-avdelinga vere
nyttig ved større tilsyn. Desse har kjennskap både til system og klinikk, og kan fungere
som eit bindeledd og supplement til informasjonen representantane i klinikken har.
Arbeidstilsynet har ikkje etterspurt deltaking frå andre enn klinikken, utanom BHT, men
ein kan sjølv be tilsynet om å få med for eksempel HMS-rådgjevar.
Saken i media
For den som berre kjenner saken gjennom oppslaget i Finnmark Dagblad, kan det vere
nødvendig med ei presisering av innhaldet i artikkelen opp mot den faktiske situasjonen. Her
er nokon presiseringar:
FD: Overskrift: Arbeidstilsynet går rett på sjefens HMS-kompetanse
Tilsynet ser på HMS-arbeid i klinikk for prehospitale tenester, spesifikt ambulansetenesta. Dei
går ”ikkje rett på sjefens [adm.dir] HMS-kompetanse”. Det tilsynet gjer er å stadfeste at
administrerande direktør er øvste leiar i Helse Finnmark, og at øvste leiar skal ha HMS-

opplæring. Dei ber om dokumentasjon på dette, som er standard prosedyre for eit tilsyn. FD
var informert om at direktøren har nødvendig opplæring, og pålegget blir følgjande lukka.
FD: Ingress: Arbeidsmiljøet i Helse Finnmark HF er preget av at det ikkje jobbast jamt
og systematisk med HMS
Dette er eit utdrag frå rapporten til Arbeidstilsynet. Utdraget er teke ut av kontekst, og som
det er gjord greie for tidlegare er ordlyden feil/upresis. Tilsynet gjeld for klinikk for
prehospitale tenester, ved ambulansetenesta. Det er ikkje grunnlag for generalisering av Helse
Finnmark. Reint metodisk kan det og stillast spørsmålsteikn om grunnlaget er godt nok for
generalisering av klinikken. Sjølv om det er klart at det er utfordringar som i føretaket må ta
tak i og forbetre oss på.
FD: Første avsnitt: Tilsynet går rett til topps og etterspør HMS-kompetanse
Sjå første punkt.
FD: Andre avsnitt: Gjelder hele Finnmark
Tilsynet gjeld for klinikk for prehospitale tenester, ved ambulansetenesta. Det er
ambulansestasjonar over heile Finnmark. Men sjølve tilsynet er gjort med representantar frå
den øvste leiinga, HVO og tilsette frå ambulansestasjonen i Hammerfest. Arbeidstilsynet
ønskja å møte eit representativt utval av tilsette. Klinikken spurde om det var greitt å berre ta
med representantar frå stasjonen i Hammerfest. Noko dei fekk medhald til så lenge dette vart
sett på som eit representativt utval. Her er det klare metodiske utfordringar. Med så mange
stasjonar, fordelt på store avstandar, er det rimeleg å tru at det kan vere forskjellar mellom
stasjonane. Stasjonane er relativt små, og kulturforskjellar kan oppstå. Enkeltpersonar har
relativt mykje å seie. Ambulansestasjonen i Hammerfest har og hatt utfordringar internt. Det
må derfor stillast spørsmålsteikn om utvalet gir grunnlag for generalisering. Samtidig må det
understrekast at det er utfordringar, noko som eit langvarig utviklingsarbeid i klinikken med
Agenda Kaupang har stadfesta. Klinikken arbeidar med kontinuerleg forbetringar, og Helse
Finnmark må ta lærdom av det som kjem fram for å kunne forbetre sine overordna rutinar.
FD: Tredje avsnitt: Frist til 10. februar
Det er gitt fire tidsfristar i brevet frå Arbeidstilsynet. For det første er det gitt frist til den
10.01 til å gi kommentarar på rapporten, og rette opp eventuelle feil. Pålegga har svarfrist
29.01 (3 stk), 10.02 (12 stk) og 8.03 (6 stk). Det er ikkje gitt svar frå Helse Finnmark. Men det
har no vore dialog med Arbeidstilsynet for å gå igjennom rapporten. Sluttmøte vart ikkje
gjennomført etter tilsynet (vanskeleg å finne eigna dato). Dette blir derfor gjort no. Helse
Finnmark ser og på sine rutinar ved tilsyn, for å forbetre denne prosessen. Blant anna kven
skal få informasjon, og korleis kan vi støtte opp og koordinere tilsyn.
FD: Fjerde avsnitt: Har ikkje svart tilsynet
Dette stemmer, sjå førre punkt.
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Svarbrev på tilsynsbrev hos ambulansetjenesten 30. oktober 2012.
Svarbrev på tilsynsbrev hos ambulansetjenesten 30. oktober 2012.
Vi viser til tilsynsrapport datert 12.12.12, og brev datert 21.02.13 med ny svarfrist.
Det er sendt ut et kartleggingsskjema til alle ambulansestasjoner for kartlegging av:







tilgang til intranett
HMS-opplæring leder
HMS-opplæring verneombud
Valg og annonsering av verneombud
Bruk og plan for bruk av bedriftshelsetjenesten

I tillegg er det sendt ut skjema til verneombudene for kartlegging av:











Opplæring av verneombudet
Tid til verneombudsarbeidet
Verneombudet tatt med på råd
Medvirkning i HMS-arbeidet
Bruk av bedriftshelsetjenesten
Internkontroll – HMS
Informasjon
Vold og trusler
Konflikter

Disse to kartleggingene er relatert til pålegg 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Det er ikke mottatt svar fra
alle stasjonsledere og verneombud enda. Arbeidstilsynet vil motta oppdatert informasjon fra den første kartleggingen
innen den 18. mars, og den andre kartleggingen innen 5. april.
Her følger Helse Finnmark sine kommentarer til de varslede påleggene.
Pålegg 1 HMS-arbeid – oversikt over lov og relevante forskrifter
Helse Finnmark har et elektronisk HMS-system, DocMap. Her er prosedyrer og regelverk samlet. Dette er lett
tilgjengelig på to måter: 1) i meny til venstre i DocMap ligger link til ”Lover og forskrifter”. Denne gir oversikt over
relevante lover for Helse Finnmark, inkludert Arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter. 2) Det er en egen
dokumentsamling med lover og forskrifter for HMS.
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Helse Finnmark HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 10 00*

Org nr:
MVA 983 974 880 NO

Kontonr:
4910.11.87585

Besøksadresse:

postmottak@helse-finnmark.no

Avd: Klinikk Prehospitale tjenester Saksbehandler:
Avd tlf:
Agneta Jensen
Avd faks:
Dir tlf:
Avd e-post:

www.helse-finnmark.no

Saksbehandler epost:
Agneta.Jensen@helse-finnmark.no

Den 1. februar lanserte Helse Finnmark ny elektronisk personalhandbok. Denne er delt opp etter tema. Det er og link til
oversikt over regelverk, med egne sider over regelverk for arbeidsmiljø og HMS. Arbeidsmiljøloven, med relevante
forskrifter til hvert kapitel, er samlet og tilgjengelig.
Det er mulig å skrive ut lovene, og andre prosedyrer, for å ha skriftlig kopi på ambulansestasjonene. De ansatte kan og
skrive ut egen kopi. Siste, gjeldende, versjon vil uansett alltid være tilgjengelig elektronisk.
Vernetjenesten planlegger å dele ut kopi av arbeidsmiljøloven til verneombud.
Pålegg 2 Opplæring – arbeidsgiver
Se vedlagt kursbevis for opplæring og omfang av HMS-opplæring.
Pålegg 3 Opplæring – arbeidstaker som er satt til å lede andre
Navn

Stasjon

Tittel

Agneta
Jensen

Klinikk for
prehospitale
tjenester
ØstFinnmark

Konstituert
klinikksjef

Richard
Hustad
Are
Nedrejord
Knut Arne
Moe

VestFinnmark
MidtFinnmark
Alta

Avdelingsleder

Joar Nilsen
Runar
Mikalsen

Berlevåg
Båtsfjord

Stasjonsleder
Stasjonsleder

Vibeke A.
Holmen

Hammerfest

Stasjonsleder

Gunnvald
Isaksen
Yngve
Henriksen

Hasvik

Stasjonsleder

Havøysund

Stasjonsleder

Raymond
Bjerkan

Honningsvåg

Stasjonsleder

Geir
Thomas
Svestøl
Ole Johan
Eira

Karasjok

Stasjonsleder

Kautokeino

Stasjonsleder

Jan Arne
Moen
Dan Børge
Weie
Dag Rune
Straumsnes

Kirkenes

Stasjonsleder

Kjøllefjord

Stasjonsleder

Lakselv

Stasjonsleder

Inge
Nygård

Mehamn

Stasjonsleder

Rune
Samuelsen
Frank
Stokvold
Raymond
Rottem
Kai Martin
Hansen

Tana

Stasjonsleder

Vadsø

Stasjonsleder

Vardø

Stasjonsleder

Øksfjord

Stasjonsleder

Jan Arne
Moen

Avdelingsleder

HMSopplæring
40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt
Nei

Avdelingsleder
Stasjonsleder

Innhold i opplæring:
Internt HMS-grunnkurs 40-timer:
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40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt
Nei
40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt

40-timer
grunnkurs
internt
40-timer
grunnkurs
internt

40-timer
grunnkurs
internt

- Arbeidsmiljøloven
- Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid
- Aktører og roller i arbeidsmiljøarbeidet
- KVAM-organisering, avviksmeldinger og Docmap
- AKAN og rusmiddelpolitikk
- Samhandling og kommunikasjon og et godt arbeidsmiljø
- IA-avtalen og sykefraværsforebygging
- Vernetjenesten
- Hygiene og smittevern
- Ergonomi og tilrettelegging
- Risikovurderinger
- Brannvern
Det jobbes med å gi opplæring til de lederne som ikke har fått dette tidligere. HMS-opplæring blir gitt gjennom
bedriftshelsetjenesten. Helse Finnmark planlegger og internt HMS-grunnkurs på 40 timer til høsten. Målet er å gi
opplæring til alle ledere før juli 2013, senest i løpet av høsten 2013. Dette er avhengig av kurskapasitet i fylket.
Pålegg 4 Verneombud – valg
Hovedverneombud: Jørgen Nilsen
HMSVARA
oppæring

BASE/ STASJON

VERNEOMBUD

Luftambulansen Kirkenes

Svein Harald Enge

Luftambulansen Alta

Jørgen Nilsen

AMK

Stein H. Stormo

40-timer
grunnkurs Jan Fredrik Andersen
internt

Alta

Sturla Heitmann

40-timer
grunnkurs
internt

Hasvik

Går under Hammerfest

Hammerfest

Ronny Holm

Kirkenes

Lasse Sørhus Hansen

Kautokeino

Ole Anthoni Hætta

Karasjok

Arvid Solbakken

Lakselv

Bjørn Ivar Balto

Tana

Jonas Reisænen

Vardø

(Magne Hansen)

40-timer
grunnkurs
internt

40-timer
grunnkurs
internt

Tommy Esbensen
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HMSopplæring

Vadsø

Magne Hansen

Også VO for Vadsø

Honningsvåg

Fred Magne Johansen

40-timer
grunnkurs
internt

Havøysund

Odd Erling Hansen

40-timer
grunnkurs
internt

Kjøllefjord

Kai Rune Tubez

Mehamn

Alf Kåre Hansen

Øksfjord

Berit Stensen

Berlevåg

Morten Andre Olsen

Båtsfjord

Lone Johnsen

40-timer
grunnkurs
internt

Verneområde 1: Sør-Varanger, Vadsø og Vardø.
Verneområde 2: Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn/Gamvik og Kjøllefjord.
Verneområde 3: Karasjok, Lakselv, Honningsvåg, Havøysund/Måsøy og Hammerfest.
Verneområde 4: Kautokeino, Alta, Øksfjord og Hasvik.
Verneombud har funksjonstid på to år, og skal velges innen 31. mars. Hovedverneombud velges innen 31. mai.
Pålegg 5 Verneombud – gjort kjent
Oversikt over alle verneombud ligger på egen side på intranett. Denne oppdateres fortløpende når nye verneombud
velges. Det er og en felles e-postliste for verneombudene. For å sikre at informasjonen gjøres enda bedre kjent, får alle
stasjonsledere beskjed om å lage oppslag på sine stasjoner. Dette vil være på plass snarlig.
Pålegg 6 Verneombud – opplæring
Det vises til oversikt i pålegg 4. Det jobbes med å gi opplæring til de verneombudene som ikke har fått dette tidligere.
Målet er å gi tilbud om opplæring til alle verneombud før juli 2013, senest i løpet av høsten 2013. Dette er avhengig av
kurskapasitet i fylket.
For innhold og omfang vises det til pålegg 3.
Det planlegges en samling for alle verneombud i løpet av 2013. Sist dette vart gjort var i 2011. Det er vernetjenesten
selv som står for planlegging og gjennomføring av samlingen. Målet med samlingen er både faglig utvikling, og styrke
nettverket mellom verneombudene.
Pålegg 7 Verneombud – tid
Leder og verneombud skal inngå avtale som inkluderer spesifisering av hvordan det settes av nødvendig tid til
verneombudsarbeidet. Avtalen er vedlagt. Normalt vil det være tilstrekkelig tid til verneombudsarbeidet i normal
arbeidstid. I spesielle situasjoner kan det være nødvendig at det settes av mer tid til arbeidet. Dette avtales i dialog
mellom verneombud og stasjonsleder.
Pålegg 8 Verneombud - tatt med på råd
Verneombud er tatt med på råd gjennom deltakelse i fora for HMS-arbeid. Dette er gjort på alle nivå i organisasjonen.
HMS-arbeidet i Helse Finnmark har følgende sentrale fora:



Lokalt: Kvam-gruppe.
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Klinikk: Kvamråd.
Helse Finnmark: Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU).

I alle disse fora er verneombud, tillitsvalgte og ledelsen representert. Saksgangen er hierarkisk, og saker kan gå både
oppover og nedover i systemet.
”Kvam” står for kvalitet og arbeidsmiljø. Helseforetaket skal ha fora for kvalitetsarbeid, i tillegg til det tradisjonelle
arbeidsmiljøutvalget. Vi mener at dette er to tema som henger sammen. Derfor er dette organisert i et felles fora.
Pålegg 9 Arbeidsmiljøutvalg – opprette
Helse Finnmark har arbeidsmiljøutvalg på tre nivå, avdelingsnivå (Kvam-gruppe), klinikk (Kvamråd) og foretaksnivå
(FAMU). Målet er at saker skal løses på lavest mulig nivå.
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er annonsert på intranett. Sammensetningen følger de kravene aml § 7-1 gir. Se
oversikt over medlemmer for detaljer. Bedriftshelsetjenesten er invitert til FAMU sine møter, og blir invitert etter behov
til møter i Kvamrådet.
Kvamrådet jobber både med kvalitet og arbeidsmiljø. De rapporterer til det overordna Kvalitetsutvalget og til FAMU.
For konkret oversikt over oppgaver som er jobbet med, jf. Aml. § 7-2, vises det til vedlagte årsrapporter.
Medlemmer Kvamråd klinikk for prehospitale tjenester:
Medlem
Arb.giver
Agneta Jensen

HMS-opplæring

40-timer
grunnkurs internt

Tittel

Konstituert klinikksjef

Oddvar Kvalsvik

HMS-opplæring

Tittel

Kirsten Skov

40-timer
grunnkurs internt
40-timer
grunnkurs internt

Avd.leder
luftambulanse Alta
Avd.leder
luftambulansen
Kirkenes

Siw Paulsen
Torben Wisborg
og Lasse
Raatiniemi

Arb.taker
Bjørn Balto
Jørgen Nilsen

Vara

HVO

Svein Harald
Enge
Lasse Sørhus
Hansen

Vara HVO

Ole I. Hansen

Pålegg 10 Arbeidsmiljøutvalg – opplæring
Se oversikt over de som har HMS-opplæring under pålegg 9. Det jobbes med å gi de som ikke har HMS-opplæring
tilbud om dette snarest. Vi viser til svar på pålegg 3 og 6. For innhold og omfang av opplæring vises det til pålegg 3.
Pålegg 11 HMS arbeid – kunnskap og ferdigheter
Bilambulansen har innfasingsskjema for nyansatte. Dette kontrollerer at nødvendige tema er gjennomgått, og den
ansatte har fått opplæring. Dette er vedlagt. Det er i tillegg utsjekkskjema for vikarer. Ansatte skal sjekke e-post og
intranett når de kommer på jobb. Dette er viktige informasjonskanaler, inkludert for HMS-saker.
Pålegg 12 HMS arbeid – medvirkning
Tillitsvalgte og verneombud er faste medlemmer i Kvam-grupe, Kvamråd og FAMU. Det vises til tidligere informasjon
om disse utvalgene i dette brevet.
Videre deltar verneombud, i sammen med leder, på vernerunde. Dette skal gjennomføres minst en gang i året. Det er og
egen prosedyre for brannvern. Verneombud og leder skal gå dette etter vedtatt prosedyre, se vedlegg.
Pålegg 13 Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand
Helse Finnmark er tilknyttet følgende bedriftshelsetjenester:

Frisk i Nord - tlf: 78 40 72 60
- Klinikk Hammerfest
- Spesialistlegesenteret i Karasjok
- Spesialistpoliklinikken i Alta.
- BUP/VPP Hammerfest
- SANKS/DPS Midt-Finnmark (Lakselv og Karasjok)
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- Finnmarksklinikken
- Prehospital avdeling verneområde 3: Karasjok, Lakselv, Honningsvåg, Havøysund/Måsøy og Hammerfest.
Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste - tlf:78 97 79 00
- Klinikk Kirkenes
- BUP/VPP Kirkenes
- Prehospital avdeling verneområde 1: Kirkenes, Vadsø og Vardø
Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste - tlf: 902 42 446
- DPS Øst-Finnmark – Tana
- Prehospital avdeling verneområde 2: Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn/Gamvik og Kjøllefjord.
Hemis avdeling Alta - tlf: 78 45 59 50
- DPS Vest-Finnmark Alta og Jansnes
- Prehospital avdeling verneområde 4: Kautokeino, Alta, Øksfjord og Hasvik.
Ambulansestasjonene tar kontakt med bedriftshelsetjenesten og for støtte etter behov. Plan for bistand for den enkelte
stasjon for 2013 er ventet å være klar innen 1. mai. Arbeidstilsynet vil få denne planen ettersendt.
Pålegg 14 HMS arbeid – gjennomgang av internkontrollen
Det skal gjennomføres regelmessige vernerunder og brannvernrunder i Helse Finnmark. Vernerunder skal gjennomføres
minst en gang årlig. Dette gjøres i samarbeid mellom leder og verneombud. Gjennomføringen er beskrevet i egen
prosedyre for vernerunder. Det skal lages egen handlingsplan for oppfølging etter vernerunden. Brannvernrunde gjøres
regelmessig etter sjekkliste for egenkontroll brannvern. Frekvensen varierer på de ulike områdene det kontrolleres, fra
månedlig opp til årlig.
Det er tre hovedfora for HMS-arbeid i Helse Finnmark, Kvamgrupper, Kvamråd og FAMU. Vedlagt er årshjul for
FAMU og Kvamråd for 2012. I tillegg behandles HMS etter behov i andre fora som personalmøter. Kvamgrupper og –
råd møtes minimum 4 ganger årlig. FAMU har 10 møter i året. Dette gir en arena for regelmessig oppfølging av HMSarbeid i organisasjonen. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er representert i disse utvalgene.
Det er og underutvalg til FAMU som fokuserer på spesielle områder. For eksempel AKAN-utvalget (representanter fra
arbeidsgiver, arbeidstaker og BHT) som jobber med ruspolitikk i Helse Finnmark, og revisjonsgruppa for HMS
(representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden) som jobber med overordnede prosedyrer for HMS i Helse
Finnmark. Disse møtes etter behov.
Helse Finnmark utfører årlig internrevisjon på flere områder. Det settes opp en plan for utvalgte tema der det skal
gjennomføres internrevisjon. Dagens plan gjelder for perioden 2011-2013. I 2012 var det fire tema innenfor HMS som
skulle revideres (frist for gjennomføring er 31.03.13). Dette var:






System for HMS-opplæring nyansatte (foretaket)
System og praksis for validering og kalibrering av utstyr (operasjonsavdeling Hammerfest)
System og rutiner for opplæring i bruk av maskiner og utstyr (Drift og eiendom)
Strålevern, UV/radiologi (Radiologi Kirkenes og Hud.pol Hammerfest)

Internrevisjon blir utført av en revisjonsleder og en fagrevisor. Revisjonsform kan variere litt, men både leder og
verneombud er involvert i revisjonen.
Helse Finnmark har et elektronisk HMS-system. Prosedyrer ligger i systemet som heter DocMap. Her har alle
prosedyrer en dokumentansvarlig og en godkjenner. Systemet varsler automatisk om behov for revisjon med jevne
mellomrom (normalt 1 gang i året, men kan være oftere for enkelte prosedyrer). HMS-prosedyrer blir behandlet i
revisjonsgruppen for HMS.
Pålegg 15 HMS-arbeid – tiltak for plan
Pålegg 16 Informasjon og opplæring – for å ivareta sikkerheten
Bilambulansen har eget innfasingsskjema for nyansatte. Dette dekker nødvendige tema som den nyansatte må kunne, og
skal få opplæring i. Skjema er vedlagt.
Pålegg 17 Informasjon og opplæring – endringer i arbeidssituasjonen
Helse Finnmark har i sett inn år inngått en avtale om samarbeid med redningsskøyten. Denne avtalen betyr ingen
vesentlig endring av arbeidsoppgaver fra tidligere. Helse Finnmark har tidligere hatt tilsvarende avtale med andre
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leverandører. Den største forskjellen er at ny båt er i tatt i bruk. De ansatte har fått tilbud om besøk på båten for å gjøre
seg kjent, og få opplæring. Se vedlagt e-post sendt ut til ansatte.
Pålegg 18 Vold og trusler – tiltak
For ambulansestasjonen i midt-Finnmark er det gitt tilbud i dette temaet. Det jobbes med å få til lignende tilbud for
resten av ambulansestasjonene. Vernetjenesten vil være med i planleggingen.
Klinikk for prehospitale tjenester vil lage en rutine for debrifing. Denne blir utarbeidet i samarbeid mellom ledelsen,
vernetjenesten og med støtte fra fagpersonell.
Pålegg 19 Vold og trusler – rutine
Vedlagt er kopi av Helse Finnmark sin prosedyre for vold og trusler. Prosedyren er felles for Helse Finnmark. Rutinen
for vold og trusler er utarbeidet av revisjonsgruppen for HMS. Medlemmer i denne gruppen er:
Rita Jørgensen, klinikksjef Kirkenes
Robert Kechter, avdelingsleder DPS Vest-Finnmark
Vigdis Kvalnes, ass. Klinikksjef Hammerfest
Gunn Bente Knudsen, foretakshovedverneombud
Solveig Nilsen, hovedverneombud klinikk Kirkenes
Solfrid Skoglund, hovedverneombud klinikk for psykisk helsevern og rus
Knut Mortensen, HMS-rådgiver (leder)
Gruppen møtes etter behov. Det er et godt samarbeid med utforming av rutinene.
Pålegg 20 Konflikter – tiltak for å forebygge konflikter som kan føre til uheldige helsebelastninger
Arbeidet med å forebygge konflikter kan oppsummeres som summen av alle system og tiltak som retter seg mot
arbeidsmiljø og andre forhold på arbeidsplassen. Ved å ha rutiner for utførelse av arbeidsoppgaver, og system for
planlegging av arbeidstid, er man med på å gi trygge rammer rundt arbeidsforholdet. Videre har Helse Finnmark
etablert system og prosedyrer for HMS-arbeid. Blant annet gjennom faste møtefora som Kvamråd og –grupper. Der de
ansatte kan melde inn saker, og delta i forbedringsarbeidet. Prosedyrer er samlet i DocMap og i personalhandboka.
Faste prosedyrer er med å hindre konflikter.
Opplæring til ledere, verneombud og de ansatte er og et viktig tiltak for å forebygge konflikter. Ledere, verneombud og
medlemmer i arbeidsmiljøutvalg skal ha HMS-opplæring. Enkelte har og hatt mulighet til å delta på andre eksterne
kurs, blant annet om konflikthåndtering.
Pålegg 21 HMS-arbeid – samordning
Det vises til vedlagt e-post som forklarer situasjonen og ansvarsfordeling mellom Helse Finnmark og
Redningsselskapet.

Agneta Jensen
Konstituert Klinikksjef
Klinikk for prehospitale tjenester

Jørgen Nilsen
Hovedverneombud
Klinikk for prehospitale tjenester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Vedlegg:
Kartlegging ambulansestasjoner
Kartlegging verneombud
Kursbevis for administrerende direktør
Avtale om tid til verneombudsarbeid
Årsrapport FAMU
Årsrapport Kvamråd
Årshjul FAMU 2012
Innfasingsskjema (2 stk)
Utsjekkskjema for vikarer
Prosedyre for brannvernrunde
E-post med tilbud om besøk redningsskøyte.
Prosedyre for vold og trusler
Prosedyre for kollegastøtte
Vedlegg e-post fra Redningsselskapet
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VAR SAKSBEHANDLER

Marit Brygfjell , tlf. 99114435

HELSE FINNMARK ADMINISTRATIV ENHET HAMMERFEST
VED DIREKTØR HANS PETTER FUNDINGSRUD
SYKEHUSVEIEN 35
9613 HAMMERFEST

Oppfølging av tilsyn
Vi viser til tilsynet hos HELSE FINNMARK ADMINISTRATIV ENHET HAMMERFEST den
30.10.2012.
Tilsynet ble gjennomført hos helseforetakets bilambulansetjeneste.

Varslede pålegg som ikke vil bli fulgt opp videre
Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

Pålegg l HMS-arbeid - oversikt over lov og relevante forskrifter
Til det varslede pålegg nr. l har vi mottatt informasjon om at lover og forskrifter er gjort
tilgjengelig for alle ansatte i Helse Finnmark HF's elektroniske HMS-system, som ble lansert den
l. februar i år.
På bakgrunn av den skriftlige tilbakemeldingen anser vi det varslede pålegg nr. l som oppfylt. Vi
forutsetter at "lansering" innebærer at systemet er gjort kjent for alle ansatte som skal bruke det
elektroniske HMS-systemet.

Pålegg 2 Opplæring - arbeidsgiver
Til det varslede pålegg nr. 2 har vi mottatt kursbevis som viser at foretaksdirektør Hans-Petter
Fundingsrud har gjennomgått helse-, miljø og sikkerhetsopplæring for ledere.
På bakgrunn av den mottatte dokumentasjonen anser vi det varslede pålegg nr. 2 som oppfylt.

Pålegg 4 Verneombud -valg
Til det varslede pålegg nr. 4 har vi mottatt en oversikt over inndelingen av verneområder, og en
oversikt over hvem som er valgte verneombud for de ansatte ved de 17 stasjonene.
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På bakgrunn av den skriftlige tilbakemeldingen anser vi det varslede pålegg nr. 4 som oppfylt.

Pålegg 5 Verneombud - gjort kjent
Til det varslede pålegg nr. 5 har vi mottatt en tilbakemelding hvor dere skriver at det ligger en
oversikt over alle verneombudene på intranettet, og at alle stasjonsledeme har fått beskjed om å
lage oppslag og henge opp på sine respektive stasjoner.
På bakgrunn av denne tilbakemeldingen anser vi det varslede pålegg nr. 5 som opp fy It.

Pålegg 7 Verneombud -tid
Til varsel om pålegg nr. 7 har vi mottatt en skriftlig redegjørelse for hvordan verneombudene i
bilambulansetjenesten er sikret nødvendig tid til arbeidet, samt kopi av avtaleskjema som skal
brukes når leder og verneombud inngår skriftlig avtale om hvordan verneombudet skal sikres
tilstrekkelig tid til utføre sine oppgaver som verneombud på en forsvarlig måte.
På bakgrunn av den mottatte dokumentasjonen anser vi det varslede pålegg nr. 7 som oppfylt.

Pålegg 9 Arbeidsmiljøutvalg- opprette
Til det varslede pålegg nr. 9 har vi mottatt en oversikt over medlemmene i KV AM-rådet for
Prehospitale tjenester, og en oversikt over medlemmene i FAMU. Samt medfølgende opplysning
om at saker skal løses på lavest mulig nivå.
Slik vi forstår den skriftlige tilbakemeldingen betyr dette at arbeidsmiljøsaker som gjelder
bilambulansetjenesten, behandles i KV AM-rådet og ikke går videre til helseforetakets
arbeidsmiljøutvalg. Videre forstår vi det slik at KVAM-rådet er tillagt de samme oppgaver som
arbeidsmiljøutvalg, jamfør Arbeidsmiljøoven § 7-2.
Under forutsetning av at vi har forstått den skriftlige tilbakemeldingen riktig, og under
foutsetning av at dere har rutiner for kommunikasjon mellom KVAM-rådet på klinikknivå og
F AMU på foretaksnivå, anser vi det varslede pålegg nr. 9 som oppfylt.
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Pålegg 11 HMS arbeid - kunnskap og ferdigheter
Til det varslede pålegg nr. 11 har vi mottatt en tilbakemelding hvor dere skriver at bilambulansen
har innfasingsskjema for nyansatte, at ansatte skal sjekke e-post og intranett når de kommer på
jobb, og at dere har utsjekkingsskjema for vikarer.

Disse opplysningene oppfyller det kravet vi har stilt om at dere må sende oss en beskrivelse av
hvordan arbeidsgiver sikrer at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i
virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner.
På bakgrunn av den skriftlige tilbakemeldingen anser vi det varslede pålegget som oppfylt.
Innholdet i tilbakemeldingen fra virksomheten er imidlertid ikke i samsvar med de
opplysningene som kom fram i tilsynsbesøket den 30.oktober 2012, om at ansatte i
bilambulansetjenesten opplever at helseforetaket ikke har god nok praksis for å sikre
informasjonnsspredning og kunnskapsutvikling i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i
virksomheten. Vi minner derfor om de pliktene som er pålagt arbeidsgiver gjennom forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter§§ 5-1, 5-2 andre ledd, sjette
ledd og åttende ledd.

Pålegg 14 HMS arbeid - gjennomgang av internkontrollen
Til det varslede pålegg nr. 14 har vi mottatt skriftlig tilbakemelding om at det skal gjennomføres
jevnlige vernerunder og revisjoner i virksomheten. Dere har skrevet at verneombudet involveres i
både vernerunder og revisjoner.
På bakgrunn av den mottatte tilbakemeldingen anser vi det varslede pålegg nr. 14 som oppfylt.

Pålegg 17 Informasjon og opplæring - endringer i arbeidssituasjonen
Til det varslede pålegg nr. 17 har vi mottatt en skriftlig tilbakemelding om at det ikke har blitt
gjennomført endringer som krever informasjon og opplæring av de ansatte, de siste årene.
Samtidig konstaterer vi at arbeidsgivers tilbakemelding er ulik de oppfatninger som
ambulansesjåførene la fram i tilsynsbesøket.
På bakgrunn av tilbakemeldingen fra dere avbryter vi videre oppfølging av det varslede pålegg
nr. 17, og gir dere i stedet pålegg om å kartlegge omfanget av gjennomførte endringer, i
samarbeid med de ansatte og deres representanter (varsel om pålegg nr. 22).
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Pålegg 18 Vold og trusler- tiltak
Til det varslede pålegg nr. 18 har vi mottatt Helse Finnmark HF's prosedyre for ivaretakelse av
personell etter hendelse med aggresjon/vold.
På bakgrunn av denne dokumentasjonen anser vi det varslede pålegg nr. 18, som oppfylt.

Pålegg 19 Vold og trusler- rutine
Til det varslede pålegg nr. 19 har vi mottatt kopi av Helse Finnmark HF' s prosedyre for
forebygging og håndtering av vold og trusler rettet mot helseforetakets ansatte.
På bakgrunn av den mottatte dokumentasjonen anser vi det varslede pålegg nr. 19, som oppfylt.

Pålegg 20 Konflikter - tiltak for å forebygge konflikter som kan føre til uheldige
helse belastninger
Til det varslede pålegg nr. 20 har vi mottatt en tilbakemelding hvor dere skriver at dere ikke har
en egen rutine for å forebygge konflikter som kan føre til uheldige helsebelastninger, og at dere
ser på alle eksisterende system og tiltak som retter seg mot arbeidsmiljøet, som
konfliktforebyggende.
På bakgrunn av denne tilbakemeldingen anser vi det varslede pålegg nr. 20 som oppfylt.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 12.12.2012 fikk dere frist til 10.01.2013 for å komme med
kommentarer. Vi har mottatt tilbakemelding fra dere.
Det vil si at vi mottok ikke noen skriftlig tilbakemelding fra dere innen den opprinnelige fristen
som var satt til lO.januar 2013, men innen utsatt frist 5.mars s.å.
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I januar 2013 fikk vi flere muntlige henvendelser fra personer som sto på kopi lista vår, at de ikke
hadde mottatt tilsynsrapporten og varselet om pålegg. På bakgrunn av dette ble det ikke sendt ut
vedtak om pålegg fra oss umiddelbart etter at den opprinnelige fristen for å komme med
kommentarer gikk ut den l O.januar 2013.
Saksbehandler stilte seg disponibel for å svare på spørsmål vedrørende tilsynsrapporten og
varselet om pålegg, i et møte med Helse Finnmark HF mandag den 4.februar i år. I dette møtet
imøtekom vi ønsket fra dere om at dere skulle få ny frist for å komme med kommentarer til
tilsynsrapporten og varselet om pålegg, til den 5.mars 2013.
Vi har mottatt skriftlig tilbakemelding vedrørende tilsynsrapporten og varselet om pålegg.
Tilbakemeldingen er datert hos dere den 5.mars 2013.
De varslede fristene for gjennomføring av pålegg har allerede gått ut. Vi har derfor endret
fristene for de påleggene som vedtas. Omgjøringen av fristene er hjemlet i Forvaltningsloven §
35.

Til det varslede pålegg nr. 3, Opplæring- arbeidstaker som er satt til å lede andre har vi
mottatt en oversikt over alle ledere i bilambulansetjenesten som hører inn under kategorien
"arbeidstakere som er satt til å lede andre". Vi har i tillegg mottatt en oversikt over hvilke ledere
som har gjennomgått interne HMS-kurs, og hvilke som ennå ikke har gjennomført slik
opplæring.
Av den skriftlige oversikten framgår det at det per i dag er noen stasjonsledere som ikke har
gjennomført opplæring for arbeidstakere som er satt til å lede andre.
Det varslede pålegg nr. 3 vedtas, og opprettholdes til vi har mottatt dokumentasjon som viser at
alle lederne i bilambulansetjenesten har gjennomført opplæring for arbeidstakere som er satt til å
lede andre.

Til det varslede pålegg nr. 6, Verneombud- opplæring har vi mottatt en oversikt over hvilke
verneombud som har gjennomgått opplæring for verneombud, og en oversikt over innholdet i det
kurset som noen verneombud har gjennomført og som andre skal gjennomføre.
Det varslede pålegg nr. 6 vedtas, og opprettholdes til vi har mottatt dokumentasjon som viser at
alle verneombudene i bilambulansetjenesten, har gjennomført opplæring for verneombud.
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Til det varslede pålegg nr. 8, Verneombud- tatt med på råd har vi mottatt en tilbakemelding
hvor dere skriver at verneombudene er tatt med på råd gjennom deltakelse i fora for HMS-arbeid,
på a11e nivå i organisasjonen.
I tilsynsbesøket den 30.oktober 2012 forsto vi det slik at det var lokale verneombud som
opplevde at de ikke ble tatt med under planlegging, gjennomføring og oppfølging av HMSarbeidet, og at det var en oppfatning blant ansatte at de lokale KV AM-gruppene ikke fungerer.
Ettersom det ikke er samsvar mel1om den tilbakemeldingen vi har mottatt og de opplysninger
som kom fram i intervju med ansatte i tilsynsbesøket, ber vi om tilleggsopplysninger om hvordan
verneombudene har blitt involvert i det løpende HMS-arbeidet etter tilsynsbesøket den
30.oktober 2012.
Det varslede pålegg nr. 8 vedtas, og opprettholdes ti] vi har mottatt de etterspurte
tillegsopplysningene.

Til det varslede pålegg nr. 10, Arbeidsmiljøutvalg- opplæring har vi mottatt en oversikt over
hvilke medlemmer i KVAM-rådet og i F AMU som har gjennomgått opplæring for medlemmer i
arbeidsmiljøutvalg, og en oversikt over innholdet i det kurset som noen medlemmer har
gjennomført og som andre ska] gjennomføre.
Det varslede pålegg nr. 1O vedtas, og opprettholdes til vi har mottatt dokumentasjon som viser at
alle medlemmene har gjennomført opplæring for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Til det varslede pålegg nr. 12, HMS arbeid - medvirkning har vi mottatt skriftlig
tilbakemelding om i hvilke fora til1itsvalgte og verneombud deltar.
For at pålegget skal ansees som oppfYlt, må vi i tillegg ha mottatt informasjon om hvordan det er
lagt ti l rette for medvirkning fra øvrige ansatte i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Arbeidsmiljøloven legger stor vekt på ansattes medvirkning i virksomhetens helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid, i sine bestemmelser. A11e arbeidstakere har både en rett og en plikt til å
medvirke i utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid. Vi viser her ti] Arbeidsmiljøloven §§ 2-3 første ledd og 3-1 første
ledd, samt til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 andre
ledd nr. 3.
Det varslede pålegg nr. 12 vedtas, og opprettholdes til vi har mottatt etterspurt informasjon.
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Til det varslede pålegg nr. 13, Bedriftshelsetjeneste- plan for bistand har vi mottatt en
skriftlig oversikt over de fire bedriftshelsetjenestene dere bruker ved bilambulansestasjonene.
Dere skriver at planene for bistand til den enkelte stasjon, er ventet å være ferdig innen 1.mai
2013.

Det varslede pålegg nr. 13 vedtas og opprettholdes til vi har mottatt kopi av planene for
bedriftshelsetjenestenes bistand til de enkelte stasjonene.

Til det varslede pålegg nr. 15, HMS arbeid - tiltak og plan har vi ikke mottatt skriftlig
tilbakemelding fra dere.

Det varslede pålegg nr. 15 vedtas, og opprettholdes til vi har mottatt dokumentasjon som
oppfyller de kravene vi har stilt for at pålegget ansees som oppfylt.

Til det varslede pålegg nr. 16, Informasjon og opplæring- for å ivareta sikkerheten skriver
dere i tilbakemeldingen at bilambulansen har et eget innfasingsskjema for nyansatte, og at dette
dekker de nødvendige temaer som den nyansatte må kunne og skal få opplæring i.

I tilsynsbesøket møtte vi ansatte som hadde jobbet relativt lenge i bilambulansetjenesten, og som
opplevde at de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring, øvelse og instruksjon for å kunne ivareta
både sin egen og kollegaers sikkerhet i arbeidssituasjonen. Dette til tross for at de har fått
førstegangsopplæring da de ble ansatt i virksomheten, jamfør det dere skriver om innfasing
av nyansatte.
For at pålegget skal ansees om oppfylt, er det ikke tilstrekkelig at dere har gjennomført
førstegangsopplæring. I tillegg må dere utarbeide og iverksette rutiner for øvelser/vedlikehold av
ferdigheter hos de ansatte.
Det varslede pålegg nr. 16 vedtas, og opprettholdes til vi har mottatt dokumentasjon som
oppfyller Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidstakerne skal få den opplæring, øvelse og
instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, jamfør
Arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a.

7 av 20

VAR REFERANSE

8 av 20

2012/22365

Til det varslede pålegg nr. 21, HMS arbeid -samordning har vi mottatt kopi av epostkorrespondanse mellom avdelingsleder Richard Hustad i Helse Finnmark HF og operativ
leder Jørn-Arve Pedersen i Redningsselskapet.
Den skriftlige tilbakemeldingen oppfyller ikke de kravene vi har stilt for at pålegget skal ansees
som oppfylt. Det varslede pålegg nr. 21 vedtas og opprettholdes til vi har mottatt dokumentasjon
som oppfyller de kravene vi har stilt for å kunne anse pålegget som oppfylt.

PÅLEGGENE SOM VEDTAS FØLGER UNDER
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 første og sjette ledd til å gi pålegg og
sette vilkår. Vi gir følgende pålegg:

Pålegg 3 Opplæring - arbeidstaker som er satt til å lede andre
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som har ti l oppgave å lede eller kontrollere andre
arbeidstakere, får opplæring. Opplæringen skal bidra til å sikre at sikkerhet og helse blir ivaretatt
under planleggingen og utførelsen av arbeidsoppgaver innenfor arbeidsleders ansvarsområde.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•
•

Oversikt over hvilke ledere dere har i Helse Finnmark bilambulansetjenesten, med navn,
stillingsstittel og arbeidssted på alle.
Skriftlig dokumentasjon som viser at alle lederne (klinikksjefen, avdelingsledere,
stasjonsledere, eventuelt andre ledere) i bilambulansetjenesten har gjennomført opplæring
for arbeidsgivers representanter.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav bog 2-3 tredje ledd
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre
arbeidstakere (arbeidsledere på ulike nivåer i organisasjonen), har tilstrekkelig kunnskap til å
ivareta arbeidsmiljøet innenfor arbeidsleders ansvarsområde. Dette følger av Arbeidsmiljøloven §
3-2 første ledd bokstav b, jamfør § 2-3 tredje ledd.
Arbeidsledere har en selvstendig plikt til å ivareta hensynet til sikkerhet og helse under
planlegging og utførelse av arbeid som hører inn under arbeidsleders ansvarsområde. Plikten
gjelder i prinsippet alle ledere, uavhengig av hvor mange arbeidstakere de leder og hvilke
risikoforhold som ligger innenfor den enkelte leders ansvarsområde.
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Arbeidsmiljøet er et lederansvar på alle nivåer. Omfanget av kompetansetiltak for den enkelte
arbeidsleder, må vurderes konkret på bakgrunn av ansvarsområdet og risiko og den enkelte
arbeidslederes bakgrunn og erfaring.

I tilsynsbesøket kunne det ikke legges fram en oversikt over hvilke ledere som har helse-, miljøog sikkerhetsopplæring og hvilke ledere som ikke har slik opplæring. Samtidig ble det sagt at
virksomheten har noen ledere/arbeidsgiverrepresentanter som ikke har gjennomgått helse-, miljøog sikkerhetsopplæring i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) bokstav b.

Fordi at ikke alle arbeidsgiverrepresentantene i bilambulansetjenesten har gjennomgått opplæring
på dette området, foreligger det brudd på Arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav bog 2-3
tredje ledd.

Pålegg 6 Verneombud- opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å ivareta
vervet på en forsvarlig måte.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•
•

Skriftlig oversikt over hvilke verneombud som har gjennomgått opplæring for
verneombud med navn, stillingstittel, arbeidssted og verneområdets størrelse.
Skriftlig dokumentasjon som angir innhold og omfang av opplæringen som
verneombudene har gjennomført.

Vi gjør oppmerksom på at hjemlingen som ble brukt i varselet om pålegg, og som er gjengitt
under, er endret til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning§ 3-18.
Hjemmel: forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg§ l 2 nr. l
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:

Verneombudene skal ha den opplæring som er nødvendig for å ivareta vervet på en forsvarlig
måte. Dette følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.
Hensikten med opplæringen er at verneombudet skal ha god kunnskap om arbeidsmiljø for å
kunne ivareta funksjonen. Opplæringen skal tilpasses den enkelte virksomhets behov og
utfordringer, og skal gi innføring og orientering om Arbeidsmiljøloven og andre lover som
gjelder på området. Varigheten på opplæringen skal i utgangspunktet være på minst 40 timer, og
skal primært foregå i arbeidstiden. For verneombud som utfører vervet innenfor verneområder
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med særlig kompliserte arbeidsmiljøproblemer, bør det gis spesiell opplæring. Verneombudet har
rett til å ta den nødvendige opplæringen ved kurs arrangert av arbeidstakernes organisasjoner.
Det ble under tilsynet sagt at ikke alle verneombudene i bilambulansetjenesten i Finnmark har
gjennomført nødvendig opplæring.
Det foreligger dermed brudd på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

Pålegg 8 Verneombud -tatt med på råd
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og
gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•

En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudene for alle verneområdene i
bilambulansetjenesten tas med på råd under både planlegging og gjennomføring av tiltak
som har betydning for arbeidsmiljøet.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring
av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Dette
gjelder også ved etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd.
Under tilsynet kom det fram at hovedverneombudet deltar i slike prosesser ved at han er
sekretær for helseforetakets KVAM-råd, og ved at det er han som innkaller til møtene i dette
rådet.
Slik vi forsto det i tilsynsbesøket, blir ikke de lokale verneombudene ved stasjonene tatt med på
råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet ved
stasjonene. Ansatte opplever at vemeombudsrollen ikke er verdsatt av arbeidsgiver i tråd med
Arbeidsmiljølovens intensjoner med vemeombudsordningen.
Ford at verneombudene ikke tas med på råd, foreligger det brudd på Arbeidsmiljøloven § 6-2
fjerde ledd.
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Pålegg 10 Arbeidsmiljøutvalg- opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er
nødvendig for å ivareta vervet på en forsvarlig måte.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•

Skriftlig bekreftelse på at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget/KV AM-rådet har
gjennomført nødvendig helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring. Den skriftlige
tilbakemeldingen må angi innhold og omfang av opplæringen.

Vi gjør oppmerksom på at forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, som det vises til
under, utgikk 3J.desember 2012. Fra l .januar 2013 er hjemlingen i nevnte forskrift ersattet med
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning§ 3-18.
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 7-4 og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr. l
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har den opplæring som er
nødvendig for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § 7-4 og
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

Hensikten med opplæringen er at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget skal ha god kunnskap om
arbeidsmiljø for å kunne ivareta funksjonen. Krav til innhold i opplæringen fremgår av forskrift
om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18. Opplæringen skal gi en innføring i hvordan
verne- og miljøarbeidet drives. Opplæringen skal gi innføring og orientering om
Arbeidsmiljøloven og andre lover som gjelder på området. Opplæringen skal tilpasses den
enkelte virksomhets behov og utfordringer. I virksomheter med særlig kompliserte
arbeidsmiljøproblemer, bør det gis spesiell opplæring.

Dersom ikke alle medlemmene i arbeidsmiljøutvalget har gjennomgått opplæring, foreligger
det brudd på Arbeidsmiljøloven § 7-4 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 318.
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Pålegg 12 HMS arbeid - medvirkning
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
I tilsynsbesøket kom det fram at arbeidstakerne i bilambulansetjenesten ikke opplever at
arbeidsgiver har lagt til rette for medvirkning fra dem i virksomhetens helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Dette understøttes av muntlige opplysninger fra møtet med ledergruppen om
hvordan virksomheten jobber med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfYlt, må vi innen fristen ha mottatt:
•

Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne og deres tillitsvalgte medvirker i det systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-l første ledd
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:
For å sikre at hensyn til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver
sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.
Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av
Arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd.
Arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstakerne får medvirke slik at samlet kunnskap og
erfaring utnyttes. Medvirkning fra arbeidstakerne er en viktig motivasjonsfaktor og skaper større
trygghet for at helse-, miljø- og sikkerhetsrutinene etterleves. Arbeidstakernes medvirkning er
definert som en rettighet. Arbeidstakerne har imidlertid også en plikt til å medvirke i helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette er en del av pliktene i arbeidsforholdet, og manglende
medvirkning kan medføre brudd på arbeidsavtalen. Arbeidstakernes medvirkning vil også bidra
til bedre løsninger på de arbeidsmiljøutfordringene som virksomheten står ovenfor.
I tilsynsbesøket kom det fram at arbeidstakerne i bilambulansen ikke opplever at arbeidsgiver har
lagt til rette for medvirkning fra dem i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette
understøttes av muntlige opplysninger fra møtet med ledergruppen om hvordan virksomheten
jobber med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Det foreligger dermed brudd på Arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd.
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Pålegg 13 Bedriftshelsetjeneste- plan for bistand

Arbeidsgiver skal utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand til virksomheten.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•
•

En oversikt over hvilke bedriftshelsetjenester som skal brukes i forhold til den enkelte
stasjon.
Kopi av planen for bedriftshelsetjenestenes bistand til de ulike stasjonene, hvor det
framgår klart når og hvordan den enkelte stasjon skal ta bistand fra
bedriftshelsetjenestene.

Vi gjør oppmerksom på at forskrift om arbeidsgivers bruk av godlqent bedriftshelsetjeneste og
om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, som det vises til under, utgikk 3J.desember 2012. Fra
l .januar 2013 er hjemlingen i nevnte forskrift ersattet med forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning§ 13-3 bokstav a.
Hjemmel: forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning
av bedriftshelsetjeneste § 5 bokstav a
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides planer for bedriftshelsetjenestens bistand til
virksomheten. Dette følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 bokstav
a.
Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge
helseskader i virksomheten.
I tilsynet ble det sagt at Helse Finnmark HF har avtaler med til sammen fire
bedriftshelsetjenester, på grunn av store geografiske avstander og utfordringer. Det kunne ikke
legges fram skriflige planer for hvordan de fire bedriftshelsetjenestene skal bistå
bilambulansetjenesten i tida framover.
Fordi det ikke foreligger skriftlige planer for hvordan alle fire bedriftshelsetjenestene skal brukes
framover, foreligger det brudd på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3
bokstav a.
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Pålegg 15 HMS-arbeid -tiltak og plan
Arbeidsgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risikoforholdene i virksomheten.
Tiltakene må bygge på en kartlegging og risikovurdering, som har blitt gjennomført på forhånd
med medvirkning fra ansatte. Planlagte tiltak må fremgå av en handlingsplan.

Den skriftlige tilbakemeldingen må inkludere opplysninger om hvordan arbeidsgiver vil håndtere
risikofaktorer og arbeidsmiljøutfordringer som kom fram i tilsynsbesøket, herunder:
en farlig trapp
garderobeforhold som ikke er tilpasset begge kjønn
at ambulansearbeiderne ikke får utdelt vinterklær og vintersko for å sikre at de har
forsvarlig utstyr i forhold til de arbeidsoppgavene de skal utføre
at det er flere ambulansearbeidere i Helse Finnmark HF som har meldt fra om
trakassering og krenkende forskjellsbehandling, og som opplever at meldingene
deres ikke har blitt fulgt opp
- gjennomføring av prosesser rundt turnusavtaler

Minimum verneombudene/ansattes representanter skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller
handlingsplan.

Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•
•
•

Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller
Handlingsplan med frist for gjennomføring av tiltak og oversikt over hvem som er
ansvarlig for gjennomføring av det enkelte tiltak.
Beskrivelse av hvordan verneombudene/ansattes representanter har medvirket i prosessen
med kartlegging, risikovurdering, utarbeidelse av handlingsplan og iverksettelse av de
risikoreduserende tiltakene i handlingsplanen.

Hjemmel: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6 og arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut i fra en enkeltvis og samlet vurdering
av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og
velferd. For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal
arbeidsgiver kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide
ti lhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
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Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i dette arbeidet. Arbeidet skal kunne
dokumenteres. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § § 4-1 første ledd, 3-1 første ledd og forskrift
om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
andre ledd nr. 6.
Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en del av den ordinære styringen av
virksomheten. Arbeidet skal planlegges og organiseres slik at kravene i arbeidsmiljøregelverket
blir ivaretatt. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal skje på a11e plan i virksomheten.

Under tilsynet kom det fram at det ikke er god nok systematikk i det helse-, miljø- og
sikerhetsarbeidet som utføres i Helse Finnmark HF bilambulansetjenesten, og at arbeidet med
kartlegging/risikovurdering/utarbeidelse og iverksettelse av tiltak ikke utføres som en
sammenhengende prosess. Det ble forøvrig sagt at det har blitt gjennomført kartlegging av
arbeidsmiljøet, men at dette ikke har blitt fulgt opp med risikoreduserende tiltak.
Det foreligger dermed brudd på internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Pålegg 16 Informasjon og opplæring- for å ivareta sikkerheten
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne blir kjent med ulykkes- og helsefare som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er
nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•
•

Oversikt over hvordan arbeidstakerne er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som kan
være forbundet med arbeidet
Oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at arbeidstakerne får den
opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på
arbeidsplassen.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker blir Igent med ulykkes- og helsefare som kan være
forbundet med arbeidet, og iverksette tiltak som sikrer at arbeidstaker får den opplæring, øvelse
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og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Dette følger av
Arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a.
Informasjon og opplæring for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er helt sentralt i det
forebyggende vernearbeidet. Arbeidstakerne skal få nødvendig innsikt i risikoforholdene på
arbeidsplassen og hvordan de kan delta i å forebygge ulykker og helseskader. Innholdet og
omfanget av opplæringen vil variere med risikoen knyttet til arbeidsoppgavene og
arbeidstakerens erfaring. Arbeidsgiver må ha gitt klare instruksjoner og forvisset seg om at
arbeidstaker har forstått og utfører instruksjonene riktig. Informasjon og opplæring skal gjentas
ved behov.
Under tilsynet kom det fram at arbeidstakere i bilambulansetjenesten ikke har fått tilstrekkelig
opplæring, øvelse og instruksjon for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Samtidig havner
ambulansearbeiderne i mange uforutsette situasjoner, med stadig vanskeligere og mer utagerende
pasienter. De ambulansearbeiderne vi møtte i tilsynsbesøket ga klart uttrykk for at de ønsker å
holde seg faglig- og sikkerhetsmessig oppdatert, og at de gjerne ville hatt
opplæring/oppdateringer i forhold til akuttmedisin, traumebehandling og lignende.
Når arbeidstakere ikke har fått god nok informasjon og opplæring for å kunne ivareta både sin
egen og kollegaers sikkerhet i arbeidssituasjonen, foreligger det brudd på Arbeidsmiljøloven § 32 første ledd bokstav a.

Pålegg 21 HMS-arbeid- samordning
Virksomheten skal skriftlig avtale hvem som skal ha ansvaret for samordningen av
virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mo tatt:
•

Kopi av samordningsavtalen mellom Helse Finnmark HF og eier av redningsskøytene.

eller
•

Opplysninger om at virksomhetene ikke har kommet til enighet om en samordningsavtale

Hjemmel: arbeidsm iljøloven § 2-2 andre ledd
Frist for gjennomføring: 30.05.2013
Begrunnelse:
Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 1O arbeidstakere, og ingen
virksomhet kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for
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samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som
bestemmer hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § 22 andre ledd.

Bestemmelsen regulerer ansvar hvor flere arbeidsgivere driver virksomhet på samme
arbeidsplass. Den tar særlig sikte på de tilfeller hvor arbeidstakere som hører inn under andre
arbeidsgivere, kommer inn i en eksisterende virksomhet for eksempel for å foreta reparasjoner
eller lignende.

Bestemmelsen utvider det tradisjonelle arbeidsgiveransvaret. Når flere arbeidsgivere driver
virksomhet på samme arbeidsplass, har de ikke ikke bare ansvar for egne arbeidstakere, men også
for andre arbeidsgiveres arbeidstakere. I slike tilfeller bør vernetjenesten ved hovedvirksomheten
omfatte alle arbeidstakere innenfor virksomhetens område slik at a11 virksomhet blir innordnet
inn under denne.

Det er naturlig å anse en stasjonær virksomhet som en annen virksomhet utfører arbeid i, som
hovedbedrift. Hovedbedrift kan også være den virksomhet som har flest arbeidstakere engasjert
på stedet, eller den virksomhet som har den mest omfattende del av arbeidet. Det er et krav at
hovedbedrift har arbeidstakere representert på arbeidsplassen.

Siktemålet med samordningen er å iverksette overordnede vernetiltak som angår flere
arbeidsgivere, og dessuten sikre at den enkelte arbeidsgiver får nødvendig informasjon om de
øvrige arbeidsgivernes arbeid, slik at arbeidsgiveren kan forebygge skade på egne og andres
arbeidstakere. Hovedbedriften har ikke ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets
utførelse av arbeidet. Hovedbedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte
arbeidsgivers ansvar.

Der hvor det ikke er en hovedbedrift og det samtidig syssel settes mer enn l O arbeidstakere på
arbeidsstedet, skal det skriftelig avtales hvem som har ansvaret for samordningen. Foruten å
fastslå hvilken virksomhet som har samordningsansvaret, bør avtalen også inneholde en oversikt
over hvilke områder og/eller aktiviteter som inngår i samordningsansvaret.

Under tilsynet kom det fram at bilambulansearbeiderne skal bistå redningsskøytene i området.
Det har ikke blitt gjennomført noen kartlegging og risikovurdering av de oppgavene som
ambulansearbeiderne skal utføre ombord på skøytene, og følgelig har det heller ikke blitt
utarbeidet noen handlingsplan for risikoreduserende tiltak. Ambulansearbeiderne har ikke fått
informasjon og opplæring i forhold til arbeidet på redningsskøytene. Det har ikke blitt klargjort
for ambulansearbeiderne hvilken rolle de har når de er ombord på en redningsskøyte, kontra det
mannskapet som har sin faste arbeidsplass på redningsskøytene. Slik vi forsto det i tilsynsbesøket
har ikke Helse Finnmark HF sørget for at det er overlevelsesdrakter og annet verneutstyr til
ambulansearbeiderne ombord på redningsskøytene.
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Slik Arbeidstilsynet vurderer de framkomne opplysningene, utgjør arbeidet på redningsskøytene
risiko for ambulansearbeiderne fra helseforetaket, samtidig som deres arbeidsoppgaver ombord
på redningsskøytene krever iverksettelse av risikoreduserende tiltak. Slik vi forsto det i
tilsynsbesøket har ikke Helse Finnmark HF igangsatt risikoreduseende tiltak, og slik vi oppfattet
det i tilsynet ivaretar arbeidsgiveren for redningsskøytene kun sine egne ansatte.
Fordi Helse Finnmark HF og arbeidsgiver for redningsskøytene ikke har sørget for en
samordning av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for ambulansearbeiderne som skal bistå
redningsskøytene ved behov, foreligger det brudd på Arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegget innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven §
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til
dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis
stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på dette pålegget, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage på vedtaket er tre
uker fra dere mottar dette brevet. I vedlegget finner dere nærmere informasjon om hvordan dere
kan klage.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen
ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig
tilbakemelding senest 30.04.2013. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre
oppfølgingen.

Pålegg 22 HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller
psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for
skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes
representant.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
•
•

Kopi av kartlegging og risikovurdering av endringer i arbeidsoppgaver de to siste årene
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning § 7-l
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Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 30.05.2013
Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis
og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og
psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn
vurdere risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Kartleggingen skal
omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet.
Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres
representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at
opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.
Dette følger av Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd, jamfør forskrift
om organisering, ledelse og medvirkning§ 7-1.

I tilsynsrapporten og varselet om pålegg som var datert hos oss den 6.desember 2012, hadde vi
varslet pålegg om gjennomføring av informasjon og opplæring som følge av endringer i
arbeidssituasjonen de siste to årene. Slik vi forstår den skriftlige tilbakemeldingen fra dere mener
arbeidsgiver at det ikke har blitt gjennomført endringer i arbeidssituasjonen for de ansatte de siste
to årene, som har medført behov for informasjon til- og opplæring av ansatte.
I tilsynsbesøket forsto vi det slik at ambulansearbeiderne opplevde at det hadde blitt gjennomført
endringer i arbeidssituasjonen, som burde ha vært fulgt opp med informasjon og opplæring fra
arbeidsgiver.
Fordi det ikke er overenstemmelse mellom det arbeidsgiver skriver og de ansattes beskrivelse av
endringer som har blitt gjennomført, vurderer vi nå å gi dere pålegg om systematisk kartlegging
og risikovurdering av endringer i arbeidsmiljøet.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen.
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.
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Kopi av dette brevet til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Det er derfor viktig at dere gjør vedtaket kjent for alle
verneombudene i bilambulansetjenesten.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber
vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2012/22365 hvis dere tar kontakt.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Angela Westphal
tilsynsleder
(sign.)

Marit Brygfjell
seniorinspektør
(sign .)

Dette brevet er godlqent elektronisk i Arbeidstil.synet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Helse Finnmark HF ved konstituert klinikksjef Agneta Jensen, Sykehusveien 35, 9613
HAMMERFEST
Helse Finnmark HF ved hovedverneombud Jørgen Nilsen, Sykehusveien 35, 9613
HAMMERFEST
Helse Finnmark HF ved hovedverneombud Gunn Bente Knudsen, Sykehusveien 35, 9613
HAMMERFEST
Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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Klinikk Prehospitale tjenester

Arbeidstilsynet
Pb 4729 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Deres ref:

Vår ref:

Sted / Dato:

2012/22365

2012/1199-7

Kirkenes, 29.04.2013

Svarbrev på varsel om pålegg 22 HMS-arbeid – kartlegging og risikovurdering
Vi viser til varsel om pålegg 22 HMS-arbeid – kartlegging og risikovurdering. Frist for tilbakemelding er 30.04.2013.
Arbeidsgiver har i samarbeid med vernetjenesten gjennomgått det varslede pålegget. Vernetjenesten kjenner ikke til at
det er meldt om behov for kartlegging og risikovurdering som følge av endringer de siste to årene. Videre vises det til
vårt svar på pålegg 17, inkludert vedlegg, om informasjon og opplæring som er gitt om ny båt i Hammerfest.
Vi ber Arbeidstilsynet spesifisere hvilke endringer i arbeidssituasjonen det er referert til fra tilsynet den 30.10.2012.

Agneta Jensen
Konstituert klinikksjef
Klinikk for prehospitale tjenester

Jørgen Nilsen
Hovedverneombud
Klinikk for prehospitale tjenester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Helse Finnmark HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 10 00*

Org nr:
MVA 983 974 880 NO

Kontonr:
4910.11.87585

Besøksadresse:

postmottak@helse-finnmark.no

Avd: Klinikk Prehospitale tjenester Saksbehandler:
Avd tlf:
Agneta Jensen
Avd faks:
Dir tlf:
Avd e-post:

www.helse-finnmark.no

Saksbehandler epost:
Agneta.Jensen@helse-finnmark.no

Arbeidstilsynet

VAR DATO

VAR REFERANSE

27.05 .2013

2012/22365

DERES DATO

DERES REFERANSE
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VAR SAKSBEHANDLER

Marit Brygfjell , tlf. 99114435

HELSE FINNMARK ADMINISTRATIV ENHET HAMMERFEST
VED DIREKTØR HANS PETTER FUNDINGSRUD
SYKEHUSVEIEN 35
9613 HAMMERFEST

Oppfølging av tilsyn - oppfyllelse av pålegg
Vi viser til tilsynet hos HELSE FINNMARK ADMINISTRATIV ENHET HAMMERFEST den
30.10.2012.

Varslede pålegg som ikke vil bli fulgt opp videre
Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

Pålegg 22 HMS-arbeid- kartlegging og risikovurdering
Til varslet pålegg nr. 22 har vi mottatt en skriftlig tilbakemelding som er datert hos dere den
29.april2013, og som er undertegnet av konstituert klinikksjef Agneta Jensen og
hovedverneombud Jørgen Nilsen. Dere skriver her at vernetjenesten ikke kjenner til at det er
meldt om behov for kartlegging og risikovurdering av endringer de siste to årene. Dere ber videre
Arbeidstilsynet spesifisere hvilke endringer i arbeidssituasjonen som kom fram i tilsynsbesøket
den 30.oktober 2012.
Til dette er å si at arbeidsgiver har plikt til å kartlegge og risikovurdere det totale arbeidsmiljøet,
med jevne mellomrom, uten at det foreligger noen henvendelser fra vernetjenesten om at dette er
nødvendig. For å få vite hvilke risikoer de ansatte i ambulansetjenesten står overfor i sitt daglige
arbeid, må arbeidsgiver gå i dialog med de ansatte i ambulansetjenesten.
Vi lukker det varslede pålegg nr. 22 som et eget pålegg, og ber dere i stedet følge opp påleggets
tema i arbeidet med det vedtatte pålegg nr. 15. Dersom dere da får behov for utsatt frist for
gjennomføring av pålegg nr. 15, kan dere skrive en kort søknad om dette og sende denne til:
post@arbeidstilsynet.no.
Husk eventuelt å merke henvendelsen med saksnummer.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet
Verneombudene skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jamfør Arbeidsmiljøloven §§
6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONS NR

Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
Norge

post@arbeidstilsynet.no

815 48 222

974761211

INTERNEIT

TELEFAKS

www .arbeidstilsynet.no

73 19 97 01
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Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber
vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2012/22365 hvis dere tar kontakt.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ange la W estphal
tilsyns leder
(sign.)

Marit Brygfjell
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godlqent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Helse Finnmark HF Prehospitale tjenester ved konstituert klinikksjef Agneta Jensen,
Sykehusveien 35,9613 HAMMERFEST
Helse Finnmark HF Prehospitale tjenester ved hovedverneombud Jørgen Nilsen, Sykehusveien
35, 9613 HAMMERFEST
Helse Finnmark HF Prehospitale tjenester ved hovedverneombud Gunn Bente Knudsen,
Sykehusveien 35, 9613 HAMMERFEST
Vi forutsetter ellers at hovedmottaker av dette brevet, sender kopier til de som er involvert i
saken.

2 av 2

Klinikk Prehospitale tjenester

Arbeidstilsynet v/Marit Brygfjell
Pb 4729 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Deres ref:
2012/22365

Vår ref:
2013/1359-2

Sted / Dato:
Kirkenes, 30.05.2013

Svarbrev: Oppfølging av tilsyn 30.10.2012 - vedtak om pålegg
Vi viser til deres brev datert den 05.04.13, om oppfølging av tilsyn i bilambulansen i Helse
Finnmark. Under følger våre svar på de vedtatte påleggene.
Pålegg nr. 3, Opplæring- arbeidstaker som er satt til å lede andre
Det vises til svarbrev datert 05.03.13 for oversikt over de som har gjennomført HMS-opplæring.
Under er oversikt over de som mangler HMS-opplæring, og når det opplæringen er planlagt. Det
vil bli sendt bekreftelse til Arbeidstilsynet når alle har gjennomført opplæringen.
Helse Finnmark arrangerer internt HMS-grunnkurs i oktober 2013. Datoene for kurset er 1.-2. og
14-16. oktober. Innholdet vil tilsvare tidligere kurs, jf. vårt svarbrev datert 05.03.13.
Navn
Richard Hustad

Stasjon
Vest-Finnmark

Tittel
Avdelingsleder

Are Nedrejord

Midt-Finnmark

Avdelingsleder

Joar Nilsen

Berlevåg

Stasjonsleder

Gunnvald
Isaksen
Dan Børge
Weie
Rune
Samuelsen
Frank
Stokvold
Raymond
Rottem

Hasvik

Stasjonsleder

Kjøllefjord

Stasjonsleder

Tana

Stasjonsleder

Vadsø

Stasjonsleder

Vardø

Stasjonsleder

HMS-opplæring
Starter på kurs
29.05.13.
Starter på kurs
29.05.13.
Skal ta neste
tilgjengelige kurs.
Starter på kurs
29.05.13.
Starter på kurs
29.05.13.
Skal ta neste
tilgjengelige kurs.
Har tatt internt HMSgrunnkurs
Skal ta neste
tilgjengelige kurs.

Pålegg nr. 6, Verneombud- opplæring
Det vises til svarbrev datert 05.03.13 for oversikt over de som har gjennomført HMS-opplæring.
Under er oversikt over de som mangler HMS-opplæring, og når det opplæringen er planlagt. Det
vil bli sendt bekreftelse til Arbeidstilsynet når alle har gjennomført opplæringen.
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Helse Finnmark HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 10 00*

Org nr:
MVA 983 974 880 NO

Kontonr:
4910.11.87585

Besøksadresse:

postmottak@helse-finnmark.no

Avd: Klinikk Prehospitale tjenester Saksbehandler:
Avd tlf:
Agneta Jensen
Avd faks:
Dir tlf:
Avd e-post:

www.helse-finnmark.no

Saksbehandler epost:
Agneta.Jensen@helse-finnmark.no

BASE/ STASJON

VERNEOMBUD

HMSoppæring

Hasvik

Går under Hammerfest

Har 40timers
grunnkurs

Lasse Sørhus Hansen

Har 40timers
grunnkurs

Arvid Solbakken

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Bjørn Ivar Balto

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Tana

Jonas Reisænen

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Vardø

Lasse Sørhus Hansen

Har 40timers
grunnkurs

Magne Hansen

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Kai Rune Tubez

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Alf Kåre Hansen

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Kirkenes

Karasjok

Lakselv

Vadsø

Kjøllefjord

Mehamn
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VARA

HMSopplæring

Berlevåg

Båtsfjord

Morten Andre Olsen

Skal ta
neste
tilgjengelige
kurs.

Lone Johnsen

Har 40timers
grunnkurs

Pålegg 8 Verneombud - tatt med på råd
Alle stasjonsledere, verneombud og tillitsvalgte var den 08.05.13 invitert til arbeids- og
informasjonsmøte for å følge opp Arbeidstilsynets brev om oppfølging av tilsyn datert 05.04.13.
Tilsynsrapporten og Helse Finnmark sitt svarbrev vart gått igjennom. I fellesskap vart det
utarbeidet forslag til forbedringer.
Verneombudets medvirkning er forankret gjennom deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
(Kvam/FAMU), samt samarbeidsavtale med nærmeste leder. Behovet for at denne organiseringen
fungerer vart understreket på møtet den 08.05. Det er enighet om at Kvamgrupper må startes opp
eller revitaliseres der dette mangler eller fungerer dårlig i dag. Begge parter vil jobbe for å dette
til.
Som en del av arbeidet for å styrke vernetjenesten, er det satt av midler til en samling for alle
verneombud høsten 2013. Samlingen blir planlagt og organisert av vernetjenesten, i samarbeid
med HR-avdelingen.
Ledelsen vil i tillegg sørge for en bedre integrering og saksflyt mellom vernetjenesten,
stasjonsleder, Kvamgrupper og Kvamråd ved å omorganisere møteplanene og møte plassene i
klinikken. Dette bør organiseres slik at stasjonene har sine personalmøter der verneombudene har
en fast del, slik at HMS saker saksbehandles og evt. sendes videre til Kvamgrupper og evt.
Kvamråd for behandling. Dette vil bidra til et sterkere fokus på HMS arbeide i klinikken og gi et
systematisk arbeid med HMS spørsmål.
Pålegg 10 Arbeidsmiljøutvalg- opplæring
I Helse Finnmark er arbeidsmiljøutvalget på klinikknivå, og lavere, organisert som ett felles
kvalitet og arbeidsmiljøutvalg. Møtene er delt inn i to deler:
Kvalitet: Dette er saker som prosedyrer, kvalitetsforbedringer, utdanning og lignende blir tatt opp.
I denne delen deltar medisinskfaglig ansvarlig anestesilege. Denne posten er delt mellom tre
personer (Oddvar Kvalsvik, Torben Wisborg og Lasse Raatiniemi). Ved behov deltar og andre
kompetansepersoner. Etter Helse Finnmark sitt syn er det ikke nødvendig med HMS-opplæring
for de som deltar i behandlingen av disse sakene.
HMS: Saker som omfatter arbeidstakers arbeidsmiljø, plassforhold, samarbeid og lignende tas opp
her. De som er med på denne behandlingen skal ha den lovfestede opplæringen. Det vises til Helse
Finnmark sitt svarbrev datert 05.03.13 for oversikt over de som har gjennomført opplæring. De
som ikke har fått opplæring, planlegger å ta denne som følger:
Medlem /
Arb. taker
Svein
Harald
Enge
Jørgen

HMSopplæring
40—timers
grunnkurs
40—timers

Tittel

Vara

HMSopplæring

Tittel

Medlem
KVAM
Luftambulanse
HVO

Lasse

40—timers

Vara HVO
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Nilsen

grunnkurs

Ole I.
Hansen

40-timers
grunnkurs

Sørhus
Hansen

grunnkurs

Det vil bli sendt bekreftelse til Arbeidstilsynet når alle har gjennomført opplæringen.
Pålegg 12 HMS arbeid – medvirkning
Alle verneombud går vernerunder til fastsatt tid og har således mulighet for en systematisk
gjennomgang av arbeidsmiljøet til de ansatte. Deltakelse i KVAM grupper og – råd gir en
mulighet til medvirkning. Medvirkningen skal også reguleres i form av avtalen mellom
verneombud og stasjonsleder. Verneombud og tillitsvalgte er også tatt med i prosessen med
arbeidet med tilsynsrapporten etter Arbeidstilsynets tilsyn.
For å bedre medvirkningen når det meldes avvik, er ledere og verneombud informert om en
funksjon i avvikssystemet for å sende avviket på høring. Dermed kan flere uttale seg om
behandlingen.
Det vises også til svar på pålegg 8.
Pålegg 13 Bedriftshelsetjeneste- plan for bistand
Ambulansestasjonene tar kontakt med bedriftshelsetjenesten (BHT) ved behov. BHT brukes aktivt
i forhold til arbeidsmiljø på stasjonene dersom de ansatte opplever dette som et problem (f.eks.
inneklima, støy, ergonomi o.l.).
Ambulansestasjonen i Øst-Finnmark har utarbeidet samarbeidsplan med sin lokale
bedriftshelsetjeneste. Denne er vedlagt.
Pålegg 15 HMS-arbeid -tiltak og plan
En farlig trapp
Dette avviket er stengt av stasjonsleder og verneombud etter risikoanalyse. Det er utbedret og
godkjent.
Garderobeforhold som ikke er tilpasset begge kjønn
De stasjonene som har arbeidstakere av begge kjønn skal legge til rette for arbeidstakerne. Dette
avdekkes i vernerunder som gås årlig med stasjonsleder og verneombud. Dersom det oppdages
avvik, utarbeider stasjonsleder og verneombud handlingsplan for å lukke avviket.
Ambulansearbeiderne ikke får utdelt vinterklær og vintersko for å sikre at de har forsvarlig
utstyr i forhold til de arbeidsoppgavene de skal utføre
Helse Finnmark har eget uniformsreglement. I dette inngår vinterklær og vintersko. Reglementet
er vedlagt.
Flere ambulansearbeidere i Helse Finnmark HF som har meldt fra om
trakassering og krenkende forskjellsbehandling, og som opplever at meldingene
deres ikke har blitt fulgt opp
Det er en egen prosedyre for mobbing og trakassering. Hovedverneombud har ikke fått inn noen
avvik som går på mobbing og trakassering fra august 2012 fram til nå. De saker som har vært før
denne tid har HVO ikke fått tilgang til, eller blitt orientert om.
Helse Finnmark har et elektronisk avvikssystem. Dette er en modul i kvalitetssystemet DocMap.
Systemet sikrer dokumentasjon av avvik, og oppfølging som blir gjort. Avvik blir normalt meldt
til nærmeste leder. Det kan settes en eller flere godkjennere for om avviket skal lukkes. Dette kan
for eksempel være klinikksjef og hovedverneombud. Om tiltaket ikke er tilfredsstillende, sendes
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avviket i retur til saksbehandler. Det er i skrivende stund ingen åpne avvik som omhandler
trakassering eller lignende.
Reglement vedlagt.
Gjennomføring av prosesser rundt turnusavtaler
Turnusavtalene skal følge gjeldende lover og regler. Det planlegges at stasjonsleder og
tillitsvalgt(e) skal utarbeide turnusavtale. Dette forplikter større deltakelse fra begge parter.
Pålegg 16 Informasjon og opplæring for å ivareta sikkerheten
For å ivareta sikkerheten til de ansatte jobbes det systematisk med kvalitetsheving og
kompetanseheving. I forhold til sikkerheten går alle nyansatte gjennom en introduksjonsperm
(vedlagt) som regulerer arbeidsforholdet for ambulansearbeiderne. Denne revideres fortløpende og
nye momenter som er viktige for personellets sikkerhet implementeres ved behov. Det skal
gjennomføres kurs/ utsjekk av personellet årlig, noe som dessverre ikke har fungert da de
ansvarlige instruktører ikke har vært tilstede.
MOM – Medisinsk operativ manual (vedlagt) er retningsgivende for personellet i det daglige
arbeidet og er med på å ivareta sikkerheten under oppdrag. Andre kurs som TAS og PHTLS/
AMLS er viktige for personellet i det daglige arbeidet. PHTLS/ AMLS kurs er kostbare kurs, og
vil derfor ikke være ”må” kurs, men gjennomføres ved mulige anledninger.
Helse Finnmark er i gang med et arbeide som skal sørge for en bedre oppfølging av personellets
sertifiseringer og utsjekker. Det vil bli en endring i instruktørpersonellet, men dette arbeidet er
ikke ferdigstilt ennå. Det er også lagt opp til en nettbasert del for re-sertifiseringer og vedlikehold
av gjeldende behandlingsprotokoller. Dette systemet er tilknyttet NAKOS – nasjonalt
kompetansesenter for prehospital akuttmedisin.
NAKOS systemet er basert på at hver ambulansearbeider tildeles en egen identitet med
brukernavn og passord. Personellet sertifiseres veg egne nettbaserte tester for teori og en praktisk
utsjekk på stasjon etter bestått teoriprøve.
Pålegg 21 HMS-arbeid- samordning
Helse Finnmark sine ansatte regnes som passasjerer på redningsskøyten. Ansvaret for sikkerheten
ligger hos mannskapet på redningsskøyten. For å sikre best mulig sikkerhet har ansatte ved
bilambulansen fått tilbud om omvisning på redningsskøyten. Dette tilbudet vil bli gitt på nytt.
Videre er det redningsutstyr om bord båten, både til passasjerer (helsepersonellet) og til mannskap.
Se vedlagt e-post fra skipsfører på RS Odin for detaljer.
Etter anbefaling fra de ansatte er det kjøpt inn utstyr som nye seter om bord redningskøyten og en
ny type redningsbåre.
Det er ikke inngått en samordningsavtale ut over dette.
Pålegg 22 HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering
Helse Finnmark har sendt svarbrev til Arbeidstilsynet om dette pålegget datert 29.04.13. Vi har
ikke registrert tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på dette brevet. Vi avventer videre behandling til
svar foreligger.

Agneta Jensen
Konstituert klinikksjef
Klinikk for prehospitale tjenester

Jørgen Nilsen
Hovedverneombud
Klinikk for prehospitale tjenester
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Vedlegg:
1. Samarbeidsplan med Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste.
2. Uniformsreglement (sendes elektronisk)
3. Prosedyre for mobbing og trakassering
4. Introduksjonsperm for nyansatte
5. Medisinsk operativ manual (sendes elektronisk)
6. E-post skipsfører RS Odin
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