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1. Arbeidsmiljøkartlegging
Fylkesrådmannen har lagt opp eit løp for gjenonmføring av ei totalkartlegging av arbeidsmiljøet i
alle sektorar og driftseiningar i løpet av 2011. Denne kartlegginga vil identifisere kva aktivitetar og
tiltak som skal inngå i handlingsplaner for arbeidsmiljøet i den enkelte driftseining. Kartlegginga
dannar dermed grunnlag for kva for bedriftshelsetenester det er aktuelt å kjøpe frå Hjelp 24.
Kartlegginga av arbeidsmiljøet vil vere todelt:

Ein del blir gjennomført på driftseiningsnivå, med fokus på fysisk arbeidsmiljø. Kartlegginga skal skje gjennom vernerundar og event. risikovurdringar.

Del to av kartlegginga vil vere ein felles kvantitativ kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i heile fylkeskommunen (blir gjennomført som spørjeundersøking med alle tilsette som respondentar)
SAMU-T vedtok i møte 14. april, sak 5/2011, ein framdriftsplan for arbeidsmiljøkartlegginga i 2011
i tannhelsesektoren.
I følgje denne framdriftsplanen skal alle vernerundar vere gjennomførte innan 6. juni. Det skal
utarbeidast klinikkvise handlingsplanar som identifiserer tiltak for det fysiske arbeidsmiljøet i kjølvatnet av vernerundane. I framdriftsplanen er det lagt opp til at handlingsplanane skal ligge føre
innan 20. juni. Det er vidare føresett at samla handlingsplanar for tannhelsedistrikta skal oversendast fylkestannlegen innan 26. august og behandlast i SAMU-T på septembermøtet. Handlingsplanane og SAMU-T-behandlinga gir viktige innspel til økonomiplanarbeidet, jf. sak 14/2011.

2. Resultat av kartlegginga
Vernerunden viser at det er behov for standardheving på ei rekke offentlege tannklinikkar. Utfordringane er særleg knytt til:


Ventilasjon – ventilasjonsanlegg som ikkje fungerar/fungerar dårleg og gir inneklimaproblem



Støy – hovudsakleg knytt til ventilasjonsanlegg



Ergonomi –statiske belastningar og mangelfull tilpasning av arbeidsplassane



Universell utforming – dårleg tilgjenge for funksjonshemma, spesielt rullestolbrukarar

Utfordringane gjeld i hovudsak dei klinikkane som vart etablerte i 1970- og 1980-åra, i ei tid med
andre standardkrav enn i dag. Alle tannklinikkane er i leigde lokale, og nødvendige bygningsmessige og tekniske tilpassingar for å betre tilhøva føreset dialog med huseigar. Ålesund THD påpeikar i sin handlingsplan at huseigarane generelt er for dårlege til å følgje opp påviste avvik. Dette
ser ut til å vere eit gjennomgåande problem som må følgjast opp kontraktsrettsleg.
Med tilgang på bedriftshelseteneste og yrkeshygienisk fagkompetanse gjennom avtalen med Hjelp
24, blir det viktig framover å nytte denne kompetansen til fagleg dokumentasjon av avvik.
Ergonomiske utfordringar og støyproblematikk ser ut til å gjelde alle distrikta. Hjelp 24 er allereie i
utstrakt grad kopla inn for arbeidsplassvurderingar i høve ergonomi. Når det gjeld støyprblematikk
vil det vere ein fordel med ei koordinert bestilling av kartleggingar og målingar på tvers av distriktsnivå.
Etter fylkestingsvedtaket i 2002 om klinikkstruktur, er det sett i verk eit relativt omfattande arbeid
med oppgradering/oppussing av tannklinikkar, i enkelte tilfelle også med flytting til nye klinikklokale. Det er forventa at oppgradering av klinikken i Sunndalsøra og Elnesvågen, samt ny klinikk
på Eide, vil vere ferdig i 2012. Som følgje av den vanskelege budsjettsituasjonen er følgjande klinikkar satt på vent til 2012-2015: Valldal, Aukra, Brattvåg, Eidsvåg, Aure, Fiskåbygd, Haramsøy,
Spjelkavik, Sykkylven, Valderøy og Åndalsnes.
Det må lagast ny framdriftsplan for det vidare oppgraderingsarbeidet for klinikkane etter at regional delplan er klar i løpet av 2012.

Forslag til vedtak:
SAMU-T tar orienteringa om kartlegginga av detfysiske arbeidsmiljøet og dei distriktsvise handlingsplanane til vitande.

Anthony N. Valen
Fylkestannlege
Morten Larsen
kontorsjef

VEDLEGG 1 TIL SAMUT 5/11
Til alle driftseiningar

Informasjon om framdrift på arbeidsmiljøkartlegging og
økonomiske rammer for bedriftshelseteneste
1. Arbeidsmiljøkartlegging
Vi har tidlegare sendt ut informasjon om implementering av bedriftshelsetenesta (dette
er lagt ut på nettsida om BHT:
https://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/HMS/Bedriftshelseteneste

Her er det lagt opp eit løp for gjennomføring av ei totalkartlegging av arbeidsmiljøet i
alle våre driftseiningar. Den 24 mars vart det gjennomført ein HMS-temamodul om
arbeidsmiljøkartlegging. Her gjekk vi gjennom kartleggingsmetodikk med hovudvekt på
risikovurdering.
Eit anna mål med denne opplæringa var også å utvikle bestillarkompetanse med bruk av
bedriftshelseteneste. Bedriftshelsetenesta vil om ønskjeleg kunne hjelpe til med t.d.
planlegging og gjennomføring av vernerundar og risikovurderingar. Etter gjennomføring
kan dei også bistå med utarbeiding av handlingsplan og tiltak i desse til forbetring av
arbeidsmiljøet. Kartlegging og handlingsplanlegging er også beskrive i HMS-modul 3 og
handboka kap 3 og 4.
https://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/HMS/Modulbasert-HMSopplaering
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/HMS/HMS-systemet-ifylkeskommunen/HMS-systemhandbok/3.-Kartlegging
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/HMS/HMS-systemet-ifylkeskommunen/HMS-systemhandbok/4.-Handlingsplan

Vi tilrår at kartlegging av fysisk arbeidsmiljø blir gjort før sommarferien.
Arbeidstilsynet gjennomførte hausten 2010 eit tilsyn i Møre og Romsdal fylkeskommune
der oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet var vektlagt. Etter dette tilsynet har vi
fått pålegg om å gjennomføre ei kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.
Tilsynet avdekte avvik mellom korleis HMS-systemet beskriv at vi skal jobbe og kva som
faktisk er dokumentert av praksis i våre arbeidsbøker. Fristen frå AT til å kartlegge og
utarbeide utarbeide handlingsplanar er sett til 1 november 2011.
Vi ønskjer å sikre oss at dei kartleggingsaktivitetane som er dokumentert i HMSinternkontrollsystemet blir gjennomført. Dette inneberer meir spesifikt:



Gjennomføre vernerundar i alle avdelingane i.h.t. årshjulet
Evt. gjennomføre risikovurderingar på dei områda ein oppfattar som mest
risikofylt.

I tillegg har vi fastsett at det skal gjennomførast ei felles kvantitativ kartlegging av
det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet i heile organisasjonen. Dette
betyr at alle tilsette vil bli omfatta av denne undersøkinga som er tenkt gjennomført i

september 2011.
Som eit døme på framdrift har Samarbeidsutvalet for sentraladm lagt opp følgjande
plan:
Aktivitet

Frist

Vernerundar og risikovudering gjennomført

23. mai. 2011

Stausrapportering for gjennomført kartlegging til 26 mai. 2011
SAMU
Avdelingane i sentraladministrasjonen utarbeider 15 juni. 2011
handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø
Presentasjon for SAMU

15 sept. 2011

Kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorar
for heile organisasjonen (felles sentral
undersøking)

Sept. 2011

Handlingsplan for psykososialt arbeidsmiljø

15. nov. 2011

Handsaming av handlingsplan i SAMU

1. des. 2011

2. Bedriftshelsetenesteavtale med Hjelp 24
Parallelt med dette løpet implementerer vi ei ny ordning for bedriftshelseteneste (avtale
med Hjelp 24). Denne implementeringa fører til at vi får noko forskyvingar i høve
årshjulet. Hjelp 24 vil kunne bistå med planlegging og gjennomføring av vernerundar og
risikovurderingar, jf. omtalen under pkt. 1. Risikovurderingane bør fokusere på fysiske
faktorar som brann, inneklima, ergonomi, etc., jf. arbeidsmiljøfaktorane omtalt i
systemhandboka XX
Vi ber om at avdelingane startar planlegginga av vernerundar og risikovurderingar så
snart som råd, og at ein nyttar seg av dei bedrifthelsetenestene som avtalen gir høve
til.
Kvar enkelt driftseining har fått utpeika sin eigen kontaktperson i Hjelp24. Dersom det
oppstår meir prinsipielle spørsmål om bruk av BHT kan de ta kontakt med Venke Dale
som er vår hovudkontaktperson hos Hjelp 24. Ved spørsmål til avtalen eller opplegget
rundt kartlegging av arbeidsmiljøet kan også Richard Muller, Martin Hauge eller Dag
Lervik i personalseksjonen kontaktast. Martin Hauge har no tatt over som ny HMSkoordinator etter Morten Larsen.

Økonomiske rammer og rutine for bestilling av BHT
Oversikt over fordeling økonomiske rammer til driftseningane for kjøp av BHT går fram
av eigevedlegg (rekneark).
Kontakt vedrørande sentral ramme (buffer), som er meint brukt til større tiltak og som
ikkje kan dekkjast innafor eiga ramme, skal gå via personalseksjonen v/ Richard Muller
(tlf. 7125 8691 ) eller Martin Hauge (tlf. 7125 8714).
Kvar enkelt driftseining skal forhalde seg til sine utpeika kontaktpersonar i Hjelp 24, ved
bestilling og løpande kontakt. Ved meir overordna og prinsipielle spørsmål om BHTordninga kan som tidlegare nemnt hovudkontakt Venke Dale kontaktast på tlf. 975 42
755, epost: venke.dale@hjelp24.no

Kvar enkelt driftseining skal frå 01.01.2011 føre alle BHT-utgiftene på eit eige
prosjektnummer; 1050 BHT-driftseiningar og på konto/art 12701 - Konsulenttjenester,
slik at utgiftene til BHT blir synleggjort i rekneskapet på ein oversiktleg og lik måte for
alle driftseiningar. Driftseiningane står sjølvsagt fritt innafor
rammebudsjetteringsprinsippet til å kunne bruke meir midlar innafor eiga ramme enn
det som no blir tilført som ”friske midlar”.

Vi tek atterhald om fylkestinget si godkjenning av budsjettendring om fordeling av
sentralt tildelt ramme til BHT.

Helsing

Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
Vedlegg:

Dag Lervik
Personalsjef

VEDLEGG 2 TIL SAMUT 5/11
PERIODEPLAN for avtalt bistand fra Hjelp24 HMS til ………….. År: ………
(Periodeplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det
aktuelle året)

Tjenesteområde

Avtalt aktivitet – beskrivelse og hensikt

Systematisk HMS arbeid.
 Risikokartlegging.
 Vernerunder.
 Deltagelse AMU, andre
HMS-utvalg
 BHTs årsplanmøte,
årsrapport.
 Revisjoner
 Rådgivning/oppfølging

1.

Det utarbeides en handlingsplan over avtalt
aktivitet med bakgrunn i identifiserte utfordringer
for avtalt periode, samt årsrapport som
dokumentasjon på samarbeidet som settes inn i
internkontrollsystemet.

2.

Hjelp24 HMS bidrar til vedlikehold/ oppdatering av
liste over forskrifter under arbeidsmiljøloven som
gjelder for bedriften. Oversikten vil kunne brukes
til å avgjøre hvilken målrettet bistand BHT skal gi
bedriften.

Sykefravær
3.
 Individoppfølging/dialogmøt
e
 Kartlegging av sykefravær
 Rådgivning til bedrift
 Deltagelse
4.
IA/sykefraværsutvalg
-

Krisehåndtering
 Bistand ved
ulykker/alvorlige hendelser
 Individoppfølging
 Rådgivning til bedrift.

5.

6.

Tidspunkt
I forbindelse med implementering
av BHT i 2011 vil denne aktiviteten
skje i 2. og 3. kvartal.
Fra 2012 vil denne aktiviteten
kunne skje i 1. kvartal.

Hjelp24 bistår i sykefraværsoppfølging når det er
behov. Dette gjelder for oppfølgingsplaner,
dialogmøter og eventuelle annen bistand, jfr,
Arbeidstilsynets best. nr. 600 § 4 f. Hjelp24 bistår
på dialogmøte/IA-møte den siste onsdagen hver
måned.
Bistand med resignering ny IA-avtale
Bistand skal bidra til å hjelpe arbeidstaker raskere
tilbake til arbeid, samtidig som at hensynet til
helsen er ivaretatt.
Hjelp24 bistår med eget kriseteam ved behov. Vi
har også tilbud om gratis døgnåpen krisetelefon
med helsepersonell. 810 024000.
Bruk av Pesronalomsorg/kriseperm (for VGS)

Ansvar
Dere/Hjelp24

Dere bestiller bistand
etter behov/
risikokartlegging.

Løpende

Dere bestiller bistand
etter behov/
risikokartlegging.

PERIODEPLAN for avtalt bistand fra Hjelp24 HMS til ………….. År: ………
(Periodeplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det
aktuelle året)

Tjenesteområde

Avtalt aktivitet – beskrivelse og hensikt

Systematisk HMS arbeid.
 Risikokartlegging.
 Vernerunder.
 Deltagelse AMU, andre
HMS-utvalg
 BHTs årsplanmøte,
årsrapport.
 Revisjoner
 Rådgivning/oppfølging

1.

2.

Sykefravær
3.
 Individoppfølging/dialogmøt
e
 Kartlegging av sykefravær
 Rådgivning til bedrift
 Deltagelse
4.
IA/sykefraværsutvalg
-

Krisehåndtering
 Bistand ved
ulykker/alvorlige hendelser
 Individoppfølging
 Rådgivning til bedrift.
Livsstil og helse.
Helsefremmende tiltak
 Fokus Livsstil
 Fysisk aktivitet
 Kosthold
 Motivasjon og mestring.
Stressmestring.
 Røykeavvenning
Undervisning og kurs
 Grunnkurs arbeidsmiljø
 Lederkurs arbeidsmiljø
 Førstehjelpskurs
 Andre kurstilbud
Andre tjenester eventuelt

5.

6.

Det utarbeides en handlingsplan over avtalt
aktivitet med bakgrunn i identifiserte utfordringer
for avtalt periode, samt årsrapport som
dokumentasjon på samarbeidet som settes inn i
internkontrollsystemet.

Tidspunkt

Ansvar

I forbindelse med implementering
Dere/Hjelp24
av BHT i 2011 vil denne aktiviteten
skje i 2. og 3. kvartal.
Fra 2012 vil denne aktiviteten
kunne skje i 1. kvartal.

Hjelp24 HMS bidrar til vedlikehold/ oppdatering av
liste over forskrifter under arbeidsmiljøloven som
gjelder for bedriften. Oversikten vil kunne brukes
til å avgjøre hvilken målrettet bistand BHT skal gi
bedriften.
Hjelp24 bistår i sykefraværsoppfølging når det er
behov. Dette gjelder for oppfølgingsplaner,
dialogmøter og eventuelle annen bistand, jfr,
Arbeidstilsynets best. nr. 600 § 4 f. Hjelp24 bistår
på dialogmøte/IA-møte den siste onsdagen hver
måned.
Bistand med resignering ny IA-avtale

Dere bestiller bistand
etter behov/
risikokartlegging.

Bistand skal bidra til å hjelpe arbeidstaker raskere
tilbake til arbeid, samtidig som at hensynet til
helsen er ivaretatt.
Hjelp24 bistår med eget kriseteam ved behov. Vi
Løpende
har også tilbud om gratis døgnåpen krisetelefon
med helsepersonell. 810 024000.
Bruk av Pesronalomsorg/kriseperm (for VGS)

Dere bestiller bistand
etter behov/
risikokartlegging.

Løpende

Dere bestiller bistand
etter behov/
risikokartlegging.

Grunnkurs/lederkurs initieres og administreres av
arbeidsgiver på fylkesnivå

Dere bestiller bistand
etter behov/
risikokartlegging.

Kontaktopplysninger:
Navn

Funksjon
Kundens kontaktperson
Kundeansvarlig Hjelp24HMS

e.post

Telefon
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