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HMS – detaljert aktivitetsoversikt i siste periode 
 
Undervisning/kurs i regi av BHT 

• Rettigheter og plikter ved sykefravær-Behandlingspost Gausel 
• God kollega- Dokumentavdelingen 
• Sykefraværsoppfølging  
• Informasjon om BHT 
• Frisk og gravid (Egersund) 
• Varhaug (EVA) – ergonomi, kontor- og dataarbeidsplasser  
• Kjemisk helsefare og stoffkartotek på foretaksnivå 
• Undervisning for miljøkoordinatorene ang miljøskadelige kjemikalier 
• Kjemisk helsefare og stoffkartotek for Intensivavdelingen 

 
Kompetanseheving 

• Etikkomiteens seminar «Når pasienten blir skadet- hva gjør dette med medarbeideren?»   
• Seminar «Når noe går galt» 
• Brannvern – praktisk del  

 
Kartlegginger/helsesamtaler 

• Presentert arbeidsmiljøkartlegging utført på 3 H 
• Deltatt på ROS analyser vold og trusler sammen med Intern Service på Dalane DPS og 

Dalane DMS 
• Renholdere og nattevakter 
• Samtaler ved. omstilling, Egersund 
• AFMR Lassa, Ekspedisjon (sekretærer) – kontor- og dataarbeidsplasser, tilrettelegging ift. 

skrankefunksjon 
• Varhaug (EVA) – kontor- og dataarbeidsplasser 
• Avd. 3H – Kardio (ass. avd. sykepleiere) – kontor- og dataarbeidsplasser  
• Vurdering ABK Eksp. Polikl. – tilrettelegging kontor- og dataarbeidsplass, 

skrankefunksjon 
• Vurdering Blodbanken (Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin) – tilrettelegging ift. 

lab.arbeid  
• Vurdering Avd. for med. mikrobiologi – tilrettelegging ift. lab.arbeid 
• Presentert resultater fra målinger ang inneklima ved post M1 og N1 ved BUPA på 

personalmøte 
• Deltatt i møte ang «Ryddeprosjekt EQS» 
• Gjennomført kartlegging samt presentert resultater etter arbeidsmiljøkartlegging ved E1 

 
Møter 

• Deltatt på Personalmøte på BUPA ang. inneklima(sammen med Astrid) 
• Deltatt på personalmøte på MIO i forbindelse med flytting av BSE 
• Deltatt i Arbeidsgruppe for omorganisering i Egersund(i stedet for Anne Grete) 
• Deltatt i arbeidsgruppe for Intranett i P&O 
• Møte med Helse Vest angående anskaffelse av elektronisk journalsystem for BHT 
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• Oppfølgingsmøte etter hendelse på MOBA 
• Oppfølging etter hendelse på 5 D 
• Møte vedr. handlingsplan etter kartlegging på 4 E 
• Presentasjon av rapport til lederne ved kontor kir. poliklinikk 
• Bistand med risikovurdering ved Poliklinikken Dalane DMS 
• Møte med bedriftslege ang. stråledoser hos kardiologer og angio. 
• Møte angående felles helseskjema i Helse Vest 
• Møte med Smittevern ang. felles helseskjema i Helse Vest 
• Møte i skadeutvalget, SV 
• Nettverkssamling for ledere av BHT ved universitetssjukehusene, Gardermoen 
• Møte med NAV 

 
Annet 

• Oppfølging med bistand fra NAV 
• Befaring ang. ombygging MOBA 
• Befaring og rådgiving angående Maurtua barnehage 
• Målinger inneklima ved post E1 ved Seksjon affektiv og psykose 
• Kontrollmålinger heptan ved Seksjon 4 ved Avd. for medisinsk biokjemi 
• Gjennomgang rengjøringsmidler i forbindelse med Renholdsavdelingens prosjekt 

«Samordning av innkjøp av kjemikalier til daglig bruk - HINAS avtale» 
• Div. befaringer ang inneklima (belysning, temperatur, støy) 
• Div. oppdatering av stoffkartoteket  
• DAMU’er og FAMU avholdt 
• Deltatt på intern revisjon sammen med Avd. for medisinsk teknologi og informatikk ang 

elektromedisinsk utstyr ved Øyeavdelingen 
• Deltatt ved risikovurdering ang byggeprosessen for nye senger i 1. etg ved MOBA 
• Bistand ved konflikthåndteringssaker (flere saker) 

 


