
           Vedlegg 
 
Detaljert oversikt over HMS-aktiviteter i siste periode 
• Deltakelse på «Rusdag 2015». 
• Deltakelse på kurs i Prosjektledelse. 
• Deltakelse på kurs: «Hvordan bør vi møte den kroniske smertepasienten?» i regi av LMS. 
• 40 timers HMS grunnkurs for AMU medlemmer og verneombud i regi av BHT - oppstart 

februar.  
• Kurset «Frisk og gravid» i regi av BHT og personalavdelingen avholdt. 
• Oppdatert EQS-prosedyrer, og gitt høringsuttalelser på EQS-prosedyrer. 
• HMS-lunsj 21.1.2015 med HMS koordinatorer og FHVO i regi av BHT. 
• Møter vedrørende omstilling – Innkjøp. 
• Møte AKAN-utvalget. 
• ROS-analyse ang etablering av LAR utleveringspoliklinikk. 
• ROS-analyse: OBS-teamets flytting til nye lokaler. 
• ROS-analyser postnivå: Psykiatrisk divisjon: post C1, post E1 og post A2. 
• ROS-analyse: Utarbeide en overordnet risikovurdering som omhandler vold og trusler mot 

ansatte ved SUS, samt omfanget av våpen blant pasienter og besøkende. 
• Bistand fra BHT til enheter vedrørende risikovurdering av kjemikalier via stoffkartoteket, og 

oppdatering av stoffkartoteket ved diverse poster ved Spesialavdeling voksne, Psykiatrisk 
divisjon. 

• Bistand ved oppdatering av stoffkartoteket ved diverse enheter. 
• Tatt ut oversikter over kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer via stoffkartoteket, og 

etterspurt enheter der slike stoffer kan være i bruk om oversikt over ansatte som kan være 
eksponert (jfr. EQS-dokument 278181). 

• Tatt ut oversikt over miljøfaremerkede kjemikalier via stoffkartoteket for rapportering til 
miljørådgiver. 

• Gitt bistand ved Applys inneklimamålinger ved Seksjon ungdom, BUPA. 
• BHT: Flere evalueringsmøter ifm. sko-avtale (i sterile miljøer) ved operasjon.  
• Møter i FAMU og DAMU avholdt iht. plan. 
• Enhetsvise kurs/undervisning i regi av BHT med følgende temaer: En god kollega, 

Informasjon om BHT til nye turnuskandidater, Rettigheter og plikter ved sykefravær, 
Forflytning, bruk av forflytningsduk, Ergonomi - Gode arbeidsstillinger ved blodprøvetaking, 
Ergonomi for renholdere Seksjon Engelsvoll AUV, Ergonomi for sekretærer, 
sykefraværsoppfølging, kollegastøtteordningen, Psykososialt arbeidsmiljø, Housing-First: 
oppsummering etter undervisning høsten 2014. 

• BHT arbeidsplassbesøk: Sterilsentralen, Randaberg DPS, Nevrologisk poliklinikk. 
• Felles og individuelle arbeidsplassundersøkelser i regi av BHT med fokus på ergonomiske 

vurderinger og rådgiving, bl.a. 4E (Kar./Thorax) ifm. trykkavlastende madrasser, 
Sengesentralen.  

• Flere individuelle ergonomivurderinger. 
• Arbeidsmiljøkartlegginger med bistand fra BHT med fokus på bl.a. inneklima, fysiske- 

og/eller psykososiale arbeidsmiljømessige forhold, etc. 
• Kartlegging/helsesamtaler i regi av BHT: Renhold, 4E, Lærlinger, 3H, Kontor Kirurgisk 

poliklinikk . 
• BHT deltakelse på møter: månedlig møte med Eiendomsavdelingen, prosjektmøter ang. 

sykehusutbygging, OU-prosjektmøte, etc. 
• Funksjonsvurderinger/saker med NAV: Flere tidkrevende saker. 



• Møte angående sluttevaluering av tiltaksplan ved 2K etter Arbeidstilsynets revisjon i 2014 
• Møte angående bekymringsmelding 3H 
• Møte i styringsgruppen «Mottaksenhet»   
• Hygienekontaktmøte 
• Oppfølging etter utageringssituasjon ved 6E 
 


