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FLORA
KOMMUNE

Saksframlegg
Saksnr
001/19

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalet

Sakshandsamar
Arne Schei

Type
PS

Arkiv
K1-033

Dato
26.02.2019
ArkivsakID
19/34

Godkjenning av møtebok

Framlegg til vedtak:
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:

Vedlegg:
Protokoll - Arbeidsmiljøutvalet - 18.12.2018
Protokoll - Arbeidsmiljøutvalet - 13.11.2018
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FLORA
KOMMUNE

Møteprotokoll
for
Arbeidsmiljøutvalet
Møtedato: 18.12.2018
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 08:30 - 09:00

Desse møtte
Bente Frøyen Steindal
Oscar Bergheim
Solveig Willis
Ingvill Førde Torvanger
Britt Madsen
Maj-Linn Selvik
Anette Barlund
Trond Ramstad Olsen

Parti
Arbeidarpartiet
Arbeidarpartiet
Arbeidarpartiet
Hovudverneombod
HTV Delta
HTV Fagforbundet
HTV Sjukepl.forb.
Rådmannen

Forfall meldt frå følgjande medlemar
Wenche Kvalvik
Reidar Knapstad
Vidar Grønnevik
Jacob Nødseth

Parti
HTV Fagforbundet
HTV Utd.forbundet
Høgre
Venstre

Møteleiar:
Merknad til innk.:
Godkj. sakliste:
Frå adm. møtte:
Utlevert i møtet:
Orientering:
Spm./interpell.:
Synfaring:
Ymse:

Oscar Bergheim
Ingen merknader.
Godkjent.
Rådmann/personalsjef Trond Ramstad Olsen, Spesialrådgjevar Roald
Leivestad, sakshandsamar teknisk Kåre Aven.

Bedriftsfysioterpeut Sebastian Crescenti frå Bedriftshelse1 møtte også.
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Sakliste
Saknr.

Tittel

017/18

Prosjekt 79593 – Reinseanlegg Kanalen, Godkjenning av arbeidsplassar
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017/18: Prosjekt 79593 – Reinseanlegg Kanalen, Godkjenning av arbeidsplassar
Framlegg til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalet godkjenner dei nye planane for Reinseanlegg ved Kanalen, inkludert
arbeidsplassfunksjonane.

Handsaming:
Samrøystes vedteke.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalet godkjenner dei nye planane for Reinseanlegg ved Kanalen, inkludert
arbeidsplassfunksjonane.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FLORA
KOMMUNE

Møteprotokoll
for
Arbeidsmiljøutvalet
Møtedato: 13.11.2018
Møtestad: Torvmyrane skule
Møtetid: 12:30 - 13:30

Desse møtte
Bente Frøyen Steindal
Oscar Bergheim
Britt Madsen
Anette Barlund
Reidar Knapstad
Vidar Grønnevik
Trond Ramstad Olsen

Parti
Arbeidarpartiet
Arbeidarpartiet
HTV Delta
HTV Sjukepl.forb.
HTV Utd.forbundet
Høgre
Rådmannen

Forfall meldt frå følgjande medlemar
Wenche Kvalvik
Maj-Linn Selvik

Parti
HTV Fagforbundet
HTV Fagforbundet

Møteleiar:
Merknad til innk.:
Godkj. sakliste:
Frå adm. møtte:
Utlevert i møtet:
Orientering:

Oscar Bergheim
Ingen merknader.
Godkjent.
Rådmann/personalsjef Trond Ramstad Olsen, spesialrådgjevar Roald
Leivestad, HR-konulent Leni Stensvoll og spesialrådgjevar Ninja Tolo
Ness.



Bedriftsbesøk Torvmyrane skule
Orientering ved rektor Øivin Monsen

Spm./interpell.:
Synfaring:
Ymse:
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Sakliste
Saknr.

Tittel

018/18

Godkjenning av møtebok

019/18

Helse- og arbeidskartlegging heimetenesta Krokane

020/18

Sjukefråvær i Flora kommune - 3. kvartal 2018
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018/18: Godkjenning av møtebok
Framlegg til vedtak:
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.
Handsaming:
Samrøystes vedteke.
Vedtak:
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------019/18: Helse- og arbeidskartlegging heimetenesta Krokane
Framlegg til vedtak:
Arbeisdmiljøutvalet tek helse-og arbeidskartlegginga til vitande.

Handsaming:
Samrøystes vedteke.
Evy Bjørnseth orienterte.
Vedtak:
Arbeisdmiljøutvalet tek helse-og arbeidskartlegginga til vitande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020/18: Sjukefråvær i Flora kommune - 3. kvartal 2018
Framlegg til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalet og administrasjonsutvalet tek sjukefråværsrapporten for 3. kvartal 2018 til
vitande.

Handsaming:
Samrøystes vedteke.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalet og administrasjonsutvalet tek sjukefråværsrapporten for 3. kvartal 2018 til
vitande.
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FLORA
KOMMUNE

Saksframlegg
Saksnr
002/19

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalet

Sakshandsamar
Trond Ramstad Olsen

Type
PS

Arkiv
K1-440

Dato
26.02.2019
ArkivsakID
18/172

Handlingsplan for bedriftshelse1 sin aktivitet i Flora kommune 2019

Framlegg til vedtak:
Handlingsplanen for bedriftshelsetenesta sin aktivitet i Flora kommune i 2019 vert godkjend.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Saka gjeld årleg handlingsplan for BHT sin aktiivtet i Flora kommun.e
Innleiing:
Flora kommune har inngått ein rammeavtale for BHT med Bedriftshelse 1. Denne består av 9 punkt.
Vurdering:
Det vert kvart år lagt fram forslg til handlingsplanf for BHT sin aktivitet i Flora kommune. Denne
planen tek utganspunkt i 9 punktsavtalen, Flora kommune sine generelle og særskilde behov. BHT
anbefaler ogås frå sin ststad aktivitetar og tiltak som det bør arbeidast med. Vi har utarbeiddn eit
forslag saman med dei.
Viser forøvrig til handlingsplanen som ligg vedlagt. Dette er siste året det vert lagt fram plan for Flora
kommune. Neste plan blir for Kinn. Vågsøy har også same leverandør som som, nemleg
Bedriftshelse1.
Det skal i løpet av 2019 gjennomførst anbod på leveanse av BHT.
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:
Arbeidsmiljølova, Forskrift om bedriftshesletneste.

Vedlegg:
Handlingsplan 2019
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HANDLINGSPLAN 2019 FLORA KOMMUNE
Avtalt dato:
Deltakarar:
Kontaktperson
Bedriftshelse1
Kontaktperson i
Flora kommune
Verneombod:

08.02.2019 og 15.02.2019
Trond Ramstad Olsen, Leni Stensvoll, Ninja Tolo Ness frå Flora Kommune.
Rune Ludvigsen Gro Haugnes frå Bedriftshelse1
Rune Ludvigsen, bedriftssjukepleiar og områdeleiar
Gro Haugnes, yrkeshygienikar
Personalsjef Trond Ramstad Olsen, personalkonsulent Leni Stensvoll,
spesialrådgjevar Ninja Tolo Ness og Personal og HMS‐konsulent Roald
Leivestad
Ingvill Førde Torvanger

Det er ”Forskrift om organisering, leiing og medvirkning” § 13‐3 som set krav til dokumentasjon over
planar og årsrapportar for bedriftshelsetenesta sin bistand i verksemda. Planen inngår i verksemda
sitt systematiske HMS‐arbeid, og bør oppbevarast i HMS‐systemet.
Forskrifta sitt «kapittel 13 Bedriftshelseteneste» seier at det er arbeidsgjevar som har ansvaret for at
arbeidsmiljøet i ei verksemd er fullt forsvarleg, og som skal syte for at bedriftshelsetenesta bistår
verksemda i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Den definerer også kven som skal
vere tilknytt godkjent bedriftshelseteneste og korleis arbeidsgivar skal bruke BHT.
Planen er ein del av kvalitetssystemet til Bedriftshelse1, og eit grunnlag for vår arbeidsplan for året.
Viss ein må avbestille eller flytte avtalar må bedrifta gje beskjed til Bedriftshelse1 minimum to dagar
før. Viss ein ikkje gir beskjed eller ikkje møter opp, vil det blir registrert oppsett eller med gått tid. Om
de har spørsmål om tenester ber vi dykk ta kontakt.

Avtale mellom Flora Kommune og Bedriftshelse1
Flora kommune har ei rammeavtale med Bedriftshelse1 AS,
Som utgangspunkt er avtala delt opp i 9 punkt. I denne oversikta er planlagt aktivitet i 2019 delt inn
etter desse punkta.
1. Ergonomi
Kartlegging av ergonomisk arbeidsmiljø:
 Reinhald (kartlegging, risikovurdering , undervisning)
 Barnehagar
Kartlegging og informasjon ved kontorarbeidsplassar der det vert uttrykt behov for dette.
Kartleggingar og forslag til tiltak i samband med helseplager, sjukemeldingar og
tilretteleggingar.
2. Psykososialt arbeidsmiljø
Bedriftshelse1 har endra arbeidsmetode, slik at vi no skil mellom arbeidshelse og psykososialt
arbeidsmiljø. Difor vert kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø ei sjølvstendig teneste. Denne
kan utførast på ulike måtar. Det er ikkje sett opp plan over kva område som skal ha ei slik

bedriftshelse1.no
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kartlegging. Men dette vil kunne vere eit tiltak etter ei generell risikovurdering (sjå punkt 4
Arbeidshelse)
3. IA‐arbeid (nærvær/sjukefråvær)
Tettare oppfølging av avdelingar med høgt sjukefråvær – sjukefråværsprosjekt.
Oppfølging sjukemeldte
Dialogmøte
4. Arbeidshelse
Helse og arbeidsmiljøkartlegging er frå 2018 endra til målretta helsekartlegging. Der legg ein
ei generell risikovurdering og eksponeringsskjema til grunn for kven som skal inn på kontroll
ut frå krav i forskrift. Eksempel på dei som skal inn til helsekontroll er tilsette som er
eksponert for kjemiske faktorar, biologiske faktorar, stråling, vibrasjon, støy eller nattarbeid.
I tillegg vil det for ein del avdelingar vere aktuelt at nytilsette tek ein helsekontroll kort tid
etter at ein starta i jobb.

Kartleggingar på helse og arbeidsmiljø:












Heimetenester Eikefjord
Heimetenester Havreneset
Furuhaugane bu‐ og servicesenter
Bu og Miljø 2, 4 og 5
Reinhald
Torvmyrane skule
Krokane skule
Kvalitet og utvikling
Økonomi
kulturskulen
Teknisk drift og prosjektering

Oppfølging etter kartleggingane.
Attest: Røykdykkarar ‐ attestar kvart år etter oppsett plan.
5. Yrkeshygiene
Kartlegging biologiske faktorar VA og Veg og Renovasjon
Fokusprosjekt: Støy i barnehagar
Elles etter avtale
6. Rusarbeid
Enkeltsaker vert følgt opp.
Ev: Undervisning om AKAN?
Ev: etablere AKAN‐kontakt?

bedriftshelse1.no
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7. Opplæring og rettleiing
Grunnkurs arbeidsmiljø for verneombod og AMU
HMS‐opplæring for leiarar (1 dag)
Verneombodsamlingar
Førstehjelpskurs
Andre kurs i tenestene etter behov
8. Systematisk HMS‐arbeid
Vernerundar:
Lage ein vernerundeplan ilag med verneomboda
Teknisk drift ‐ Vernerundar etter plan
Arbeid med verneomboda – verneombodsnettverk
9. Administrasjon
Handlingsplan HMS
Årsrapport HMS
Administrering av lister – medlemmer som skal til helsekontroll ol.
AMU‐møter
HMS‐møter og nettverksmøter.
Bedriftshelse1, 18.02.2019
Gro Haugnes, yrkeshygienikar

bedriftshelse1.no
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FLORA
KOMMUNE

Saksframlegg
Saksnr
003/19

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalet

Sakshandsamar
Leni Stensvoll

Type
PS

Arkiv

Dato
26.02.2019
ArkivsakID
19/388

Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018 for Miljøhuset

Framlegg til vedtak:
Saka vert teken til vitande

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Rapporten om helse og arbeidsmiljøkartlegging for Miljøhuset 2018
Innleiing:
I samsvar med handlingplan for arbeidsmiljøkartleggingar i Flora kommune er turen komen til
Miljøhuset. Kartlegginga er utført av Bedriftshelseteneste 1. Sjå vedlagt rapport.
Vurdering:

Økonomiske konsekvensar:

Miljømessige konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:

Vedlegg:
Helse og arbeidsmiljøkartlegging Miljøhuset 2018
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Daglig leder: Linda Lundebrekke (kopi til verneombud)
Kopi: Trond Ramstad Olsen, Leni Stensvoll og Ann Kristin Hovland
Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018
Bedriftshelse1 utførte helsekontroller / samtaler med ansatte fra Miljøhuset høsten 2018
14 ansatte har vært til helsekartlegging.
Rapporten bygger på de ansatte sin egen vurdering av arbeidsforhold og nåværende helsetilstand.

GENERELL INFO OM HELSE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGA:
Relevante lover:
Internkontrollforskrifta
Arbeidsmiljøloven Kap 2. «Arbeidsgiver og arbeidstakars plikter» og Kap 4. «Krav til arbeidsmiljøet»
Arbeidsmiljølova (AML) kap. 2 og 3 omhandlar arbeidsgjevar og arbeidstakar sine plikter i forhold til
arbeidsmiljøet. Arbeidsgivar har med dette sytt for kartlegging av helse og arbeidsmiljø som
Arbeidsmiljølova § 3-1 krev, og arbeidstakarane har medverka til dette.
Arbeidsmiljølova § 3-3 Arbeidsgivars bruk av godkjent bedriftshelseteneste
Helsesamtalen:
Helsesamtalen er en kartlegging ved sykepleier. Helsekartleggingen tar utgangspunkt i hver enkelt
ansatt sin arbeidsplass og arbeidssituasjon. Formålet er å avdekke sammenheng mellom arbeidsmiljø
og eventuelle helseproblem, samt å følge opp symptom og tegn på sykdom eller skade, som ut fra
erfaring kan opptre i forbindelse med den enkelte arbeidstaker sitt yrke, eksponering og
arbeidssituasjon. I tillegg til helsesamtalen får alle ansatte målt hørsel, lungefunksjon og blodtrykk.
Arbeidsrelaterte helseplager: Dersom det blir avdekka arbeidsrelaterte helseplager, blir dette tatt
opp som sak etter avtale med den enkelte. Helseproblem som ikke er arbeidsrelaterte, blir og tatt
opp hos oss, men her blir oppgaven vår å være rådgiver. Vi formidler ofte kontakt videre til fastlegen.
Utstyr som ble brukt:
Til måling av lungefunksjon: Spirometer type Mikrolab 3300. Kalibrert etter gjeldende prosederer.
Audiometer: GSI 66, kalibrert 12.7.2018
Målinger som ble utført:
Lungefunksjon: 10 ansatte har målt lungefunksjon
Hørsel: 8 ansatte har målt hørsel
Hørseltap grad1: 6 ansatte
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Hørseltap grad 3: 1 ansatt
Til sammenligning fra hørsel målingene i 2015: 8 ansatte målte hørsel (ikke alle de samme)
4 ansatte hadde hørseltap grad 1 og tre ansatte hadde hørseltap grad 3.
Bedriftslegen ser på resultater som er utenfor normalområdet, eller en blir henvist videre til
fastlegen for vurdering.
Kjennetegn på et godt arbeidsmiljø kan være:
Høy trivsel og lavt sykefravær, ingen/få skader eller ulykker.
Andre viktige faktorer: God opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og
erfaringsutveksling.
Utdrag fra regelverk om arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljølova § 10-2 slår fast at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke vert
utsette for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det mulig å ivareta sikkerhetshensyn.
Internkontrollforskrifta §5-6 sier at bedriften skal “Kartlegge farer og problemer og på bakgrunn av
denne vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold”
I Arbeidsmiljølova §5-1” står det at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid
registreres, det samme gjelder sjukdom som antas ha sin bakgrunn i arbeidet eller forhold ved
arbeidsstedet”
Bakgrunnen for at kartleggingen kom nå, var at bedriften er innmeldt i Bedriftshelse1 og skal ha
systematisk oppfølging hvert 3. år med helse- og arbeidsmiljøkartlegging av de ansatte.
Generelt:
Bedriftshelse1 vil gi en generell vurdering av kartleggingen. Enkeltsaker som eventuelt kommer frem
blir ikke tatt med i rapporten. Helsekartleggingen er gjennomført på Bedriftshelse1 sitt kontor i Florø.
Det var 14 ansatte og avdelingsleder som møtte. Det ble gjennomgått noen spørsmål som omhandlet
arbeidsmiljø, psykososialt og arbeidshelse.
I forkant av helsekartleggingen utførte Bedriftshelse1 en generell risikokartlegging sammen med
avdelingsleder Linda, samt vi gikk gjennom en eksponeringskartlegging for hver enkelt ansatt. En
utførte helsetestene ut ifra denne eksponeringskartleggingen. Eksempelvis er en ikke utsatt for støy,
utfører en ikke hørselstest.
De ansatte jobber kun dagtid, men med ulike tider når en starter og slutter. Den seneste vakten
slutter klokken 16:30. De jobber i ulike grupper rundt på huset, litt ulik hvor hver enkelt jobber. De
ulike gruppene er blant annet betonggruppe, datagruppe, trim/tur gruppe, TV Bra, kantinegruppe,
sans og musikk gruppe, postrute og bandgruppe. Det er en del deltidsstillinger ved avdelingen og
noen er delvis sykemeldte. Disse sykemeldingene er ikke arbeidsrelaterte slik BHT1 har forstått det.
Arbeidsmiljøet:
Det er risikofaktorer i bedriften som ansatte er eksponert for eksempel støy, vibrasjon, støv og
kjemikalier (betong). Det er viktig at det jevnlig blir gitt informasjon og opplæring om utføring av
arbeid med risiko. Jf § 8-1, 8-2, 9-1,9-2 og 15-5, i forskrift (best. nr. 701) om organisering, leiing og
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medverking.

Det var lite kommentarer i forhold til belysningen, de ansatte syns belysningen er grei på Miljøhuset.
De fleste svarte at orden, vedlikehold og renhold er bra, men noen påpekte at en burde ha bedre
rutiner/prosedyrer for den rengjøringen de ansatte hadde ansvar for. Der ble blant annet verkstedet
og kantinen nevnt. Noen ønsker mer konkrete prosedyrer for rengjøringen på disse stedene. Dette er
kjente saker som er tatt opp i felleskap og med leder. Noen opplyser at lokalet ikke er så godt
tilpasset de med rullestol da det er dørgotter flere steder.
Flere ansatte opplyste at luftkvaliteten er dårlig på huset med et gammelt ventilasjonssystem.
Kantina, tekstilrom, musikkrom og verksted var de stedene som ble ofte nevnt i den forbindelse.
Kantina er spesielt dårlig, da en også har begrenset mulighet for utluftning. Verkstedet ble også
nevnt med mye støv.
Det blir blandet og jobbet med betong på verkstedet. Slik bedriftshelse1 forstår det blir det brukt
maske, hansker og forkle ved blandingen. Vi anbefaler at en også bruker vernebriller, samt nitril
hansker i kontakt med betong. Sement kan gi irritiativ/allergisk eksem fordi våt sement er alkalisk og
derfor irriterende på huden. Ved allergisk kontakteksem er det mest vanlige med en lang, eventuelt
årelang eksponering før allergien viser seg jmf. Leira. H.L (2011) «Arbeidsmedisin». BHT1 fraråder og
ha direkte hudkontakt med betong. Betongen kan også gi øyeskader ved sprut under miksingen,
anbefaler bruk av vernebriller. Flere av de ansatte sa at de ikke hadde fått noe opplæring i bruk og
vedlikehold av verneutstyr.
Noen opplyste at garderobeforholdene ikke er optimale for de ansatte. De etterlyser låsbare
personlige skap. Dette er også tema som allerede er tatt opp med leder.
Kantina er det stedet som de fleste oppgir som et støyende sted. Tiltak som de i dag har for å
redusere støyen er at en ikke skal rope, og ha kort avstand når en snakker til hverandre. Det er også
støy på verksted som hammerslag og saging. Her har de ansatte fått nye hørselvern som de bruker.
Miljøhuset skal etter planen bygges ut, så de ansatte håper at mange av disse problemene blir bedret
da.
Forslag til tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Bedriftshelse1 kan gi opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyr til de ansatte.
Vernerunde på verksted, der en inviterer inn BHT1
Lage gode rutiner i forhold til rydding/vasking og rengjøring av de ulike rommene.
Risikovurdere arbeid med betong
Utføre inneklimamålinger
Støymåling kantina og verksted
Ved utbygging av Miljøhuset kan en trekke inn Bedriftshelse1 som en rådgivende part.
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Psykososialt/trivsel
Her svarte flesteparten av de følte innhold og mening i jobben sin. De aller fleste svarte at de trivdes
godt i arbeidet sitt og følte de hadde god medbestemmelse og innflytelse. De beskrev også et godt
forhold til sine kollegaer og leder. Mange var svært fornøyd med ny leder og beskriver henne som en
leder som tar tak i ting, og setter seg inn i arbeidet på en god måte.
Flesteparten svarte middels på om de var fornøyd med opplæringen/kurs. Mange svarte her at de
ønsket seg mer kurs og oppdateringer i ulike diagnoser, psykisk helse, psykisk utviklingshemming,
demens, og generelt mer faglige kurs innen temaene som er relevante.
De aller fleste var fornøyd med organiseringen av arbeidet og mengden arbeidsoppgaver. Noen
mente at det er noe skjevfordeling på dette området. Ved for eksempel sykdom blir
arbeidsbelastningen større på de som er igjen på jobb. Det er ikke alltid en får dekket inn med vikar
heller, og noen mener dette er av økonomiske grunner.
De ansatte opplyser også at en kan blir utsatt for vold og trusler fra brukerne. Dette er blitt redusert
det siste året slik som Bedrifthelse1 har forstått det. Det er utarbeidet rutiner i forhold til dette og
det skal også bli utført en samtale i etterkant av en slik hendelse. Selv om slike hendelser er sjeldent i
dag, er det alltid lurt med en gjennomgang av temaet på blant annet personalmøter.
Forslag til tiltak:
•
•
•

Fortsette og ha jevnlige personalmøter der de ansatte kan komme med saker, ta gjerne opp
tema om organisering av arbeidsoppgaver.
Fortsette med å ha jevnlige medarbeidersamtaler,
Undersøke om det er mulighet for at de ansatte kan gå på kurs/internundervisning og ha
dette på agenda på personalmøte.

Arbeid og helse:
Det er noen som har muskel og skjelettplager. Flesteparten opplyser at dette ikke er arbeidsrelaterte
plager og at det går fint å arbeide. Noen har tilrettelagt arbeid i forhold til ulike helseplager. Dette
fungerte fint slik som Bedrifthelse1 har forstått det.
•
•

Holde seg i fysisk aktivitet på fritiden
Fortsette med åpen dialog mellom leder og ansatt om tilrettelegging av arbeidet.

Sammendrag:
Bedriftshelse1 vurdere Miljøhuset som en god arbeidsplass med god trivsel blant de ansatte. En er
kjent med at bedriften har fokus på HMS-arbeid og prøver så godt de kan å skape en trygg og god
arbeidsplass. De ansatte har variert arbeid, og jobber på ulike grupper. De samarbeider godt med
hverandre og trives i arbeidet sitt. Det er viktig og bygge videre på det gode arbeidsmiljøet som en
har, og gjerne prøve å finne felles møtepunkt tross mange deltidsstillinger.
Vi ønsker avdelingen på Miljøhuset lykke til videre.
Er det spørsmål om rapporten kan undertegnede kontaktes.
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Med vennlig hilsen
Ingvild Røyrvik Brandsøy

Bedriftssykepleier.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Rapporten om helse og arbeidsmiljøkartlegging for Omsorgstjenesta avd Skridsholgate 7/9 2018
Innleiing:
I samsvar med handlingsplan for arbeidsmiljøkartlegging i Flora kommune er turen komen til
Skridsholgate 7/9. Kartlegginga er utført av Bedriftshelsetenesta 1. sjå vedlagt rapport.
Vurdering:
Økonomiske konsekvensar:
Miljømessige konsekvensar:
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:
Forskrift om organisering, leiing og medvvirkning §13-3 som set krav til dokumentasjon over planar
og årsrapportar for bedriftshelsetenesta sin bistand i verksemda.

Vedlegg:
Skridsholgt. 7-9
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Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018

Omsogstjenesten avd. Skridsholgate 7‐9
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FLORA KOMMUNE
Skidshol gt. 7/9
Att: Trond Ramstad-Olsen
Leni Stensvoll
Stine Hovland
Tanja Løvseth
Kopi:Verneombud

Florø 25.01.2019

Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018
Bedriftshelse1 utførte helsekontroller / samtaler med tilsette fra Omsorgstjenesten avd.
Skridsholgt. 7‐9 i perioden desember 2018
14 tilsette har vært til helsekartlegging.
Rapporten bygger på de tilsette sin egen vurdering av arbeidsforhold og nåværende
helsetilstand.

GENERELL INFO OM HELSE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGA:
Relevante lover:
Internkontrollforskrifta
Arbeidsmiljøloven Kap 2. «Arbeidsgiver og arbeidstakars plikter» og Kap 4. «Krav til
arbeidsmiljøet»
Arbeidsmiljølova (AML) kap. 2 og 3 omhandlar arbeidsgjevar og arbeidstakar sine plikter i
forhold til arbeidsmiljøet. Arbeidsgivar har med dette sytt for kartlegging av helse og
arbeidsmiljø som Arbeidsmiljølova § 3‐1 krev, og arbeidstakarane har medverka til dette.
Arbeidsmiljølova § 3‐3 Arbeidsgivars bruk av godkjent bedriftshelseteneste
Helsesamtalen:
Helsesamtalen er en kartlegging ved sykepleier. Helsekartleggingen tar utgangspunkt i hver
enkelt tilsett sin arbeidsplass og arbeidssituasjon. Formålet er å avdekke sammenheng
mellom arbeidsmiljø og eventuelle helseproblem, samt å følge opp symptom og tegn på
sykdom eller skade, som ut fra erfaring kan opptre i forbindelse med den enkelte
arbeidstaker sitt yrke, eksponering og arbeidssituasjon. I tillegg til helsesamtalen får alle
tilsette som blir utsatt for helseskadelige eksponeringer målt hørsel, lungefunksjon og
blodtrykk alt etter hvilke eksponeringer dette gjelder.
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Arbeidsrelaterte helseplager:
Dersom det blir avdekka arbeidsrelaterte helseplager, blir dette tatt opp som sak etter avtale
med den enkelte. Helseproblem som ikke er arbeidsrelaterte, blir og tatt opp hos oss, men
her blir oppgaven vår å være rådgiver. Vi formidler ofte kontakt videre til fastlegen.
Utstyr som ble brukt:
Til måling av lungefunksjon: Spirometer type Mikrolab 3300. Kalibrert etter gjeldande
prosederer. Audiometer: GSI 66, kalibrert 12.7.2017

Målinger som vart utført:
Lungefunksjon: 0 tilsette har målt lungefunksjon. I denne avd. er det ikke eksponeringer
som tilsier at spirometri er påkrevd.
Hørsel: 0 tilsette har målt hørsel. Det er heller ikke eksponeringer som tilsier at Audiometri
er påkrevd.
Det blir gitt tilbud om en vurdering av bedriftslege hos de som har hørselstap. Det blir også
gitt tilbud om etterkontroll.
Kjennetegn på et godt arbeidsmiljø kan være:
Høy trivsel og lavt sykefravær, ingen/få skader eller ulykker.
Andre viktige faktorer: God opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og
erfaringsutveksling.
«Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.
Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeid, og miljøet blir ansett å være viktig i den
forstand at det påvirker det arbeidet som utføres og den eller de som utfører det, i positiv
eller negativ retning.
Et arbeidsmiljø består både av fysiske faktorer og psykiske faktorer. Både arbeidsgiver og
arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet/tilrettelagt slik at arbeidet lar seg
utføre på en best mulig (kvalitetsmessig) måte innenfor de gitte økonomiske og tidsmessige
rammene som finnes uten å belaste arbeidstakeren unødig.»

Utdrag fra regelverk om arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljølova § 10‐2 slår fast at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakarane
ikkje vert utsette for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det muleg å ivareta
sikkerheitshensyn.
Internkontrollforskrifta §5‐6 seier at bedrifta skal “Kartlegge farer og problemer og på
bakgrunn av denne vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforhold”
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I Arbeidsmiljølova §5‐1” står det at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid
registreres, det samme gjeld sjukdom som antas ha sin bakgrunn i arbeidet eller forhold ved
arbeidsstedet”
Arbeidsmiljø:
Bakgrunn for at kartleggingen kom nå, var at bedriften er tilmeld Bedriftshelse1 og skal ha
systematisk oppfølging hvert 3. år med helse‐ og arbeidsmiljøkartlegging av de tilsette.
ergonomi:
Noen ansatte har utfordringer knyttet til muskel og skjelettplager i varierende grad. På dette
området prøver man å tilrettelegge og forebygge at dette skal forverre seg. Plager i
rygg/korsrygg, nakke og skulder er mest utalt. BHT får inntrykk av at de ansatte selv,
sammen med sin leder er flinke å finne gode tilretteleggingsløsninger som gjør at arbeidet
kan fungere greit for de fleste.
De ansatte i Skridsholgt. er i mindre grad utsatt for tunge løft. De fleste brukerne er
oppegående og kan hjelpe til i stell, men det kommer frem at noen av brukerne er blitt mer
pleietrengende etter hvert, og at det er større grad nødvendig å bruke heis/hjelpemidler hos
disse. I følge ansatte er baderommene til disse beboerne for små, og er derfor ikke
tilrettelagt for å kunne bruke hjelpemidler i forflytning. Dette kan være en utfordring for
personalet og man bør oftere være to for å hjelpe dem. Dette kan føre til uheldige
ergonomiske feilbelastninger for ansatte, som på sikt kan få uheldige muskel og
skjelettplager.
Fysioterapeut fra Bedriftshelse1 kan, om ønskelig, besøke avdelingen og ha
ergonomiundervisning med de ansatte. Han skal også følge opp med individuell veiledning.
Årsakene til muskel og skjelettplager er ofte sammensatte og utvikler seg over tid. Vi vet at
en del av disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne
andelen er. Helseskader og helseplager kan oppstå når kroppens toleransegrenser
overskrives. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet
er for tungt, for ensformig, uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere
enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen over tid
forårsake for høy total belastning. Fysisk aktivitet er positivt for og reduserer plagene. Det er
også viktig å bruke hjelpemiddel når en kan det.
Inneklima:
Omtrent alle ansatte klager på inneklimaet i avdelingene. Det er varm og tørr luft. Flere har
plager med tørre slimhinner, særlig tørr hud, øyne, lepper og må drikke ofte. De ansatte er
ulike og noen vil ha det varmt, mens andre vil ha det kaldere. Det er av betydning at ikke
enkelt personer gjør innstillinger på ventilasjonen, og det bør alltid være Kyndig personell
som justerer ventilasjonsanlegget og temperaturen.
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Når en opplever tørr luft kan det være et tegn på at det er høy temperatur, svevestøv i luften
eller annen forurensing.
Å senke temperaturen fra for eksempel 24 ̊C til 22 ̊C vil gi en betydelig tilførsel av
luftfuktighet. En bør også sikre at oppvarming av luften skjer i rommet og ikke i den tilførte
luften. Når en tilfører frisk luft som er noen grader kaldere enn luften i rommet, vil den kalde
luften synke og det vil oppstå en luftomrøring i rommet. Om tilført luft har samme
temperatur som i luften i rommet og blir tilført oppunder taket, vil den ikke synke ned.
Derfor vil det ikke bli utskifting av luft i rommet.
En kan vurdere om renholdsrutinene er tilfredsstillende for å fjerne støv.
Alle aktiviteter som innebærer vann kan tilføre luftfuktighet til rommet. Vanne blomster,
gulvvask, oppvask og så videre.
Det er ikke anbefalt å bruke luftflukter, da disse kan ha oppvekst av alger eller mugg, og da
vil tilføre en forurensing til luften.
Lys:
Flere av de ansatte opplever at lyset oppleves sterkt i avd. Ansatte nevner at det kunne vært
praktisk at det ble mulig å dimme lys i avdelingen. Skarpt lys kan medføre hodepine og
muskel og skjelettplager. Generelt er belysning en utfordring spesielt når mange skal være i
samme rom. Det mest gunstige er å kunne variere / dimme lyset alt etter aktivitet som skal
foregå i rommet og tid på døgnet.
Arbeidsmiljø:
bedriftshelse1 opplever at det psykososiale arbeidsmiljøet i Skridsholgt. 7/9 som bra, med
noen grunnleggende utfordringer som en bør jobbe med.
Ut i fra karleggingen ser en at de aller fleste svarer at de har det bra på jobb, og at de trives
stort sett sammen med både kollegaer og leder.
Det kommer frem at flertallet av de ansatte opplever at arbeidsoppgavene er interessante
og utfordrende, men at det kan være vanskelig for noen å fremme egne meninger og
synspunkter. Videre kommer det til utrykk at arbeidsdagene kunne vert bedre organisert slik
at arbeidet ble bedre fordelt på alle skift.
Alle ansatte gir uttrykk for at de har et godt arbeidsmiljø. De trives sammen med kollegene
og de samarbeider stort sett godt seg imellom. De er flinke å dele på arbeidsoppgavene og
føler de har innflytelse og kan påvirke sin egen arbeidsdag.
Det er ikke garderobe/skap til de ansatte. Noen opplever at det kan bli en del rot med at
private klær/vesker blir hengende over alt.
De ansatte kjenner at de blir pålagt flere og flere arbeidsoppgaver. Det er en økende grad av
dokumentasjonskrav, noe som medfører ekstra belastning og mindre tid til pasientene. Det
etterlyses også bedre oppfølging på ting som blir bestemt på avdelingsmøter. Det er viktig at
5
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noen følger opp ute i avdelingene at nye bestemmelser og rutiner blir utført.
Tidspress fører ofte til at dette ikke blir prioritert.
Noen mener at kurs og opplæring er begrenset, og at kurs ofte blir lagt til fritiden til de
ansatte. Dette gjør at det kan være vanskelig for noen å kunne delta.
Ledelse:
Omtrent samtlige sier de har et godt forhold til sin leder og at de samarbeider godt. Det
kommer likevel frem litt ulike oppfatninger. Leder er opptatt av at det skal være åpen dør
inn til henne og at de ansatte kan komme og ta opp ting når de de har behov for det. De har
ikke hatt medarbeidersamtaler på en stund.
De ansatte er kjent med at lederne er mye opptatt i møter og at de har mye administrativt
arbeid. Det betyr mye for de ansatte at de «blir sett» og at leder er sammen med dem av og
til. Tilbakemeldinger er viktig for ansatte. Det øker mestringsfølelsen og gir ekstra
motivasjon i en ellers travel hverdag.
Mange ansatte opplever som nevnt en mer hektisk arbeidshverdag på bakgrunn av de
økende dokumentasjonskravene som blir pålagt. Forskning viser at en støttende ledelse har
en svært positiv effekt på hvordan en handterer det. Det er viktig at de ansatte blir møtt
med forståelse når de kommer med sine meninger. Det er også viktig at de ansatte selv få
medvirke i hvordan en sammen kan håndtere en travel arbeidshverdag. Dette kan en ha som
tema på et personalmøte.
Sammendrag:
Bedriftshelse1 vurderer Skridsholgt. 7/9 som en god arbeidsplass med generelt god trivsel
blant de tilsette. En er kjent med at bedriften har fokus på HMS‐arbeid og prøver så godt de
kan å skape en trygg og god arbeidsplass. Vi har inntrykk av at de ansatte har god tilgang på
nødvendige hjelpemidler, men at det ikke alltid er plass til å bruke dette utstyret.
De ansatte gir uttrykk for et godt arbeidsmiljø blant kollegaene. De har en god og
inkluderende leder, men ansatte savner mer struktur og tydelighet. Inneklimaet blir nevnt av
mange av de ansatte. Tørr luft og tung luft i lokalene. Det er viktig at en ikke har for mye
varme på i lokalene. En må heller kle mer på seg om en syns det er for kaldt.
Det er risikofaktorer i bedriften som ansatte er eksponert for t.d. kjemikalier, biologiske
faktorer og ergonomiske belastninger. Det er viktig at det blir gitt regelmessig informasjon
og opplæring om utføring av arbeid med risiko. Jf § 8‐1, 8‐2, 9‐1,9‐2 og 15‐5, i forskrift (best.
nr. 701) om organisering, leiing og medvirkning.
De ansatte opplyser at de kan være eksponert for biologiske faktorer. I følge
arbeidsmiljølova § 6‐12 skal Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og
effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. En kan henvende seg til
Flora kommune sin helsestasjon for rådgiving og vurdering.
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Nyttig link til Folkehelseinstituttet sine hjemmesider:
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen‐for‐
helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/#eHandbook687281
Forslag til tiltak:












Lage gode rutiner for bruk av hjelpemidler.
Videreføre det gode HMS‐ arbeidet i avdelingene. Bruke Bedriftshelsetjeneste til
undervisning og rådgivning med tanke på god ergonomi.
Vurdere ventilasjon og temperaturstyring i lokalene i samarbeid med vaktmester.
Senke temperaturen, vurdere temperatur på tilførselsluft og vurdere
renholdsmetoder.
Installere lys med dimmer på områder der det er behov for variasjon i belysningen.
God opplæring av nytilsette og vikarer.
Gjennomgang av rengjøringsprosedyrer.
Tilstrebe faste møtepunkt med lederne. Tilsette må også ta intiativ til å inkludere
lederne når de har behov for det. Ha dette som tema på personalmøte og eventuelt
finne felles løsninger på treffpunkt.
Oppfordre til positive tilbakemeldinger til de ansatte for å øke motivasjon og
mestringsfølelsen
Innføre medarbeidersamtaler for å ta opp eventuelle utfordringer i jobben med den
enkelte ansatte.

Bedriftshelse1 kan om ønskelig bistå leder med råd og veiledning.
Det er ikke avdekka mobbing eller trakassering i bedriften.
Er det spørsmål til rapporten, kan undertegnede kontaktes.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Rapporten om helse og arbeidsmiljøkartlegging for Omsorgstjenesten avd. Kirkeparken
Innleiing:
I samsvar med handlingsplan for arbeidsmiljøkartleggingar i Flora kommune er turen komen til
Omsorgstjenesten avd. Kirkeparken. Kartlegginga er utført av Bedriftshelseteneste 1. Sjå vedlagt
rapport.
Vurdering:

Økonomiske konsekvensar:

Miljømessige konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:
Forskrift om organisering, leiing, og medverking §13-3 som set krav til dokumentasjon over planar og
årsrapportar for bedriftshelsetenesta sin bistand i verksemda.

Vedlegg:
Rapport kortversjon - Kirkeparken
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Avdelingsleder
Fagleder personal
Personalkontor

Grete Apalseth, gir kopi til Verneombud
Ann Kristin Hovland
Trond Ramsdal Olsen
Leni Steinsvoll

Bedriftshelse1 utførte helsekontroller / samtaler med tilsette fra Omsorgstjenesten avd. Kirkeparken
11 tilsette har vært til helsekartlegging.
Rapporten bygger på de tilsette sin egen vurdering av arbeidsforhold og nåværende helsetilstand.

GENERELL INFO OM HELSE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGA:
Relevante lover:
Internkontrollforskrifta
Arbeidsmiljøloven Kap 2. «Arbeidsgiver og arbeidstakars plikter» og Kap 4. «Krav til arbeidsmiljøet»
Arbeidsmiljølova (AML) kap. 2 og 3 omhandlar arbeidsgjevar og arbeidstakar sine plikter i forhold til
arbeidsmiljøet. Arbeidsgivar har med dette ansvar for kartlegging av helse og arbeidsmiljø som
Arbeidsmiljølova § 3‐1 krev, og arbeidstakarane har ansvar for å medverka til dette.
Arbeidsmiljølova § 3‐3 Arbeidsgivars bruk av godkjent bedriftshelseteneste
Helsesamtalen:
Helsesamtalen er en kartlegging ved sykepleier. Helsekartleggingen tar utgangspunkt i hver enkelt
tilsett sin arbeidsplass og arbeidssituasjon. Formålet er å avdekke sammenheng mellom arbeidsmiljø
og eventuelle helseproblem, samt å følge opp symptom og tegn på sykdom eller skade, som ut fra
erfaring kan opptre i forbindelse med den enkelte arbeidstaker sitt yrke, eksponering og
arbeidssituasjon. I tillegg til helsesamtalen får alle tilsette som blir utsatt for helseskadelige
eksponeringer målt hørsel, lungefunksjon og blodtrykk alt etter hvilke eksponeringer dette gjelder.
Arbeidsrelaterte helseplager:
Dersom det blir avdekka arbeidsrelaterte helseplager, blir dette tatt opp som sak etter avtale med
den enkelte. Helseproblem som ikke er arbeidsrelaterte, blir og tatt opp hos oss, men her blir
oppgaven vår å være rådgiver. Vi formidler ofte kontakt videre til fastlegen.
Utstyr som ble brukt:
Til måling av lungefunksjon: Spirometer type Mikrolab 3300. Kalibrert etter gjeldande prosederer.
Audiometer: GSI 66, kalibrert 12.7.2017

Målinger som vart utført:
Lungefunksjon: 0 tilsette har målt lungefunksjon. I denne avd. er det ikke eksponeringer som tilsier
at spirometri er påkrevd.
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Hørsel: 0 tilsette har målt hørsel. Det er heller ikke eksponeringer som tilsier at Audiometri er
påkrevd.
Det blir gitt tilbud om en vurdering av bedriftslege hos de som har hørselstap. Det blir også gitt tilbud
om etterkontroll.
Kjennetegn på et godt arbeidsmiljø kan være:
Høy trivsel og lavt sykefravær, ingen/få skader eller ulykker.
Andre viktige faktorer: God opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og
erfaringsutveksling.

«Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.
Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeid, og miljøet blir ansett å være viktig i den
forstand at det påvirker det arbeidet som utføres og den eller de som utfører det, i positiv eller
negativ retning.
Et arbeidsmiljø består både av fysiske faktorer og psykiske faktorer. Både arbeidsgiver og
arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet/tilrettelagt slik at arbeidet lar seg
utføre på en best mulig (kvalitetsmessig) måte innenfor de gitte økonomiske og tidsmessige
rammene som finnes uten å belaste arbeidstakeren unødig.»

Utdrag fra regelverk om arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljølova § 10‐2 slår fast at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakarane ikkje vert
utsette for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det muleg å ivareta sikkerheitshensyn.
Internkontrollforskrifta §5‐6 seier at bedrifta skal “Kartlegge farer og problemer og på bakgrunn av
denne vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold”
I Arbeidsmiljølova §5‐1” står det at alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid
registreres, det samme gjeld sjukdom som antas ha sin bakgrunn i arbeidet eller forhold ved
arbeidsstedet”
Arbeidsmiljø:
Bakgrunn for at kartleggingen kom nå, var at bedriften er tilmeld Bedriftshelse1 og skal ha
systematisk oppfølging hvert 3. år med helse‐ og arbeidsmiljøkartlegging av de tilsette.

Sammendrag:
Det er ikke lagt ved statistikk fra Helse ‐ og arbeidsmiljøkartleggingen. Dette er på grunn av
personvern. Bedriftshelse1 vil gi en generell vurdering av kartleggingen. Helsekartleggingen er
gjennomført på Bedriftshelse1 sitt kontor i Florø. Det var 11 tilsette som møtte.

Fysiske arbeidsmiljø:
På spørsmål som omhandler det fysiske arbeidsmiljø, var alle enige om at det var bra, med
noen unntak. Det ble fra enkelte påpekt at det var litt tørr luft i deler av lokalet. Det kan
være et problem i denne type bygninger. Ofte kan dette rettes ved å justere ventilasjonen.
Dette bør utføres av kyndig personell.
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Mange kommenterer at gulvflater i boligen er slitt, og derfor svært tunge å holde rene. Det
kommer frem at noen tilsatte med muskel og skjelettplager ikke kan utføre dette arbeidet da
det er for tungt. Da blir belastningen større på dem som kan utføre oppgaven, og faren for at
også de skal få muskel og skjelettplager blir større.
Det kom frem at det ikke var garderobeskap til de ansatte, noe som kunne være et ønskelig
for noen.
Om ønskelig kan Bedriftshelse1 bistå med å kartlegge inneklimaet ved avdelingen.

Psykososialt arbeidsmiljø:
bedriftshelse1 opplever at det psykososiale arbeidsmiljøet i Kirkeparken som meget godt. Ut
i fra karleggingen ser en at de aller fleste svarer at de har det bra på jobb, og at de trives
godt sammen med både kollegaer og leder. Det kommer frem at flertallet av de ansatte
opplever at arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og det er mulig og se
resultatet jobben de gjør. De ansatte gir utrykk for at de har medbestemmelse og innflytelse
på arbeidsdagen. De aller fleste ansatte utrykker at organiseringen og fordelingen av
arbeidsoppgaver oppleves rettferdig.
Noen mener at kurs og opplæring er begrenset, og at det som er, blir lagt til fritiden til de
ansatte. Dette gjør at det kan være vanskelig for noen å delta.
Det er ikke avdekka mobbing eller trakassering i bedriften.
Arbeid og Helse:
Noen ansatte har utfordringer knyttet til muskel og skjelettplager i varierende grad. På dette
området prøver man å tilrettelegge og forebygge at dette skal forverre seg. Plager i
rygg/korsrygg, nakke og skulder er mest utalt. BHT får inntrykk av at de ansatte selv,
sammen med sin leder er flinke å finne gode tilretteleggingsløsninger som gjør at arbeidet
kan fungere greit for de fleste.
Årsakene til muskel og skjelettplager er ofte sammensatte og utvikler seg over tid. Vi vet at
en del av disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne
andelen er. Helseskader og helseplager kan oppstå når kroppens toleransegrenser
overskrives. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet
er for tungt, for ensformig, uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere
enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen over tid
forårsake for høy total belastning.
Derfor vil det være viktig og ta flere av de ansatte sine kommenterer til etterretning når det
gjelder at gulvflater i boligen er svært slitt, og derfor svært tunge å holde rene. Det kommer
frem at noen tilsatte med muskel og skjelettplager ikke kan utføre dette arbeidet da det er
for tungt. Da blir belastningen større på de som er igjen og kan utføre oppgaven, og risikoen
for at også de skal få muskel og skjelettplager blir større.
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Det er ikke avdekket risikofaktorer i bedriften der de tilsette er eksponert for t.d. støy,
vibrasjoner, støv, biologiske faktorer. Men det vil allikevel være viktig at det jamt vert gitt
informasjon og opplæring om utføring av arbeid med risiko. Jf § 8‐1, 8‐2, 9‐1,9‐2 og 15‐5, i
forskrift (best. nr. 701) om organisering, leiing og medverking.
Forslag på fokusområder:





Fortsatt fokus på HMS og det gode arbeidsmiljøet.
Jevnlige vernerunder med verneombud, leder og med fordel Bedriftshelsetjenesten.
Jevnlige møter med verneombud og tillitsvalgte.
Planlegge å skifte slitte gulvoverflater.

Bedriftshelse1 kan om ønskelig forta inneklimamålinger

Bedriftshelse1 vurdere Kirkeparken som en meget god arbeidsplass, med god trivsel blant de
tilsette. En er kjent med at bedriften har fokus på HMS‐arbeid og prøver så godt de kan å
skape en trygg og god arbeidsplass.




Bedriftshelse1 kan om ønskelig gå gjennom rapporten med ledelsen og verneombud.
Bedriftshelse1 kan òg være med og gi informasjon om resultat fra rapporten til de
tilsette
Rapporten skal legges fram i AMU

Det er ikke avdekka mobbing eller trakassering i bedriften.
Det er ikke avdekka skade på jobb som er oppstått i arbeidstida.

Er det spørsmål til rapporten, kan undertegnede kontaktes.
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FLORA
KOMMUNE

Saksframlegg
Saksnr
006/19

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalet

Sakshandsamar
Leni Stensvoll

Type
PS

Arkiv

Dato
26.02.2019
ArkivsakID
19/402

Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018/2019 Omsorgssenter

Framlegg til vedtak:
Saka vert teken til vitande

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Rapporten om helse og arbeidsmiljøkartlegging for Flora Omsorgssenter
Innleiing:
I samsvar med handlingsplan for arbeidsmiljøkartlegging i Flora kommune er turen komen til Flora
Omsorgssenter. Kartlegginga er utført av Bedriftshelseteneste 1. sjå vedlagt rapport
Vurdering:
Økonomiske konsekvensar:
Miljømessige konsekvensar:
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:
Forskrift om organisering, leiing og medvirkning § 13-3 som set krav til dokumentasjon over planar
og årsrapportar for bedriftshelsetenesta sin bistand i verksemda.

Vedlegg:
Flora Omsorgssenter Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018-19
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FLORA
KOMMUNE

Saksframlegg
Saksnr
007/19
002/19

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalet
Administrasjonsutvalet

Sakshandsamar
Trond Ramstad Olsen

Type
PS
PS

Arkiv
K1-461

Dato
26.02.2019
26.02.2019
ArkivsakID
16/606

Sjukefråvær i Flora kommune - 4. kvartal 2018 og totalt for 2018

Framlegg til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for 4. kvartal 2018 og samla sjukefråvær for 2018 til
orientering

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
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FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Det vert lagt fram kvartalsvise og samla oversikt over sjukefråværet i Flora kommune, denne gjeld for
4. kvartal 2018 og for heile 2018
Innleiing/vurdering:
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Samanlikna med sjukefråværstala frå 2017, evart dette redusert frå frå 9,7% til 9,6% poeng i
2018. Sjukefråværet har auka i omsorgstenesta, men er redusert i skule/barnehagesektoren
og i teknisk sektor.
Når det gjeld arbeidsgjevarperioden, har det skjedd ein liten auke fråværet for kommune
samla, i 2018 i høve til 2017.Dette har skjedd i omsorgssektoren og i
skule/barnehagsektoren.
Langtidsfråværet er redusert i kommunen samla, men er auka i omsorgssektoren.

Til tross for at det er sett inn mange tiltak for å redusere sjukefråværet ligg det framleis på
eit høgt nivå.
Sjukefråværet i Flora kommune, samla 01.10.2017-30.09.2018
Samla

9,7
Kvinner
Menn

10,4
6,9

Flora i forhold til KS-tal på sjukefråvær:
Tall for sykefravær i kommune viser at sykefraværet i perioden fra og med 4. kvartal 2017 til og med
3. kvartal 2018 var på 9,83 prosent [1]. .
- Å se at iherdig arbeid gir en ønsket utvikling i sykefraværet for sektoren vår er gledelig. Likevel står
vi overfor krevende utfordringer fordi IA-avtalen har et mål om å få ned sykefraværet med ti prosent i
løpet av kommende fireårsperiode. Det betyr at det omfattende arbeidet som allerede er satt i gang og
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det økte fokuset som har vært knyttet til sykefravær må fortsette og kanskje også intensiveres, sier Tor
Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:Arbeidsmiljølova, Internkontrollforskrifta,
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FLORA
KOMMUNE

Saksframlegg
Saksnr
008/19

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalet

Sakshandsamar
Trond Ramstad Olsen

Type
PS

Arkiv
K1-440

Dato
26.02.2019
ArkivsakID
18/172

Årsrapport for Bedriftshelseteneste1 sin aktivitet i Flora kommune i 2018

Framlegg til vedtak:
Årsrapport for Bedriftshelse1 sin aktivitet i Flora kommune 2018 vert godkjend.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

54 av 61

FLORA
KOMMUNE
Saksopplysingar:
Kva saka gjeld:
Årsrapport for BHT- aktivitetet i Flora kommune i 2018
Innleiing:
Dette er ein årleg rapport som skal leggast fram for AMU.
Vurdering:
Aktivitet med bbakgrunni 9-punktsavtalen med Flora kommune går fram av den vedlagde
årsrapporten.
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:
Arbeidsmiljølova, Internkontrollforskrifta, Forskrift for BHT, Handlingsplan for 2018

Vedlegg:
Årsrapport 2018 med tilråding frå Bedriftshelse1
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Å R S R A P P O RT 2 0 1 8 F L O R A K O M M U N E

Sendt til:

Trond Ramstad Olsen

Kopi til

Hovudverneombod

Innleiing
I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning vert det i § 13‐3, stilt krav til at arbeidsgjevar i
samarbeid med bedriftshelsetenesta skal utarbeide planar og årsrapporter for bedriftshelsetenesta si
bistand i verksemda. Årsrapporten er ei oversikt over vårt samarbeid og inngår i verksemda sitt
systematiske HMS‐arbeid.

Mål og føringar
Bedriftshelse1 sitt overordna mål er å sikre at ein får eit best mogleg helsefremjande og
skadeførebyggjande arbeid i verksemdene. Arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter gjev føringar
på kva oppgåver bedriftshelsetenesta kan og skal utføre.
Bedriftshelse1 vil minne om at det er arbeidsgjevar som skal sørgje for at bedriftshelsetenesta bistår i
HMS arbeidet i bedrifta, jamfør Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 13‐2.

Vi inviterer til eit aktivt HMS‐år i 2019
Bedriftshelse1
Rune Erling Ludvigsen
Bedriftssjukepleiar og områdeleiar
Dato: 18.02.2019
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Avtale mellom Flora Kommune og Bedriftshelse1
Flora kommune har ei rammeavtale med Bedriftshelse1 AS,
Som utgangspunkt er avtala delt opp i 9 punkt. I denne oversikta er aktiviteten i 2018 delt inn etter
desse punkta. I tillegg til denne oversikta er det sendt ut ei detaljert liste over registrert aktivitet.

1 Ergonomi
Fysioterapeut har hatt kontakt med alle barnehagane i kommunen og vore på besøk i dei fleste. Dette
for å etablere kontakt og gjennomgå behovet barnehagane har.
Kartlegging kontorarbeidsplassar med rapport
 Nav
 Barn og unge – Barnevern
 Storevatnet Barnehage
 Brandsøy Barnehage
Undervisning ergonomiergonomi:
 NAV
 Nepjarhaugen Barnehage
 Flora Omsorgssenter
Arbeidsplassvurderingar 4 stk

2 Psykososialt arbeidsmiljø
Bedriftshelse1 har endra arbeidsmetode, slik at vi no skil arbeidshelse og psykososialt arbeidsmiljø
ved kartlegging av arbeidsmiljøet. Difor vert kartlegging av Psykososialt arbeidsmiljø ei sjølvstendig
teneste. Denne kan utførast på ulike måtar. I 2018 har dei fleste helsekartleggingane omfatta
psykososialt arbeidsmiljø, men nokre er utført etter ny metode der det psykososiale ikkje er inkludert.
Kartlegging utført:
 Bu og Miljø 5
Oppfølging av enkeltsaker.
Konfliktsaker

3 IA-arbeid (nærvær/sjukefråvær)
Det er ikkje lenger noko krav til at bedriftshelsetenesta skal vere med på dialogmøter. Det er også
blitt meir komplisert å søke støtte til slike møter. Dette ser vi, då det ikkje har vore noko kontakt frå
avdelingar med ynskjer om bistand med sjukefråvær.
 Oppfølging sjukemeldte – tilsette som står i fare for å bli sjukemeldt
 Dialogmøte (ingen dialogmøter i 2018)
 Møte med eksterne samarbeidspartnarar / NAV
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4 Arbeidshelse
Helsekartlegging er i 2018 endra til målretta helsekartlegging. Der legg ein ei generell risikovurdering
og eksponeringsskjema til grunn for kven som skal inn på helsekontroll ut frå krav i forskrift. Dei fleste
kartleggingane i 2018 er utført etter gamal mal for helse og arbeidsmiljøkartlegging (HAK).
Det er utført helsekartleggingar på følgjande arbeidsplassar:
 Brann og Beredskap
 Barn og Unge PPT
 Nepjarhaugen Barnehage
 Steinhovden Skule og barnehage
 Flora Ungdomskule
 Kultur og Fritid (Inkludert generell risikovurdering og eksponeringsskjema)
 Flora Omsorgssenter
 Heimetenester Krokane
 Bu og Miljø 1 Miljøhuset (Inkludert generell risikovurdering og eksponeringsskjema)
 Bu og Miljø 3 Kirkeparken
 Bu og Miljø 3 Skridsholtgate 7/9
Attest:
 Røykdykkarar –8 stk
 Kystverkets beredskapsgruppe –8 stk
Yrkesvaksine: Influensavaksine: 45 stk

Oppfølging enkeltpersonar / oppfølging av rapport.
5 Yrkeshygiene
Det er laga følgjande kartleggingar
 Flora Barneskole Inneklima i enkelte klasserom
 NAV ‐ Inneklima 1. etasje
 NAV – Belysning 1. etasje
 Furuhaugane Bu og Omsorgssenter – synfaring inneklima.
 Plan og Samfunn. Inneklimamåling
 Flora Ungdomskule – måling muggsopp

6 Rusarbeid
Enkeltsaker er følgt opp.
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7 Opplæring og rettleiing
Førstehjelpskurs:
 Eikefjord skule
 Storevatnet barnehage
 Renovasjon
Opplæring og informasjon om Biologiske faktorar:
 Renovasjon

Grunnkurs arbeidsmiljø (40 timars kurs) ‐ 12 stk
1 dags arbeidsmiljøopplæring for leiarar ‐ 3 stk

8 Systematisk HMS-arbeid
Deltatt i 6 AMU
Vernerunde
 Miljøhuset
 Nyheimvegen Barnehage
 Storevatnet Barnehage
 Tiltakstenesten – Vurdering av muleg komande arbeidslokaler.

Verneombudsamling vår
Verneombodsamling haust

9 Administrasjon
Handlingsplan HMS
Årsrapport HMS
Administrering av lister – Tilsettlister
Møter
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BEDRIFTSHELSE1 SI TILRÅDING:
Det skal lagast ein plan for 2019 ut frå Flora Kommune sitt behov og dei satsingsområda kommunen
ynskjer å ha. Bedriftshelse1 har sett på aktiviteten i året som har gått og har ut frå dette følgjande
tilråding til vidare arbeid:
Sjukefråvær:
Ut frå det vi ser i årsrapporten er det lite bruk av bedriftshelsetenesta i forhold til sjukefråværsarbeid.
Sjukefråværet varierer i dei ulike avdelingane i Flora Kommune og det ville vere nyttig og interessant
å ha tettare samarbeid om å redusere sjukefråværet.
Verneombod:
Det er starta eit arbeid med å styrke verneomboda i kommunen. Verneombodsamlingane er blitt tatt
godt imot. Vi vil anbefale å vidareføre desse. Det er diskutert å ha med leiarar på samlingane, slik at
vernetenesta og leiarar får felles informasjon. Men det er viktig å ha noko tid berre for verneomboda,
slik at deira rolle kan tryggast.
Helsekartlegging:
Bedriftshelse1 har endra metodikk for helsekontroll frå generell helsekontroll der alle er inkludert, til
målretta helsekontroll for dei som skal ha slik helsekontroll ut frå krav i forskrift. Då vil BHT i
samarbeid med avdeling lage ei generell risikovurdering for den aktuelle avdelinga. Så fyller ein ut eit
eksponeringsskjema der ein ser på dei eksponeringsfaktorane som den enkelte tilsette vert eksponert
for. Eksponeringar som gjev krav om helsekartlegging er: farlege kjemikaliar, støv med asbest,
biologiske faktorar, støy, mekaniske vibrasjonar, stråling, bergverksarbeid og nattarbeid. Dette
dannar grunnlag for helsekartlegginga. Det vert truleg færre som skal inn til helsekontroll etter denne
metoden. Kartleggingane kan avdekke behov for andre typar kartleggingar i dei ulike avdelingane.
Oversikt over kven som skal vurderast i forhold til målretta helsekartlegging i 2019:
Heimetenester Eikefjord, Havreneset og Sentrum, Bu og Miljø 2, 4 og 5, Reinhald, Torvmyrane skule.
I tillegg skal ein vurdere veg, vatn renovasjon, økonomi og IT, kulturskulen og fleire barnehagar.
Psykososialt arbeidsmiljø:
Det er framleis krav om kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet, sjølv om dette ikkje lenger
vert gjort i helsekartleggingane. Dette kan vi gjere ved fleire metodar, frå spørjeundersøkingar,
gruppesamtalar, LØFT‐metodikk og liknande. Grunnlaget for ei slik kartlegging vil vere den same
generelle risikovurderinga som vert utført før ei helsekartlegging.
Ergonomi
Det er i 2018 vore kontakt med alle barnehagane i kommunen. Denne kontakten bør ein vidareføre.
Det er etablert kontakt for å starte ei kartlegging av ergonomi for reinhaldarane i kommunen. Denne
bør vidareførast.
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Yrkeshygiene
Dette har vore tenester som ein bestiller etter behov i løpet av året.
Det kan vere teneleg å planlegge desse litt meir målretta og samla. Det kan vere eit prosjekt å
kartlegge støy i alle barnehagar. Inneklima på omsorgsenter er eit tema so ofte kjem opp. Her kan ein
lage eit felles prosjekt med fokus på dette. Det var planlagt ei kartlegging av biologiske faktorar på
kloakk og renovasjon i 2018. Denne vart ikkje gjennomført, men bør prioriterast i 2019.
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