
Vernetjenesten 

Av hovedverneombud Brit Langfeldt Øverland 

Takk for et forbedret samarbeid i 2022!  

Vernetjenesten er alle ansattes tillitsvalgte i arbeidsmiljøsaker, vi samarbeider med ledelse og 

tillitsvalgte i fagforeningene for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte på Sunnaas 

sykehus. 

Sunnaas sykehus har 16 verneombud og Hovedverneombud i 50% frikjøp. 

I 2022 er obligatorisk HMS-opplæring for nye verneombud gjennomført i samarbeid med Oslo 

universitetssykehus. 

Det er gjennomført 12 verneombudsmøter à 1.5t.  Foruten en møteplass for bilateral 

informasjonsflyt, har dette vært tematisert:  

 Innspill til HMS mål 2023 

 Avfallshåndteringen  

 Bidrag til kompetanseheving fra:  

Kvalitetssjef, Organisasjonsdirektør, HMS rådgiver, Smittevernlege og hygienesykepleier, 

Eiendomssjef og Organisasjonspsykolog.   

 Verneombudets dag 22. september 

Gruppen møttes i møterom på Sunnaas og fulgte HMS Norge sin digitale konferansedag. 

Dagen ble kombinert med det faste samarbeidsmøte mellom verneombudene, 

Administrerende direktør, Organisasjons direktør og HMS rådgiver. Det ble et fint felles 

kompetanseløft med fokus på trygghet i rollen og virkemidlene verneombud kan benytte i 

arbeidsmiljøarbeidet. 

 Årlig samling for verneombud, tillitsvalgte og ledere i mai- innspill til foreleser og tema. 

Samarbeid og medvirkning: 

HVO og vara HVO samarbeider godt med sykehusets foretakstillitsvalgte.  

I januar 2022 startet HVO dialog med nivå 1 om likeverdig deltakelse i møter.  Vernetjenesten har 

tidligere ikke deltatt i ledelsens nivå 1 møter, til tross for at HMS og arbeidsmiljøtemaer har vært på 

saksliste.  

Vernetjenesten er ennå sårbar mtp. medvirkning. På lokalt og overordnet nivå skal vernetjenesten 

bidra med kompetanse og innspill i prosesser som har betydning for ansattes arbeidsmiljø.  

Relevante møteinvitasjoner sendes altfor ofte ut til de foretakstillitsvalgte som representerer 

fagforbundene. Hovedverneombudet har ikke hatt avtale som sikrer rette medvirkning og involvering 

i rollen. Medvirkning, slik loven krever, er derfor et viktig mål å nedfelle i avtale i 2023. 

Lokale verneombud og ledere har samarbeidsavtale.  

Byggetrinn 3: Konseptfasens del 2 har i utgangen av 2022 ikke fått klarsignal. Involveringen i 

konseptfasens del 1 ble bra, med deltakelse av lokale verneombud i arbeidsgrupper. HVO er 

representert i BT3 Styringsgruppen.   

 

 



Hovedverneombud i HMS arbeidet/Internkontroll:  

Sjekkliste for vernerunde er ferdigstilt i Kvalitetsportalen og skal benyttes i 2023. Takk for god hjelp 

og gode innspill fra HMS-kolleger i sykehuset. (HM- rådgiver, vara HVO, Hygienesykepleier, Miljøsjef, 

Informasjonssikkerhet, Sikkerhets- og beredskapsleder og Eiendomssjef).  

Ved opprettelse av HMS fagteam januar 2021 ble hovedverneombudets faste deltakelse inn i 

sykehusets overordnet HMS-arbeid fjernet. HMS-rådgiver har rolle som kontaktledd mellom HMS 

fagteam og hovedverneombud. Med erfaring så langt er det rett å påpeke at hovedverneombudets 

rolle til medvirkning i overordnet HMS arbeid er sterkt redusert, i evaluering av HMS fagteam vil 

dette påpekes.  

Utfordringsbildet 

Med verneombudsbriller på er det noen behov som spesielt peker seg ut:  

 Behov for at nytt bygg realiseres til beste for ansatte og pasienter i bygg D og bygg K  

 Beholde ansatte i pasientnært arbeid og forsvarlig arbeidsforhold for oss alle.  

 

    

  

 

  

       

 

  

  

 

  

 


