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Arbeidsmiljø.  

Arbeidsmiljø er som klesvasken – noe du aldri 
blir ferdig med.

Mona Elin Steen, Sjefbioingeniør.

Avdeling for Medisinsk Biokjemi,
Seksjon Elverum, Sykehuset Innlandet HF.

SYKEHUSET INNLANDET HF, AVDELING FOR 
MEDISINSK BIOKJEMI, SEKSJON ELVERUM.

- 25,3 stillinger, til sammen 29 ”hoder” (+ 3 på 
tilkallingsavtale, alle >60 år, 2 stk. >68 år).

- 18 stk. i 3-delt turnus.

- 4 fagområder, med hver sine fagansvarlige (over- og 
fagbioingeniører).

- 28 kvinner og 1 mann.

- Gjennomsnittsalder 52 år, 8 ansatte er over 60 år.

- Nesten 1,4 mill. utførte analyser i 2015 (1.370.510).
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Praktisk gjennomføring:

- 6 fagmøtelunsjer og 1 personalmøte på kveld

- Diverse foredrag om ulike tema:

Sykefraværsoppfølging, funksjonsvurdering, plikter   
og rettigheter, arbeidsmiljø, tilstander/tilstandssmitte/

språk og språkbruk/respekt/tillit/konflikter.

- Diskusjoner/refleksjoner

- ”Hjemmeoppgaver”

- Gruppearbeid 

RESULTAT: 10 HVERDAGSREGLER
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HVERDAGSREGLER
- Jeg har et ansvar for at alle våre arbeidsoppgaver er/blir gjort – før 

jeg går hjem.

- Jeg får trygghet gjennom gode prosedyrer. Oppdatering er mitt 
ansvar.

- Jeg er fleksibel og vi deler på kunnskap og arbeidsoppgaver.

- Jeg vil alle vel. Jeg skal tørre å si fra og tåle å ta imot.

- Jeg skal si fra til den det gjelder, og ingen andre.

- Jeg skal gi tilbakemeldinger, ros/oppmuntring og konstruktiv 
kritikk.

- Vi skal bruke avvik til å gjøre hverandre gode og lære av våre feil.

- Jeg skal bidra positivt i arbeidsmiljøet. Her har jeg 
påvirkningskraft.

- Jeg tar initiativ selv. Alle har ansvar for å bidra – faglig og sosialt.

- Jeg skal unngå energilekkasje på ting jeg/vi ikke får gjort noe med.
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Andre tiltak for

å bedre arbeidsmiljø og fremme nærvær:

- Linjer i turnus uten nattevakter.

- Kultur for «fagmøtelunsjer» + Quiz.

- Avtale med TEPAS.

- «Ukens optimist».

- Felles fredagslunsjer.

- Høy svarprosent, gode resultater og årlig oppfølging 
på «Ta Pulsen» – medarbeiderundersøkelse for hele 
HSØ.
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Tiltak forts.

- «10-på-topp»-turer i nærområdet.

- Jevnlige «Blåturer».

- Årlige Medarbeidersamtaler, i startgropa med årlige 
lønnssamtaler (Arbeidsvurderingssamtaler).

- Årlig HMS vernerunde.

- Helligdags- og sommerturnuser etter 
«ønskeprinsippet».

- Forslagskasse – for tilbakemeldinger og forslag – og 
ved høringer.

- Bwell – konseptet.
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MÅLBARE RESULTATER/EFFEKTER?

- Lavere sykefravær .

I 2010/2011 hadde vi ca. 10% sykefravær. 

De siste par årene har vi vært stabile på 4-5% 

sykefravær. (Korttidsfravær - ca. 1%).

- Fornøyde ansatte .

- Godt omdømme – positivt ift. rekruttering .
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Filmmakeriet på Lillehammer laget i fjor 
høst, på oppdrag av Hedmark IA-råd og 
KS, en film om IA-arbeidet vårt.

Den ligger på YouTube under «Godt IA-
arbeid i praksis». Varighet = ca. 5 min.

https://www.youtube.com/watch?v=Rbn3JaU_Q8k
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