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Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113

Tilsyn - LANDMO SYKEHJEM

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 30.01.2014.

Hensikten med tilsynet

Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og
tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø.

Tema i tilsynet var blant annet:

Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak
Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver
Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft
Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og
med sykehuset
Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette eventuelt
påvirker arbeidsforholdene
Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling
Arbeidstidsordninger
Arbeidstøy og smittevern
Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
Landmovegen 3
2870 DOKKA

Til stede fra virksomheten: Audun Amdahl (enhetsleder omsorg og rehabilitering), Aila Furuseth
(avd.sykepleier), Tone Pedersen (avd.sykepleier), Vibeke Bjørkeli (HTV Delta), Ann Christin S.
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Solstad (tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund), Siv Berget Walle (avd.sykepleier), Anne Mette
Roen (tillitsvalgt Fagforbundet), Bente Harstad (avd.sykepleier), Nina Lille-Homb (leder
tildelingskontoret), Raghild Gravem (HMS-rådgiver Nordre Land Kommune), Eldbjørg
Vangsjordet (verneombud) og Ingrid Haug (bedriftshelsetjeneste).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Arne Erlimo (seniorinspektør)

Landmo Sykehjem er en enhet med 76 plasser fordelt på fire avdelinger. Den skal i løpet av året
bygges ut med 15 nye plasser for å dekke eksisterende behov.

Det er et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte, og det er faste møter mellom ledere,
verneombud og tillitsvalgte, hvor både arbeidsmiljøsaker og avtalesaker tas opp til behandling.

Det har ikke vært store omstillingssaker i den senere tid, men det har vært et stort press på
sykehjemmet i forbindelse med samhandlingsreformen, hvor det til dels har vært en del
overbelegg.

Det ble under møtet nevnt at man føler seg i stor grad diktert av helseforetaket når det gjelder
opplegg og systemer for samhandling. Det er lite rom for å komme med forslag fra kommunens
side.

Det vil ellers bli en del omstillinger på sykehjemmet i løpet av de neste par årene. Det er her
viktig at det legges godt til rette for de ansatte slik at negativ arbeidsmiljøpåvirkning blir minst
mulig.

Det er gjort gode karlegginger og risikovurderinger ved sykehjemmet, og handlingsplaner brukes
godt i det forebyggende arbeidet.

Sykehjemmet har et godt fungerende avvikssystem, men som vi har nevnt i andre rapporter er det
viktig å fange opp hendelser uten skade, men som kan ha et skadepotensiale i seg, på et tidligst
mulig nivå for å kunne forebygge skader.

Konklusjonen er at det jobbes godt med arbeidsmiljøspørsmål ved Landmo og vi ønsker dere
lykke til med videre HMS-arbeid i virksomheten.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk
gjennom under tilsynet.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver
skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har
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skriftlig avtale om ikke å ha verneombud, skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten
for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/56105.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Bård Hjorth
tilsynsleder Jan Arne Erlimo
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
LANDMO SYKEHJEM v/Audun Amdahl, Landmovegen 3, 2870 DOKKA
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Med vennlig hilsen
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