
 

MEDLEMSMØTE 
 

Dato: 5.september 2016 

Sted: Kantina, Sykehjemmet på Tjøme 

Tilstede: Fylkesleder Merete Dahl, 5 styremedlemmer, 1 medlem 

 

Tema: Avvik og varsling 
Dessverre var det veldig dårlig oppmøte på dette medlemsmøtet, som tok for seg et meget 
viktig tema, som omtrent hver eneste arbeidsplass sliter med. Men vi som var der, fikk mye 
nyttig informasjon, og svar på mange spørsmål. 

 

 Lover og regler 

 Virksomhetens retningslinjer 

 Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt 

 

Jusspråk: 

 Lex-Superior: Lov av høyere rang går foran lov med lavere rang. 

 Lex-Spesials: Særlov går foran generell lov. 

 Lex-Posterior: Ny lov går foran lov av eldre dato. 

 

Pasient – og brukerrettighetsloven 

 

Lærlinger/nyansatte skal ha opplæring i HMS. 

 

To hovedbegreper i helseretten: 

 Forsvarlighet 

 Autonomi(selvbestemmelse, dvs. pasientens rett til å bestemme over seg selv og sin 
kropp) 
 



Ny §4 – forsvarlighet ->pasient – og brukerrettighetsloven § 2-5 – HOL (Helse -og 

omsorgstjenesteloven) § 4.1. 
 

 
Krav om politiattest 

 01.04.2007 – ny forskrift for arbeid med barn/psykisk utviklingshemmede. 

 § 20 HPL (Helsepersonelloven) og § 18 i HOL. 
 

Helsepersonellets plikter – hovedtrekk 
 Forsvarlighet 

 Øyeblikkelig hjelp 

 Avhold (8 timer) 

 Gaver 

 Taushetsplikt 

 Informasjon 

 Opplysningsrett-/plikt, meldeplikt  

 Dokumentasjonsplikt 
 

Internkontroll 
 Skal være en del av den daglige driften 

 Rutiner for avvik, og varsling? 
 Det er den som opplever situasjonen, som skal skrive avviket, 

bekymringsmeldingen, varslingen. Stillingsrang har ingen betydning. 
 Jevnt over dårlige rutiner for melding av avvik. 

 

Si fra om kritikkverdige forhold 
 AML § 2-4 (Arbeidsmiljøloven)  

 AML § 2-5 

 AML § 3-6 

 Regler for varsling inn i AML 2007 

 Skjerpete krav til varslingsrutiner ute på høring – 1.okt. 2016 
 

Skriv avvik 
 Hvis en ikke gjør det, kan en helsefagarbeider miste autorisasjonen fordi en ikke har 

dokumentert avvik over en periode/stund. 

 Avviksgrader: Høy – Middels – Lav 

 Avviksgraden kan ikke endres av leder uten og først snakke med den som har skrevet 
avviket 

 Ved journalskriving: Skriv en liten notis om at avvik er sendt på saken 
 

Faglig politisk arbeid 
 Bruk politikerne for å fremme saker 

 Be om å få komme på deres gruppemøter 

 Fortell hva som skjer 

 Bruk vår egen advokat, Kjetil Edvardsen, som sitter i kommunestyret på Nøtterøy (A) 



 

 
Å gå til pressen 

 En skal være veldig trygg/sikker i sin sak før en velger å kontakte pressen. 

 En skal/bør gå tjenestevei først 
 

Respekt, hjelp, krenkelse? 
 Ref. Huleboerdommen - 

https://no.wikipedia.org/wiki/Huleboeren_p%C3%A5_Blindern  

 
Vold og trusler 

 Varselsak 

 Ca. 5 % av arbeidstakerne i Norge utsettes for vold eller trusler på jobben 1 g/mnd. 
eller oftere 

 Dobbelt så mye i offentlig sektor kontra i privat sektor 

 Kvinner dobbelt så mye utsatt som menn 
 
Hovedverneombud på Tjøme: Trine Lise Aarvold   
Hovedverneombud på Nøtterøy: Kjell Halvorsen  
 
Ref. 
Runa R. Tonheim 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


