
Tilsyn fra Arbeidstilsynet 23/11 2021

3 pålegg med svarfrist 4. mars 2022



1 Pålegg - Vold og trussel om vold – informasjon

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sørger for å skaffe seg 

nødvendig informasjon om risiko knyttet til brukere med 

rus/psykiatri-bakgrunn, slik at virksomheten har et godt nok 

grunnlag for å gjennomføre risikovurdering og iverksette 

nødvendige tiltak for å forebygge vold og trusler

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne får nødvendig informasjon 

om risiko og hvilke tiltak som gjelder for å forebygge vold og trusler

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har 

medvirket



Funn



Vi planlegger å svarer ut slik…

• Lokalt i enheten: 

• Arbeidsgruppe som lager rutine for hvordan vi sikrer god mottak av ny bruker 
med rus/psykiatri-bakgrunn. 

• Hvordan skaffe nødvendig informasjon. Hvem, når og hvordan gjennomføre 
ROS

• Anne Marie: 

• Løfte utfordringen med at vi ikke ser all nødvendig journalføring på rus og 
psykiatri pasientene våre – som får tjenester av andre avdelinger i RK

• Arb. gruppe: Ingunn C Tangen(Forvaltning), Annlaug Helgerud (Rus og psykisk 
helse), Thea Broch (advokatkontoret) Heidi Lafton (stab) Arne Skuterud (HVO) 
Hovedtillitsvalgt (velger selv) og Anette Sulland (ambulerende hj, tj integrert 
(Første møte: 31/1 2022) 



2 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

• Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring 

og øvelse i både forebygging og håndtering av vold og trusler 

for alle ansatte (både for fast ansatte og vikarer)



Funn:



Vi planlegger å svarer ut slik…

• Anne Marie: Avklare med kommunalsjef (Evt HR) hvordan 
fremtidig opplæring og øvelse i både forebygging og 
håndtering av vold og trusler for alle ansatte settes i system i 
Ringerike Kommune. 

• Forslag; At det er rullerende kurs som ny ansatte og andre 
kan melde seg på ved behov.

• Arbeidstilsynet ønsker beskrivelse av rutinen vår



3 Pålegg - Manuelt arbeid - tiltak og plan

• Beskrivelse av hvilke tiltak som iverksettes for å fjerne eller 

redusere forekomsten av belastende og helseskadelig 

manuelt arbeid

• Beskrivelse av hvilke tiltak som settes i verk for å sikre en 

systematisk kartlegging og risikovurdering av det enkelte 

arbeidssted/hjem

• Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant 

har medvirket



Funn:



Vi planlegger å svarer ut slik…

• Lokalt i enheten: Arbeidsgruppe som lager rutine for hvordan vi sikrer god 
mottak av ny bruker. Hvordan skaffe nødvendig informasjon om hvordan 
brukernes hjem er utformet i forhold til det enkelte arbeidssted/hjem. 
Hvem, når og hvordan gjennomføre ROS

• Anne Marie: Samarbeide med forvaltningen slik at en får mer eksplisitt 
beskrevet i vedtaket – hvilke forventningene vi har til tilretteleggingen i 
brukernes hjem. (Ingunn C Tangen, Anette Sulland og Anne Therese 
Sortebekk) Møte; 

• Forslag: Finne en god setning som kan stå i alle vedtak. Være mer 
eksplisitt enn Service erklæringen. Den sier «At du tar hensyn til våre 
ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, herunder at du lufter godt før vi 
kommer dersom du røyker og at du ikke røyker mens vi er hos deg.»



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


