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Kvalitetsmålinger	på	Frambu	2019	
	
	
Resultater	per	31.	desember	2019	
Sist	oppdatert:	04.02.2020	–	etter	ledermøte	
	
	
Frambu	har	rutinemessige	kvalitetsmålinger	av	tjenester.	Dette	gjøres	med	elektronisk	
spørreskjema	fra	Questback,	som	sendes	på	epost.		Etter	ett	års	bruk	av	annet	verktøy,	
benyttes	nå	for	det	meste	Questback,	som	vi	har	mange	års	erfaring	med.	Til	målingene	
på	Frambuleirene	benyttes	mentometerknapper	og	verktøyet	Ombea.	
	
Denne	rapporten	viser	resultatene	fra	
	

• Brukerkursene,	voksne	deltakere		
• Fagkurs,	alle	deltakere	på	Frambu,	på	videokonferanse	og	med	strømming	
• Veiledningstjenestene,	alle	deltakere	
• Sommerleirene,	alle	deltakere.	Evaluering	ble	gjennomført	med	

mentometerknapper	
	

	
Kvalitetsnivået	
Det	er	opplevd	kvalitet	som	måles.	De	som	vurderer	tjenestene,	gjør	det	på	en	skala	fra	
1	til	7	hvor	1	defineres	som	svært	dårlig	og	7	som	svært	bra.	Styret	har	definert	at	
ønsket	verdi	skal	være	5,5	eller	høyere.	Derfor	gjøres	en	vurdering	av	de	tjenestene	som	
skårer	lavere.	Dette	for	om	mulig	å	klargjøre	årsaker	og	finne	forbedringsmuligheter.	
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Brukerkurs	
Det	ble	gjennomført	25	brukerkurs	i	2019	og	alle	ble	evaluert.	Et	av	kursene	(Uke	35	–
Sjelden	og	skeiv)	hadde	få	deltakere	og	dermed	også	så	få	som	svarte	på	evalueringen	at	
den	ikke	tas	med	i	enkeltkursoversikten.	Ingen	brukerkurs	ble	avlyst	i	2019.		
	
Spørreskjema	sendes	deltakerne	mandagen	etter	kursavslutning.	Vi	spør	om	
deltakernes	egen	opplevelse/vurdering,	og	benytter	en	skala	fra	1til	7,	hvor	1	er	dårligst	
og	7	er	beste	vurdering.		
	
Samlet	for	alle	brukerkurs	
	
	 	2017	 2018	 2019	
Antall	kurs	evaluert	 26	 20	(15)	 25	
Antall	svar	 492	 223	 634	
Svarprosent	 Ca	83	%	 60%	 70	%	
	 	 	 	
Samlet	for	kurset	 6,28	 6,1	 6,2	
Faglig	utbytte	 6,16	 6,2	 6,2	
Tilbudet	i	
barnehagen/skolen	

6,35	 6,7	(135)	 6,5	

Aktivitetstilbud	kveld	 5,90	 6,0	 5,9	
Kjøkken	og	renhold	 6,17	 6,3	 6,1	
Tabell	1:	Resultatene	for	2019	bygger	på	634	besvarelser	fordelt	på	25	kurs.	
	

Resultatene	presenteres	nedenfor	i	sju	diagrammer:	
	

1) Totalutbyttet	av	kurset	
2) Faglig	innhold	
3) Gjesterom	og	overnatting	
4) Mat	og	måltider	
5) Rengjøring	
6) Aktivitetstilbudet	på	ettermiddag	og	kveld	
7) Barnehage/skole	og	kveldsaktiviteter	
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1) Totalutbyttet	av	kurset	
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Figur	1	Totalutbytte	av	kurset	viser	jevnt	høy	skåre.		

	
2) Hvor	fornøyd	er	du	med	det	faglige	innholdet?	-	Totalinntrykket		
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Figur	2	Totalinntrykk	faglig	innhold	

	

Det	er	generelt	en	høy	score	på	alle	kursene.	Gjennomsnittsscore	på	spørsmålet	Hvordan	
vurderer	du	ditt	totale	utbytte	av	kursoppholdet	på	Frambu	er	på	6,2.	Tallet	for	2018	var	
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6,1.	Gjennomsnittsscoren	på	Totalinntrykket	av	det	faglige	innholdet	er	også	på	6,2,	som	
er	det	samme	som	i	2018.	Alle	kursene	scorer	over	5,5	og	22	kurs	scorer	over	6	på	faglig	
innhold	og/eller	totalt	utbytte.	Det	ses	generelt	ingen	forskjell	på	diagnosespesifikke	og	
diagnoseovergripende	kurs.	Seks	kurs	hadde	gjennomsnittsscore	på	6,5	eller	høyere	på	
faglig	innhold.		Fire	av	disse	var	diagnoseovergripende.	

	
Noen	kommentarer	på	enkeltkurs	
Det	var	spesielt	stor	søkermasse	til	kursene	Barn	med	en	sjelden	diagnose	(0-4	år)	og	
kursene	for	svært	sjeldne	kromosom-	eller	genforandringer.	Dette	gjorde	at	vi	satt	opp	
ekstra	kurs	for	begge	disse	gruppene.	Ingen	av	deltakerne	på	disse	kursene	hadde	
deltatt	på	kurs	på	Frambu	tidligere	og	vi	fylte	alle	plassene	med	nye	familier.		
	

3) Gjesterom	og	overnatting	
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Figur	3	Gjesterom	og	overnatting	viser	litt	større	spredning	enn	forrige	år.	Laveste	er	5,0	mens	høyeste	er	6,6	

	
Vurdering:	
Vi	har	en	svært	nøktern	kvalitet	på	rommene,	og	et	stort	flertall	gir	svært	gode	
vurderinger.	Vi	er	kjent	med	at	det	er	sjenerende	støy	fra	ventilasjonsanlegget	på	flere	
rom,	som	kan	være	med	å	trekke	noen	vurderinger	ned.		
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4) Mat	og	måltider	
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Figur	4	Mat	og	måltider	skårer	jevnt	høyt,	med	ett	unntak.		Høyeste	skåre	er	6,9	fra	kurset	for	besteforeldre.	

Vurdering:	Frambus	kjøkken	leverer	god	mat,	og	må	på	mange	kurs	håndtere	et	stort	
antall	ulike	dietter,	som	krever	kunnskap	og	presisjon.	På	kurset	med	lavest	fornøydhet	
erfarte	vi	at	det	var	noen	forventninger	til	matvalg	og	utvalg	som	ikke	ble	opplevd	som	
innfridd.		
.	

5) Rengjøring	
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Figur	5	Rengjøring.	Alle	kurs	skårer	5,5	eller	høyere.	

Vurdering:	
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Vi	fortsetter	den	gode	trenden,	noe	vi	er	stolt	av.	I	tillegg	til	disse	vurderingen,	får	vi	
direkte	tilbakemeldinger	fra	mange	av	gjestene	direkte	til	renholderne	om	at	på	Frambu	
er	det	rent.	Det	setter	vi	pris	på.	

6) Aktivitetstilbud	ettermiddag	og	kveld	
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Figur	6.	Kun	ett	kurs	ligger	under	kvalitetsmålet,	mens	mange	ligger	svært	høyt.	

Vurdering:	
Samlet	sett	er	tilbudet	på	kvelden	vurdert	til	å	være	bra.	For	de	kursene	som	ligger	ned	
mot	5,5	tror	man	at	tilbudet	kanskje	ikke	fikk	til	å	favne	om	alle	deltakerne,	på	grunn	av	
spredt	alder	eller	også	tilretteleggingsbehov.	For	uke	42	særskilt	tror	man	at	søsken	
kanskje	ikke	fikk	det	tilbudet	de	ønsket	seg.	For	de	kursene	som	scorer	særlig	høyt	har	
man	hatt	fokus	på	en	videreføring	av	temaene	på	dagtid,	og	ellers	også	kunnet	fokusere	
mer	konkret	mot	en	ungdomsgruppe	på	kurset.		
	

7) Tilbudet	i	skole	og	barnehage	
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Figur	7.	Her	står	alle	kursene	listet,	men	det	er	ikke	en	søyle	der	dette	tilbudet	ikke	var	aktuelt.	

Vurdering:	
Det	er	et	kurs	som	peker	seg	ut	og	scorer	ned	mot	5,5.	På	dette	kurset	var	det	bare	to	



Sak	08/20e	

7	
	

barn	og	disse	var	ulike	i	alder.	Resultatet	er	derfor	forventet	idet	tilbudet	ble	individuelt,	
med	lite	mulighet	for	lek	og	aktivitet	med	andre.	Ellers	scorer	miljøavdelingen	svært	
godt	på	sine	kurs	og	det	er	tydelig	at	brukerne	er	godt	tilfredse	med	dette	tilbudet.		

Fagkurs		
I	2019	ble	det	arrangert	totalt	13	fagkurs,	hvorav	to	var	regionale.	Deltagere	på	fagkurs	i	
2019	var	totalt	1288,	en	økning	på	32	%	fra	2018.		
	
Evalueringsskjema	sendes	alle	deltakere	på	fagkurs,	både	de	som	er	til	stede	på	Frambu	
og	de	som	deltar	på	videokonferanse	og	strømming.	Til	sammen	345	deltok	på	Frambu,	
870	på	videokonferanse	og	73	via	strømming.		
	
577	deltagere	har	evaluert.	49	av	tilbakemeldingene	er	gitt	fra	deltakere	som	deltok	på	
regionale	fagkurs.		
	
Fagkurs	på	Frambu	er	svært	varierte,	med	ulike	målgrupper	og	temaer.	Noen	kurs	er	
spesifikt	knyttet	til	en	problemstilling	for	en	eller	flere	diagnoser,	mens	andre	gir	en	
bred	tilnærming	til	en	diagnose.	Noen	kurs	har	et	avansert	medisinsk	innhold,	som	
krever	at	deltakerne	har	noen	forkunnskaper,	andre	er	mer	praktisk	rettet.	Til	noen	kurs	
inviterer	Frambu	utenlandske	eksperter,	og	forelesningene	går	på	engelsk.	Dette	bidrar	
til	kompetanseheving	og	setter	oss	i	kontakt	med	internasjonale	fagpersoner	og	
forskningsmiljøer.	
		
	 2017	 2018	 2019	

Antall	kurs	 15	 13	(10+3)	 13	(11+2)	

Antall	svar	 582	 364	 577	

Svarprosent	 ?	 37	%	 64	%	

	 	 	 	
Faglig	utbytte	 5,37	 5,8	 5,9	
Tabell	2	Samlet	oversikt	over	fagkurs	i	2019.	Det	var	11	kurs	
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Figur	8	:	Alle	fagkurs	i	2019	fikk	en	skåre	som	ligger	mellom	5,3	og	6,7,	av	7	mulige.	

I	2019	får	faglig	innhold	på	9	av	13	fagkurs,en	gjennomsnittlig	skåre	på	5,9.	Kun	to	
fagkurs	skårer	lavere	enn	5,5	og	tre	skårer	6	eller	høyere.	Årsaken	til	at	kun	9	fagkurs	er	
inkludert	i	tallene	for	faglig	utbytte	er	at	dette	spørsmålet,	ved	en	teknisk	feil,	ikke	ble	
inkludert	i	evalueringsskjemaene	som	ble	sendt	til	deltagerne.	Dette	gjelder	for	
fagkursene	1q2.1.1,	Voksne	med	Retts	syndrom,	Barn	og	unge	med	komplekse	sansetap	
og	Å	være	assistent	i	skolen.	Det	er	imidlertid	viktig	å	presisere	at	de	skriftlige	
tilbakemeldingene	på	de	fire	kursene	som	ikke	er	tatt	med	i	statistikken,	er	gode.		

	

Kommentarer	på	fagkurs	med	lavere	skåre	enn	5.5	på	faglig	innhold:	

Ivaretakelse	av	psykisk	helse	hos	personer	med	en	sjelden,	fremadskridende	
sykdom	(5,4	-	N=37)	
Totalt	105	deltagere	gjennomførte	fagkurset.	Programmet	besto	av	en	kombinasjon	av	
forelesninger,	brukerstemmer	og	filmer	som	illustrerte	muligheter	og	gleder	i	
hverdagslivet.	Brukerstemmene	får	svært	gode	tilbakemeldinger	og	blir	trukket	fram	
som	relevante	og	lærerike.	Det	er	spesielt	en	forelesning,	som	to	eksterne	fagpersoner	
holdt	sammen,	som	får	noe	kritikk.	Kommentarene	går	på	at	de	ikke	virket	forberedt	og	
at	innlegget	ikke	innfridde	på	det	tittelen	forespeilet.		
	
Smith-Magenis	syndrom	(5,3	-	N=55)					
Totalt	135	deltagere	gjennomførte	fagkurset.	Programmet	besto	av	forelesninger,	og	
majoriteten	av	foreleserne	var	eksterne.	Tilbakemeldingene	viser	at	deltagerne	var	godt	
fornøyde	med	variasjonen	i	programmet	og	roser	den	faglige	kvaliteten	på	innholdet	i	de	
ulike	forelesningene.	Det	ble	også	trukket	fram	at	innleggene	var	praksisnære	og	at	
deltagerne	fikk	gode	tips	til	tiltak.	Det	påpekes	imidlertid	også	av	flere	at	det	ble	
benyttet	mye	«teknisk	språk»	og	mange	faguttrykk.	Noen	nevner	også	at	det	med	fordel	
kunne	vært	erfaringsutveksling	i	grupper.		
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Kommentarer	på	fagkurs	som	har	høy	skåre	på	faglig	innhold:	
	
Dystrofia	myotonika	type	1	(6,3	N=35)	
Totalt	88	deltagere	gjennomførte	fagkurset.	Den	generelle	tilbakemeldingen	fra	
deltagerne	er	at	kurset	var	nyttig	og	at	det	som	ble	presentert	var	grundig	og	lettfattelig.	
Kurset	beskrives	som	helhetlig	og	deltagerne	opplevede	at	de	fikk	praktiske	tips.	Det	var	
både	eksterne	og	interne	forelesere	som	bidro	i	programmet.		
	
Regionalt	fagkurs	Smith-Magenis	–	Voksenhabiliteringen	A-hus	(6	N=25)	
Totalt	41	deltagere	deltok	på	kurset.	Fagkurset	besto	av	en	kombinasjon	av	
forelesninger	og	erfaringsutveksling	i	grupper.	Det	var	to	forelesere	fra	Frambu	og	en	
lokal	bidragsyter	på	tema	tvang	og	makt.	I	tilbakemeldingene	trekkes	det	spesielt	frem	
at	det	var	spesielt	nyttig	med	presentasjon	av	forskningsresultatene	til	Heidi	Nag,	som	
har	levert	inn	doktorgrad	på	diagnosen.	Det	påpekes	også	viktigheten	av	informasjon	
om	tvang	og	makt	og	betydningen	av	å	få	dele	erfaringer	med	andre.		
	
	
	
Regionalt	fagkurs	Smith-Magenis	-	Tønsberg	(6,7	N=24)		
Totalt	34	deltagere	gjennomførte	fagkurset.	Fagkurset	besto	av	en	kombinasjon	mellom	
forelesninger	og	erfaringsutveksling	i	grupper.	Det	var	to	forelesere	fra	Frambu	og	en	
lokal	bidragsyter	på	tema	tvang	og	makt.	Tilbakemeldingen	fra	deltagerne	er	at	kurset	
hadde	en	god	rød	tråd	og	at	foreleserne	kunne	stoffet	sitt	godt.	Det	trekkes	også	fram	at	
det	var	positivt	med	rom	for	spørsmål	og	refleksjoner	i	grupper.		
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Figur	9	Her	vises	vurderes	praktisk	og	teknisk	gjennomføring.	Tallene	referer	til	mørk	grønn	som	er	praktisk	
gjennomføring.		
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Veiledningstjenester	
Evalueringsskjema	sendes	til	alle	deltakere	(både	bruker,	pårørende	og	fagpersoner)	på	
brukerrettede	veiledningstjenestene	som	gjennomføres	enten	som	utreise,	
videokonferanse	eller	KIK.	Fra	2015	har	vi	brukt	Brukeropplevd	kvalitet	–konseptet	
(BOK),	som	er	utviklet	av	Kunnskapssenteret.	Vi	spør	respondentene	om	hva	som	var	
det	viktigste	temaet	på	møtet,	og	hvor	godt	forventningene	til	dette	ble	innfridd.	
Deretter	det	nest	viktigste	temaet	og	det	tredje	viktigste	temaet.	Dermed	er	det	
deltakerne	selv	som	legger	premissene	for	hva	de	evaluerer.	
	
Her	brukes	skala	fra	1	til	7	i	vurderingene	
	
	 2017	 2018	 2019	
	 	 	 Samlet	 FTF	 VK	
Antall	svar	 331	 228	 344	 	 	
Svarprosent	 63%	 77%	 63%	 	 	
FTF	–	antall	 278	 167	 	 222	 	
VK	-	antall	 38	 53	 	 	 122	
Tema	1	 6,0	 6,0	 5,9	 6,0	 5,8	
Tema	2	 5,7	 5,6	 5,7	 5,8	 5,6	
Tema	3	 5,5	 5,4	 5,5	 5,7	 5,3	
Alt-i-alt	 6,2	 6,2	 6,1	 6,2	 6,0	
Tabell	3:	FTF	er	forkortelse	for	«face	to	face»,	mens	VK	er	forkortelse	for	«videokonferanse»	

Resultatene	fordeler	seg	på	65	veiledningssaker.		
	
De	hyppigste	brukte	temaer	som	viktigste	er:	

• Diagnoseinformasjon	(58%)	
• Barnehage,	skole	(10%)	
• Tiltak	i	hverdagslivet	(5%)	
• Adferd	(5%)	

	
De	hyppigste	temaer	som	nest	viktigste	er:	

• Atferd	(17%)	
• Diagnoseinformasjon	(17%)	
• Barnehage,	skole	(15%)	

	
De	hyppigste	temaet	som	tredje	viktigste	er:	

• Språk	og	kommunikasjon	(15%)	
• Psykososiale	utfordringer	og	sosiale	deltakelse	(11%)	
• Fysioterapi,	motorikk,	aktivitet	og	trening	(10%)	

	
Resultatene	viser	at	forventningene	i	stor	grad	blir	innfridd,	og	det	er	liten	forskjell	
mellom	FTF	og	VK.	Dette	bekrefter	at	det	er	et	stort	ønske	om	temaer	knytta	til	det	å	
leve	med	en	diagnose.	Tjenestemottakerne	fremhever	at	det	viktigste	temaet	for	møtet	
er	diagnoseinformasjon,	men	flere	gir	uttrykk	for	tilfredshet	med	at	Frambu	har	vært	
lydhøre	for	temaer	som	er	spesielt	viktig	for	det	lokale	fagmiljøet.	Frambu	sin	evne	til	å	
ta	utgangspunkt	i	brukerens	funksjonsevne	og	behov	er	noe	som	øker	nytteverdien.	
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Frambuleir	
For	tredje	året	er	det	gjennomført	deltakerevaluering	på	leirene.	Det	ble	brukt	
mentometerknapper,	som	deltakerne	bruker	til	å	velge	svaralternativ.	Deltakerne	
gjennomfører	dette	gruppevis	i	Ramstadslottet,	og	de	som	trenger	bistand,	har	en	
hjelper	ved	siden	av	seg.	
	
Her	vises	samleresultat	fra	leir	1,	2	og	3	
	

	
Figur	10.	

Det	er	129	som	har	svart.	47	er	på	leir	for	første	gang	og	88	har	deltatt	tidligere.	
	

	
Figur	11.		

Leirene	har	mange	aktiviteter.	Til	evaluering	ble	det	valgt	aktiviteter	som	alle	leirene	
gjennomførte.	Spørsmålet	er	«Hvor	godt	likte	du	aktiviteten?»	Det	er	tre	
svaralternativer:	Godt,	sånn	passe	og	dårlig.	
	
«Gruppas	dag»	er	en	aktivitet	hvor	gruppene	selv	bestemmer	hva	de	vil	gjøre,	for	
eksempel	å	gå	på	kino,	dra	på	tur,	e.l.	Leirene	er	organisert	i	faste	grupper	med	8-10	
deltakere.			
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«Sletta»	er	ulike	aktiviteter	på	sletta	på	Frambu.		«Lage	show»	er	den	dagen	gruppa	har	
ansvaret	for	kveldsunderholdningen	i	Ramstadslottet.	
	

	
Figur	12	

	

	
Figur	13	

Hvor	godt	liker	du	deg	på	leir	er	det	generelle	inntrykket	deltakeren	har.	
	

	
Figur	14	

	
Vurdering:	
Evalueringene	bekrefter	inntrykket	av	at	leir	er	svært	populært,	og	at	det	er	organisert	
på	en	god	måte.	Vi	vurderer	at	77%	som	er	fornøyd	med	gruppa	si	er	en	viktig	indikator	
på	dette.	
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ÅRSRAPPORT 2019 FOR VERNE- OG MILJØARBEIDET 

ved 
Stiftelsen Frambu  

 
1) ORGANISERING 
 

a) AMUs sammensetning: 
 
Oppnevnt av ledelsen: 

§ Cato Helgesen  (AMUs leder i 2019) 
§ Geir Andreassen  
§ Karsten Barton 
§ 1. vara for lederrepr.: Simen Stokke 
§ 2. vara for lederrepr.: Kristian Kristoffersen 

Ansatterepresentanter: 
§ Kaja Giltvedt     vara: Lisen J. Mohr 
§ Wenche Svarthol    vara: Victoria Ludvigsen 
§ Åse Mette Jamtli     vara: Anne Merete Holm 

 
Møte og talerett: 
Stamina Helse Bedriftshelsetjeneste v/ Gry Iselin Badivuku  
 
Fast referent: Geir Andreassen 
 

b) Verneombud:  
§ Kaja Giltvedt,  Hovedverneombud og verneombud for 

Fagavdelingen og Innovasjonsavdelingen.   vara: Lisen J, Mohr 
§ Wenche Svarthol, verneombud i administrasjonsavdelingen 

      vara: Victoria Ludvigsen 
§ Åse Mette Jamtli, Verneombud i avd. Interne Tjenester inklusive 

svømmehallen.     vara: Anne Merete Holm 
 

c)    HMS-systemansvarlig: 
Geir Andreassen, leder av økonomi- og administrasjonsavdelingen fungerer 
som HMS-ansvarlig på systemnivå. (HMS-koordinator)  

 
d) Verne- og helsepersonale: 

Stamina Helse 
 Bedriftshelsetjeneste, Ullevål-kontoret 
Bedriftshelsetjenestens team overfor Stiftelsen Frambu 

§ Gry Iselin Badivuku, rådgiver, kontaktperson og AMU-representant  
Stamina Helse BHT utarbeider egen årsrapport 2019 for sitt arbeid i Stiftelsen 
Frambu hvor alle rådgivere er nevnt. 
 
 

2) MØTEVIRKSOMHET I 2019 
AMU har i 2019 hatt 4 møter og behandlet til sammen 40 saker. 
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AMU har bl.a. behandlet årsrapporter og utarbeidet/fulgt opp handlingsplan 2019, 
organisert vernerunder, behandlet sykefraværsstatistikk og skademeldinger, fulgt opp 
mindre byggesaker, samt en rekke saker av mer velferdsmessig karakter.   
 
 

3) SYKEFRAVÆR, YRKESSKADE, ARBEIDSULYKKER M.V. 
 

Sykefraværet i Stiftelsen Frambu har i 2019 vært 6,0 % totalt, fordelt på 6,6 % for 
kvinner og 4,7 % for menn.  Dette er en nedgang fra 2018 på 0,6 %, men er fortsatt 
betydelig høyere enn årene 2014-2016.  
Men da var også fraværsprosentene historisk lave, spesielt 2014 med totalt 3,3 %. 
2019 sykefravær tar både AMU og ledelsen til orientering. Det er intet som tyder på at 
noe fravær er arbeidsrelatert. Egenmeldt korttidsfravær er 1,1 %, samme som tidligere 
år.  
Langtidsfraværet i 2019 er gått ned til 4,3 % over 16 dager, hvorav 3,7 % er over 8 
uker. 
To personer har i 2019 gått helt over til over på uførepensjon. En langtidssykemeldt 
medarbeider er fortsatt 100 % sykemeldt. Alle øvrige langtidssykemeldte har i 2019 
kommet tilbake i full eller gradert stilling. 
 
En medarbeider er ved dette årsskiftet 100 % på AAP.   
Tre medarbeidere har gått over i alderspensjon fra aktiv stilling. 
 
Det er hverken i 2019 eller 2018 registrert yrkesskader til Trygdeetaten i.h.h. lov om 
Yrkesskader.  
 
Når det gjelder oppfølging av skader og bearbeiding av psykiske belastninger er det 
blitt avklart at dette ivaretas gjennom de generelle rutiner som gjelder i linjeledelsen 
og innen avdelingene for slik oppfølging. Kollegastøtte-ordningen er et supplement. 
 
Verneombudene har medlemskap i ”Senter for God HMS AS”. 
 
Det har i 2019 vært en total turnover på ca. 12 %, av dette er 3 lærlingeplasser og 5 
gått over til ulike former for pensjon. 
Turnover i faste stillinger har vært ca. 5 %. 
Det har vært en samme antall medarbeidere i 2019, (hensyntatt at et prosjekt med 4 
medarbeidere ble avsluttet 31.12.18.) 
Antall årsverk er økt med 1,2. 
Pr. 31.12.19 var det 82 ansatte utførende 74,1 årsverk. Det var 59 på heltid og 26 på 
deltid. Det var 58 kvinner og 27 menn ansatt. Det er en vakante stilling ved årsskiftet 
som vil bli besatt i 2019. 
 

4) LOVPÅLAGTE SAKER i.h.h. ARBEIDSMILJØLOVEN 
. 

• Det har i 2019 blitt gjennomført fysiske vernerunder etter behov i egen regi og ved 
arbeidsplasskartlegging ved Stamina BHT. 

• Sykefravær og skademeldinger er blitt fremlagt og drøftet, uten at det har vært 
nødvendig med særskilte tiltak ut over det som er normale rutiner 
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• AMU har fått hatt bygge- og anskaffelsesprosjekter som fast orienteringssak.  
Orientering om forskjellige prosesser for Frambus organisering og drift er gitt på 
en god måte, bl.a. på regelmessige allmøter og tillitsvalgsmøter. 

 
Det har i 2019 ikke vært andre spesielle saker etter AML § 24 forelagt AMU. 

 
 

I SAMARBEIDE MED STAMINA HELSE BHT  
• Avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester med Stamina Helse, som er løpende  

med avd. Ullevål fra 1.9.18. Avtalen løper inntil den blir sagt opp og har hatt en 
fast tidskonto på 50 timer årlig med tilleggsfakturering for leveranser ut over dette. 

• I 2019 har Frambu benyttet 15 timer mot 51 i 2018.  
• I tillegg har Stamina ved Census vært benyttet i 7 timer til organisasjonsutvikling.. 
• BHT har deltatt i AMU-møtene og for øvrig hatt løpende kontakt med 

verneombud og HMS-ansvarlig. 
• I de fraværssaker hvor det har vært behov har avdelingsleder kontaktet BHT og 

støttesamtaler og konsultasjoner er gitt 
• BHT har bistått i kartlegging i og gitt innspill til sykefraværsoppfølging. 
• BHT har foretatt arbeidsplasskartlegging der det har vært behov. 
• Ca 45 medarbeidere benyttet seg av influensavaksine betalt av arbeidsgiver, de 

fleste utført av BHT på arbeidsplassen.  Som utløste bruk av 9,5 timer ut over 
avtalt tidskonto. 

• Ytterligere informasjon fremgår av Stamina Helses egen årsrapport. 
 
 
5) ANDRE SAKER BEHANDLET I VIRKSOMHETEN 
 

A) HMS-RELATERTE SAKER I REGI AV LEDERGRUPPEN 
 

• HMS-rapport 2018 og HMS-plan 2019 er behandlet og hatt fortløpende oppfølging. 
• Sykefravær følges fortløpende opp; og selv om sykefraværet ikke er redusert så mye 

som ønskelig er det intet som tyder på at noe er arbeidsrelatert.  Korttidsfraværet er 
fortsatt lavt. Det samarbeides i alle tilfeller om tilrettelegging og oppnå gradert 
sykemelding. To medarbeidere har sluttet og gått over på 100 % uførepensjon i 2019.  

• Det er inngått arbeidsavtale med en medarbeider innenfor ordningen «Helt Med». 
• Stiftelsen Frambu har som alle bedrifter en IA-avtale fra 2019.   

• Frambu viderefører sine målsetninger om et mer inkluderende arbeidsliv på 
bl.a. områdene sykefraværsoppfølging og redusert frafall fra arbeidslivet.  

• 8 egenmeldingsdager er videreført. 
• Kurs i hjerte- og lungeredning som bruk av hjertestarter er gjennomført. Alle i 

nøkkelfunksjoner ved beredskapen vår deltok. 
• Simployer er etablert med sertifikat som gir direkte elektronisk kommunikasjon med 

så vel NAV som lege når det gjelder sykefraværet. 
• Kvalitets- og rutinehåndboka i Simployer har fått ny struktur. 
• Arbeidsgruppe for revisjon av alarm- og beredskapsrutiner er i arbeid. 
• Arbeidsmiljøundersøkelse er ikke gjennomført i 2019. men planlegges i 2020. 
• Det har vært avholdt et partssammensatt møte med deltakelse av organisasjoner fra 

både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. 
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• Ledergruppen evaluerte sin møteform på samling i mai, med enighet om å videreføre 
denne med noen små endringer for å effektivisere møtene til 1 ½ time. 

• Ny organisering av resepsjonen og konsulenter. 
• Utvidet retten til trening i arbeidstiden. 
• Tre personer har gjennomført videreutdanning i prosjektledelse. 
• Planlagt et internt utviklingsprogram sammen med Virke for medarbeidere i 

prosjektlederfunksjoner og andre faglige lederverv. 
• Funksjonen for medisinsk personell under leir har blitt gjennomgått og revidert m.h.t. 

ansvar og oppgaver nedfelt i en ny instruks og veileder. 
• IKT-kompetansen blant ansatte er kartlagt. 
• Samordning av sjeldensentrene i Norge ble operativ i NKSD fra 1.1.14., Frambu har 

også i 2019 arbeidet konstruktivt for å ivareta sin faglige posisjon og andre interesser. 
• Engangsgodtgjørelser, avtalt i lønnsforhandlinger 2013/2014 ble ikke utbetalt i 2017 

da det ikke forelå søknader. Men kr 50.000 er avsatt regnskapsmessig for søknader i 
både i 2019 og 2018 

• Medarbeidersamtaler er gjennomført. 
 

B) VELFERDSSAKER 
 
Det har i 2019 skjedd følgende innen velferdsområdet: 
• Bedriftsidrettslaget og andre har bl.a. organisert og gjennomført: 

o Tirsdagstrim og sjakk. 
o Deltakelse i Birkebeinerrennet og lagt til rette for Holmenkollmarsjen, 

Sentrumsløpet og  Oslo Maraton. 
o Kajas Pokalløp 
o Sommerfest 
o Årsfest 
o Juletrefest 
o Årets julegave.   

• AMU har for øvrig bidratt til følgende: 
o Innstilt kandidat til Ester Sanengens pris, (for utdeling under julelunsjen.)  
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C) ”BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 

TIL	PUNKT	4,”	BYGGESAKER”-	TEKNISKE	SAKER	
Fortløpende og særskilte tiltak over drift: 

a) Det er gjennomført en brannøvelse for hele organisasjonen.,  
b)  I tillegg særskilte branninformasjon forut for helseleirene. 
c) Kjøre informasjon om brannvernrutiner for nyansatte. (Fortløpende.) 
d) Skiftet ut resterende ca. 7 vinduer av tidligere tidligere innkjøp. 
e) Skiftet ut 6 vinduer og 3 dørfelt, (terassedører), i barnehage-skolebygget. 
f) Montert opp fendere i hovedhall og korridorer i internatfløyen. (Wall Guard) 
g) Gjennomført så vel vårdugnad som høstdugnad under veiledning av 

vedlikeholdsseksjonen. Tynnet ut skog. 
h) Vasket fasader i skolebygget. 
i) Fullført tetting av tidligere vindusutskifting i internatfløyen. 
j) Diverse oppgradering av elektriske installasjoner på bakgrunn av internkontrollen. 

Fortløpende utskifting til LED i områder hvor enkeltarmaturer er gått i stykker. 
k) Ny takbelysning i Ramstadslottet er innkjøpt. Monteres i januar 2020. 
l) Byttet ut slangeskap, 15 stk. 
m) Nytt toalett på baderom for funksjonshemmede i internatkorridoren. 
n) Kjøpt inn branndetektorer med lyd og lysfunksjon inne på rommene i internatfløyen.  

Monteres opp i januar 2020. Gamle detektorer beholdes som et reservelager for 
fremtidig utskifting når behov oppstår i øvrige sløyfer.  

o) Delt alarm- og klokkefunksjonen etter to hoved-brannsoner, for delvis melding i bare 
den ene sonen på dagtid. 

p) Nytt toalett på baderom for funksjonshemmede i internatkorridoren. Reparere øvrige 
samt andre hjelpemidler for fysisk funksjonshemmede etter behov. Antallet el-senger 
reduserer med 5 og erstattes med ordinære senger. 

q) Nye madrasser. 
r) Bygd overbygg på rampen. 
s) Anskaffet papirpresse.  Hentes på pall.  Papircontainer opphørt. 
t) Diverse supplering av kontormøbler o.a. etter vernerunder. 
u) Bytting med opprusting av lyd- og videostudioene. 
v) Nye kompressorer og kondensatorer på tre kjølerom og ett fryserom er montert.  Alle 

med godkjent kjølemedium. 
w) Diverse oppussing av kjølerom og tilliggende lagerrom for kjøkkenet i kjelleren. 

Inklusive nye hylleinnredninger. 
x) Tilsyn og måltaking av råvann, drikkevann og bassengvann. Utvidet måltaking i 

samråd med Mattilsynet. 
y) Montert ny pumpe på brannvann.  
z) Rengjort høydebasseng på vanninntaket. 
æ) Engasjert VVS-konsulent for kartlegging og status på røropplegg, kraner ,.v. 
ø) Ny bom er montert. (Innkjøpt i 2019.)  App.løsning for åpning når den er stengt. 
å) Etablert el-lade anlegg, 8 på bortre parkeringsplass, 4 i garasje, med elektronisk 

betalingssystem innført i 2020.. 
aa) Oppmerking av parkeringsplasser. 
bb) Påbegynt utvendig trapp på grunn ved Nordre Fløy. 
cc) Nytt rekkverk på sti ned fra administrasjonsbygget. 
dd) 3 nye husker på uteområdene er anskaffet/utskiftet. 
ee) Ny takktetting av utleiebolig Sandbakkveien 12. 
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ARBEIDET MED MULIGHETSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN 3-5 ÅR: 

• Arkitekt hos Sweco har fått tre mindre oppdrag, og gitt skisser og kostnadsoverslag: 
o Bygge på eksisterende ubrukt terrasse utenfor svømmehallen for å få badstue, 

boblebad og et relax-areal m.m. 
o Et påbygg i to etasjer som i nordre del av atriet som gir en gymsal på ca. 345 

m2 i nedgravd sokkeletasje samt en sal på ca. 176 m2 ved hovedhallen.   
Totalrenovering av atriet inngår i prosjektet. 

o Skissere takkonstruksjoner som skjuler ventilasjonsbyggene på nordsiden av 
hovedinngangen. 

• De to første prosjektene vil en forsøke å lansere mot eksterne støttespillere for ekstern 
finansiering. (Gavemidler) 

 

IT-relaterte 
a) Videreutvikle IT-strategien på Frambu, informasjonssikkerhet samt GDPR. 
b) Det skjer en fortløpende utskifting og supplering av datautstyr; maskiner, skjermer, 

printere mv., samt oppdatering av programvare.  Status i begynnelsen av 2019 er god. 
c) Nytt streamingsutstyr. (Norsk Helsenett legger ned nåværende ordning.). I forbindelse 

med at Norsk Helsenett legger ned sin streamingtjeneste er det investert i utstyr som 
muliggjør egen studioproduksjon med streaming på et langt høyere kvalitetsnivå. 
Streaminingutstyret har også blitt benyttet utenfor Frambu til å live-streame 
produksjoner med fjernsynskvalitet fra blant annet Arendalsuka 

d) Oppgradering i Ramstadslottet med nytt podium belysning og nytt oppsett av 
eksisterende kameraer. (Gir mulighet for mer «levende» bilder på video o.a.).  

e) Studio og Knurra har byttet plass. Studioet er oppgradert både bygningsmessig og 
utstyrsmessig. Kan strykes 

f) Oppgradering av AV-utstyr i Skjelbreia/Vangen etter oppussing. Utsatt 
g) Nytt videoutstyr i Skjelbreia/Vangen med streamingmuligheter vurderes. Ikke vurdert 

som behov. Kan vurderes igjen dersom behov for en forelesningssal med 
streamingmulighet men mindre størrelse enn Ramstadslottet fremmes 

h) Delta teknisk under videokonferanser og opprettholde driftsstabiliteten. 
i) IKT-konsulent er Frambus Personvernombud. 
j) Det etableres programmer og rutiner for å tilfredsstille ny Personvernlovning. Nye 

rutiner er utarbeidet og tatt i bruk for å tilfredsstille kravene i ny lov om personvern. 
Noe arbeid gjenstår, endringer og oppdatering av rutiner vurderes fortløpende. 

k) Delta teknisk ved vurdering av ny teknologi innen Frambus web- og inntrenettsystem, 
og eventuelt andre IT-løsninger på det faglige området. 

• Opplæring og innføring av Sharepoint, (Dokumentsamhandlingssystem 
anskaffet i 2017) 

• Innføring av workplace som Frambu sitt nye intranett. Eksisterende intranett er 
lagt ned. 

• Planprosess og kontraktsinngåelse av nytt nettsted.  Levert ultimo19?  
• IKT er i ferd med å implementere ny påmeldingsløsning for fagkurs. 
• Innledende vurderinger av erstatning av Soma Pasientbehandlingssystem. 

2021. Det vurderes om pasientsystem skal erstattes av noe som er mer tilpasset 
en digital tidsalder. Systemet må ha mulighet for digital kommunikasjon av 
sensitive opplysninger med brukere. 
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l) Det jobbes kontinuerlig for å forbedre implementasjon og rutiner rundt Sharepoint i 
organisasjonen 

m) Det jobbes med utarbeidelse av elektroniske interaktive bruksanvisninger for alle 
systemer der dette ansees som et godt tiltak 

n) Erstatning av brosjyrer til en elektronisk løsning med skjermer er i gang. 
 
 

Frambu, 05.03. 2020 
Geir Andreassen, HMS-ansvarlig 



 1 

 

05.03. 2020 

HANDLINGSPLAN 2020 FOR HMS-OMRÅDET OG AMU 
Stiftelsen Frambu planlegger i 2020 å gjennomføre følgende tiltak som angår HMS-området 
og AMU’s saksområde: 

1. I SAMARBEIDE MED 
STAMINAHELSEBEDRIFTSHELSETJENESTE. 

a) Årlig samarbeidsmøte 2020 
b) Løpende avtale med en tidskonto på 40 timer fast fakturert. Ytelser ut over dette 

tilleggsfaktureres.  
c) BHT deltar på AMU-møter 
d) Konferere med og evt. å engasjere kontaktperson eller annen fagperson i enkeltsaker 

under oppfølging. (Etter behov i vanskelige saker, vurdert av avdelingslederen, 
eventuelt verneombudet. Gjelder så vel støttesamtaler av forebyggende karakter eller 
når en fraværssak er oppstått. Inntil 5 timer pr. sak,) 

e) Delta i dialogmøter. 
f) Bruk av Stamina Helse BHT etter behov ved uførhet/yrkesskade og for øvrig i 

Frambus IA-arbeid. 
g) Bistå ved kriser, konflikter og lignende ved behov. 
h) BHT tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for aktuelle medarbeidere. (Også andre 

kurstilbydere vurderes.)  
i) Tilby arbeidsmiljøundersøkelse 
j) Tilby influensavaksine. 
k) Tilby førstehjelpskurs inklusive hjertestarter. 
l) Tilby inneklimamålinger, 
m) Gjennomføre arbeidsplassbesøk og ergonomisk veiledning etter behov/ønske.  

2. LOVPÅLAGTE SAKER I AMU I.H.H. AML 
a) Gjennomføre vernerunder 
b) Behandling i AMU av saker vedr. større byggeprosjekter. 
c) Følge opp sykefravær, yrkesskader, arbeidsulykker mv. 

3. VELFERDSSAKER. 
a) Behandle saker vedr.” mor og barn-statuetten” mv. etter som de dukker opp. 
b) Innstille til Frambus prisutdelinger. 
c) Følge opp øvrige saker til beste for Frambuansattes trivsel og helse bl.a. gjennom 

bedriftsidrettslaget. 

4. ” BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 
• AMU skal behandle og godkjenne saker som skal til offentlig byggesaksbehandling. 

Skjer normalt ved erklæring ved hovedverneombudet.  
• Det er en tradisjon for AMU på Frambu å få seg fremlagt en punktmessig oversikt på 

planlagte enkelttiltak i regi av vedlikeholdsseksjonen og IKT. Punktene er satt opp 
med utgangspunkt i at de er relatert til begrepet HMS i videste forstand, og er ment 
mer som en bevisstgjøring om denne HMS-relasjonen. 
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• Med hensyn til enkeltsaker under dette punkt, se vedlegg, ”Byggesaker”-tekniske 
saker. 

5. HMS-SAKER I LEDERGRUPPEN 
a) Behandle og følge opp HMS-årsrapport 2019 og HMS-plan 2020. 
b) Sørge for at alle medarbeidere er kjent med rutiner for håndtering av konflikter, og for 

varling og oppfølging av trakassering. 
c) IA-arbeidet 2020.  

• Delta på kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter. 
• Fastsette og implementere delmål 2020 om et mer inkluderende arbeidsliv, 

samkjørt med HMS-planen. 
d) Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse i 2020. 
e) Følge opp sykefraværsstatistikk og rutiner for oppfølging av sykefravær 
f) Gjennomføre medarbeidersamtaler.  
g) Funksjonene for medisinsk personell på leir er drøftet videre og nedfelt i en bearbeidet 

rutine og retningslinjer.  Dette utløser krav om 3 medisinske medarbeider til hver leir. 
h) Arbeidsgruppe nedsatt som skal beskrive hvilke tjenstlige behov Frambus fagpersoner 

har for å dele kunnskap internt om personer som får tjenester fra oss.  
i) Et nytt lønnspolitisk dokument er i prosess i så vel ledergruppen som i 

tillitsvalgtmøter.  Forventes vedtatt før sommeren. 
j) Ivareta Frambus interesser og posisjon i NKSD. 
k) Behandle og videreutvikle Frambus livsfaseorienterte personalpolitikk 
l) Følgende prosjekter innen anskaffelser behandles: 

• Det er avsatt 1,0 mill.kr. til et digitaliseringsprosjekt, hvorav kr 700.000 er 
ubrukt.. 

• Det er avsatt 1,0 mill.kr. til et nytt «Soma» eller tilsvarende. 
• Det er avsatt kr 400.000 til samarbeid, bl.a. innen forskning og utvikling. 
• Diverse vedlikeholds- og IKT-prosjekter. 
• Disponering av gavemidler og minnegaver. 
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VEDLEGG TIL HANDLINGSPLAN 2020 FOR HMS-
ARBEIDET PÅ FRAMBU 

TIL PUNKT 4,” BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 

Fortløpende og særskilte tiltak over drift: 
a) Gjennomføre minst 2 brannøvelser for hele organisasjonen, pluss særskilt 

branninformasjon til nyansatte. Herunder å avholde praktisk brannslukning i 
samarbeid med brannvesenet.  I tillegg særskilte branninformasjon forut for 
helseleirene. 

b) Kjøre informasjon om brannvernrutiner for nyansatte. (Fortløpende.) 
c) Ferdigstille og implementere elektronisk branndokumentasjon.  
d) Fortløpende avtale med H.Fjeldstad AS om brøyting og strøing. 
e) Innført betalingssystem på ladestasjonene. 
f) Nye gatelysarmaturer ved bortre parkeringsplass og inn veien. 
g) Oppgradere siste 12 baderom (av 24) med nye toaletter.. 
h) Skifte ut vinduer i skolebygget. 
i) Skifte ut siste fem eldre vinduer i hovedhallen. 
j) Vegg Nordre Fløy og gymsal opprustes med ny isolasjon, plater og vinduer. 
k) Oppussing av søppelrom og nærliggende lagerrom for kjøkken. 
l) Ny kompressor og fordamper i søppelrom. 
m) Montere ny takbelysning og takplater i Ramstadslottet.  (Armaturer innkjøpt i 2019.) 
n) Montere nye branndetektorer med lyd og lysfunksjon i internatrommene, innkjøpt i 

2019. 
o) Merke trapper, dører o.a. for bedre funksjon for synshemmede. 
p) Nytt hurtignedkjølingsskap. 
q) Skifte ut dobbel slagdørsautomatikk i skolebygget. 
r) Oppussing av Skjelbreia/Vangen. 
s) Utrede åpning av Stua med vindusåpninger og utvendig terrasse i strekkmetall. 
t) Innvendig oppussing av Stua med ny serveringsløsning. 
u) Ferdigstille utvendig trapp utenfor Nordre Fløy. 
v) Gjennomføring av så vel vårdugnad som høstdugnad under veiledning av 

vedlikeholdsseksjonen. 
w) Bygge skur over brønn for varmepumpekoblinger på sletta. 
x) Diverse oppgradering av elektriske installasjoner på bakgrunn av internkontrollen. 

Fortløpende utskifting til LED i områder hvor enkeltarmaturer er gått i stykker. 
y) Vurdere å lage store vindusåpninger i Stua.  Ny terrasse i strekkmetall?  Utløser 

oppussing av hele stua om det skal gjennomføres. 
z) Service på el.senger og evt. reparere øvrige samt andre hjelpemidler for fysisk 

funksjonshemmede etter behov.  Fortsatt 3 el.senger i reduksjon når de går i stykker.  
Erstattes med ordinære senger. 

æ) Diverse supplering av kontormøbler o.a. etter vernerunder. 
ø) Male trappoppgangen i skolebygget. 
å) Male evt. Skifte utvendig trepanel i skolebygget. 
aa) Oppgraderinger på Frambutun; kjøkkeninnredninger, oppvaskmaskin, inngangsparti 

og vaskerom. 
bb) Nytt strømskap i Sandbakkveien 14. 
cc) Oppussing av Skjåkstua. 
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dd) Tilsyn og måltaking av råvann, drikkevann og bassengvann. Utvidet måltaking i 
samråd med Mattilsynet. 

ee) Utrede framtidig utskifting av heisene. 
ff) Utrede status på svømmehallen. 

 
ARBEIDET MED MULIGHETSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN 3-5 ÅR: 

• Arkitekt hos Sweco har fått tre mindre oppdrag, og gitt skisser og kostnadsoverslag: 
o Bygge på eksisterende ubrukt terrasse utenfor svømmehallen for å få badstue, 

boblebad og et relax-areal m.m. 
o Et påbygg i to etasjer som i nordre del av atriet som gir en gymsal på ca. 345 

m2 i nedgravd sokkeletasje samt en sal på ca. 176 m2 ved hovedhallen.   
Totalrenovering av atriet inngår i prosjektet. 

o Skissere takkonstruksjoner som skjuler ventilasjonsbyggene på nordsiden av 
hovedinngangen. 

• De to første prosjektene vil en forsøke å lansere mot eksterne støttespillere for ekstern 
finansiering. (Gavemidler) 

• Interiørarkitekt er engasjert for å bistå med innvendige tiltak. 
o Videre bistand etter de planer vi gjør i egen regi. 

IT-relaterte  
a) Videreutvikle IT-strategien på Frambu, informasjonssikkerhet samt GDPR. 
b) Det skjer en fortløpende utskifting og supplering av datautstyr; maskiner, skjermer, 

printere mv., samt oppdatering av programvare.  Status i begynnelsen av 2020 er god. 
c) Installere ny brannmur 
d) Oppgradering i Ramstadslottet med installasjon av ny takbelysning, podiumlys og 

kamera. 
e) Delta teknisk ved vurdering av ny teknologi innen Frambus web- og inntrenettsystem, 

og eventuelt andre IT-løsninger på det faglige området. 
• Opplæring og innføring av Sharepoint 
• Det er satt i gang arbeid med digitalisering av påmelding til brukerkurs. 
• Innledende vurderinger av erstatning av Soma Pasientbehandlingssystem. 

2021. Det vurderes om pasientsystem skal erstattes av noe som er mer tilpasset 
en digital tidsalder. Systemet må ha mulighet for digital kommunikasjon av 
sensitive opplysninger med brukere. 

 
f) Det jobbes kontinuerlig for å forbedre implementasjon og rutiner rundt Sharepoint i 

organisasjonen 
g) Det jobbes med utarbeidelse av elektroniske interaktive bruksanvisninger for alle 

systemer der dette ansees som et godt tiltak 
h) Brosjyrene skal erstattes av en elektronisk løsning med skjermer i gang. 

 
 
 
Frambu, 05.03.2020 
Geir Andreassen 
HMS-koordinator  
HMS-systemansvarlig 
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