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SØR-TROMS
HMS-TJENESTE

HMS Årsrapport2012
KVÆFJORD KOMMUNE
V personalkonsulent
Kopi til hovedverneornbudet
Dere har gjennom medlemskap avtale om bistand fra Sør-Troms HMS-Tjeneste.
Arsrapporten er en oppsummering av de tjenester som vi har bistått dere med i 2012.
Eventuelle kartlegginger som er utført, er løpende dokumentert i egne rapporter. Individuelle
konsultasjoner er journalført i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
HANDLINGSPLAN
Den 020212 ble det gjennomført møte med bedriften der det ble satt opp handlingsplan for perioden
2012.
HELSEOVERVAKING
Rutinemessig helseovervåking av arbeidstakere som eksponeres for faktorer som kan representere
en helserisiko. Det er gjennomført 0 målrettede helsekontroller i 2012
Røykdykkeme i brannvesenet var planlagt til bedriftslege i 2012, men dette ble utsatt til 2013
Målrettet helsekontroll av ansatte i teknisk avd ble utført i 2010 —neste i 2013
Målrettet helsekontroll av ansatte på kjøkken på sykehjemmet ble utført i 2010 —neste i 2013
ARBEIDSMEDISIN
Det har vært åpent tilbud til ansatte om konsultasjon hos bedriftslege, bedriftssykepleier,
bedriftsfysioterapeut, bedriftsjordmor ved arbeidsrelaterte helseplager.
Det er registrert 8 legekonsultasjoner og andre konsultasjoner (vaksiner og biodprøver)
Vi har gitt rådgivning til 5 gravide i helse-sosial.
ERGONOMI OG TILRETTELEGGING
Vi har gitt rådgivning ang valg av møbler til ny barnehage
Vi har gitt ergonomisk veiledning til ansatte i helse-sosial og i kultur-oppvekst og i teknisk avd /
renholderne.
DELTAKELSE I MØTER OG UTVALG
(dialogmøter, tilsynsbesøk, amu, hms møter, ia møter, personalmøter)
Vi har deltatt i 2 AMU møter —i februar og i september, meldte avbud i desember
Vi har deltatt i 6 dialogmøter / sykefraværsmøter
Vi har deltatt på seminar om sykefravær i februar -12, sammen med IA rådgiver
HMS-RÅDGIVNING
(IK, VR) KURS OG OPPLÆRING
Vi har hatt følgende kurstilbud:
GRUNNKURS HMS
TANKETRENING
HMS FOR LEDERE

LIVSSTIL
FØRSTEHJELP
VERNEOMBUDETS DAG

Be riften har ha deltake se å disse kursene:
- HMS Grunnkurs i april -12 : Siw E Hansen, Lisa Nilsen, Stig Holte, Camilla Williamsen, Gudbrand
Guldbrandsen, Knut Nilsen
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- Tanketrening i desember -12 : 41 deltakere
2 deltakere
- Livsstilkurs høsten -12
Vi har hatt intern undervisning til ansatte i teknisk etat :
- Biologiske faktorer - i februar -12, etter pålegg fra Arbeidstilsynet.
- i desember -12 ( her deltok også ansatte fra Kvæfjord eiendom)
- Asbest
YRKESHYGIENISKE TJENESTER (støy, støv, lys, inneklima etc.)
Vi har utført støyrnålinger på lastebil i teknisk etat, rapport 240912
Vi har utført inneklima- og støyvurderinger på legekontor og på Rådhuset og i boliger og i VAF
- Rapporter 130612 og 220612.
ARBEIDSMILJØ OG TRIVSEL
(psykososialt, forumspill,qps,)
Vi har bistått ved arbeidsmiljørelaterte utfordringer.
INFORMASJONSBREV
Det er sendt ut 3 informasjonsbrev for oppslag i bedriften om interne forhold hos oss og aktuelle
HMS-saker. Dette for at ansatte skal få noen gode råd, bli kjent med hvem vi er og hva vi kan bidra
med.

ANNET

Det bes om at verneombudet i din bedrift får kopi av denne årsrapporten.

Harstad, 28. januar 2013

Ragnhild Haukebø
Kontaktperson
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