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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
HMS i Sykehuset Østfold  
 
Utvikling i prioriterte HMS målindikatorer 
Utviklingen for prioriterte målindikatorer følges nøye: 1) sykefravær, 2) påførte voldsskader på 
ansatte, 3) ytre miljø og 4) antall enheter med HMS handlingsplan med mål og tiltak. Utviklingen 
analyseres på foretaksnivå med rapport til arbeidsmiljøutvalget i utvalgets 8 møter. Kvartalsvis 
skjer analysen på avdelingsnivå. 

  Sykefravær i % på foretaksnivå 
Mål 31.12.2018: reduksjon til 6,5 % totalt 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 8,7 7,7 8,2 8,4 7,5 7,5 
Korttid < 16 d - 2,1 2,3 2,2 2,0 2,1 
Langtid >16 d - 5,6 5,9 6,2 5,5 5,4 
 
Kommentar sykefravær 
SØs mål for 2016 er 7,5 %, for 2017 7,0 % og for 2018 6,5 % hvilket betyr ca. 50 flere personer på 
jobb med økonomiske og kvalitative gevinster. Jf. sak 27-16 til styret 23.05.2016 økte sykefraværet 
fra desember til februar 2016 til 9,1 %, med en positiv utvikling for mars-april ned til ca. 8 % (kilde: 
GAT). Det pågår eller planlegges iverksatt nærværsprosjekter i utvalgte enheter. 
Arbeidsmiljøutvalget vedtok 26.04.2016 følgende i sak 23-16: 

«For indikatoren sykefravær skal analyse og tiltak dokumenteres for enheter som over tid har 
et sykefravær på opp mot 8 % eller mer.  
De enkelte staber på HMS-området bes opptre proaktivt med bistand overfor enheter i klinisk 
drift og staber, og dermed ta medansvar for SØs måloppnåelse på HMS-området.» 

 
Påførte voldsskader på ansatte i SØ, 2010-2015 

Mål: null påførte voldsskader på ansatte. Kilde: Synergi 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Påførte voldsskader 
Kategorier: Bitt, spytting, 
bruk av gjenstand, 
lugging/slag/spark/kloring, 
strupe/kvelertak, annet 

49 107 83 96 68 81 

 
Påførte voldsskader på ansatte i SØ - pr kvartal 2014-2016 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
2014 20 11 15 22 
2015 21 10 32 35 
2016 12 28 (april og mai) - - 

 
Kommentar påførte voldsskader på ansatte 
Det er en økning i registrerte voldsskader de første 5 måneder. På somatisk område er det 
registrert 2 hendelser i 2016, de øvrige er registrert innen Klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling. Tiltak: 

- Aktuelle enheter anbefales å gjennomføre risikovurderinger med forebyggende tiltak.  

 
 



    

Sykehuset Østfold    Side 2 av 3 

  Vår dato 
13.06.2016 

 

 
- Alle enheter tilbys fra 2016 opplæring i forebygging og håndtering av trusler og vold mot 

ansatte.  
- Det er avtalt periodisk analyse av utviklingen i dialog med avdelingssjef for Psykiatrisk 

avdeling og voksenhabilitering som har ca. 80 % av registrerte hendelser. Vernetjenesten 
involveres.  

- Det er en betydelig underrapportering av hendelser. Muligheten for å forenkle metode for 
registrering av hendelser vurderes for å få et reelt bilde av antall hendelser. 

 
 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 2. juni 2016 
 
Søknader om samhandlingsmidler april 2016 
Sykehuset Østfold (SØ) mottar samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst (HSØ) som skal benyttes til 
gode samhandlingstiltak, etter gitte kriterier. SØ har gjennom ADMS besluttet å lyse ut disse 
midlene med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.  
 
1. ADMS har behandlet søknader om samhandlingsmidler april 2016, i henhold til retningslinje og 

intensjon for tildeling av samhandlingsmidler med følgende resultat:  
 

a. SØ/DPSF-Fredrikstad/Hvaler (pasienter med alvorlig psykisk lidelse)  
Behandling: Ut fra søknaden kan en ikke se at det ligger inne noe egenfinansiering av dette 
tiltaket. Det forslås derfor at det bevilges 50 000 til studiebesøk og 350 000 til koordinatorstilling. 
Rus og psykisk helse er et av de prioriterte områdene ihht årets tildeling av samhandlingsmidler fra 
HSØ.  
 

b. SØ-Fredrikstad (sårpasienter) 
Behandling: I utgangspunktet skal kommunen dekke vikarutgifter innenfor eget driftsbudsjett, og 
vi har etablert ordninger for hospitering. Vi forventer imidlertid at prosjektet har overføringsverdi 
til andre kommuner og at en også ser på muligheten for å dele kunnskap i et nettverk av 
sårkontakter. På denne bakgrunn foreslås at en dekker halvparten av kostnadene. Det bevilges 
110 000. 
 

c. SØ/SLB - Halden og Aremark (kreftpasienter) 
Behandling: Det er av vesentlig betydning at det blir etablert et kompetansenettverk innen 
kreftomsorgen og at en sikrer gode pasientforløp for denne gruppen, hvor mange har stor 
kombinasjon av hjemmetid og sykehustid. Det bevilges 400 000. 
 
2. Sekretariatet lyser ut midler med søknadsfrist 1. oktober. Det kan være ønskelig med 

prosjekter knyttet til samstemming av legemidler og prosjekter knyttet til inn/utskrivning av 
pasienter. 

 
Fullstendige søknader er publisert på våre nettsider: http://www.sykehuset-
ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/Sider/Søknad-på-
samhandlingsmidler.aspx 
 
Nedsette arbeidsgruppe – smittevernavtale 
Seksjon for smittevern har siden 1999, som de første i landet, hatt en formalisert avtale med 
fylkets kommuner om smittevernbistand til kommunale helseinstitusjoner. Det har i økende grad 

http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/Sider/S%C3%B8knad-p%C3%A5-samhandlingsmidler.aspx
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/Sider/S%C3%B8knad-p%C3%A5-samhandlingsmidler.aspx
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/Sider/S%C3%B8knad-p%C3%A5-samhandlingsmidler.aspx
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kommet henvendelser om smittevern fra andre enheter i kommunene så det ble fremmet sak om 
å styrke tjenesten med en 50 % hygienesykepleier. 
ADMS har behandlet saken flere ganger i løpet av perioden november 2015 – mars 2016. Det er 
enighet om at den tjenesten kommunene har fått fra seksjon for smittevern, SØ, har en vært 
fornøyd med, men det er ikke konsensus om en utvidelse med 50 % stilling. 
ADMS har nå satt ned en arbeidsgruppe som ser på hele avtaleteksten.  
SØ anbefales å si opp den eksisterende smittevernavtale før 1. juli, for å overholde formalitetene.  
 
Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider: http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-
kommunehelsetjenesten_/administrativt-samarbeidsutvalg_/Sider/ADMS.aspx 
 

http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/administrativt-samarbeidsutvalg_/Sider/ADMS.aspx
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/administrativt-samarbeidsutvalg_/Sider/ADMS.aspx
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