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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
HMS i Sykehuset Østfold  
 
Utvikling i prioriterte HMS målindikatorer 
 
Status prioriterte HMS målindikatorer 

 Prioriterte HMS målindikatorer 

 Målindikator Mål 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pr
io

rit
er

te
 

1. Sykefravær i % 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 

2. Avfallssorteringsgrad i % 45 50 50 Nye mål settes med 2016 som basisår 

3. Påførte voldsskader på ansatte (fysisk og psykisk) - 0 0 0 0 0 0 

4. Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner (%) - 90 100 100 100 100 100 

Br
uk

er
 5. Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med HMS-

stabs tjenester, kurs og opplæring 
  Min. 4,5 i brukertilfredshet på skala 1-6 hvor 6 er 

svært tilfreds, og 1 er svært lite tilfreds 

 
Utviklingen for prioriterte målindikatorer følges nøye med rapportering i hvert møte i arbeidsmiljøutvalget 
(AMU) og månedlig i administrerende direktørs ledermøte. HMS er et linjeansvar for ledere på alle 
organisasjonsnivåer. De enkelte staber på HMS-området skal opptre proaktivt med bistand overfor enheter 
i klinisk drift og staber, og dermed ta medansvar for SØs måloppnåelse på HMS-området. 
 
Kommentar per indikator - foretaksnivå 

• Sykefravær per 30.07.2016: En reduksjon fra 7,5 til 6,5 % betyr ca. 50 flere personer på jobb. Etter 
et sykefravær på 9,2 % i starten av 2016 er akkumulert fravær på 8,1 %. Utviklingen i 2016 er 
positiv. Tiltak skal dokumenteres for enheter som over tid har et sykefravær på 8 % eller mer. 

• Miljøindikatorer per 30.08.2016: Avfallssorteringsgraden er på 41 %, godt unna måloppnåelse. 
Total avfallsmengde på 869 tonn i SØ er 3 % lavere enn i 2014 på samme tid (2015 er ikke 
sammenlignbart). Mengden matavfall på 40 tonn er 44 % lavere enn i 2014. 

• Påførte voldsskader på ansatte per 30.09.2016: 84 registrerte hendelser mot 82 i 2015. 86 % av 
hendelsene er registrert i psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering. 7 hendelser er registrert innen 
somatikk, 1 innen prehospital avdeling og 3 hendelser innen ikke-medisinske tjenester. Aktuelle 
enheter anbefales å gjennomføre risikovurderinger med forebyggende tiltak. Alle enheter tilbys fra 
2016 opplæring i forebygging og håndtering av trusler og vold mot ansatte.  

• Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner per 30.08.2016: Ca. 70 % av SØs enheter har aktiv 
HMS handlingsplan med mål og tiltak. Målet for 2016 er 100 %, andelen er økende. Ledere ved 
enheter som ikke har aktiv HMS handlingsplan følges opp av HMS-sjef.  

• Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med HMS-stabs tjenester, kurs og opplæring: 
Evalueringer fra HMS-kurs og intern opplæring i 15 enheter i 2016 viser score fra 4,8 til 5,5 hvilket 
betyr måloppnåelse. 

 
Prosess for revidering av «HMS-strategi SØ 2016-2020» fra 2017 startet med temasak i AMU 11.10.2016. 
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Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 13.oktober 2016 
 
E-læring 
Administrativt samarbeidsutvalg ser positivt på at det er etablert en avtale mellom KS og Helse 
Sør-Øst som gir muligheter for både kunnskapsdeling og kompetanseutvikling gjennom en felles 
digitalisert løsning. Partene vil stimulere til at sykehusets ansatte og kommunalt ansatte benytter 
seg av tilbudet i henholdsvis Læringsportalen og KS læring og sikrer dokumentasjon av 
kompetanseoppbygging. 
 
Tiltak for å redusere reinnleggelser i SØ 
Administrativt samarbeidsutvalg har fått seg forelagt rapporten fra arbeidsgruppen som har sett 
på hvordan sykehuset i samarbeid med kommunene kan sikre bedre pasientbehandling for 
pasienter med kroniske sykdommer, samt sykehusledermøtets vedtak i sakens anledning. 
Administrativt samarbeidsutvalg støtter arbeidsgruppens forslag til tiltak og ber om en orientering 
om utviklingen knyttet til de varslede tiltakene internt i SØ etter 6 og 12 måneder. 
Administrativt samarbeidsutvalg anmoder praksiskonsulentene å forsette sitt arbeid med å 
etablere gode henvisningsmaler i fastlegeportalen. 
 
Utviklingsplan for sykehuset Østfold 
Det skal utarbeides en utviklingsplan for Sykehuset Østfold med planhorisont på 10-15 år.  
Administrativt samarbeidsutvalg var invitert til å komme med synspunkter på forhold som bør 
berøres i en slik plan innenfor nevnte tidshorisont (Jfr. foreløpige innspill fra ADMS i drøftingssak 
70-16 den 1.9.16). Helse Sør-Øst ved samhandlingsdirektør Knut Even Lindsjørn og 
prosjektdirektør Andreas Moan hadde bedt om å møte Administrativt samarbeidsutvalg i sakens 
anledning og de redegjorde for veileder og anbefalte strategier. 
Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at kommunene får delta aktivt i sykehusets arbeid med 
utviklingsplanen. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at fastlegene involveres i planarbeidet 
gjennom kontakt med praksiskonsulentordningen (PKO) og at Samhandlingsutvalg for fastleger 
(SUFF) høres i prosessen. 
 
Oppnevne programkomité til Samhandlingsforum 2017 
Samhandlingsforum 2017 vil bli på Rakkestad kulturhus 11. mai 2017. Det er oppnevnt 
programkomite.  
Administrativt samarbeidsutvalg har følgende innspill til programkomiteen: 
Migrasjonshelse hovedtema (økonomiske rammer flyktninger/asylsøkere lever under – 
kulturforståelse). 
Rettigheter - hvem skal betale regningen? Samhandling rundt etablering i Råde. 
Flyktningehelseteam i kommunene - Fafo rapport: «Når aktivering blir ydmykelse» (Somaliske 
innvandrere i møte med NAV). 
Andre aktuelle tema er: KAD rus/psykiatri, rehabiliteringsprosjekt på Helsehuset i Indre Østfold, 
psykisk helsevern (barn/unge), pasientforløp rus, hospitering i kommunene. 
 
Revidering av retningslinje 13 - Rutine for rekvirering av tekniske hjelpemidler når pasient er 
innlagt i SØ 
Det ble ikke foreslått endringer i gjeldende retningslinje, men kommunene oppfordret sykehuset 
til å tenke på behov for eventuelle hjelpemidler så tidlig som mulig. Kommunene opplever å få 
melding om hjelpebehov veldig sent. 
 

http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/administrativt-samarbeidsutvalg_/Documents/Innkalling,%20sakspapirer,%20referat%20og%20vedlegg%20-%20samlet/2016/Referat%20ADMS%20010916.pdf
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/administrativt-samarbeidsutvalg_/Documents/Innkalling,%20sakspapirer,%20referat%20og%20vedlegg%20-%20samlet/2016/Referat%20ADMS%20010916.pdf
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Dialogmøter om redusert og riktig bruk av tvang 
Det skal avholdes dialogmøter i alle fem helsehusdistrikt 2016/2017 om redusert og riktig bruk av 
tvang.  
Utgangspunktet er implementering av revidert retningslinje som ble vedtatt i april. 
Administrativt samarbeidsutvalg har avklart eierskap og form for dialogmøtene. 
 
Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold – veileder 
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp, og plikten trådte i kraft 1. januar 2016 for pasienter med 
somatisk sykdom. Fra 1. januar 2017 skal denne plikten også gjelde for pasienter med psykiske 
helse- og rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet og KS har utarbeidet en veileder knyttet til dette 
tilbudet. 
Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt et klinisk utvalg som skal se på dagens tilbud til 
pasienter med rus og psykiske lidelser, definere hvilke pasienter som skal ivaretas i nytt tilbud med 
bakgrunn i veilederen, beskrive hensiktsmessige pasientforløp, se plikten i sammenheng med de 
eksisterende KAD-enhetene og utrede i hvilken grad det er behov for endret kompetanse i 
tilbudet. I tillegg skal utvalget utarbeide forslag til ny retningslinje 4 – «Øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold i kommunene».  
Utvalget skal levere sin rapport innen 15. januar 2017. 
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