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INNLEDNING  
 
HMS årsrapport var et nytt styringsdokument fra 2016.  
 
Vi ønsker at rapporten skal: 

 Vise status for oppfølging av prioriterte mål og tiltak i HMS-strategien for sykehuset.  

 Gi informasjon om hva systematisk HMS-arbeid er i Sykehuset Østfold HF og hvordan HMS-
arbeidet er organisert. 

 Angi status for aktuelle lovområder i HMS-lovgivningen. 
 
Vi mottar gjerne innspill på rapportens form og innhold for å utvikle et godt styrings- og 
rapporteringsverktøy til administrerende direktør, styrende og partssammensatte organer og overfor 
tilsynsmyndigheter. 
 
På oppdrag fra administrerende direktør jobber vi sammen for at Sykehuset Østfold i størst mulig grad er 
en forsvarlig og helsefremmende arbeidsplass for rundt 5 000 medarbeidere, og et sykehus med god 
HMS-standard å komme til for pasienter og besøkende. 
 
 
Sarpsborg, 16.03.2017 
 
Trond Smogeli     Terje Engvik 
Direktør FM1     HMS-sjef 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksgang 
 

Organ Leder Stilling Dato 

FTV-/HVO-møte Just Ebbesen Administrerende direktør 22.03.2017 
Styret Peder Olsen Styreleder 27.03.2017 
Sykehusledermøte  Just Ebbesen Administrerende direktør 28.03.2017 
Arbeidsmiljøutvalget Just Ebbesen Administrerende direktør 29.03.2017 

 
 
 
 
 
 
Foto: 
Rapportens forside med bilder er utformet av kommunikasjonsrådgiver Jeanette Aa. Høydahl ved Kommunikasjonsavdelingen. 

  

                                                      
1 FM: Divisjon Facility Management med HMS-avdeling, Eiendomsavdeling, Teknisk avdeling, Sykehusservice (renhold, mat, internt 

servicesenter, portørtjeneste) og avdeling for logistikk og innkjøp. 
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1 RAPPORTENS FORMÅL 
 
En samlebetegnelse for «HMS» er Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS årsrapport skal: 

- Gi en oversikt på måloppnåelse og gjennomføring av tiltak for HMS-arbeidet på foretaksnivå, som 
en del av mål- og resultatoppfølgingen i sykehuset og som et informasjonsverktøy. 

- Være et bidrag til å overvåke og vurdere om det systematiske HMS-arbeidet ved Sykehuset 
Østfold (SØ) er i tråd med lovkrav og interne prosedyrekrav. 

Målgruppen for rapporten er styret, administrerende direktør, sykehusledermøte, ledere, 
arbeidsmiljøutvalget (AMU), foretakstillitsvalgt-møte, kolleger som jobber med HMS, verneombud, 
tillitsvalgte og tilsynsmyndigheter.  

 

2 HMS-BEGREPET OG HMS-LOVGIVNINGEN 

2.1 HMS-begrepet og HMS lovgivningen 
Tabellen gir en forenklet oversikt over fagområder innen HMS: 

Helse Miljø Sikkerhet 

Fysisk og psykososialt 

Helsefremmende tiltak, forebygging, 
sykefraværsoppfølging, 
inkluderende arbeidsliv (IA) 
Luft, lys, ergonomi, støy 
Vold- og trusselsituasjoner 
 
Organisatorisk arbeidsmiljø 

Ledelse, psykososiale forhold, 
bedriftskultur, informasjon, 
medvirkning 
 
Kjemikaliesikkerhet 

Kjemikalier, gasser, luftforurensing 
 
Strålevern 

 
Smittevern 

 

Ytre miljø 

 
Avfall 

Håndtering, lagring og levering 
 
Utslipp og forurensning 

Stoff, væske eller gass til luft, vann 
eller i grunnen 
Støy og rystelser 
Lys og annen stråling 
 
Energiforbruk 

 
Transport 

 

Grunnsikring  

Reell eller oppfattet tilstand med 
fravær av uønskede hendelser, frykt 
eller fare (NS 5830) 
 
Brannvern 

Brann, eksplosjon, gass, 
kjemikalier, bygningsmasse, produkt 
elektriske anlegg, råvarer 
 
El-sikkerhet  
 
Personvern og 
informasjonssikkerhet 
 
Beredskap 

 

Helhetlig HMS for et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø 

God HMS-kultur = gjør det vi er enige om - hver gang - på alle HMS-områder! 

 

Internkontrollforskrift for HMS gjelder for virksomheter som er omfattet av en eller flere lover innen             
HMS-lovgivningen i Norge. 

HMS-lovgivningen Øvrige lover som berører  

krav til HMS i Sykehuset Østfold 

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4) 

- Sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelses-
tiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 2010 nr. 45)  

- Produktkontrolloven (lov 11. juni 1976 nr. 79) 
- Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) 
- Forurensningsloven, når virksomheten syssel-

setter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)  
- Genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38) 
- Strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36). 
- Brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 

2002 nr. 20). 

 

- Lov om helsepersonell 
- Spesialisthelsetjenesteloven 
- Sikkerhetsloven 
- Vaktvirksomhetsloven 
- Luftfartsloven 
- Personopplysningsloven 
- Helseberedskapsloven 
- Matloven (Lov om matprod. og mattrygghet) 
- Lov om offentlige anskaffelser 
- Forvaltningsloven 
- Offentleglova 
- Arkivloven 
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Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskrift HMS) sier at den som leder 
virksomheten plikter å sørge for systematisk 
oppfølging av krav som regelverket stiller til HMS i 
sin virksomhet. Det skal gjøres i samarbeid med 
medarbeiderne og deres representanter. Hensikten 
med systematisk oppfølging er å sikre at problemer 
oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er 
kvalitetssikring, og HMS-arbeidet er et kontinuerlig 
forbedringsarbeid.  
 
Jf. internkontrollforskrift HMS § 3 skal SØ ha 
«systematiske tiltak som skal sikre at 
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen». 

I flere lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og 
kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å 
sikre ytre miljø og gi trygghet for menneskene som utfører jobben.  

I kommentarer til internkontrollforskrift for HMS § 4 fremgår:«Virksomheter som omfatter både 
arbeidstakere og kunder/brukere, f.eks. sykehus, skoler, barnehager og hoteller har ansvar for helse, 
miljø og sikkerhet for begge grupper.» 
 

2.2 Systematisk HMS-arbeid som kontinuerlig forbedringsarbeid 
Jf. aml § 1-1 skal arbeidsgiver «…sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og 
meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger….». 

Aml § 4-1: «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering 
av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd». 

Det systematiske HMS-arbeidet skal utøves i samarbeid med medarbeiderne og har foruten daglig HMS-
arbeid følgende hovedelementer: 

1. Kartlegge og få oversikt  

på arbeidsmiljøet          

2. Sette mål og prioritere tiltak 

 

3. Gjennomføre, evaluere 

og forbedre 

 

Oversikt på lov/forskrift og 
prosedyrer for enheten 

Vernerunden med egenkartlegging 
og HMS sjekkliste inkludert 
egenkontroll for brannvern  

Medarbeiderundersøkelsen 

Medarbeidersamtaler 

Avvik meldt i Synergi og uønskede 
hendelser 

Sykefraværsstatistikk 

Skadestatistikk 

Årsaksanalyse ved uønskede 
hendelser 

 

Minimumskrav i lov, forskrift, ISO-
krav og interne prosedyrer (EK): 

HMS mål:  

- Tall festet mål og tiltak for 
nærvær/sykefravær skal settes 

- Mål og tiltak for ytre miljø skal 
settes 

- Andre lokale mål som bidrar til 
en forsvarlig og helse-
fremmende arbeidsplass 

 

 

Hva har gått bra og hvorfor?  

Lære, bevare og forbedre! 

Hva har ikke gått bra og hvorfor? 
Lære og forbedre! 

Nå mål, sette nye mål med nye 
tiltak 

 

4. Løpende risikovurdering av utvalgte faktorer eller områder etter behov 

Hvilke faremomenter og risikofaktorer har vi?  
Hvor stor er risikoen, hvordan redusere risiko og uønskede hendelser? 
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2.3 HMS integrert i kvalitet og pasientsikkerhet 
Et forsvarlig arbeidmiljø med trivsel blant 
medarbeiderne fremmer gode arbeidsprestasjoner.  

Det er en forutsetning for best mulig tjenestekvalitet, 
pasientbehandling og pasientsikkerhet2, også jf. 
strategisk mål for SØ: 

«Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal 
gjenspeiles i alt vi gjør». Det gjelder både medisinske 
og ikke-medisinske tjenester. 

I oppdragsbrev «Oppdrag og bestilling 2017» fra SØs eier Helse-Sør-Øst RHF fremgår følgende i punkt 
3.1.1 Kvalitetssikring: 

«Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.»  

Alle enheter (klinikk, avdeling, seksjon) er anbefalt å integrere HMS i drift og enhetens faste møtearenaer 
som en del av virksomhetsstyringen. Dette har hatt fokus i HMS-arbeidet siden 2015 og mange enheter i 
SØ har laget årshjul som en del av internkontrollen.  

 

2.4 Virksomhetshjulet - årshjul for systematisk HMS-arbeid integrert i drift 

Årshjulet kan ses som et «virksomhetshjul» hvor alle HMS-aktiviteter er integrert i drift. Mange enheter 
ved sykehuset har i 2015-2016 utformet sitt eget årshjul som en del av internkontrollen, hvilket er en 
meget positiv utvikling. 

 

HMS årshjul er et eksempel på «god HMS-praksis» utarbeidet av seksjonsleder Ida Marie M. Snopestad 
og verneombud Anne Stine Tollefsrød sammen med kolleger i ACT-teamet i DPS Nordre Østfold. Status 
HMS og arbeidsmiljø bør integreres i drift som «sak nr 1» på faste møtearenaer, med bevisstgjøring og  
trening på å jobbe forebyggende, ha oversikt og drive kontinuerlig forbedring. 

                                                      
2 Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser (Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram 2014-2018). 
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Virksomheter som lykkes med HMS-arbeidet integrerer HMS i virksomhetsstyringen. Forskning viser at et 
trygt, trivelig og sikkert arbeidsmiljø fremmer arbeidsglede som igjen gir lavere sykefravær, bedre 
arbeidsmiljø og team-/lagfølelse, en stabil personalgruppe, økt service og kundetilfredshet (pasient) og 
totalt bedre resultater for virksomheten3. 

 

2.5 Rapportering til styrende og partssammensatte organer 
I SØ rapporteres det på prioriterte målindikatorer på følgende arenaer: 

 I hvert møte i arbeidsmiljøutvalget med 6-8 møter pr år. 

 I administrerende direktørs ledermøte hvert halvår eller oftere. 

 Status prioriterte HMS-indikatorer inngår i driftsrapport i hvert styremøte med spesiell vekt på 
målindikatoren «påførte voldsskader på medarbeidere og ledere».  

Rapporten består av status for måloppnåelse, en vurdering og anbefaling med tiltak for styrket 
måloppnåelse.  

I tillegg rapporterer SØ pr tertial og årlig på utvalgte HMS indikatorer til Helse Sør-Øst4.  

Det utarbeides en HMS halvårsrapport pr 30.06. og HMS årsrapport pr. 31.12. som fremmes for 
sykehusledermøte, AMU, FTV-/HVO-møte (foretakstillitsvalgte og hovedverneombud) og styret. 

 
  

                                                      
3 Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2013:6: «Å jobbe med arbeidsglede, hva kan virksomheter få ut av det?» 
4 Se målekart med alle HMS-indikatorer i punkt 7.1. 
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3 PRIORITERTE HMS-MÅL OG RESULTATOPPNÅELSE 
 

3.1 HMS-strategi 2016-2020  
 
SØs HMS-strategi ble vedtatt første gang 09.12.2014 og revidert pr 08.12.2015. HMS-strategien angir 
mål, prioriterte innsatsområder og tiltak for SØs HMS-arbeid. Dokumentet er arkivert i elektronisk 
kvalitetssystem her. HMS-strategien revideres årlig. 
 
 

3.2 Prioriterte HMS mål-indikatorer 
 
Hovedmål for SØs HMS-arbeid: 

Et sikkert og helsefremmende indre og ytre miljø som 
bidrar til høyt nærvær, god pasientsikkerhet og fravær av skader 

 
God måloppnåelse på måleindikatorene har positiv effekt for SØ som attraktiv arbeidsplass og 
overordnede mål knyttet til tjenestekvalitet, pasientbehandling og pasientsikkerhet. 
 

Prioriterte HMS målindikatorer5 

 Måleindikator Mål 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P
ri

o
ri

te
rt

e
 1. Sykefravær i % 7,56 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 

2. Avfallssorteringsgrad i % 45 50 50 -7 - - - 

3. Påførte voldsskader på ansatte - 0 0 0 0 0 0 

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

B
ru

k
e

r 5. Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med 
HMS-stabs tjenester  

  Min. 4,5 i brukertilfredshet på en skala 
1-6 hvor 6 er svært tilfreds, og 1 er 
svært lite tilfreds (årlig måling) 

 
 

3.3 Målindikator 1: Sykefravær8  
 

  Sykefravær i % på foretaksnivå pr. 31.12. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 8,7 7,7 8,2 8,4 7,5 7,5 7,8 
Korttid < 16 d - 2,1 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 
Langtid >16 d - 5,6 5,9 6,2 5,5 5,4 5,6 

 
Sykefraværet gjennom 2016 har utviklet seg meget positivt fra februar måned med 9,20 til august som 
endte på 7,08 i sykefraværsprosent. Fra oktober har vi hatt en økning mens det i desember viser en 
positiv trend. Akkumulert for 2016 gir dette 7,8 %. Dette er over målet i SØ på 7,5 % for hele 2016. 
 
Det totale sykefraværet viste en høy inngangsfart i 2016, det samme gjelder korttidsfraværet som i 
februar viste 2,73 %. Fra mars til og med september 2016 var gjennomsnitt på korttidsfraværet 1,92 %, 
mens det i oktober økte mer enn tidligere år . Desember har de tidligere år vist en nedgang i 
korttidsfraværet, og i 2016 var nedgangen ekstra stor, slik at vi akkumulert endte på 2,20%.   
 
Korttidsfraværet får ofte størst innvirkning på pasientbehandlingen og pasientkvaliteten og er dyrt for 
sykehuset fordi dette ikke gir sykepengerefusjon. 

                                                      
5 Se brutto måltavle med 25 målindikatorer som vedlegg i punkt 7.1. 
6 Sykefravær for 2014 og 2015 var for hele SØ 7,5 %. 
7 2012 som basisår. Det settes nye mål fra 2017 med 2016 som basisår. 
8 Vurderinger gjort av HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen, HR-avdelingen. 

http://ek-sohf/EKNet/docs/dok/DOK31509.pdf
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Det er utfordrende å dekke opp korttidsfravær med god nok kompetanse. Dette får konsekvenser for 
pasientbehandlingen og kan være en ekstra belastning for kolleger som er på jobb. Høyt korttidsfravær 
medfører også ofte dyre løsninger. 
 
Ser vi på Helse Sør-Øst under ett i 2016 har SØ, fra å ligge ca. 1 prosentpoeng over snittet i 
foretaksgruppen på sykefraværet, redusert dette slik at vi nå ligger bare 0,5 prosentpoeng over snittet.  
 
Østfold som fylke ligger 0,9 prosentpoeng over landsgjennomsnittet på legemeldt sykefravær 3. kvartal 
2016. Denne differansen har vært stabil siden 2007 i følge NAV sine tall. 
 
For 2014 var de største diagnosegruppene muskel/skjelett-lidelse og psykiske lidelser på henholdsvis 
38,6% og 18,6%. Det antas å ikke være store endringer på dette for 2016. 
 
For 2014 var de største diagnosegruppene muskel/skjelett-lidelse og psykiske lidelser på henholdsvis 
38,6% og 18,6%. Det antas å ikke være store endringer på dette for 2016. 
 
Dersom SØ når målet om en reduksjon i sykefraværet til 6,5 % betyr det ca 50 flere medarbeidere på 
jobb og anslagsvis en gevinst på inntil 30 mill kr basert på SINTEFs anslag9 for utgifter ved sykefravær. 
 

3.4 Målindikator 2: Ytre miljø - avfallssorteringsgrad10 
 

Avfallssorteringsgrad i % 

 2013 2014 2015 2016 

Avfallssorteringsgrad 41 % 45 % 44 % 43 % 

 
Status 
Sorteringsgraden forteller hvor stor andel av avfallet som sorteres i andre avfallstyper enn restavfall.  
Riktig avfallssortering gir økt andel materialgjenvinning hvilket er positivt miljømessig og økonomisk. 
 
Målet var en sorteringsgrad på over 50 % for 2016. Dette var ambisiøst, spesielt med tanke på oppstart 
av nytt sykehus på Kalnes og fraflytting og sanering av større bygninger. Målet revurderes fra 2017. 
 
Tiltak 

 Tilbud om opplæring i alle enheter. 

 Avfallshåndteringsplan på lokale sorteringssteder. 

 Innlegg på intranett om avfall og kildesortering. 

 Videreføring av pulsgruppe for avfallshåndtering på Kalnes. 

 Videreføring av ulike tiltak innen matavfall. 
 

3.5 Målindikator 3: Påførte voldsskader på medarbeidere11  
 
Arbeidsmiljøet skal i tråd med arbeidsmiljølovens § 1-1 gi full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger. Tall fra Synergi viser følgende tall: 
 

Påførte voldsskader på medarbeidere 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Påførte voldsskader 
Kategorier: Bitt, spytting, bruk av 
gjenstand, lugging/slag/ spark/kloring, 
strupe/kvelertak, annet 

49 107 83 96 68 

 
103 

 
127 

 
  

                                                      
9 Kilde: Rapport A 19052, SINTEF Helse, 2011-03-30. 
10 Vurderinger gjort av miljøingeniør Kristin Evju, HMS-avdelingen. 
11 Vurderinger gjort av rådgiver Anne Edvardsen Kyrdalen i dialog med avdelingssjef Knut-Erik Hymer på Psykiatrisk avd. og voksenhabilitering. 
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Status  
I forbedringsverktøyet Synergi ble det registrert 127 «påførte voldsskader mot medarbeidere» i 2016 mot 
103 i 2015. Det er en økning på 23 % med 109 hendelser innen psykisk helsevern (86 %), 12 hendelser 
innen somatikk (9 %) og 6 hendelser innen ikke-medisinske tjenester (5 %). Ledere, verneombud og 
medarbeider har fokus på å forhindre voldsepisoder.  
 
Det ble registrert totalt 104 «trusler mot medarbeidere» i 2016 mot 46 i 2015, totalt en økning på 126 %. 
Det ble registrert 91 hendelser innen psykisk helsevern (87 %), 9 hendelser innen somatikk (9 %) og 4 
hendelser innen ikke-medisinske tjenester (4 %). 
 
Det antas å være en underrapportering av trusler og vold. Avdelingssjef for Psykiatrisk avdeling og 
voksenhabilitering som har over 80 % av uønskede HMS-hendelser knyttet til trusler og vold, konsulteres 
ved HMS-rapportering i AMU og sykehusledermøte. 
 
Tiltak: 
Tiltak for å redusere risiko for påført voldsskade på medarbeidere og ledere og redusert risiko: 

1. Internt opplæringstilbud i konflikthåndtering (teori og praktiske øvelser) for alle enheter fra 

2016. Kursledere er medarbeidere fra sikkerhetsseksjon 2 på Kalnes. 

2. Å bidra til at SØs enheter gjennomfører risikovurdering med tilhørende tiltak knyttet til 

forebygging og håndtering trussel og voldssituasjoner. 

3. Å innhente erfaringer fra andre sykehus, som grunnlag for tiltak i SØ. 

Fra 01.01.2017 ble det i «Forskrift om utførelse av arbeid» strengere krav til forebygging og håndtering av 
trusler og vold i arbeidslivet. Gjennom revidert HMS-strategi fra 2017 legges det økt vekt på 
risikokartlegging, opplæring, informasjon til medarbeidere og rutiner for oppfølging av medarbeidere som 
blir utsatt for vold og trusler. Dette må ivaretas ved sykehusets enheter. 
 

3.6 Målindikator 4: Andel enheter med aktiv elektronisk HMS handlingsplan 
 
I tråd med internkontrollforskrift for HMS § 5 og intern prosedyre D03607, skal klinikk, avdeling og seksjon 
ha aktive HMS handlingsplaner med prioriterte mål og tiltak i det systematiske HMS-arbeidet. Det skal 
angis problemstilling, kostnad, ansvar, frist, effekt og status for tiltak samt involvering av verneombud. Til 
grunn ligger kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom vernerunde, medarbeiderundersøkelsen, 
medarbeidersamtaler, risikovurderinger og evt. uønskede hendelser. 
 
Status 
En manuell gjennomgang av HMS handlingsplaner pr 20.12.2016 viser at anslagsvis 80 % av enhetene 
har aktive HMS handlingsplaner. Det er en markant forbedring i løpet av 2016, men ikke i tråd med krav i 
lov, forskrift og intern prosedyre da en virksomhet skal ha en plan med mål og tiltak på alle nivåer. 
 

  HMS handlingsplaner pr 31.12.2016 

Kilde: ansvarskontoplan/HMS handlingsplaner i verktøyet Confirmit på intranett - manuell gjennomgang 

 31.12.2015 31.12.2016 
Antall enheter som skal ha 
handlingsplan 

206 195 

Antall enheter som har aktiv 
handlingsplan med mål og tiltak 

110 155 

Andel enheter som har aktiv 
handlingsplan med mål og tiltak 

   53 %    80 % 

 
Tiltak 
Alle ledere er bevisstgjort på ansvaret for å gjennomføre HMS grunnkurs. Det har vært stort fokus på 
HMS handlingsplan med tilbud om bistand overfor ledere og verneombud. Ledere ved enheter som ikke 
har en aktiv HMS handlingsplan blir kontaktet av HMS-sjef.  
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3.7 Målindikator 5: Kundetilfredshet med kurs, HMS-opplæring og lederstøtte 
 

Deltakere på HMS grunnkurs i 2016 

Deltakere 2015 - ett kurs 2016 - kurs 1 2016 - kurs 2 

Ledere  4 13 21 
Verneombud 28 22 40 
Medlemmer AMU 0 0 1 
Rådgivere og andre 0 0 2 
Sum deltakere 32 35 64 

HMS grunnkurs (e-læring + 3 dager) er obligatorisk for ledere, verneombud og medlemmer av AMU. Åpent for rådgivere og andre. 

 

Evaluering av HMS grunnkurs og HMS minikurs i 2016 

 Tilfredshet fra deltakere, skala 1-6 

Målgruppe Formål Deltakere Kursets 
innhold 

Nytteverdi  
i jobb 

Kurset 
som 

helhet 
 
2 HMS grunnkurs for ledere, 
verneombud, tillitsvalgte og 
AMU-medlemmer, rådgivere 
 

Lovhjemlet opplæring 
Styrke HMS-kompetansen 
Ivareta lovkrav og interne krav 
Nå mål i HMS-arbeidet 

99 4,912 5,0 5,0 

 
4 åpne HMS minikurs for 
ledere, verneombud, 
tillitsvalgte og AMU-
medlemmer, rådgivere 
 

Styrke HMS-kompetansen 
Ivareta lovkrav og interne krav 
Nå mål i HMS-arbeidet 

51 5,513 5,5 5,6 

HMS minikurs er på 3 timer som oppdatering eller innføring for ledere, verneombud, tillitsvalgte, AMU-medlemmer og rådgivere. 
Grad av tilfredshet fra deltakere på skala 1-6 med 6 som beste score. Evalueringen er oppsummert av fag- og 
kompetanseavdelingen v/Vibeke Staxrud og Thor Hoff. 

 
Jfr. aml § 3-2 skal medarbeiderne gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer, og gis nødvendig opplæring 
for å mestre oppgavene (roller, rutiner, utstyr), og for å delta i HMS-arbeidet. Ledere skal ha nødvendig 
kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 
 
Opplæring innen «systematisk HMS-arbeid» levert på bestilling fra HMS-avdelingen i 2016 

 Avdeling for bildediagnostikk. Ledergruppe, verneombud og stab. 

 Prehospital avdeling, seksjon ambulanse Fredrikstad. Leder, verneombud og medarbeidere. 

 Indremedisinsk avdeling og Hjerte poliklinikk. Ledere, verneombud og stab. 

 Nevrologisk avdeling. Leder, verneombud og stab. 

 Sterilsentralen Kalnes. Ledere, verneombud og stab (HMS aksjonsmøte). 

 DPS Nordre Østfold, seksjon ACT-team Nordre/indre Østfold. Ledere, verneombud, medarb. 

 DPS Halden/Sarpsborg, seksjon poliklinikk Halden. Leder, verneombud og medarbeidere. 

 Avdeling Dokumentasjonssenteret, seksjon Skrivetjenesten. 

 NITO, samling for medlemmer på bioingeniørenes dag. 

 Norsk sykepleierforbund. Samling for tillitsvalgte. 

 Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering. Seksjon Barne og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Askim. Leder, verneombud og medarbeidere. 

 Indremedisinsk avdeling, Hjerte poliklinikk. Ledere, stab og verneombud. 

 Avdeling for sykepleie, sengeområde 2, Kalnes. Leder, verneombud og medarbeidere. 

 Råde mottakssenter, Råde. Ledere, verneombud og medarbeidere fra SØ. 

 Prehospital avdeling, fagdag for læringer i ambulansetjenesten. 

 Stabsenhet økonomi, avdeling for økonomi og oppfølging. Leder, verneombud og medarbeidere. 

 DPS Nordre Østfold. Ledere, verneombud og rådgivere. 

 Divisjon FM, Avdeling innkjøp og logistikk. Ledergruppe og verneombud. 

 Divisjon FM, Avdeling sykehusservice. Ledergruppe og verneombud. 
 
Totalt ca 335 deltakere.  

                                                      
12 Snittscore for evaluering av 11 HMS-tema med totalt 14 forelesere. Kursansvarlig er HMS-sjef. Evaluering adm av Fag- og kompetanseavd. 
13 Leveres av HMS-avdelingen v/HMS-sjef. Evaluering administreres av Fag- og kompetanseavdelingen. 



 

 

 

Dato: 
16.03.2017 

Side: 
12 / 34 

 

HMS årsrapport 2016 
 

 
 

 

Arkiv nr: 14/07251 
  

 

 
Sist skrevet ut: 20.03.2017 07:39:00 

Leveransene skreddersys gjennom formøte med leder, verneombud og tillitsvalgte tilpasset styrker og 
utfordringer i HMS-arbeidet i enheten. Opplæringen gjennomføres som 2 timers HMS aksjonsmøter, eller 
inntil 3 timers HMS minikurs med forelesning og gruppearbeid med oppfølging av forbedringstiltak. 
 
HMS miniseminar for arbeidsglede og trivsel på jobben 
Bedriftshelsetjenesten har levert totimers HMS miniseminar for arbeidsglede og trivsel på jobben på flere 
enheter i 2016. Opplegget ble utviklet og lansert av HMS-avdelingen i mai 2015. Evalueringen viser at 
deltakerne er meget fornøyd med leveransen med en snittscore på 5 av 6 mulige. 
 
Internt kurs innen forebygging og håndtering av trusler og vold  
Fra januar 2016 fikk alle enheter i SØ tilbud om tilpasset 1-3 timers skreddersydd kurstilbud som 
gjennomføres av kolleger fra Psykiatrisk avdeling og Voksenhabilitering, Sikkerhetsseksjon 214: 

 Enheter med gjennomført opplæring i 2015: Teknisk avdeling, Senter for laboratoriemedisin, 
Avdeling innkjøp og logistikk - Seksjon Servicemedarbeider, Prehospital avdeling, ambulanse. 

 Enheter med gjennomført opplæring i 2016: DPS Halden, Avdeling for rusbehandling, DPS 
Nordre Østfold/ACT-team Moss, Somatisk akuttmottak Kalnes - sekretærer, Akuttmottak 
somatikk sykepleiere, Kirurgisk avdeling/fredagsmøte for kirurger, Kirurgisk klinikk/Seksjon Skade 
Poliklinikk, Teknisk avdeling og DPS Nordre Østfold/Moss.  

 
Eksempler på kursinformasjon utarbeidet i 2015-2016: 
 

 
 
 
Offensiv kommentar i evalueringen fra seksjonsleder på HMS minikurs 19.09.2016 
 

 

                                                      
14 Spesialvernepleier Simone Wiese og psykiatrisk sykepleier Line Rostad, vernepleier May Kristin Syversen og  

assistent Geir Weme Nilsen. Alle med skolering i Verge-modellen.  

https://www.verge.no/
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3.8 Status for gjennomføring av HMS-strategiens prioriterte tiltak 
 

Gjennomførte tiltak i 2016 

Prioritert innsatsområde Tiltak 

1. HMS integrert i virksomhetsstyring 
og virksomhetskultur 

 

1. HMS-måleindikator integrert i lederavtaler. 
2. HMS-mål og status settes på dagsorden på administrerende direktørs 

ledermøter, AMU, FTV-møte og i styret 
3. Alle enheter har aktiv HMS handlingsplan 
 

2. Målrettet og god  

samhandling i HMS-stab 
 
 

1. HMS-forum for ledere og medarbeidere innen HMS-stab og 
samarbeidspartnere 

2. Årlig samordningsmøte for stabsdirektører i HMS-stab 

3. Informasjon og 
kompetanseutvikling 

 

1. Revidert 3-dagers obligatorisk HMS grunnkurs for ledere, 
verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget 

2. Tilbud om 2 timers HMS aksjonsmøte til alle avdelinger 
(avdelingssjef, seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgt).  

3. Kvartalsvis tilbud om 3-timers HMS minikurs for ledere, verneombud 
og tillitsvalgte  

4. Tilbud om HMS miniseminar i «Arbeidsglede på jobben».  
5. Tilbud om kurs i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselhendelser 
6. 12-14 bestillingstilbud om oppæring på utvalgte HMS-tema. 
7. Proaktivt tilbud om lederstøtte og veiledning 
 

4. Lett tilgjengelig og  

brukervennlige HMS-verktøy 
 

1. HMS-portal på intranett - planlagt, men utsatt til 2017. 
2. Filmsnutter som opplæringstiltak på utvalgte HMS-tema, utsatt til 

2017 

5. Ivaretakelse av ytre miljø 
 

1. Sikre at SØ blir resertifisert i hht. ISO 14001 
2. Matavfall som fokusområde med sikte på reduksjon av volum  
3. Sikre optimal verdikjede for håndtering av restavfall på nytt 

østfoldsykehus Kalnes og andre lokasjoner  
4. Kommunikasjonsplan med kampanjer, utgi informasjonsmateriell og 

initiere miljøquiz 

 
Evaluering av av to HMS-forum for ledere og medarbeidere innen HMS-stab og samarbeidspartnere viste 
en score på 4,7 av 6 mulige på tilfredshet med programmet fra ca 50 deltakere.  
 
 

3.9 HMS regelmessig på dagsorden i Sykehuset Østfold 
 
Resultater fra medarbeiderundersøkelsen i 2016 med 3 851 respondenter viser 17 % forbedret score fra 
forrige undersøkelse i 2014 på spørsmålet «I min enhet settes HMS regelmessig på dagsorden». Det kan 
ha flere årsaker og anses som en positiv utvikling. 
 

 
 

  

HMSspørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2013 2014 2016 Utvikling

I min enhet settes HMS regelmessig på dagsorden 55                 54                 63                 17 %

Jeg får nødvendig opplæring for å delta i HMS-arbeidet 59                 

Jeg har fått opplæring i riktig ergonomi og forflytning 48                 49                 53                 8 %

Min arbeidsplass har et trygt fysisk arbeidsmiljø 57                 55                 66                 20 %

Renholdet på min arbeidsplass er tilfredsstillende 58                 57                 54                 -5 %

Inneklimaet på min arbeidsplass er tilfredsstillende 42                 40                 46                 15 %

Ved uønskede hendelser/ulykker, rapporteres alltid disse 64                 63                 64                 2 %

Total alle 7 spørsmål 54                 53                 58                 9 %
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4 ORGANISERING OG AKTIVITETER I HMS-ARBEIDET 
 

4.1 Roller og ansvar i HMS-arbeidet 
I tråd med aml § 2-1 skal arbeidsgiver sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av 
arbeidsmiljøloven blir overholdt, samt jf. aml § 3-1 sørge for at det utføres et systematisk HMS arbeid på 
alle plan i virksomheten. 

Ansvarsavklaring i SØ jf. lovkrav og intern prosedyre D03492: 

 Administrerende direktør har alt ansvar for alt HMS-arbeid i SØ og skal påse at gjeldende lover 
etterleves og at internkontrollforskriften overholdes. 

 Klinikksjefer, avdelingssjefer, stabsdirektører og seksjonsledere skal i samarbeid med 
verneombud og tillitsvalgte aktivt følge opp HMS-arbeidet innenfor sitt ansvarsområde.  

 Medarbeider har en lovhjemlet plikt til aktivt å medvirke i HMS-arbeidet. 

 Verneombud har en lovhjemlet rett og plikt til å påse at virksomheten er forsvarlig innrettet.  

 Verneombud og tillitsvalgte har to forskjellige roller, og begge er viktige samarbeidspartnere for 
leder i HMS-arbeidet.  

 

4.2 Divisjon FM og HMS-avdelingen med systemansvar på foretaksnivå 
Divisjon FM og HMS-avdelingen er gitt systemansvar for overordnet HMS på foretaksnivå. HMS-sjef har 
ansvar for strategisk ledelse av HMS-arbeidet i SØ, og skal påse at helseforetaket overordnet er 
forsvarlig innrettet i sitt HMS-arbeid med implementering av HMS i hele organisasjonen. 
Unntatt er beredskapsområdet som ligger til beredskapsleder. 

Divisjon FM og HMS-avdelingen hadde i 2016 følgende bemanning knyttet til dette arbeidet: 

Navn Tittel Stillingsbrøk 

Trond Smogeli  Direktør FM 100 % 
Terje Engvik HMS-sjef 100 % 
Kristin Evju Miljøingeniør 100 % 
Åse Irene Ranheim Miljøvert Inntil 50 % 
Øivind H. Olsen Yrkeshygieniker Timebasis 

 

Stillingsbeskrivelser fremgår i elektronisk kvalitetssystem (EK). 

Sykehuset Østfold er en stor virksomhet med ca 4 400 årsverk og ca 5 200 ansatte. Ulike stabsmiljøer er 
viktige ressurser som støtte for kliniske enheter og stabsenheter i deres HMS-arbeid. 

 

4.3 Fagansvarlige innen HMS-lovgivningen 
«Fagansvarlig» har ansvar for etablering og utvikling, implementering og vedlikehold av 
internkontrollsystemet på det gitte HMS-området jf. internkontrollforskriften § 3. Gjennom dette skal en 
sikre at SØ ivaretar lovkrav og interne krav.  Det utøvende ansvaret ligger hos linjeleder.  

SØ har følgende roller med fagansvar innenfor HMS-lovgivningen: 

Lov og forskrift Fagansvarlig/faglig forankring Enhet 

Internkontrollforskrift HMS, gjelder 
for hele HMS-lovgivningen 

HMS-sjef Terje Engvik Divisjon FM, HMS-avdelingen 

Arbeidsmiljøloven - aktuelle best. 
knyttet til systematisk HMS-arbeid 
og HMS-avd. ansvarsområde 

Arbeidsmiljøloven - aktuelle best. 
knyttet til HRs ansvarsområde 

HMS-sjef Terje Engvik 
 
 
 
HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen 

Divisjon FM, HMS-avdelingen 
 
 
 
HR-stab, HR-avdelingen 

Strålevernloven, jf. forskrift om 
strålevern og bruk av stråling 

Strålevernskoordinator 
Jeanett Lagesen 

Avdeling for bildediagnostikk 
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Lov og forskrift Fagansvarlig/faglig forankring Enhet 

Produktkontrolloven Kontraktseier under og etter en 
anskaffelse, med støtte fra seksjon 
innkjøp 

Enhet med kontraktsansvar 
 

Forurensningsloven (ytre miljø), jf. 
forskrift om begrensing av 
forurensing 

Miljøingeniør Kristin Evju Divisjon FM, HMS-avdelingen 

Brann- og eksplosjonsvernloven, jf. 
forskrift om brannforebygging 

Fagansvarlig brann 
Inger-Johanne Velde 
 

Divisjon FM, Teknisk avdeling 

Eltilsynsloven Fagansvarlig og seksjonsleder 
elektro Trond Vegard Stang 

Divisjon FM, Teknisk avdeling 

Sivilbeskyttelsesloven § 23 
(beredskapsplikt) 

Beredskapsleder Bo Skauen Klinikk for akuttmedisin,  
Prehospital avdeling 

 
Relevante lover knyttet til HMS 

Grunnsikring: Bestemmelser i 
sikkerhetsloven og 
vaktvirksomhetsloven  
 

Sikkerhetsansvarlig Tore Bjørnstad Divisjon FM, Teknisk avdeling 

Informasjonssikkerhet: 
personopplysningsloven, 
personopplysningsforskriften og 
helseregisterforskriften 

Informasjonssikkerhetsleder         
Lars Cato Skaar 
 

IKT-avdelingen 

Informasjonssikkerhet: 
personopplysningsloven, 
personopplysningsforskriften og 
forskrift om offentlige arkiv 

 
 
Journalansvarlig 
Ann Elisabeth Rønneberg 

 
 
Klinikk for medisin, 
Dokumentasjonssenteret 

Personvern: 
Personopplysningsloven, 
personopplysningsforskriften og 
helseregisterforskriften 

 
Foretaksjurist Jostein Vist 

 
Fag- og utvikling 

 

4.4 Stabsmiljøer, interne og eksterne samarbeidspartnere  
Stabsmiljøer, bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter er viktige ressurser som støtte for 
driftsenheters og stabsenheters HMS-arbeid innenfor ulike HMS-tema. 
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4.5 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)15 
Jf. arbeidsmiljølovens § 7-2 skal «Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd».  

I perioden 01.03.2015 - 28.02.2017 har AMU hatt følgende medlemmer: 

Arbeidsgiverrepresentanter   Arbeidstakerrepresentanter 

Just Ebbesen, adm. direktør 
Irene Dahl Andersen, viseadm. direktør 
Tore Dag Olsen, prosjektdirektør 
Wenche Lyngholm, HR-direktør 
Linda Haukeland, avdelingssjef 
Eirin Paulsen, avdelingssjef  
Alf Nyrud, prosjektsjef/Anne Charlotte Moe, eiendomssjef 
 

Anne Dybdrodt, hovedverneombud 
Rune Jakobsen, Fagforbundet 
Jane-Ann Lindahl, Norsk sykepleierforbund 
Tone Lie Nilsen, Delta 
Iren Elisabeth Skau Wiig, NITO 
Ole Fredrik Lund, Legeforeningen 
Eivind Mathiesen, FO 
 

Det ble avholdt 7 møter i arbeidsmiljøutvalget i 2016, samme antall som i 2015. Det ble behandlet 59 
saker inklusive muntlige orienteringer i 2016 mot 92 saker i 2015. I tillegg kommer faste orienteringer pr. 
møte fra HMS-sjef, hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten og administrerende direktør. Det ble 
15.03.2016 avholdt et HMS-seminar for AMUs medlemmer med gjennomgang og drøfting av AMUs rolle, 
oppdrag og arbeidsform. Videreutvikling av AMU og AMUs rolle i overgangen fra prosjekt til drift etter 
Prosjekt Nytt Østfoldsykehus var tema. Det ble vektlagt at AMU skal ha en mer proaktiv og strategisk 
orientert funksjon. Fra 01.03.2017 er antall medlemmer i AMU redusert fra 14 til 8. 
 

4.6 Revisjonsteam for interne HMS-revisjoner16 
HMS-avdelingen organiserer interne HMS-revisjoner med følgende revisjonsteam: 

Helhetlig HMS jfr.  

HMS-lovgivningen og internkontrollforskrift HMS 

HMS ytre miljø jfr. Forurensningsloven                           
og ISO 14001/ SØs miljøstyringssystem 

Revisjonsleder Terje Engvik (HMS-sjef)  

Revisor Anne Dybdrodt (hovedverneombud)  

Revisor Merethe Nordhelle Jørgensen (HR-rådgiver) 

 

Revisjonsleder: Anne Edvardsen Kyrdalen (rådgiver 
kvalitet- og pasientsikkerhetsavdelingen) 
 
Fagrevisor Kristin Evju (miljøingeniør) 
Fagrevisor Øivind H. Olsen (yrkeshygieniker) 
Fagrevisor Åse Irene Ranheim (miljøvert) 
 

Adm. direktør beslutter årlig hvilke enheter som 
revideres, herunder gjennom konsultasjon av AMU 

Det ble gjennomført 6 revisjoner i 2016: 
- DPS Fredrikstad 

- Avdeling akuttmottak somatikk, Kalnes 
- Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering, Kalnes: 

o Sikkerhetsseksjon 2  
o Seksjon for affektive lidelser 

- Sykehusservice, seksjon Kjøkken, Kalnes 
- Teknologi og IKT, seksjon Sterilsentralen, Moss 
 
 
DPS Fredrikstad var pilot for HMS-revisjon inkludert ytre 
miljø/ISO 14001. Ny pilot gjennomføres i mars 2017. 
 

Alle avdelinger i SØ skal jf. krav i ISO-standard 14001 
revideres hvert tredje år.  
 
Det ble gjennomført 11 ytre miljø-revisjoner i 2016:  

- Divisjon FM, Teknisk avdeling 
- Div. FM, Avd. for innkjøp og logistikk 
- Avdeling for bildediagnostikk 
- Psykiatrisk avd. og voksenhabilitering 

- DPS Fredrikstad 
- Samhandlingsavdelingen 
- Prestetjenesten 

- Kreftavdelingen 
- Senter for laboratoriemedisin 
- Prehospital avdeling  

- Somatisk akuttmottak 
 

Interne HMS-revisjoner utføres på oppdrag fra administrerende direktør, nedfelles i felles revisjonsplan og 
godkjennes av styret. Tidsmessig samordnes HMS-revisjoner med øvrige revisjoner og eksterne tilsyn i 
SØ i egen revisjonskalender. Revisjonsteamene møter øvrige internrevisorer fra Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsavdelingen til fagmøte to ganger pr år, for gjensidig læring og utvikling av god 
revisjonspraksis. Møtene ledes av HMS-sjef. 

                                                      
15 HMS-sjef har administrativt ansvar for AMU. 
16 HMS-sjef har ansvar for interne HMS-revisjoner. 
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4.7 Eksterne tilsyn17 
Tilsyn er et av myndighetenes viktigste forebyggende virkemidler. Tabellen viser tilsyn i 2016. 
 

Tilsynsetat Enhet og tema Avvik, pålegg og anmerkninger 

Arbeidstilsynet DPS Fredrikstad knyttet til fysisk 
arbeidsmiljø/innemiljø etter 
bekymringsmelding  
 

1 pålegg 

Arbeidstilsynet Postalt tilsyn på Klinikk for kvinne-
barn, fødeavdelingen etter 
bekymringsmeldinger knyttet til 
arbeidsmiljø og vanskelige 
arbeidsforhold  
 

Ingen pålegg. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) 

Sykehuset Østfold knyttet til HMS 
og kvalitet, elektro og bruk av 
medisinskteknisk utstyr. 
 

Ingen avvik. En anmerkning.  

Kommunalt brannvesen/ 
lokalt branntilsyn 

Moss sykehus 
DPS Moss 
Kalnes sykehus 
Åsebråten  

0 
0 
2 avvik 
0 

Statens strålevern  Sykehuset Østfold. Berettigelse. 
 
 

Ingen avvik eller anmerkninger ble 
registrert 
 

Det lokale el-tilsynet  
(Hafslund) 

Sykehuset Østfold Kalnes. 
Fagspesifikt tilsyn. 
 

3 avvik 

 
Avvik, pålegg og anmerkninger følges opp av ansvarlig leder. AMU forelegges rapport fra alle tilsyn. 
 

 

4.8 Hovedverneombud, koordinerende verneombud og lokale verneombud 
Jf. aml. § 6-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 3 skal 
verneombudet se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir 
utført på en slik måte at hensynet til medarbeidernes sikkerhet, helse og velferd er 
ivaretatt. Det ble i 2016 vedtatt ny prosedyre for valg av verneombud. 
 
Vernetjenesten i Sykehuset Østfold har totalt 2,1 årsverk frikjøpt tid. Dette er 
fordelt på hovedverneombud Anne Dybdrodt (100 %), koordinerende verneombud 
i Moss Hilde Agnete Ødegaard (20 %) og koordinerende verneombud Linda 
Myllerup Jensen på Kalnes, psykisk helsevern og prehospital avdeling (90 %). Fra 01.01.2017 er Imre 
Banfi koordinerende verneombud. Ca. 130 lokale verneombud ivaretar verneområder definert av AMU i 
sykehusets ulike enheter.   
 
HMS-sjef og hovedverneombud/koordinerende verneombud har foruten løpende samarbeid på saker 
faste samarbeidsmøter. 
 

4.9 Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter 
Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivsenter er viktige samarbeidspartnere i HMS-arbeidet, både i det 
forebyggende arbeidet og ved mer aksjonspregede tiltak. Begge aktører har gitt uttrykk for at de i større 
grad bør benyttes i det strategiske og forebyggende HMS-arbeidet. BHT legger fra årsrapport for sin 
virksomhet i AMU. 

 

  

                                                      
17 Kilder: Fagansvarlige på respektive HMS-områder. 
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4.10 HMS rammeverk og styrket HMS-fokus fra Helse Sør-Øst RHF 
Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på styremøte 22.10.2015. 
Rammeverket angir felles regionale ambisjoner og satsningsområder innenfor HMS-området.  
 

HMS rammeverk i Helse Sør-Øst RHF 

Overordnede mål Satsningsområder 2015-201818 

 
- Forbedre HMS-prestasjoner i foretaksgruppen 

 
- Synliggjøre status og utvikling av HMS-resultater 

 
- Forsterke foretakenes systematiske HMS-arbeid 

 
- Fokusere på ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet 

 
- Sikre en mer samstemt dialog med foretakene og 

tilsynsmyndighetene 
 

 
1. Helhet - HMS-arbeidet ses i forhold til  

pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7 
Strategi 2014-2018” 

2. Profesjonalisere vernetjenesten gjennom 
systematisk kompetanseutvikling 

3. Økt oppmerksomhet og systematisk vurdering av 
risiko knyttet til sikkerhet i sykehusene 

4. Vurdering av sertifisering for nye deler av HMS-
området iht. ny ISO 45001 

5. Etablere et foretaksovergripende system for HMS-
revisjoner 

6. Bidra til helsefremmende arbeidsplasser 
 

 
I styrets vedtak fremgår følgende: 

«Implementering av HMS-rammeverk og rapportering på valgte styringsindikatorer forankres i 
oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2016.» 

 

SØs HMS-sjef deltar i regionale møter i Helse Sør-Østs HMS-ledermøte som er en viktig samarbeids- og 
utviklingsarena. HMS-ledermøte administreres og ledes av HMS-rådgiver Signe Hveem og 
viseadministrerende direktør Steinar Martinsen. 

I nettverket legges det til rette for og tas initiativ til deling av god HMS-praksis og gode verktøy. Videre 
foretas en sammenligning av utvikling i HMS målindikatorer med sikte på læring av «beste praksis» og 
forbedring på tvers av helseforetakene.  

 
Oppdragsbrev fra Helse Sør-Øst RHF 
Krav til oppfølging av HMS som integrert aktivitet i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet fremgår fra 
2016 i oppdragsbrevet til helseforetakene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
18 Definert på bakgrunn av innspill fra helseforetakene i regionen 
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5 HMS-HENDELSER OG RISIKOOMRÅDER 

5.1 HMS-hendelser registrert i forbedringsverktøyet Synergi 
Det ble i 2016 registrert 1 187 HMS hendelser i forbedringssystemet mot 838 hendelser i 2015 (+42 %).   
 

Hendelsestype 
Kilde: Synergi 

Antall 
registreringer 

HMS (ikke satt kategori) 22 

BRANNVERN - ANNET BRANNVERN 14 

BRANNVERN - BRANN OG BRANNTILLØP 5 

BRANNVERN - BRANNTEKNISKE ANLEGG 6 

BRANNVERN - RØMNINGSVEIER 1 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - ANNET FYSISK ARBEIDSMILJØ 21 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - ERGONOMI/TILRETTELEGGING 16 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - FALL, STØT, SLAG, KLEM, KUTT 24 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - FYSISK OVERBELASTNING 11 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - INNEKLIMA 20 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - KJEMIKALIER/LEGEMIDLER 11 

FYSISK ARBEIDSMILJØ - ORDEN OG RENHOLD 60 

FYSISK ARBEIDSMILJØ – SAMMENSTØT/PÅKJØRSEL/VELT 2 

FYSISK ARBEIDSMILJØ – STIKK/KUTT/SKARP GJENSTAND 35 

PSYKOSOSIALT/ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ - ANNET PSYKOSOSIALT 
ARBEIDSMILJØ 

9 

PSYKOSOSIALT/ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ - ARBEIDSBELASTNING 156 

PSYKOSOSIALT/ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ - KOMMUNIKASJON OG 
SAMHANDLING 

22 

PSYKOSOSIALT/ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ - ORGANISERING 19 

PSYKOSOSIALT/ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ - 
SAMARBEIDSPROBLEMER/KONFLIKTER 

7 

SIKKERHET - ADGANGSKONTROLL 3 

SIKKERHET - ANNET SIKKERHET 8 

SIKKERHET - BEREDSKAP 22 

SIKKERHET - BRUDD PÅ SIKKERHETSRUTINE 167 

SIKKERHET - KRIMINELL HANDLING 3 

SMITTEVERN (inkl.stikkskade) - ANNET SMITTEVERN 9 

SMITTEVERN (inkl.stikkskade) - HYGIENE 5 

SMITTEVERN (inkl.stikkskade) - RENGJØRING 43 

SMITTEVERN (inkl.stikkskade) - SMITTEEKSPONERING (MRSA, TBC, etc) 34 

SMITTEVERN (inkl.stikkskade) - STIKK/KUTT/SPRUT MED SMITTERISIKO 21 

STRÅLEVERN - Skjerming 1 

STRÅLEVERN - STRÅLEEKSPONERING 1 

UTSTYR OG BYGNING - ANNET UTSTYR (INKL.SENGER) 7 

UTSTYR OG BYGNING - BYGNING 13 

UTSTYR OG BYGNING - IKT/TELEFONI/RADIO/ALARM 4 

UTSTYR OG BYGNING - KJØRETØY 1 

UTSTYR OG BYGNING - MEDISINSK UTSTYR 20 

UTSTYR OG BYGNING - MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR (MTU) 8 

UTSTYR OG BYGNING - TEKNISKE ANLEGG/ INSTALLASJON 1 

VOLD/TRUSSEL/UTAGERENDE ADFERD - TRUSLER MOT ANSATT 118 

VOLD/TRUSSEL/UTAGERENDE ADFERD - UTAGERENDE ATFERD 30 

VOLD/TRUSSEL/UTAGERENDE ADFERD - VOLD MOT ANSATT 166 

YTRE MILJØ/FORURENSNING/AVFALL - ANNET YTREMILJØ 11 

YTRE MILJØ/FORURENSNING/AVFALL - AVFALL/AVFALLSHÅNDTERING 28 

YTRE MILJØ/FORURENSNING/AVFALL - FORBRUK AV RESSURSER/ENERGI 1 

YTRE MILJØ/FORURENSNING/AVFALL - FORURENSNING/UTSLIPP 1 

 
Fra 2017 gjennomgås hendelser periodisk av HMS-sjef, med spesiell vekt på alvorlige (fravær, uten varig mén eller 
varig arbeidsudyktighet) eller svært alvorlige hendelser (varig mén og/eller lengre tids arbeidsudyktighet). 
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5.2 Yrkesskader meldt til NAV  
 
Definisjon  
Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke. Med 
ulykke forstås en plutselig og uventet ytre påkjenning eller belastning som ligger utenfor rammen av 
en ordinær arbeidsprestasjon. Det er fire vilkår som skal være oppfylt for at skadefølgen skal kunne 
godkjennes som yrkesskade19. Vilkårene er kumulative, dvs at alle vilkårene må være oppfylt: 
 

1. Skadelidte er yrkesskadedekket. 
2. Det foreligger en arbeidsulykke. 
3. Det har inntruffet en skade, sykdom eller et dødsfall. 
4. Det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen/dødsfallet. 

 
Utvikling 
Det var registrert 79 registrerte yrkesskader på medarbeidere i 2016, mot 54 yrkesskader i 2015, en 
økning på 46 %. Yrkesskader i 2016 fordeler seg med 20 i psykisk helsevern, 46 i somatikken og 13 i 
Divisjon FM og staber20.  

 

5.3 Utvikling knyttet til sykehusets uføre 
 
Fra KLP har SØ mottatt en oversikt som viser overgang fra aktiv stilling til delvis ufør/100% ufør: 
 

Sykepleiere 

  2014 2015 2016 
Fra status Til status Antall Alder Antall Alder Antall Alder 
Aktiv Delvis ufør 16 51,07 16 50,91 16 50,53 
Aktiv 100 % ufør 11 51,43 7 43,71 7 50,26 

 

Leger 

  2014 2015 2016 
Fra status Til status Antall Alder Antall Alder Antall Alder 
Aktiv Delvis ufør 1 61,49 1 58,91 1 50,72 
Aktiv 100 % ufør 3 54,72 4 55,94 1 50,26 

  

Andre yrkesgrupper - fellesordning 

  2014 2015 2016 
Fra status Til status Antall Alder Antall Alder Antall Alder 
Aktiv Delvis ufør 29 51,65 18 48,52 25 51,00 
Aktiv 100 % ufør 30 51,47 17 52,34 22 52,79 

 
Fra 2015 ble det en endring i regelverket som medførte at uføre som fylte 67 år ble overført til 
alderspensjon. Uføreandel i årsverk gikk bl.a. som følge av dette ned fra 15,06% i 2014 til 12,6% for 
2015. Fra 2015 til 2016 er det små endringer, dog men viss økning av uføre innen fellesordningen. 
 

5.4 Vaksinering, stikkskader og blodsmitteuhell21  
 
Bedriftshelsetjenesten (BHT) forestår vaksinering og behandling av stikkskademeldinger. 
 
Yrkesvaksinering 
Det er satt til sammen 556 yrkesvaksiner. Vaksinasjonen som er satt er Hepatitt B (Engerix B) eller  
Hepatitt A+B (Twinrix) og Boostrix Polio (stivkrampe, polio, kikhoste og difteri). 
  

                                                      
19 NAVs skjema for melding av yrkesskade med veiledning, og rundskriv til folketrygdlovens § 13-3, datert 18.10.2013. 
20 Kilde for både 5.2 og 5.3: Rådgiver Lars Peder Larsen, HR-avdelingen. 
21 Fagansvarlig/kilde: Bedriftslege Laila Torp, bedriftshelsetjenesten (BHT Ringvoll/Unicare). 
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Influensavaksinering 
Det er satt til sammen 1 005 influensavaksiner pr. 15.12.2016. Hovedmengden av vaksiner ble satt ved 
Sykehuset Kalnes, men det ble også utført vaksinasjoner ved avdelingene Moss, Halden, Askim, 
Åsebråten, Edwin Ruud, Grålum dok.senter, Sarpsborgklinikken, DPS/BUP Fredrikstad og ved 
Tuneteknikeren. Det ble også utført enkeltvaksinasjoner i BHTs lokaler, avd. Moss og Greåker. 
 
Stikkskader 
BHT har mottatt til sammen 208 meldinger om stikkskader/blodprøvesvar, men dessverre har ikke alle 
vært fullstendige. BHT har mottatt 106 stikkskademeldinger med stikkskadeskjema, disse inneholder 
opplysninger som gjør det mulig å koble skaden til smittekilde, og det gis enkelt svar ut til den ansatte om 
prøvesvar og oppfølging. Hver medarbeider får skriftlig beskjed om det er helt normale prøver, med 
anbefaling på oppfølging etter rutiner i stikkskadekonvolutten. Dersom det har vært utslag på prøver hos 
medarbeider og/eller smittekilden, har medarbeider vært kontaktet pr telefon og videre opplegg iverksatt. 
Dette gjelder også medarbeidere hvor det er iverksatt behandling i akuttfasen fra vakthavende 
lege/smittevern etter gjeldende rutiner ved sykehuset. Disse enkelttilfellene følges opp fra BHT etter 
avtale med hver enkelt. 
 
BHT har i tillegg mottatt 60 stikkskademeldinger uten skjema, av prøvetype fremgår at dette er 
medarbeider, men her har stikkskadeskjema manglet og det er dermed vanskelig å koble mot smittekilde. 
Det er mottatt 42 prøvesvar hvor det er tatt prøver som etter rutine korresponderer med smittekilde. Alle 
disse er umulige å koble sammen all den tid stikkskadeskjema mangler. Men, dersom det har vært utslag 
på prøver har BHT kontaktet medarbeider og fulgt opp saken, evt funnet ut av sammenheng der det har 
vært utslag på donorprøver. Det presiseres at det er svært viktig med utfylling av stikkskadeskjema for at 
bedriftshelsetjenesten skal klare å følge stikkskader på best mulig måte så raskt som mulig. 
 
BHT har i tillegg hatt mange telefonhenvendelser vedr. ulike smittespørsmål, både innenfor stikkskader, 
MRSA- og ESBL, spesielt vedr. usikkerhet om testing, fare ved evt. smitte etc. Disse er besvart og svar 
dokumentert i den enkeltes journal der det har vært enkeltmedarbeider som har spurt, og på overordnet 
nivå dersom det har vært spørsmål fra avdeling. 
 

5.5 Smittevern for medarbeidere22 
 
Definisjon 
Smittevern i forhold til sykehusets medarbeidere er alle tiltak med formål å hindre jobbrelatert smitte 
mellom medarbeidere, og mellom medarbeider og pasienter. 
 
Ansvarsdeling   
Smittevern for medarbeidere i SØ er et viktig område der ansvaret er delt mellom avdeling for smittevern 
og bedriftshelsetjenenesten (BHT - se 5.4). BHT er ansvarlig for gjennomføring av vaksinering etter tilbud 
gitt til ansatte p.g.a. ulik grad av yrkesrisiko, slik som hepatitt A og B, og for årlig influensavaksinering. 
Oppfølging av stikkskader (blodsmitteuhell) og MRSA-kolonisering hos medarbeider er også en BHT-
oppgave. For alle disse tiltakene har avdeling for smittevern ansvar for å gi faglige råd til BHT i 
enkeltsaker og ved beslutninger som gjelder omfang av tiltak. Smittevern utarbeider også sykehusinterne 
prosedyrer som gjelder smittevern for medarbeidere. Ansvarsfordelingen er klar og det samarbeides godt.  
 
Vaksinering 
Etter forskrift om utførelse av arbeid, § 6-12 skal arbeidsgiver sørge for at medarbeiderne tilbys sikker og 
effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. BHT har oversikt over hvilke grupper 
medarbeidere som ifølge Folkehelseinstituttet bør tilbys vaksine av sin arbeidsgiver. Berørte 
medarbeidere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. For å heve antall 
influensavaksinerte blant medarbeidere i sykehuset ble det foran sesongen 2016/17 gjennomført en bredt 
anlagt kampanje, med godt resultat.  
 
Arbeidsantrekk 
Prosedyrer for medarbeideres arbeidsantrekk i sykehuset, eller «uniformsreglementet», anviser at 
medarbeideres bekledning til enhver tid skal være tilpasset arbeidssituasjonen. Det er også forbud mot 
bruk av smykker, ringer og armbåndsur i SØ. Avdeling for smittevern har ansvar for å undervise om 

                                                      
22 Fagansvarlig/kilde: Smittevernoverlege Jon Birger Haug, Avdeling for Smittevern. 
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årsaker til dette reglementet, og tilpasse de overordnede reglementet til våre smittevernprosedyrer. Det er 
fortsatt ikke tilfredsstillende etterlevelse av «smykkeforbudet» i SØ. Håndhevingen er en ledelses-
oppgave. Å hindre bruk av operasjonsbekledning utenfor operasjonsavdelinger er også en utfordring.  
 
Smitte og bærerskap hos medarbeidere 
I mange år har det vært et fokus på risikoen for yrkesforbud i forbindelse med påført MRSA-smitte i 
jobbsammenheng. Dette har ikke vært et problem i praksis, siden MRSA-forekomst holder seg lav og det 
finnes gode rutiner for screening, sanering og oppfølging. Bedre IKT-løsninger for kartlegging rundt 
MRSA-utbrudd er opprettet. Tilpasset MRSA- og tuberkulosescreening før ansettelse er rutine og 
fungerer bra. 
Smittevernavdelingen gir råd ved krav til ansettelse av, og håndterer spørsmål rundt, arbeidssøkere til 
sykehuset som kommer fra land med høy forekomst av multiresistente bakterier og tuberkulose. Det 
samme gjelder alle medarbeidere – uansett etnisitet – som har arbeidet ved asylmottak uansett lokasjon, 
ved sykehus utenfor Norden, eller som hjelpearbeidere f.eks. i flyktningleirer.  
 
 

5.6 Kjemikaliesikkerhet23 
 
Definisjon 
Kjemikaliesikkerhet er å sikre at forskrifter blir fulgt ved innkjøp, håndtering, merking, bruk og avhending 
av giftige og helsefarlige stoffer, samt at stoffregisteret til enhver tid er tilgjengelig og oppdatert. 
 
Nøkkeltall  
Foretaket har utstrakt bruk av faremerkede kjemikalier, og benytter det elektroniske stoffkartoteket 
EcoOnline som verktøy. Totalt antall kjemikalier i stoffkartoteket: 3 038. 
 
De faremerkede kjemikaliene er inndelt i 4 kriteriegrupper som er en oversikt for farevurdering av 
kjemikaliene, og en prioritering ut fra mengden i bruk, fare og en vurdering av hva som er rimelig å avvikle 
og hva som bør fases ut på sikt. Status antall kjemikalier pr. gruppe:  
 

Kriteriegruppe Antall kjemikalier 

Kriteriegruppe 1 1 

Kriteriegruppe 2 28 

Kriteriegruppe 3 83 

Kriteriegruppe 4 55 

 

 
Vurdering 
Pga. innflytting i nytt sykehus på Kalnes og nytt analysesystem v/laboratoriene har det medført endringer 
av kjemikaliehåndteringen. Analyser inngår nå i mer lukkede systemer som medfører små mengder 
reagenser, noe som gir lite personkontakt. 
 
Gjennomførte forbedringstiltak 

 Flytteprosessen til Kalnes har medført opprydding i kjemikalielagrene og 60 kjemikalier er fjernet. 

 SØ er representert i regional miljøgruppe «Grønn kjemi», som er en rådgivende gruppe i arbeidet 
med substitusjon av miljø- og helseskadelige kjemikalier ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
Gruppen skal utarbeide det faglige grunnlaget for utfasing og reduksjon av utvalgte stoffer. 
Formålet med forumet er å sikre at substitusjonsplikten ivaretas i regionen. Faglig forum skal 
bidra til at det jobbes aktivt med utfasing av miljø – helsefarlige kjemikalier på helseforetakenes 
operative enheter og i innkjøpsarbeidet lokalt og regionalt. Forumet skal samarbeide med 
leverandørindustrien for å gi insentiv til å utvikle mer miljøvennlige produkter og løsninger.   

 SØ har i 2016 søkt om og fått innvilget dispensasjon fra Arbeidstilsynet slik at i enkelte 
situasjoner kan sikkerhetsdatablader erstattes av verneblader. Dette er en viktig praktisk 
forenkling for SØs enheter. Vedtaket gjelder til 01.01.2019. 

  
                                                      
23 Kilde: Miljøingeniør Kristin Evju og yrkeshygieniker Øivind H. Olsen fra HMS-avdelingen og systemansvarlig stoffregister Åse-Berit Mathisen, 

Senter for laboratoriemedisin. 
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6 STATUS PR. LOVOMRÅDE 
 

6.1 Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskrift HMS - systematisk HMS-arbeid24 
 
Formål og krav i lov og forskrift 
Arbeidsmiljølovens § 1-1 sier at: "Lovens formål er … 
a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som 
gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til 
enhver tider i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet". 
 
Jfr. internkontrollforskrift for HMS § 3 skal arbeidsgiver ha «Systematiske tiltak som skal sikre at 
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes 
i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen». 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
Det gjennomføres mye godt HMS-arbeid i SØ. Flere HMS-områder har en positiv utvikling.  
Aml § 3-1 og internkontrollforskrift HMS § 5 stiller krav til mål og tiltak i det systematiske HMS-arbeidet i 
SØ på alle nivåer. Andelen enheter som skal ha en aktiv HMS handlingsplan med mål og tiltak skal være 
100 %. Andelen var pr 31.12.2016 80 % og dermed ikke i tråd med krav i lov og forskrift. Se punkt 3.6. 
 
Alvorlige uønskede HMS-hendelser (= alvorlig eller svært alvorlig personskade) 
Det er ikke registrert alvorlige eller svært alvorlige uønskede HMS-hendelser som følge av svikt i 
systematisk HMS-arbeid i SØ i 2016.  
 
Risikovurderinger  
Det er ikke gjennomført større risikovurderinger i regi av HMS-avdelingen knyttet til systematisk         
HMS-arbeid på klinikk- eller foretaksnivå i 2016.  
 
HMS-opplæring  

 Det ble etablert et internt tilbud om opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 
trusselsituasjoner for alle enheter. 

 Det ble laget produktinformasjon om bestillingstilbud knyttet til opplæring i strålevern, ergonomi 
og forflytningsteknikk, god meldepraksis og bruk av Synergi og risikovurdering. Dette for å 
markedsføre tilbudene proaktivt og gjøre de lett tilgjengelig, også i Læringsportalen. 

 
Forbedringstiltak  
1) Prioritert innsats for å øke andel enheter med aktiv HMS handlingsplan. Se punkt 3.6. Dette gis også 
prioritert fokus i 2017. 2) HMS årsrapport som nytt styringsdokument.  
 

6.2 Arbeidsmiljøloven – organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø25 
 
Formål og krav i lov og forskrift 
Se punkt 6.1. 
 
Risikovurderinger 
Det utføres månedlige analyser av sykefraværet brutt ned på den enkelte klinikk og avdeling. Dette 
rapporteres også til AMU, styre og ledermøte i SØ. Enheter med sykefravær mer enn 8 % blir spesielt 
fulgt opp av HR-rådgiver og eventuelt eksterne samarbeidspartnere som NAV arbeidslivssenter og 
bedriftshelsetjenesten. Gjennom spesielle tiltak og prosjekter foretas det en risikovurdering.  
Siden sykefraværet ofte har tett sammenheng med det psykososiale arbeidsmiljøet vil ofte prosjektene og 
risikovurderingene bli knyttet opp til dette arbeidet. 
 
  

                                                      
24 Fagansvarlig helhetlig systematisk HMS-arbeid: HMS-sjef Terje Engvik.  
25 Fagansvarlig organisatorisk og psykososialt: HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen, HR-avdelingen. 
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HMS-opplæring 
I tillegg til selve grunnopplæringen i HMS utføres det egen opplæring for ledere i bruk av 
Personalportalen til sykefraværsoppfølging, og hvordan arbeidsprosessen for å følge opp sykmeldte 
foregår. Denne opplæringen foregår både i faste oppsatte kurs i tillegg til ved bestilling.  
 
Forbedringstiltak 
Det ble satt fokus på det totale sykefraværet ved inngangen av året da det var spesielt høyt. Vi fikk en 
meget god utvikling fra mars måned og frem til oktober. 
Sykefraværet økte de siste månedene i 2016 og da spesielt korttidsfraværet. Det er derfor planlagt helt 
nye tiltak i 2017 for å redusere korttidsfraværet spesielt.  
 

6.3 Strålevernloven - strålevern26 
 
Lovens formål 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften), § 1.Formål: 
Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på 
menneskers helse og bidra til vern av miljøet. 
 
Det er krav til strålevernkoordinator ved alle helseforetak som er virksomhetens kontaktperson mot 
statens strålevern og som arbeider for å oppfylle de krav som er satt i strålevernforskriften opp mot helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
Det er ikke registrert uønskede HMS-hendelser med alvorlig eller svært alvorlig personskade for 
strålevern i 2016.  
Det ble i 2016 ført tilsyn ved Sykehuset Østfold fra Statens strålevern: Berettigelse. Ingen avvik eller 
anmerkninger ble registrer ved tilsynet. Tilsynsrapport ligger i Public 360 (Dokument: 16/04860).  
 
Risikovurderinger 
Nye risikovurderinger relatert til strålevern: Bruk av UV-lys nukleærmedisin – strålevern (R 2016 - 095). 
 
HMS-opplæring 
Det ble innført årlig dagskurs i strålevern for alle medarbeidere i SØ, med 5,4 av 6 mulige i 
score/tilfredshet på evalueringen fra deltakerne. 
 
Forbedringstiltak 
Strålevernkoordinator, fysikere og lokale strålevernskontakter danner nettverket for arbeid med strålevern 
i tett samarbeid med ytterligere faggrupper innen medisin teknisk, HMS og generelt andre medarbeidere i 
helseforetaket som er i kontakt med strålegivende utstyr. Oppdatert organisasjonskart for strålevern er 
tilgjengelig i elektronisk kvalitetssystem (EK). 
 
Det ble i 2016 produsert kvartalsvis infoskriv om strålevern, som ble distribuert til aktuelle medarbeidere 
for informasjon omkring strålevernsrelatert arbeid som gjøres i helseforetaket. 
 
I løpet av 2016 har strålevernkoordinator hatt opplæring, kompetanseheving, optimalisering og 
kvalitetssikring som overordnete mål for strålevern i helseforetaket. Det har resultert i følgende: 

 Gjennomgang av samtlige prosedyrer for strålevern i EK. 

 Opprettet nye e-læringskurs for medarbeidere i Læringsportalen. 
(For bruk av C-bue og for nukleærmedisinsk seksjon). Tilhørende kompetansekoder i GAT. 

 Gjennomført optimaliseringsprosjekt ved poliklinikkområde 5 (gastromedisin).  
Fokus på stråledose til pasient og medarbeider for ERCP-prosedyre. 

o Rapport i Public 360 (dokument: 17/01001). 

 Gjennomført optimaliseringsprosjekt ved avdeling for bildediagnostikk, lab 5 (gjennomlysning). 
Fokus på stråledose til medarbeider. 

o Rapport i Public 360 (dokument: 17/01001). 

 Innført praktisk strålevernsundervisning i gjennomlysning for LIS-leger ved avdeling for 
bildediagnostikk ved alle nyansettelser, som direkte resultat av optimaliseringsprosjekt ved lab 5. 

                                                      
26 Fagansvarlig strålevern: Strålevernskoordinator Jeanett Lagesen, Avdeling for bildediagnostikk. 
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6.4 Eltilsynsloven og bruk av medisinskteknologisk utstyr - elsikkerhet27 
 
Lovens formål 
Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr 
fare for liv, helse og materielle verdier. 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift, opplæring, forbedringstiltak 

 Alvorlige uønskede HMS-hendelser: Ingen hendelser som har forårsaket alvorlig eller svært 
alvorlig personskade. 

 Risikovurderinger: Det er ikke utført nye/ endrede risikovurderinger i 2016 da disse skal 
revideres/ utføres i 2017. 

 Nye tiltak innen HMS-opplæring: Det er utført årlig lovpålagt kurs i Forskrift om sikkerhet ved 
arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) kurs for alle medarbeidere på fagområdet. Det er også 
avholdt kurs i medisinske områder 

 Forbedringstiltak: Større planlagte tiltak som er gjennomført på lovområdet siste år. 
o Gjennomført oppfølgingsmøter /erfaringsutveksling på tvers av lokasjonene. 
o Oppfølging og oppdatering av prosedyrer i EK 
o Deltatt i Helse Sør-Østs ”Nettverk Elektro” samlinger. 
o Utarbeidet nye prosedyrer og serietiltak for lokasjoner i Synkarion. 

 
Bruk av medisinskteknologisk utstyr28 
 
Krav i lov og forskrift 
El-tilsynsloven § 10 tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.  
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift, opplæring, forbedringstiltak 

 Alvorlig uønskede HMS-hendelser: Ingen hendelser som har forårsaket alvorlig eller svært 
alvorlig personskade. 

 Risikovurderinger: Det er ikke utført nye eller endrede risikovurderinger i 2016 da disse skal 
revideres/ utføres i 2017. 

 HMS-opplæring: Det er utført årlig lovpålagt kurs i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av 
elektriske anlegg (FSE) kurs for alle medarbeidere.  

 Forbedringstiltak: Gjennomført oppfølgingsmøter /erfaringsutveksling på tvers av lokasjonene. 
Oppfølging og oppdatering av prosedyrer i EK. 

 

6.5 Genteknologiloven  
 
Lovens formål 
Loven har til formål å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede 
dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig 
utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.  
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
HMS-avdelingen er ikke kjent med aktiviteter i strid med lovkrav eller alvorlige uønskede HMS-hendelser. 

 

6.6 Produktkontrolloven - produkter og tjenester29 
 
Lovens formål 
Loven har til formål å: 

a) «Forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at 
forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre, 

                                                      
27 Fagansvarlig elektro: Seksjonsleder Trond Vegard Stang, Teknisk avdeling. 
28 Fagansvarlig medisinskteknologisk utstyr: Avdelingssjef Sverre Granmark. Medisinskteknologisk avdeling. 
29 Kilde: Avdelingssjef Glenn Løvli Fredriksen, avdeling for innkjøp og logistikk. 
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b) forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, 
forurensning, avfall, støy og lignende, 

c) forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.» 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift  
Krav i lov og forskrift ivaretas gjennom den enkelte anskaffelse av produkter og utstyr, gjennom at det 
settes klare krav knytte til helse, miljø og sikkerhet. Dette ansvaret ligger hos kontraktseier eller den 
ansvarlige for anskaffelsen som skal ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Alvorlig uønskede HMS-hendelser 
Alvorlige uønskede hendelser som følge av produkter eller tjenester er ikke kjent. 
 
Risikovurderinger 
Det er gjennomført risikovurderinger knyttet til innkjøp av kjemikalier. 
 
HMS-opplæring 
Det er ikke gjennomført nye opplæringstiltak siste år. 
 
Forbedringstiltak 
1) Det jobbes systematisk med å erstatte eller redusere bruk av produkter med stor miljøpåvirkning. 2) Et 
område som er gitt spesielt fokus er kjemikaliebruk. I forbindelse med ibruktakelse av nytt østfoldsykehus 
på Kalnes har det vært spesielt fokus på å risikovurdere produkter med potensiell risiko, herunder å gi 
nødvendig informasjon og opplæring. 3) Det er i 2016 tilsatt en ingeniør i Teknisk avdeling som skal jobbe 
dedikert med redusert energiforbruk på blant annet tekniske installasjoner.  
 

6.7 Forurensingsloven og miljøledelse ISO 14001 - ytre miljø30 
 
Lovens formål 

 Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
Periodisk revisjon nr. 2 av ISO 14001 ble gjennomført av DNV GL september 2016. 

 
Fokusområde under periodisk revisjon fra sertifiseringsorganet DNV GL i 2016 var avfallshåndtering. SØ 
fikk scoren 4+ på en skala 1-5, hvilket betyr at SØ har høy kvalitet på sitt arbeid innen miljøledelse knyttet 
til avfallshåndtering.   
 

 Alvorlig uønskede HMS-hendelser: Det var i perioden ingen hendelser med alvorlig eller svært 
alvorlig miljø- eller personskade. 

 Risikovurderinger: Ytre miljø, Kalnes og andre lokasjoner. Risikovurdering av SØs påvirkning på 
ytre miljø. Påslipp fra SØ. Risikovurdering av SØs påslipp av miljøfarlige kjemikalier til avløp/vann   

 HMS-opplæring: Opplæring i avfallshåndtering på Kalnes. Opplæring i miljøledelsessystemet: 
nye ledere i SØ, verneombud og nye medarbeidere. 

 Forbedringstiltak: Kontinuerlig tilrettelegging og forbedringer på Kalnes og andre lokasjoner. 
 
 

                                                      
30 Fagansvarlig ytre miljø: Miljøingeniør Kristin Evju, HMS-avdelingen. 

Type funn Antall funn 

Kategori 1: vesentlige avvik 0 
Kategori 2: mindre avvik 9 
Observasjoner: 19 
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6.8 Brann- og eksplosjonsvernloven - brannvern31 
 
Lovens formål 
Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker 
med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 

 Sykehuset Østfold sine bygg i Eidsberg, Halden, Moss og på Kalnes er vedtatt som særskilte 
brannobjekt og får rutinemessig tilsyn fra brannvesenet. 

 I 2016 fikk SØ totalt to avvik etter branntilsyn som er besvart og anses lukket p.t. 
 
Branntilfeller med skadepotensiale i 2016 

 

Sted Antall branntilfeller Årsak 

DPS Moss  1 Aktivt påtent, ikke personskade 
Kalnes sykehus 1 Aktivt påtent, ikke personskade 

 
Forbedringstiltak 

 Teknisk brannvern; herunder bygg, elektro og vvs: 
o Rutiner for ettersyn, drift og vedlikehold, samt dokumentasjon 
o Kontinuerlig overvåkning, SD-anlegg. 
o Årskontroller og serviceavtaler 

 Organisatorisk brannvern i HMS-linjen: 
o Opplæring og øvelser, brannrunder i området. 
o Brannvernombud. 
o Prosedyrer og risikovurderinger. 

 Organisatorisk brannvern fra overordnet, gjennomgripende nivå: 
o Forenkling av språk og slanking av prosedyreverket i EK, samt utarbeidet egen nettside 

på intranettet. 
o Risikoanalyse på brann, overordnet sett. 
o Rådgiver og premissgiver til tekniske fag ved ombygginger/byggeprosjekt. 

 Intranett og EK: 
o Brannvernsiden på Intranett ble utvidet med oppdatert info.  
o Utarbeidet ansvarsmatrise/prosedyre for brannvernarbeidet i SØ. 
o 71 brannprosedyrer revidert/redigert i samarbeid med de ulike seksjonene de er tilknyttet. 

 Brannslokking: 
o 750 medarbeidere gjennomførte kurs i praktisk brannslokking. 
o ~ 37 % av medarbeidere har godkjent kompetansekode for brannslokking. 

 Brannvernopplæring (interne brannøvelser som det er krav om hvert halvår): 
o 1398 medarbeidere gjennomførte e-læringskurset brannvern. 
o ~ 30 % av medarbeidere har godkjent kompetansekode på brannvernopplæring.  

 
Forbedringer inn i 2017 

 Revidere sentrale prosedyrer med tanke på gode overskrifter, klart språk og å unngå 
gjentakelser. 

 Fortsette utviklingen av EK-prosedyreverket. 

 Utarbeide og revidere risikoanalyser for internkontroller/sjekklister som benyttes i teknisk ettersyn 

 Brannvernsiden på Intranett utvikles videre. 

 Oppfriske kompetansekodene for brannvern. 

 Utarbeide og iverksette grunnopplæring av brannvernombud. 
 
 
  

                                                      
31 Fagansvarlig brann: Inger-Johanne Velde, Teknisk avdeling. 
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6.9 Sikkerhetsloven - grunnsikring og fysisk sikring32  
 
Lovens formål 
Formålet med loven er å 1) legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot rikets 
selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, 2) ivareta den enkeltes 
rettssikkerhet og 3) trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende 
sikkerhetstjeneste. Loven gjelder for forvaltningsorganer, herunder helseforetak. 
 
Risikovurderinger 

 Det har vært gjennomført årlig revisjon av risikovurderinger knyttet til beredskap herunder 
sikkerhet tilsiktede hendelser og fasilitetshendelser (svikt strøm, vann, varme, kjøling) 

 Sikkerhetsvurdering – feil håndtering/tap av nøkler og adgangskort. 

 Arbeid i lokaler til psykisk helsevern for ikke-medisinsk personell. 
 
Tall for påførte voldsskader og trusler 

 Det var ikke rapportert alvorlige hendelser innen sikkerhet knyttet til vold og trusler i 2016. 
 

Sikkerhet, uønskede 
HMS-hendelser 

Avvik 
2016 

Alvorlig Kommentar til alvorlige hendelser 

(ingen svært alvorlige innmeldt i 2016) 

Adgangskontroll 
 

3 1 Traumeteam hadde ikke nødvendig tilgang ved utrykning 

Annet sikkerhet 8 2 
En av hendelsene er lagt feil inn, og skulle vært lagt på 
Ytre miljø/Kjemikalier legemidler 
 

Brudd på sikkerhetsrutine 9 3 

2 saker gjaldt skarpe gjenstander etterlatt i skjermede 
enheter for psykiatri 
1 feil nøkkelhåndtering, der nøkkel ble etterlatt i dør i 
psykiatri 
 

Brudd på sikkerhetsrutine – 
ulåst dør, vindu, skap 

158 6 

2 saker gjelder ulåst dør til rom hvor det oppbevares 
medisinsk utstyr.  
1 hvor det var ulåst dør til skap for narkotiske legemidler 
3 saker som gjelder ulåste dører hvor det oppbevares 
pasientopplysninger 
 

Kriminell handling 3 0 
 
 

 
 
Forbedringstiltak 2017 

 Arbeide med å få økt innrapportering av HMS-hendelser i forbedringssystemet Synergi, for å 
fange opp avvik knyttet til ulåste/dører/vinduer kontra det som er registret av tilfeller i 
avvikssystem. Samt forbedre kategorisering ut fra konsekvens/alvorlighetsgrad. 

 Revidere prosedyre for «Politianmeldelse» http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok27547.pdf 
til å omfatte innmelding i synergi med riktig datagrunnlag i HMS-arbeidet. 

 Avklare ansvarsområder og roller under HMS-område sikkerhet, slik at alle områder knyttet til 
sikkerhetsloven ivaretas med tydeliggjøring av: 

o Sikkerhetsansvar, sikkerhetsklarereringer og rettssikkerhet. 
o Beredskap, forebyggende sikkerhet, teknisk sikkerhet og skallsikring/overvåking. 
o Vold og trusler, risikovurdering og opplæring knyttet til sikkerhet. 

 Tiltak i HMS-strategi gjennomføres med sikte på å redusere risiko knyttet til sikkerhet. 

 Komme med forslag til opplæring, etablere informasjonsarena og interne styringsdokumenter for 
sikkerhet for å redusere risiko. 

 
  

                                                      
32 Sikkerhetsansvarlig: Tore Bjørnstad, Teknisk avdeling. 

http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok27547.pdf
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6.10 Personopplysningsloven - personvern og informasjonssikkerhet33 
 
Lovens formål 
Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av 
personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med 
grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 
tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 

 Alvorlig uønskede HMS-hendelser: Ingen 

 Risikovurderinger: Risikovurderinger gjennomført for nye IKT-løsninger og ved endringer i 
eksisterende løsninger. 

 HMS-opplæring: Ingen nye tiltak gjennomført.  
 

Forbedringstiltak: 
1. Riksrevisjonen gjennomførte en revisjon i perioden 19.05.- 28.06.2016. Revisjonen omfattet 

medisinteknisk utstyr og leverandørtilgang for dette utstyret.  
2. Internkontroll gjennomført ved Dokumentasjonssenteret 03.06.16. Tema var ivaretakelse av 

personvern og informasjonssikkerhet.  
3. Gjennomført overordnet sikkerhetsrevisjon. Presentert under Ledelsens gjennomgang. 
4. Ledelsens gjennomgang ble utført 7. juni. Se sak 117-16 (http://intranett-

sohf.sykehuspartner.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=d3a51b3b-8cbc-4329-8707-
c62d5c06ba52 

5. Bedømming av Senter for laboratoriemedisin 25.08.2016. Norsk akkreditering gjennomførte en 
bedømming av informasjonssikkerheten i fagsystemene LVMS og Prosang inkludert manuelle 
rutiner. 

6. Revisjon av Sykehuspartners ansvar vedr LVMS og Prosang. 
7. Internkontroll gjennomført 30.11.16. Tema var personvern og informasjonssikkerhet ved alle 

somatiske avdelinger på Kalnes. Internkontrollen ble gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor 
observatører besøkte alle korridorer tilstøtende somatiske avdelinger og observerte etterlatte 
pasientlister, skjermer som ikke var låst, innsyn til skjermer etc. 

8. Gjennomføring av tiltak etter riksrevisjonens rapport fra første halvår. 
9. Ferdigstille regionalt Styringssystem for informasjonssikkerhet. 

 
 

6.11 Sivilbeskyttelsesloven - beredskap34 
 
Lovens formål 
Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-
militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved 
uønskede hendelser i fredstid. 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
Krav i lov og forskrift anses ivaretatt. 
 
Alvorlig uønskede HMS-hendelser  
Ingen storskala hendelser som har ført til beredskapsmessige tiltak. 

 
Risikovurderinger 
Beredskapsledelsen har ved hjelp av Kvalitet- og Pasientsikkerhetsavdelingen gjennomført flere 
risikoanalyser innen beredskapsområder i henhold til overordnet beredskapsplan. 

 
HMS-opplæring og øvelser  
Ingen nye tiltak som defineres spesifikt innen HMS øvelser. Dog mange tiltak i forberedelser og i etterkant 
av fullskalaøvelse «FlyEx 2016» høsten 2016, spesielt med tanke på at dette var første år i nytt 

                                                      
33 Fagansvarlige: Informasjonssikkerhetsleder Lars Cato Skaar (informasjonssikkerhet), IKT-avdelingen og foretaksjurist Jostein Vist 

(personvern), Kvalitet- og pasientsikkerhetsavdelingen. 
34 Fagansvarlig beredskap: Beredskapsleder Bo Skauen, Avdelingssjef Prehospital avdeling. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=d3a51b3b-8cbc-4329-8707-c62d5c06ba52
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=d3a51b3b-8cbc-4329-8707-c62d5c06ba52
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=d3a51b3b-8cbc-4329-8707-c62d5c06ba52
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sykehusbygg. Basert på tilbakemeldinger om økende vold- og trusselbilde i ambulansetjenesten ble det 
bestemt å utdanne egne instruktører innen et konsept ESPA. Dette implementeres i hele 
ambulansetjenesten i løpet av 2017/18. Nasjonale føringer på at alle nødetater skulle trene sammen i 
henhold til nasjonal prosedyre «Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold PLIVO». 
https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_2943.pdf 
 
Sykehuset deltok med 250 medarbeidere fra ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold, sammen med politi 
og brann. Sykehuset har hatt flere deltagere på CBRNE fagdager ved nasjonalt senter for CBRNE ved 
OUS Ullevål. Grunnlaget er nasjonalt risikobilde, samt forberedelser lokalt i Østfold for øvelser sammen 
med øvrige nødetater / interne rutiner.  

 
Forbedringstiltak  

1. Gjennomgått beredskapsplaner i 201/15 før innflytting i nytt sykehusbygg på Kalnes. 
2. Ytterligere revidering av beredskapsplaner etter innflytting i 2016. 
3. Gjennomgang og bygd opp helt nye Brann- og evakueringsplaner 2016. 
4. Gjennomgang og bygd opp ny struktur i varslingssystemet UMS. 
5. Mange revisjoner har vært avholdt innen de forskjellige ansvarsområdene i Sykehuset Østfold, og 

mange av disse har grensesnitt mot beredskapsområdet, men kommenteres andre steder i 
dokumentet. Tiltak er også iverksatt for å forbedre prosedyrer og arbeidsmetodikk, for å unngå 
beredskapshendelser. 

6. Gjennomført PLIVO teoriundervisning og praksis for 250 medarbeidere i ambulansetjenesten. 
 
 

6.12 Bygg og eiendom35 
 
Lovkrav 
HMS-området innenfor bygg og eiendom er regulert i flere lover og forskrifter, jf. Delområder innen 
punktene 6.1 - 6.10 over. I dette punktet er arbeidsmiljøloven og Forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) omhandlet. SØ skal sikre at medarbeidere, 
pasienter og besøkende har et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø og inneklima, jf. 
arbeidsmiljølovens §§ 1-1 og 4-4, også jfr. internkontrollforskrift for HMS § 4 hvor det fremgår at sykehus 
har ansvar for både arbeidstakere og brukere. Arbeidsplasser og arbeidslokaler skal følge 
arbeidsplassforskriften.  

 

Overholdelse av krav i lov og forskrift 
SØs krav til HMS i byggeprosjekter for eksisterende og nye bygg følger gjeldende lover og forskrifter.  

 
Alvorlig uønskede HMS-hendelser 
Det har ikke vært alvorlig eller svært alvorlige uønskede HMS-hendelser knyttet til bygg eller 
byggeprosjekter i 2016.  
 
De største inneklimautfordringene for SØ i den eldre bygningsmassen er dårlig luftkvalitet og ventilasjon.   
 
Den 14.01.2016 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved DPS Fredrikstad døgnenhet grunnet en mottatt 
bekymringsmelding. Medarbeiderne var bekymret for at det de oppfattet som dårlig inneklima hadde 
betydning for deres helse og helseplager. Vilkårene i påleggene som ble gitt etter tilsynet 14.01.2016 ble 
oppfylt og saken ble avsluttet 10.05.2016. Den 06.10.2016 ville Arbeidstilsynet se på hvordan DPS 
Fredrikstad hadde jobbet for å forebygge og redusere risiko forbundet med dårlig inneklima og luftkvalitet. 
Arbeidstilsynet mener at Fredrikstad DPS har gjennomført og planlagt mange tiltak i forhold til å bedre 
inneklima i bygget, og at det ikke er grunn til å gi varsel om pålegg for temaer gjennomgått. DPS 
Fredrikstad har gjennomført risikovurdering av inneklimaet. 
 
I 2016 ble administrasjonsbrakker stengt grunnet dårlig innemiljø og muggsopp. Medarbeidere ble 
hasteflyttet til midlertidige lokaler i Kalnes og på Tuneteknikeren. I 2016 er det gjennomført flere runder 
med interne flyttinger for å tilpasse lokalene til klinisk drift. Arbeidet med å finne permanente 
arbeidsplassløsninger for stab- og støttepersonell har vært omfattende.  
 

                                                      
35 Fagansvarlig eiendom: Eiendomssjef Anne Charlotte Moe, Eiendomsavdelingen. 

https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_2943.pdf
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Sykehuset har flere gamle bygg og klarer ikke å utvikle og oppgradere byggene i tilstrekkelig grad. Dette 
kan være en utfordring for medarbeidere, pasienter og besøkende. I disse lokalene oppleves 
luftkvaliteten som dårlig, og det er særskilt ventilasjon og inneluft som varsles som ikke tilfredsstillende. 
Det er iverksatt flere akutte tiltak. Generelt går vedlikeholdet av byggene stort sett med til å holde 
forholdene på dagens nivå og gjøre akutte tiltak når det er nødvendig. I 2015 og 2016 har det blitt 
innvilget økte investeringsmidler for å ta igjen deler av det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet.  
 
I eide lokaler er det rapportert om innemiljøproblemer ved ambulansestasjonene i Halden og i Sarpsborg. 
I leide lokaler på Tuneteknikeren har det vært usikkerhet rundt innemiljø og det er foretatt flere 
innemiljømålinger i perioden for flere enheter. Målingene viser at lokalene i Tuneteknikeren er 
tilfredsstillende og dermed forsvarlig i forhold til gitte normer, tross tydelige tegn på slit og elde.  
 
Eiendomsavdelingen utfører flere ombygginger, og har som byggherre, ansvar for å påse at sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt gjennom hele byggeprosessen. Det vil si gjennom planlegging og 
prosjektering av prosjektet, samt ved god organisering og oppfølging av arbeidet i utførelsesfasen. HMS i 
SØs byggeprosjekter følger gjeldende lovverk og forskrifter.  
 
Risikovurderinger 
Innemiljø DPS Fredrikstad. 
 
HMS-opplæring 
Eiendomsforvaltere har gjennomført SØs HMS minikurs som en innføring i systematisk HMS-arbeid. 
 
Forbedringstiltak 
Det er gjennomført tilstandsvurdering av SØs bygningsmasse, som vil danne grunnlag for en risikovurdert 
vedlikeholdsplan med 1, 5 og inntil 10 års planleggingshorisont. Tilstandsvurderingen vil bli gjennomført 
hvert fjerde år og vedlikeholdsplanleggingen oppdateres hvert år og danner grunnlag for påfølgende års 
budsjett.   
 
I 2016 har det blitt innvilget økte investeringsmidler for å ta igjen deler av det bygningsmessige 
vedlikeholdsetterslepet. 
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7 VEDLEGG 
 
 

7.1 HMS målekart med 25 målindikatorer 
Tabellen viser alle HMS målindikatorer som det er en rapportering i løpet av et driftsår, internt i SØ og 
overfor Helse Sør-Øst RHF. «HSØ» i parentes betyr rapportering til Helse Sør-Øst RHF. 
 

 
 
SØ rapporterer til Helse Sør-Øst på indikatorene 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23 og 24. 
 
 
 
Takk 
Takk til alle fagansvarlige, fagpersoner og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle bidrag til 
innholdet på respektive fagområder i årsrapporten. Sammen er vi Sykehuset Østfold36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36 Se filmen «Sammen er vi sykehuset Østfold» på YouTube via lenke her. 

Tema Enhet

Nr 1 Sykefravær på HF/avdelingsnivå Prosent

Nr 2 Arbeidsrelatert fravær Snittscore

Nr 3 Jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelsen (MBU) Snittscore

Nr 4 Svarprosent i MBU Prosent

Nr 5 Andel ansatte involvert i etterarbeid til MBU Prosent

Nr 6 Antall uføre og uføre grad Uføreandel

Nr 7 Smitteeksponering Prosent

Nr 8 Avfallsmengde Tonn

Nr 9 Avfallsorteringsgrad Prosent

Nr 10 Matavfall Tonn

Nr 11 Energiforbruk (graddagskorrigert) kWt/m2

Nr 12 Transportkilometer (person og vare) - egen ytre miljø-rapportering Kilometer

Nr 13 Samlet vannforbruk Kubikkmeter (m3)

Nr 14 Klimaregnskap CO2 Tonn CO2

Nr 15 Helse- og miljøskadelige kjemikalier Andel i %

Nr 16 Trusler om vold mot ansatte Antall

Nr 17 Påført voldsskade på ansatte Antall

Nr 18 Grad av eksponering for vold og trusler på jobb for medarbeidere Score 1-100

Nr 19 Fraværsskadefrekvens H2-verdi

Nr 20 Tilstandsrapportering bygg og eiendom -

Nr 21 Andel enheter m/aktiv HMS handlingsplan Andel i %

Nr 22 Antall HMS hendelser Antall

Nr 23 Antall HMS-avvik etter tilsyn Antall

Nr 24 Lukkerate for HMS-avvik Antall

Nr 25 Lederes og medarbeideres brukertilfredshet med HMS-stab Skala 1-6

HMS

 HMS målindikatorer

Helhetlig HMS-rapportering ledermøte, AMU, FTV-møte og styret

Helse

Miljø

Sikkerhet

https://www.youtube.com/watch?v=ZUlLVwgV1AM
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Sykehuset Østfold HF 
Postboks 300, 1714 Grålum 
www.sykehuset-ostfold.no 

 

http://www.sykehuset-ostfold.no/

