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1 BAKGRUNN 
 

1.1 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som helhet  
 

Tabell 1: Helhetlig HMS 

Helse Miljø Sikkerhet 
 
Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
Helsefremmende tiltak, forebygging, 
sykefraværsoppfølging, inkluderende 
arbeidsliv (IA), ergonomi 
Luft, lys, ergonomi, støy 
Vold- og trusselsituasjoner 
 
Organisatorisk arbeidsmiljø 
Ledelse, psykososiale forhold, 
bedriftskultur, informasjon, medvirkning 
 
Kjemisk helsevern kjemikalier, gasser 
 
Strålevern, smittevern 
 

 
Avfall 
Avfallshåndtering, lagring og levering 
 
Utslipp og forurensning 
Stoff, væske eller gass til luft, vann eller 
i grunnen 
 
Energiforbruk 
 
Transport 
 
Støy og rystelser 

 
Sikkerhet: reell eller oppfattet tilstand 
med fravær av uønskede hendelser, 
frykt eller fare2.  
 
Grunnsikring 
Sikringsbehov ved en normaltilstand 
 
Brannvern og eksplosjonsvern 
 
El-sikkerhet 
 
Personvern og informasjonssikkerhet 
 
Beredskap 

Organisatoriske premisser for godt HMS-arbeid: 

Tydelig, synlig og tilstedeværende leder 

Klare mål og faglige krav, nødvendig kompetanse3  

Tydelig organisering, rolleklarhet og god internkontroll (rutiner og prosedyrer) 

Kultur: etterspørre gode HMS-tiltak, anerkjenne ønsket adferd, korrigere uønsket adferd 

Åpenhet og trygghet som grunnlag for god avviks- og tilbakemeldingskultur 

 

 
 

1.2 SØs visjon, verdier og leveregler  
 

Visjon 

Sykehuset Østfold (SØ) skal tilby gode og likeverdige helsetjenester 

til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 

bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

 

Verdier: Kvalitet - trygghet – respekt. 

 

Leveregler – gjelder alle roller og profesjoner 

1.  Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt. 

2.  Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger. 

3.  Vi skaper resultater gjennom samhandling. 

4.  Vi ser muligheter, ikke begrensninger. 

5.  Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte.  

Visjon, verdier og leveregler er vektlagt i det strategiske arbeidet og anbefalingene som gis. 
 
Styrets vedtak 15.09.2014 i sak 54-14 om helhetlig strategisk tilnærming for HMS i SØ er vektlagt: 

 «Styret bifaller administrerende direktørs anbefaling om at Sykehuset Østfolds strategiske arbeid med 
Helse, indre og ytre Miljø og Sikkerhet (HMS), skal fremstå som en helhet i fremtidige strategiske 
prosesser og styringsdokumenter.» 

                                                      
2 Definisjon jfr. Norsk standard (NS 5830). 
3Definisjon av kompetanse: holdninger, kunnskap, evner og ferdigheter (Strategisk kompetanseledelse, Linda Lai, 2013). 

Figur 1: SØs styringspyramide 
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1.3 HMS-lovgivningen 
SØ skal overholde arbeidsmiljølovens krav om «…å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger», samt øvrige lovkrav i HMS-lovgivningen: 
 

- Arbeidsmiljøloven 
- Brann- og eksplosjonsvernloven 
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  
- Forurensningsloven 
- Produktkontrolloven 
- Sivilbeskyttelsesloven 
- Genteknologiloven 
- Strålevernloven 

 
Jfr. internkontrollforskrift for HMS § 3 skal sykehuset 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». 
Arbeidsmiljølovens (aml) § 3-1 og Internkontrollforskrift for HMS § 5 stiller krav til mål og tiltak i det 
systematiske HMS-arbeidet i SØ på alle nivåer. 
 

1.4 Roller og ansvar  
HMS-saker skal løses nærmest der det skjer og så tidlig at fysiske 
og psykiske skader/belastninger forebygges. 

- Administrerende direktør: ansvar for alt HMS-arbeid som 
øverste leder. 

- Klinikksjef, avdelingssjef, stabsdirektør og seksjonsleder: 
ansvar for alt HMS-arbeid innen i egen enhet. 

- Verneombud: Se til at virksomheten er forsvarlig innrettet 
og ivareta arbeidstakernes interesser knyttet til HMS. 

- Tillitsvalgt: Bidra aktivt i HMS-arbeidet. 
- Medarbeider: Lovhjemlet medvirkningsplikt i HMS-

arbeidet, bidra til å skape trivsel og et trygt og 
helsefremmende arbeidsmiljø. 

Aktiv involvering av medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte på alle nivåer og alle enheter i 
organisasjonen er en forutsetning for godt HMS-arbeid. 
 

Divisjon FM ved direktør og HMS-sjef er gitt systemansvar for overordnet HMS på foretaksnivå, og skal 
bidra til implementering av HMS i hele organisasjonen. Virtuell HMS-stab4 er en betegnelse SØ bruker på 
medarbeidere som direkte eller indirekte jobber med Helse, miljø og sikkerhet som støtte for driften, og 
som er spesialister innenfor sitt område. SØ har flere fagansvarlige innen HMS delområder. I dokumentet 
benyttes «HMS-stab» som begrep. 

 

1.5 HMS for ansatte og pasientsikkerhet 
Jfr. lov om spesialisthelsetjenesten er SØ oppgaver: Pasientbehandling 
for 300 000 innbyggere, forskning, utdanning av helsepersonell og 
opplæring av pasienter og pårørende.  
 
Trygge medarbeidere som trives er viktig for gode prestasjoner og best 
mulig pasientbehandling og pasientsikkerhet5, også jf. strategisk mål for 
SØ: «Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør»6. 
 
Summen av hver enkelt medarbeiders bidrag er avgjørende for hvordan 
vi oppleves. Sammen er vi Sykehuset Østfold.  

                                                      
4 Se punkt 4.3. 
5 Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser (Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram 2014-2018) 
6 Strategiplan for Sykehuset Østfold 2016-2020. 

Figur 2: Roller i HMS-arbeidet 

Figur 3: HMS og pasientsikkerhet 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/so/organisasjon
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2 MÅL OG PRIORITERTE TILTAKSOMRÅDER  
 

2.1 Mål 
Hovedmål for SØs HMS-arbeid: 

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

 
God måloppnåelse på alle måleindikatorer har positiv effekt for SØ som attraktiv arbeidsplass og 
overordnede mål knyttet til pasientbehandling og pasientsikkerhet. 
 

H
e
ls

e
 

1. Sykefravær i % 7,57 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 

M
ilj

ø
 

2. Redusert årlig energiforbruk - - - 1 %8 - 1 % - 1 % 
Nye 
mål 

Nye 
mål 

S
ik

k
e
r

-h
e

t 3. Grad av eksponering for vold og trusler på jobb for 
medarbeidere (spørsmål i medarbeiderundersøkelsen) 

- 88910 89 90 90 
Nye 
mål 

Nye 
mål 

S
y
s
te

m
 

4. Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner -% 50 90 100 100 100 100 100 

B
ru

k
e

r 

5. Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med 
HMS-stabs tjenester (rådgivning og opplæring) 

4,0 4,5 4,6 4,7 4,8 
Nye 
mål 

Nye 
mål 

 

4,5 i «kundetilfredshet» på skala 1-6 hvor 
6 er svært tilfreds og 1 er svært lite tilfreds 

 
 

2.2 Prioriterte tiltaksområder  
 
Prioriterte tiltak angis innen hvert «HMS-område» samt systemtiltak innen 3 områder. 
 

Tabell 3: Tiltaksområder 

1. Helse 
2. Miljø 
3. Sikkerhet 
4. HMS-opplæring for medarbeidere og ledere 
5. Lett tilgjengelige og brukervennlig HMS-verktøy 
6. HMS integrert i drift  

 

 
 
Forhold og hendelser innen Helse-, miljø- og sikkerhetsaksen har gjensidig sammenheng og påvirkning.  
Tiltak pr tiltaksområde fremgår av punkt 3.1 - 3.6. 

                                                      
7 Sykefravær pr 31.12.2014 var for hele SØ 7,5 %. 
8 Ny prioritert målindikator fra 2017. 1 % graddagskorrigert (utetemperatur) reduksjon. 2016 som basisår.  
9 Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen: «Jeg har vært utsatt for vold eller trusler på jobb siste 12 måneder». Resultat 2016: 88, 2014: 88 og 

2013: 87. Dersom resultatet er 100 er det ingen som har svart at en har opplevd vold og trusler. Jo høyere tall, jo bedre resultat. 
10 Utvikling i registrerte hendelser for hhv. 1) vold og 2) trusler mot medarbeidere vurderes i tillegg pr måned (kilde: Synergi). 

Tabell 2: Prioriterte HMS målindikatorer 

  Mål 

 Målindikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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3 TILTAK  
 

3.1 Helse 
 
Verdens helseorganisasjon definerer helse som «er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt 
velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser»11. 
 

Tabell 4: Tiltak Helse 

Tiltak Tiltaks- 

ansvar 

Medvirkning Effekt  Oppstart/ 
frekvens 

3.1 Gjennomføre tiltak i Handlingsplan for 
inkluderende arbeidsliv 

 

HR-sjef Ledere, VO, 
FTV, 

HR-avdeling 

BHT 

NAV Arbeids-
livssenter 

1. Økt nærvær, redusert fravær 

2. Hindre frafall og øke syssel-
setting av personer med 
nedsatt funksjonsevne 

3. Økt yrkesaktivitet >50 år 

Løpende 

3.2 To fagdager i IA for ledere, tillitsvalgte 
og verneombud. Åpent tilbud 

HR-sjef BHT og NAV Inspirasjons- og læringsarena for 
bedre nærværsarbeid 

2. kvartal 

3.3 

 

Årlig opplæring av nye ergonomi-
/forflytningsveiledere 

Reopplæring og oppdatering av eksister-  
ende ergonomi-/ forflytningsveiledere 

HMS-sjef 

for etablering, 
deretter i regi 
av BHT eller 
intern ressurs 

BHT 

Ergonomi-
/forflytnings-
veiledere 
Verneombud 

Ivareta lovkrav og interne krav  

Bedre risikovurdering, læring og 
forbedring. Forebygge uønskede 
hendelse og skader. 

Styrket pasientsikkerhet 

1. kvartal 
2017, 
vurderes  

3.4 

 

Årlig dagskurs12 i strålevern for 
medarbeidere som arbeider med 
strålegivende utstyr 

Stråleverns-
koordinator 

Strålevern-
kontakter og 
medarbeidere  

Ivareta lovkrav og interne krav.  

Bedre risikovurdering, læring og 
forbedring. Forebygge uønskede 
hendelse og skader. 

Styrket pasientsikkerhet 

4. kvartal 

3.5 

 

Årlig temamøte for kjemikaliehåndtering i 
sykehuset i samarbeid med Helse Sør-
Østs prosjekt «Grønn kjemi» 

HMS-sjef  

for etablering 

Enheter med 
høyt forbruk av 
kjemikalier13 

Miljøingeniør, 
systemansvarlig 
stoffregister 

Innkjøps-
rådgivere 

Spesialister fra 
Helse Sør-Øst 

Ivareta lovkrav og interne krav ved 
innkjøp, kjemikaliebruk og 
avfallshåndtering og substitusjon 

Bedre risikovurdering, læring og 
forbedring. Forebygge uønskede 
hendelse og skader. 

Bedre pasientsikkerhet 

1. kvartal 
2017, deretter 
4. kvartal 

 

 
 
 
  

                                                      
11 Kilde: Verdens helseorganisasjon, www.regjeringen.no 
12 Iverksatt som nytt tilbud fra 17.11.2016. 
13 Senter for laboratoriemedisin: Seksjonene 1) genteknologi, 2) patologi og 3) spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner. Teknisk avdeling.  

«Det er veldokumentert at psykososiale faktorer har betydning for både kroppslige og mentale helseplager, 
som igjen kan føre til sykefravær.» 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, 10.06.2015 

https://stami.no/arbeidsrelaterte-helseproblemer-og-sykefravaer/
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3.2 Miljø 
 

Ytre miljø omfatter all materie og all energi som inngår i eller 

påvirker på ett eller flere kretsløp på jordens overflate14.  

SØs miljøpolitikk  

Vi i SØ tar felles ansvar for miljøet og skal ved kontinuerlig forbedring redusere energiforbruket og forurensning. 
Sykehusets miljømål, lover og forskrifter er styrende for vårt miljøarbeid. 

 
 

Tabell 5: Tiltak Miljø 

Tiltak Tiltaks-
ansvar 

Medvirkning Effekt  Oppstart/ 
frekvens 

3.6 Sikre at SØ blir resertifisert i hht.        
ISO-standard 1400115 

Miljø-
ingeniør 

HMS-avdeling 

Ledere, 
medarbeidere 
verneombud, 
tillitsvalgte 

Kontinuerlig forbedring 

Økt måloppnåelse 

2017 

3.7 

 

Kommunikasjonsplan med kampanjer og 

holdningsskapende tiltak innen 

miljøområdet, også jfr. tiltak 3.9 d) 

Miljø-
ingeniør 

Teknisk 
avdeling 

Forsyning/ 

Transport 

Kommunika-
sjonsavdeling 

Økt bevissthet på og 
motivasjon i miljøarbeidet 

Bedre miljøresultater 

2017 

3.8 Utrede miljøvennlig bilpark i SØ Seksjons-

leder 
forsyning/ 
transport  

Miljøingeniør 

Eksterne 
fagmiljøer 

Mindre CO2-utslipp og 
miljøpåvirkning fra SØs bilpark 

2017 

3.9 

 

Redusert energiforbruk:  

a. Sikre at krav til energieffektivitet 
ivaretas i alle byggeprosjekter  

b. Sikre at krav til energieffektivitet 
ivaretas ved anskaffelser 

c. Energiattest16 på alle SØs eide 
bygg 

d. Tiltaksplan for optimal  
energieffektivitet for alle bygg 

e. Holdningsskapende tiltak, jfr tiltak 2  

 

a. Eiendoms-
sjef 

b. Seksjons-
leder innkjøp  

c. Seksjons-
leder klima-
teknikk  

d. Seksjons-
leder klima-
teknikk 

 

HMS-
avdelingen 

Teknisk 
avdeling 

Eiendoms-
avdelingen 

Innkjøp og 
logistikk 

 

Optimalt energiforbruk 

Redusert miljøpåvirkning 

Reduserte kostnader 

2017-2018 

3.10 

 

Aktivt miljøpåvirke i regionale og 
nasjonale anskaffelser 

Seksjons-
leder innkjøp  

Miljøingeniør 

Berørte 
fagpersoner 

Redusere total avfallsmengde 
i et livsløpsperspektiv fra 
produksjon til avhending 

 

Kontinuerlig 

 
 
 
 
 
 
  

                                                      
14 Kilde: Kristensen, 2009. 
15 SØ ble 16.12.2014 sertifisert av DNV GL. 
16 Energimerket forteller hvor mye og hvilken type energi som leveres bygget (kilde: www.energimerking.no) 

Forurensningslovens § 1-1: "Lovens formål er …« 
«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.» 
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3.3 Sikkerhet 
 
Sikkerhet i sykehus innebærer å beskytte personell, materielle verdier, informasjon og drift. Tiltak kan 
iverksettes innen teknologisk, organisatoriske og menneskelige forhold. Beredskap er forberedt evne til 
på kort varsel å kunne øke sikkerhetsnivået, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand, eller evne til å 
gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse eller tilstand17. 
 
Sikkerhetspolitikk 

SØ skal ha åpne og tilgjengelig sykehus for alle. Pasienter, pårørende, besøkende, ansatte og studenter 
skal føle seg trygge og kunne ferdes dit de har behov for å komme, men ikke lenger.  
 

Tabell 6: Tiltak Sikkerhet 

Tiltak Tiltaks-
ansvar 

Medvirkning Effekt  Oppstart/ 
frekvens 

3.11 Alle enheter bes gjennomføre 
risikovurdering for forebygging og 
mestring av aggresjon, trusler og vold 

Leder for 
enhet 

Medarbeidere, 
verneombud, 

tillitsvalgte 

Økt sikkerhet. Redusert risiko 

Forsvarlig og trygt arbeidsmiljø 

2016-2017 

3.12 Alle enheter bes vurdere opplæring for 
medarbeidere i forebygging og mestring 
av aggresjon, trusler og vold 18 

Leder for 
enhet 

Medarbeidere, 
verneombud, 
tillitsvalgte 

Riktig tilgangsnivå for 
medarbeidere i forhold til tjenstlig 
behov 

Økt sikkerhet 

Fra 2016 

3.13 

 

Gjennomføre risikovurdering for alle 
lokasjoner for scenarioene19: 
- Trussel og vold mot medarbeidere 
- Sabotasje mot infrastruktur 
- Eventuelt andre scenarier 
 
Gjennomføre tiltak som følge av 
risikovurderingen 

Teknisk 
sjef 

Sikkerhets-
ansvarlig  

HMS-stab 

Ledere, 
verneombud, 
tillitsvalgte 

AMU 

Redusert risiko for vold og trusler 

Redusert risiko for uønskede 
hendelser 

Forsvarlig og trygt arbeidsmiljø 

 

2017 

3.14 

 

Gjennomgang av adgangsnivåer for 
adgangskontroll i sykehusets lokasjoner  

Sikkerhets-
ansvarlig 

Ledere og 
verneombud i 
berørte enheter 

Verneombud 

AMU 

Riktig tilgangsnivå for 
medarbeidere i forhold til tjenstlig 
behov 

Økt sikkerhet 

2017 

3.15 

 

 

Årlig temamøte «Forebygging og 
håndtering trusler og vold mot 
medarbeidere» med analyse av utvikling 
i antall HMS-hendelser, risikovurdering 
og tiltak 
 
Ses i sammenheng med tiltak 3.16 

Teknisk 
sjef20 

Sikkerhetsansv. 
Avd.sjefer Psyk. 
avd., som. avd. 
akuttmottak, 
Prehospital 
avd/ambulanse 

Hoved-
verneombud 

Læring på tvers 

Sikre gode risikovurderinger 

Nye tiltak 

Økt sikkerhet og trivsel 

Redusert risiko for vold og trusler 

 

Januar 

3.16 

 

Etablere «Sikkerhetsforum SØ» som 
fag- og samordningsarena i 
sikkerhetsarbeidet21 

 

Teknisk 
sjef 

Sikkerhets-
personell22. 

Ledere og 
verneombud fra 
Prehosptial avd, 
somatikk, og 
psykisk helsev. 

Hoved-
verneombud 

AMU 

Sykehusleder-
møte 

Teknisk sjef har ansvar for 
iverksettelse 

Sikre tydelig ansvar, rolleforståelse 
og effektiv samhandling jf. lovkrav 
og intern organisering 

Samordne sikkerhetsarbeidet og 
fremme tiltak for ønsket 
sikkerhetskultur og -adferd 

Forslag til organisering og mandat 
utformes i konstituerende møte, 
forankres i AMU og godkjennes i 
sykehusledermøte/adm. direktør 

 

 

 

 

 

Iverksette 
januar 2017 

 

                                                      
17 Kilde: Veileder om sikkerhet i sykehus (Helse Sør-Øst RHF, 2015). 
18 Eget opplæringstilbud som bestillingstilbud fra 2016 med forelesere/veiledere fra SØs Sikkerhetsseksjon 2 i Psykiatrisk avd. og voksenhab. 
19 Baseres blant annet på erfaringsoverføring fra grundige risikovurdering gjort på Ahus HF pr. mai 2016. 
20 Teknisk sjef har ansvar for grunnsikring, el-sikkerhet og brannsikkerhet og er medlem av beredskapsrådet. 
21 Tiltak jfr. anbefalinger i «Sikkerhetsstrategi 2014-2019», godkjent i ledermøte 24.06.2014, behandlet i AMU 17.06.2014 og styret 15.09.2014. 
22 Sikkerhetsansvarlig, foretaksjurist, informasjonssikkerhetsleder med flere. 
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 Arbeidstilsynets anbefaler i rapport om «økt risiko for trusler og vold i arbeidslivet23» at «alle 
arbeidstakere som kan bli utsatt for vold og trusler skal ha opplæring og øve på hvordan de kan dempe 
og håndtere episoder». 
Tiltak knyttet til forebygging og håndtering av trusler og vold mot medarbeidere er intensivert og 
tydeliggjort i revidert HMS-strategi blant annet som følge av Arbeidstilsynets vurderinger24 og nye regler i 
«Arbeidsplassforskriften» fra 01.01.201725. Det blir tydeligere krav til risikokartlegging, opplæring, 
informasjon til medarbeiderne og oppfølging av medarbeidere som blir utsatt for trusler og vold. 
 
Ved eksterne tilsyn i 2016 er det ikke fremkommet avvik innen «el-sikkerhet» og brannvern. Det er derfor 
ikke langt inn strategiske tiltak på disse sikkerhetsområdene. Innenfor informasjonssikkerhet utarbeides 
et «styringssystem for informasjonssikkerhet» som vil bli fremlagt til behandling i 2017. 
 

3.4 HMS-opplæring for medarbeidere og ledere 

 
Jfr. arbeidsmiljølovens § 3-2 skal medarbeiderne: 

- Gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer. 
- Gis nødvendig opplæring for å mestre oppgavene. 
- Gis nødvendig opplæring for å delta i HMS-arbeidet. 

Foruten hensynet til lovkrav gjennomføres tiltak med bakgrunn i interne behovsvurderinger. Se også 
opplæringstiltak under punkt 3.1 - 3.3. 
 

Tabell 7: Tiltak HMS-opplæring 

Tiltak Tiltaks-
ansvar 

Medvirkning Effekt  Oppstart/ 
frekvens 

3.17 Obligatorisk 3-dagers HMS grunnkurs 
for ledere, verneombud og medlemmer i 
AMU. Åpent for alle 

HMS-sjef Fag-/kompe-
tanseavd., int. 
forelesere, 
BHT, NAV 

Mål- og rolleforståelse. 
Helhetlig kunnskap om 
systematisk HMS-arbeid  

To kurs pr 
år 

3.18 Årlig HMS oppdatering og 
motivasjonssamling for ledere  

HMS-sjef HMS-stab Oppdatering på siste nytt 

God HMS-praksis-deling 

Motivasjon og inspirasjon 

2017 

3.19 3-timers åpent HMS minikurs – 
oppdatering for ledere, verneombud,  
tillitsvalgte, medarbeidere i stab og alle 
interesserte 

HMS-sjef Fag- og 
kompe-
tanseavdeling 

Vedlikeholde og oppdatere 
HMS-kompetanse 

Ett pr 
kvartal 

3.20 15 bestillingstilbud for opplæring innen 
ulike HMS-tema tilgjengelig i 
Læringsportalen. Skreddersydde tilbud 

Leder på 
enhet 

HMS-stab 

BHT og NAV 

Ivareta lovkrav og interne 
prosedyrekrav. Nå HMS-mål 

Kontinuerlig 

 
  

                                                      
23 Rapport av 11.03.2016. Les mer på http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=255837. 
24 Rapport av 11.03.2016 om økt risikofor trusler og vold i arbeidslivet. Les mer på http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=255837. 
25 Vedtatt av Arbeids- og sosialdepartementet, kunngjort 17.11.2016. Se info på Arbeidstilsynets hjemmesider her. 

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=255837
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=255837
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-reglar-mot-vald-og-truslar-i-arbeidslivet/id2520728/
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259390
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3.5 Lett tilgjengelige og brukervennlige HMS-verktøy 
 

Tabell 8: Tiltak HMS-verktøy 

Tiltak Ansvar Medvirkning Effekt  Oppstart/ 
frekvens 

3.21 Samle all HMS-info i ny HMS-portal på 
intranett 

HMS-sjef Kommunika-
sjonsavdeling, 
HR, verne-
tjenesten. Repr 
fra kliniske enh. 

Info, verktøy og kontakter er lett 
tilgjengelig for ledere, 
medarbeidere, verneombud og 
tillitsvalgte. Økt brukervennlighet. 
Bedre kvalitet i HMS-arbeidet 

Designet i  
2015, i verk-
settes 2017 

3.22 HMS i elektronisk kvalitetssystem HMS-sjef EK-ansv. FM 

Kvalitet- og 
pasients.avd. 

Systematisk HMS-arbeid og mål- 
og resultatoppfølging 

Kontinuerlig forbedringsarbeid og 
kulturutvikling 

Designet i  
2015, i verk-
settes 2017 

3.23 Korte filmsnutter på utvalgte HMS 
delområder jf. tabell 1, bl.a. i samarbeid 
med Helse Sør-Øst og andre 
helseforetak  

HMS-sjef HMS-stab 
Kommunika-
sjonsavdeling 

Fag- og kompe-
tanseavdeling 

 

Lett tilgjengelig, tidseffektiv og 
motiverende læringseffekt 

Legges i ny HMS-portal på 
intranett og brukes i opplæring 

Utvikles fra 
2016-2017 

 

3.6 HMS integrert i drift  
 
I SØs oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF fremgår som føring at «Helse, miljø sikkerhetsarbeid 
(HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet26».  
 
Effekten av et trivelig arbeidsmiljø understøttes av forskningsbaserte antakelser om at arbeidsglede og 
høyt jobbengasjement gir lavere sykefravær, økt produktivitet og økt kundetilfredshet27. Det vil si gode 
arbeidsprestasjoner. 
 

                                                      
26 Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Østfold, punkt 2.3. 
27 Rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI): Brøgger, Benedicte og Robert Salomon (2013): Å jobbe med arbeidsglede – hva kan 

virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2013:6.  
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Tabell 9: HMS integrert i drift 

Tiltak Tiltaks-
ansvar 

Medvirkning Effekt  Oppstart/ 
frekvens 

3.24 HMS-målindikatorer integrert i 
lederavtaler: 

1) Sykefravær, 2) Spørsmål om «Aktiv 
HMS handlingsplan med mål og tiltak» 
er ivaretatt (NY) 

Adm. 
direktør 

Direktør FM 

HMS-sjef 

HMS-stab 

Økonomi og 
analyse 

Aktiv mål og resultatoppfølging 

Fokus og ansvarliggjøring 

Kontinuerlig forbedring 

Tertial 

3.25 Helhetlig system for HMS-rapportering 
og overvåking av arbeidsmiljøet jf. 
lovkrav28  

Direktør FM 

HMS-sjef 

Fagansvarlige 
innen HMS. 
HMS-stab 

Styrket mål- og resultatoppfølging 

Kontinuerlig læring og forbedring 

Oversikt HMS-resultater, HMS-
hendelser og alvorlige hendelser 

Iverksatt 2016 

3.26 HMS mål og status på dagsorden: 

- Styre: Hvert styremøte 

- Adm direktørs ledermøte: Månedlig 

- Arbeidsmiljøutvalgets møter (7) 

- Alle enheter oppfordres til å 
integrere HMS på agendaen på 
faste drifts- og møtearenaer 

 

Adm. dir. 

Direktør FM 

HMS-sjef  
 
Klinikksjef 
Avd.sjef 
Seksjonsleder 

HMS-stab Systematisk HMS-arbeid og mål- 
og resultatoppfølging 

Kontinuerlig forbedringsarbeid og 
kulturutvikling 

I hht. 
møteplan 

 

 

I hht.  
enhetenes 
årshjul og 
driftsstruktur 

3.27 HMS-stab i alle stabsenheter utvikles 
som ett samordnet stab-/støttesystem i 
det systematiske HMS-arbeidet 

Direktør FM 

HMS-sjef 

 

HMS-stab 

Stabsledere og 
medarbeidere 

Samordnet innsats og samarbeid 
med optimal støtte til driftsenheter 
for å nå felles mål 

Kontinuerlig 

3.28 Halvårlig HMS-forum for virtuell HMS-
stab 

HMS-sjef HMS-stab, 
BHT, NAV 

Nettverksbygging. Inspirasjon.  
Dele god HMS-praksis. Bedre 
kvalitet i HMS-arbeidet.  

Halvårlig  

3.29 Årlig samordningsmøte for 
stabsdirektører i virtuell HMS-stab 

Direktør FM HR-direktør 

Fagdirektør 

Kommunika-
sjonssjef 

 

Samordning, målretting, 
forpliktende samarbeid 

Oktober i fbm. 
med rev.av 
HMS-strategi 

3.30 Elektronisk «kundemåling» for måling av 
kundetilfredshet og grunnlag for 
kontinuerlig forbedring av virtuell HMS-
stabs tjenester (rådgivning og 
opplæring) 

HMS-sjef Ledere, 
verneombud, 
tillitsvalgte 

Tilbakemelding fra brukerne som 
grunnlag for kontinuerlig forbedring 

Aktivitets-
basert 

Inngår i HMS- 
rapportering 

3.31 

 

Å vurdere HMS handlingsplan og 
virksomhetsplan som helhetlig verktøy29 

Direktør FM HMS-stab, 
økonomidir., 
fagdirektør 

Ledere i drift 

Helhetlig og brukervennlig verktøy  

HMS integrert i drift 

2017 

3.32 

 

Vurdere tiltak for utvikling av ønsket 
HMS-kultur 

AMUs leder 

HMS-sjef 

Drøftes i AMU 

HMS-stab 

Ledere, HVO, 

Verneombud 

Tillitsvalgte 

Forsterke ønsket praksis og adferd 
fra alle medarbeidere i tråd med 
SØs leveregler og interne HMS-
prosedyrer  

2017 

 
 

 
  

                                                      
28 Jfr. arbeidsmiljølovens § 3-1 (2) og internkontrollforskrift HMS §§ 4 og 5. 
29 Dagens HMS handlingsplan med programvaren Confirmit er besluttet utfaset som regionalt verktøy i Helse Sør-Øst fra oktober 2017. 
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4 VEDLEGG 
 

4.1 HMS rammeverk for 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.  
 

Tabell 10: HMS-rammeverk i Helse Sør-Øst RHF 

Overordnede mål Satsningsområder 2015-201830 

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

 

4.2 HMS måltavle i Sykehuset Østfold HF 
HMS-indikatorer vil bli fulgt opp og analysert.  Prioriterte indikatorer er fra 2017 nr 1, 11, 17, 20 og 24. 
Disse vil det bli rapportert på i ledermøte, arbeidsmiljøutvalget og styret. 
 

 
  

                                                      
30 Definert på bakgrunn av innspill fra helseforetakene i regionen 

Tema Enhet Kilde

Nr 1 Sykefravær på HF/avdelingsnivå Prosent Pivot

Nr 2 Arbeidsrelatert fravær Snittscore MBU

Nr 3 Jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelsen (MBU) Snittscore MBU

Nr 4 Svarprosent i MBU Prosent MBU

Nr 5 Andel ansatte involvert i etterarbeid til MBU Prosent MBU

Nr 6 Antall uføre og uføre grad Uføreandel KLP

Nr 7 Smitteeksponering Prosent Synergi

Nr 8 Avfallsmengde Tonn Leverandør

Nr 9 Avfallsorteringsgrad Prosent Leverandør

Nr 10 Matavfall Tonn Leverandør

Nr 11 Energiforbruk (graddagskorrigert) kWt/m2 Energiweb TA

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

Nr 13 Samlet vannforbruk Kubikkmeter (m3) Teknisk avd

Nr 14 Klimaregnskap CO2 Tonn CO2 Mange kilder

Nr 15 Trusler om vold mot ansatte Antall Synergi

Nr 16 Påført voldsskade på ansatte Antall Synergi

Nr 17 Grad av eksponering for vold og trusler på jobb for medarbeidere Score 1-100 MBU

Nr 18 Fraværsskadefrekvens H2-verdi Synergi etter hvert

Nr 19 Tilstandsrapportering bygg og eiendom - Eiendomsavd.

Nr 20 Andel enheter m/aktiv HMS handlingsplan Andel i % Intranett

Nr 21 Antall HMS hendelser Antall Synergi

Nr 22 Antall HMS-avvik etter tilsyn Antall KP-avd

Nr 23 Lukkerate for HMS-avvik Antall Synergi

Nr 24 Lederes og medarbeideres brukertilfredshet med HMS-stab Skala 1-6 Quest back

HMS

Tabell 11: HMS målindikatorer
Helhetlig HMS-rapportering ledermøte, AMU, FTV-møte og styret

Helse

Miljø

Sikkerhet
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4.3 Virtuell HMS-stab i Sykehuset Østfold HF 
Virtuell HMS-stab er en betegnelse SØ bruker på medarbeidere som direkte eller indirekte jobber med Helse, miljø 
og sikkerhet som støtte for driften, og som er spesialister innenfor sitt område i ulike enheter. 

 

Tabell 12: Virtuell HMS-stab og samarbeidspartnere 

Enheter Roller Oppgaver/ansvar 

Divisjon FM (Facility Management) Direktør FM 

HMS-avdelingen 

HMS-sjef, miljøingeniør, miljøvert, 
yrkeshygieniker 

Teknisk avdeling 

Teknisk sjef, sikkerhetsansvarlig, 
brannvernleder, VVS-ansvarlig, 
elektroansvarlig 

Eiendomsavdelingen 

Eiendomssjef, eiendomsforvaltere 

Sykehusservice 

Renholdsseksjoner, kjøkken og kafê  

Innkjøp og logistikk 

Servicegård, servicemedarbeidere 
(avfallslogistikk) 

HMS-avdelingen: strategisk HMS-
ledelse, lederstøtte, HMS-systemer, 
HMS-prosedyrer, interne HMS-
revisjoner, opplæring, risikostyring, 
arbeidsmiljøutvalget, indre og ytre miljø, 
samarbeid med verneombud og 
tillitsvalgte 

Teknisk avdeling: sikkerhet, teknisk 
infrastruktur, lys, luft/ventilasjon, 
avfallslogistikk, HMS i bygg og 
utearealer 

Eiendomsavdelingen: HMS i bygg 

Sykehusservice: mat, avfallslogistikk 

 

Innkjøp og logistikk: miljøriktig innkjøp, 
avfallslogistikk 

 

HR stab HR-direktør 

HR-avdelingen 

HR-sjef, HR-rådgivere, HR-konsulenter, 
organisasjons-psykologer, 
spesialkonsulent HMS, IA-rådgiver 

 

Lederstøtte og opplæring HR, HMS og 

IA, AKAN, endrings- og 

forbedringsarbeid, lederutvikling, 

medarbeider-undersøkelsen, 

personaladministrative rutiner og 

systemer, HMS handlingsplan, 

vernerunder, kontakt med tillitsvalgte 

Fagstab 

 

 

 

 

 

 

Avd. kvalitet og pasientsikkerhet 

Kvalitetssjef, pasientsikkerhet, 
systemadministratorer  

Jurist: personvern og 
informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet  

Seksjon for smittevern 
Smittevernoverlege, smittevern-
sykepleiere, tuberkulose-koordinator  

Fag og kompetanseavdelingen31 

Kompetansesjef, rådgivere  

IKT-avdeling 

IKT-sjef, informasjonssikkerhetsleder 

 
 
Kvalitetsarbeid, bruker-undersøkelser, 
internrevisjoner/ tilsyn, avvikshåndtering 
Synergi, risikovurderinger, EK - 
dokumentstyring, pasientsikkerhet 
 

Fagutvikling - koordinering og 
organisering, kompetansestyring  

 

 

Datasikkerhet, personvern og 
informasjonssikkerhet 

Senter for laboratoriemedisin 

 

Avdelingssjef 

Teknisk kjemiker (systemansvarlig 
stoffregister) 

Systemansvarlig stoffregisteret 
EcoOnline. Info, veiledning, opplæring 

Avdeling for bildediagnostikk 

 

Avdelingssjef 
Strålevernkoordinator  

Strålevernkontakt i avdelinger som 
bruker røntgenutstyr 

Strålevernkoordinator: fagkonsulent for 
alle avd. som benytter ioniserende 
stråling. Kontaktperson Statens 
strålevern.  Utarbeide rutiner for bruk og 
vedlikehold av verneutstyr 

Beredskap Administrerende direktør 

Avdelingssjef prehospital avdeling 

Beredskapsorganisasjon 

Strategisk leder 

Beredskapleder  

Les mer i Elektronisk kvalitetssystem her 

 
Viktige samarbeidspartnere: 

 Hovedverneombud, koordinerende verneombud og lokale verneombud. 

 Foretakstillitsvalgte og lokale tillitsvalgte. 

 Bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter. 

 Helse Sør-Øst RHF og andre helseforetak. 
 
 

                                                      
31 Bl.a. samarbeid om grunnkurs HMS for ledere og verneombud. 

http://ek-sohf/eknet/start.aspx?ID=Forside_2&Main=1
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4.4 Prosess for revidering av HMS-strategi 
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet mål og prioriteringer i HMS-strategi første gang 10.11.2016. 

 
Følgende har vært invitert til konsultasjon i prosessen i oktober og november: 

- Klinikksjef Einar Glørsen, Klinikk for medisin 
- Klinikksjef Tore Krogstad, Klinikk for kirurgi 
- Klinikksjef Liv Marit Sundstøl, Klinikk for akuttmedisin 
- Klinikksjef Eirin Paulsen, Klinikk for kvinne-barn 
- Klinikksjef Irene Dahl Andersen, Klinikk for Psykisk helsevern og rusbehandling 
- Virtuell HMS-stab: HR-direktør Wenche Lyngholm , HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen, kommunikasjonssjef, 

Bjørn R. Hødahl, fagdirektør Helge Stene-Johansen, kvalitetssjef Marit Flåskjer, fag- og kompetansesjef 
Mette Bøhn Meisingset 

 

4.4.1 Arbeidsgruppe helse (H) 

Følgende fagpersoner var invitert til tverrfaglig møte 18.10.2016: 
- Terje Engvik, HMS-sjef 
- Nina Bøhn Kristiansen, HR-sjef 
- Mona Kristin Larsen, intern IA-rådgiver 
- Mette Bøhn Meisingset, fag- og kompetansesjef 
- Marit Flåskjer, kvalitetssjef 
- Jeanette Lagesen, strålevernskoordinator 
- Jon Birger Haug, smittevernoverlege 
- Anne Dybdrodt, hovedverneombud 
- Silje G. Henriksen, HMS-rådgiver bedriftshelsetjenesten 
- Marie Jørgenvåg, IA-rådgiver fra NAV Østfold Arbeidslivssenter 

 

4.4.2 Arbeidsgruppe miljø (M) 

Følgende fagpersoner var invitert til tverrfaglig møte 21.10.2016: 
- Terje Engvik, HMS-sjef 
- Anne Charlotte Moe, eiendomssjef 
- Hans Jørgen Torgersen, teknisk sjef 
- Kjell Emilsen, seksjonsleder forsyning/transport (servicegård SØ Kalnes) 
- Martin Sofus Tollefsen, seksjonsleder innkjøp 
- Kristin Evju, miljøingeniør HMS-avdelingen 
- Åse Irene Ranheim, miljøvert HMS-avdelingen 
- Øivind H. Olsen, yrkeshygieniker HMS-avdelingen 
- Lars Henrik Pihl/Marit Heiberg, hhv. avdelingssjef og seksjonsleder i Sykehusservice 

 

4.4.3 Arbeidsgruppe sikkerhet (S) 

Følgende fagpersoner var invitert til tverrfaglig møte 31.10.2016: 
- Terje Engvik, HMS-sjef 
- Hans Jørgen Torgersen, teknisk sjef (ansvarlig for sikkerhet) 
- Tore Bjørnstad, sikkerhetsansvarlig 
- Anne Charlotte Moe, eiendomssjef 
- Bo Skauen, avdelingssjef Prehospital avdeling/taktisk beredskapssleder 
- Linda Myllerup Jensen, koordinerende verneombud 
- Jostein Vist, foretaksjurist 
- Avdelingssjef Sverre Granmark og seksjonsleder Hans Petter Steine, Medisinskteknologisk avdeling 
- Seksjonsleder Trond Vegard Stang, Teknisk avdeling/Elektro og Elkommunikasjon 
- Lars Cato Skaar, informasjonssikkerhetsleder IKT-avdelingen 
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