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HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018 for Sykehuset Østfold HF 
 
Sammendrag: 
HMS årsrapport 2017 beskriver sykehusets organisering i det systematiske HMS-arbeidet, 
måloppnåelse på prioriterte HMS målindikatorer og en vurdering av status i forhold til HMS-
lovgivningen. HMS handlingsplan 2018 beskriver mål, fokusområder og tiltak. 
  

Forslag til vedtak:  
Styret tar HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018 for Sykehuset Østfold HF til 
orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 12.02.2018 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 1. HMS årsrapport 2017  

2. HMS handlingsplan 2018 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Målgruppen for HMS årsrapport og HMS handlingsplan er styret, administrerende direktør, 
sykehusledermøte, ledere, arbeidsmiljøutvalget (AMU), medarbeidere som jobber med HMS, 
verneombud, tillitsvalgte og tilsynsmyndigheter.  
 
Styret anbefales å ta saken til orientering, og inviteres samtidig til å gi innspill til innhold og form 
på HMS årsrapport og prioritering av mål og tiltak i HMS handlingsplan. 
 

2. Faktabeskrivelse 
«HMS» står for Helse, Miljø og Sikkerhet.  

Jf. arbeidsmiljølovens (aml) § 1-1 skal arbeidsmiljøet gi full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger. Jf. aml § 4-3 skal medarbeider så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og 
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.  

Aml § 3-1 og internkontrollforskrift HMS § 5 stiller krav til mål og tiltak i det systematiske                 
HMS-arbeidet på alle nivåer.  

 
Styrets føringer om strategisk helhet 
Styrets føring om en helhetlig tilnærming for HMS i Sykehuset Østfold (SØ) vektlegges ivaretatt jf. 
styrets vedtak 15.09.2014 i sak 54-14: 

«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.» 

 
HMS årsrapport og HMS handlingsplan er en del av mål- og resultatoppfølgingen 

• HMS årsrapport 2017 beskriver sykehusets organisering i HMS-arbeidet, måloppnåelse og 
status for tiltak i HMS handlingsplan og hvert lovområde. 

• HMS handlingsplan 2018 dokumenterer mål, fokusområder og tiltak. 
• HMS handlingsplan og HMS årsrapport skal samlet bidra til å overvåke og vurdere om det 

systematiske HMS-arbeidet er i tråd med myndighetskrav samt interne mål og krav. 

 
Kapitler i HMS årsrapport 

1. Rapportens formål. 
2. HMS-begrepet og HMS-lovgivningen. 
3. Organisering og roller i HMS-arbeidet. 
4. HMS målindikatorer og måloppnåelse. 
5. HMS-hendelser og risikoområder. 
6. Status per lovområde i HMS-lovgivningen. 

Måloppnåelse fremgår av rapportens kapittel 4.3 – 4.9. Status for gjennomføring av tiltak fremgår 
av kapittel 4.10. Fotnoter viser deltakelse fra fagansvarlige og fagpersoner på ulike HMS-områder. 
Hovedverneombudet har vært involvert i arbeidet med rapporten. 
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Kapitler i HMS handlingsplan 

1. Bakgrunn. 
2. Mål. 
3. Fokusområder og tiltak. 
4. Vurdering av effekt og forbedring. 
5. Vedlegg. 

Mål for prioriterte HMS-indikatorer fremgår av kapittel 2.3. Fokusområder og tiltak fremgår av 
kapittel 2.5, og 3.1 – 3.5. HMS handlingsplan revideres årlig gjennom involvering av 
stabsmedarbeidere, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud, foretakstillitsvalgte og 
konsultasjon av ledere. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Det utøves mye godt systematisk HMS-arbeid i SØ, dog fortsatt med et forbedringspotensial. Det 
er spesielt tre gode grunner til å satse på godt HMS-arbeid: 
 

• Å overholde myndighetskrav ved å sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. 
• Arbeidsgiver har en etisk forpliktelse til å ta godt vare på sine medarbeidere. Samtidig skal 

medarbeider ivareta en lovhjemlet medvirkningsplikt i HMS-arbeidet. 
• En trygg og trivelig arbeidsplass for medarbeidere og ledere er et bidrag til bedre 

arbeidsmiljø, lavere sykefravær, bedre arbeidsprestasjoner og totalt sett bedre resultater 
for virksomheten (kilde: AFI-rapport 6-2013 fra Arbeidsforskningsinstituttet).  

Gode HMS-prestasjoner er et bidrag til økt tjenestekvalitet, økt pasientsikkerhet og totalt sett mer 
fornøyde pasienter og et godt omdømme. 
 
Forebygging og håndtering av vold og trusler 
Det ble fra 2017 stilt strengere krav i Forskrift for utførelse av arbeid kapittel 23-A til forebygging 
og håndtering av trusler og vold fra pasienter og pårørende mot medarbeidere. Antall uønskede 
hendelser registrert i Synergi viser en reell økning. Se årsrapportens kapittel 4.7 og 5.3. 
 

• Det ble fra 2016 etablert tilbud om opplæring for alle enheter i konflikthåndtering.  
• Det ble i 2017 tatt i bruk ny felles prosedyre for oppfølging i hver enhet på alle nivåer.  
• Alvorlige HMS-hendelser i Synergi gjennomgås i HMS tertialrapport til AMU.  

 
I 2018 iverksettes tiltak for styrket samarbeid og kunnskapsdeling mellom psykisk helsevern, 
somatikk og ikke-medisinske tjenester. Det omfatter dialog med eksterne samarbeidspartnere 
som politi og fengselsvesen.  
 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte gjøre det som er 
mulig for å sikre forsvarlige arbeidsplasser, med risikovurdering og forebyggende tiltak, og 
oppfølging ved uønskede HMS-hendelser.  
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