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INNLEDNING 

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

Vi håper årsrapporten er et nyttig informasjonsverktøy for de som er interesserte i sykehusets HMS-arbeid og 
«rikets tilstand» innen HMS-lovgivningen. Vi mottar gjerne innspill til forbedringer på struktur og innhold. 

Takk til alle fagansvarlige, fagpersoner og samarbeidspartnere som har gitt verdifulle bidrag på respektive 
fagområder i årsrapporten. 
 
 
Sarpsborg, 24.01.2018 
 
 
Trond Smogeli     Terje Engvik 
Direktør FM1     HMS-sjef 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksgang 
 

Organ  Leder Stilling Dato 

Arbeidsmiljøutvalget  Just Ebbesen Administrerende direktør 01.02.2018 
FTV-/HVO-møte  Just Ebbesen Administrerende direktør 06.02.2018 
Sykehusledermøte   Just Ebbesen Administrerende direktør 13.02.2018 
Styret  Peder Olsen Styreleder 26.02.2018 

 
 
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, med bakgrunn i internkontrollforskrift HMS § 5 punkt 5 og 8. 

 Være et informasjonsverktøy for interne og eksterne interessenter. 

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 
 

Helhetlig HMS2
 

Helse Miljø Sikkerhet 
 

Psykososialt arbeidsmiljø 
Organisatorisk 
arbeidsmiljø 

 
Fysisk arbeidsmiljø og 

innemiljø 

Kjemikaliesikkerhet 

Smittever

n 

Strålever

n 

 
Miljøledelse ISO 

14001 Avfall 

Energi 
 

Transport 
 

Utslipp og forurensning 

 
Sikkerhet og grunnsikring 

Brannsikkerhet og 

eksplosjonsvern El-sikkerhet 

Personvern og informasjonssikkerhet 
 

Beredskap 

Alle HMS-områder 

Arbeidsmiljølovens § 1-1 stiller krav om et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø 

som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger for medarbeidere 

 

SØ skal overholde krav arbeidsmiljølovens § 1-1 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: 
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HMS-lovgivningen 

Lover Ansvar 

 
 Arbeidsmiljøloven 

 Strålevernloven  

 Forurensningsloven 

 Genteknologiloven 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr 

 Produktkontrolloven 

 Sivilbeskyttelsesloven 
 

 
 Leder skal ha oversikt på krav i lov og forskrift 

for eget tjenesteområde og enhet. 

 
 HMS-avdelingen skal ha helhetlig oversikt på 

foretaksnivå som system- og fagansvarlig. 

 
 Fagansvarlige innen det enkelte HMS-område 

skal ha oversikt på foretaksnivå som system- 
og fagansvarlig. 

 

Internkontrollforskrift for HMS 

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». 

 

2.2 HMS integrert i kvalitet og pasientsikkerhet 
I SØs oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF fremgår følgende: 

«Helse, miljø sikkerhetsarbeid (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet3». 
 

Det betyr at HMS integreres i drift i både kliniske og ikke-kliniske enheter. I SØ har vi lagt til rette for å 
dokumentere at HMS står på agendaen på faste drifts- og samarbeidsarenaer gjennom en mal for årshjul. 
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3 ORGANISERING OG ROLLER I HMS-ARBEIDET 
 

3.1 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 som øverste leder ansvar for alt HMS-arbeid i SØ og skal påse at gjeldende 
lover etterleves og at internkontrollforskriften overholdes. 

 Klinikksjefer, avdelingssjefer, stabsdirektører og seksjonsledere har 100 % ansvar for HMS-arbeidet 
innenfor sitt ansvarsområde i samarbeid med medarbeiderne, verneombud og tillitsvalgte.  

 Jfr. arbeidsmiljølovens § 2-3 har medarbeider en lovhjemlet plikt til aktivt å medvirke i HMS-arbeidet. 

 Verneombud har på vegne av alle medarbeidere en lovhjemlet rett og plikt til å påse at virksomheten er 
forsvarlig innrettet.  

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

 

3.2 Divisjon FM, HMS-avdelingen og HMS-rådgivere i stab  
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 
administrerende direktør med bistand fra sikkerhetsleder.  
 
Direktør FM Trond Smogeli deltar i det strategiske HMS-arbeidet. HMS-avdelingen hadde i 2017 følgende 
bemanning knyttet til dette arbeidet: 

Navn Tittel Stillingsbrøk 

Terje Engvik HMS-sjef 100 % 
Øivind H. Olsen Yrkeshygieniker Timebasis 

 

Sykehuset Østfold er en stor virksomhet med ca 4 800 årsverk og ca 5 200 medarbeidere. Ulike stabsmiljøer har 
HMS-rådgivere som skal gi støtte til kliniske enheter og stabsenheter i deres HMS-arbeid. 

Fagansvarlige roller har ansvar for etablering og utvikling, implementering og vedlikehold av 
internkontrollsystemet på gitte HMS-områder jf. internkontrollforskriften § 3. Gjennom dette skal en sikre at SØ 
ivaretar lovkrav og interne krav.   

Det utøvende ansvaret ligger hos ansvarlig leder på alle nivåer.  
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SØ har følgende roller med fagansvar innenfor HMS-lovgivningen: 

Lov og forskrift Fagansvarlig/faglig forankring Enhet 

Internkontrollforskrift HMS for hele 
HMS-lovgivningen 

HMS-sjef Terje Engvik Divisjon FM, HMS-avdelingen 

Arbeidsmiljøloven - bestemmelser 
knyttet til systematisk HMS-arbeid og 
HMS-avdelingens 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 
Helene Heier-Baardson 

Avdeling for bildediagnostikk 

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, Teknisk avdeling 

Brann- og eksplosjonsvernloven, jf. 
forskrift om brannforebygging 

Fagansvarlig brann og seksjonsleder 
Inger-Johanne Velde 
 

Divisjon FM, Teknisk avdeling 

Eltilsynsloven Fagansvarlig og seksjonsleder elektro 
Trond Vegard Stang 

Divisjon FM, Teknisk avdeling 

Sivilbeskyttelsesloven § 23 
(beredskapsplikt) 

Sikkerhetsleder/beredskapsrådgiver   
Bo Skauen 

Administrerende direktørs stab 

 
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 

 
Seksjonsleder Jostein Vist 

 
Viseadm. direktør, Juridisk enhet 

 

 

3.3 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 bidrar også noe i det strategiske HMS-
arbeidet.  
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3.4 Medvirkning fra vernetjenesten og tillitsvalgte 
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.  
 
Vernetjenesten i Sykehuset Østfold har totalt 2,1 årsverk frikjøpt tid. Dette var i 2017 
fordelt på hovedverneombud Anne Dybdrodt (100 %), koordinerende verneombud i Moss 
Hilde Agnete Ødegaard (20 %) og koordinerende verneombud Imre Banfi (90 %). Ca. 140 
lokale verneombud ivaretar verneområder definert av AMU i sykehusets ulike enheter. Fra 01.01.2018 er Anette 
Louise Børresen hovedverneombud. 
 
Tillitsvalgte er på vegne av sine medlemmer en viktig samarbeidspartner i HMS-arbeidet, dog med en 
annen rolle enn vernetjenesten. Arbeidsgiver vektlegger riktig og god medvirkning fra begge roller i det 
systematiske HMS-arbeidet. 

3.5 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)2  
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 01.03.2017 - 28.02.2019 har AMU følgende medlemmer: 

Arbeidsgiverrepresentanter   Arbeidstakerrepresentanter 

Just Ebbesen, administrerende direktør 
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef Klinikk for akuttmedisin 
Trond Smogeli, direktør FM 
Wenche Lyngholm, HR-direktør 
 

Anne Dybdrodt/Anette L. Børresen, hovedverneombud 
Anita Talåsen Grønli, FTV Norsk sykepleierforbund 
Rune Jakobsen, FTV Fagforbundet 
Tone Lie Nilsen, FTV Delta 
 

 Det ble avholdt 7 møter i arbeidsmiljøutvalget i 2017, samme antall som i 2016. Det ble behandlet 62 
saker i 2017 mot 59 saker i 2016. I tillegg kommer faste orienteringer pr. møte fra HMS-sjef, 
hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten og administrerende direktør.  

 Det ble 29.03.2017 avholdt et HMS-seminar for AMUs medlemmer med gjennomgang og drøfting av 
AMUs rolle, oppdrag og arbeidsform. Det vektlegges at AMU skal ha en proaktiv og strategisk funksjon.  

 Fra 01.03.2017 er antall medlemmer i AMU redusert fra 14 til 8. Evaluering av AMU i møte 12.12.2017 
viste at endret sammensetning av AMU fra 01.03.2017 har påvirket AMUs arbeidsform og oppgaveløsning 
positivt, og gitt et mer aktivt, velfungerende og strategisk orientert AMU. 

 

3.6 Revisjonsteam for interne HMS-revisjoner3 
HMS-avdelingen organiserer interne HMS-revisjoner med følgende revisjonsteam i 2017: 

Helhetlig HMS jfr.  

HMS-lovgivningen og internkontrollforskrift HMS 

HMS ytre miljø jfr. Forurensningsloven  

og ISO 14001/ SØs miljøledelsessystem 

Revisjonsleder Terje Engvik (HMS-sjef)  
Revisor Anne Dybdrodt (hovedverneombud)  
Revisor Merethe Nordhelle Jørgensen (HR-rådgiver) - fram til 
30.06.17 
 

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

Interne HMS-revisjoner utføres på oppdrag fra administrerende direktør, nedfelles i felles revisjonsplan og 
godkjennes av styret. Fra 2018 inngår miljøledelse ISO 14001 som del av ordinære HMS-revisjoner. 
To ganger pr. år avholdes fagmøte for interne revisjoner for dele erfaringer og kunnskap, evaluere praksis og 
drøfte fornying- og forbedringstiltak. Målet er å sikre omforent forståelse og god revisjonspraksis.  

                                                      
2 HMS-sjef har administrativt ansvar for AMU. 
3 HMS-sjef har ansvar for interne HMS-revisjoner. 
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3.7 Helse Sør-Øst RHF - HMS rammeverk og HMS-lederforum 
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 2015-20184 

 

 Forbedre HMS-prestasjoner i foretaksgruppen. 
 

 Synliggjøre status og utvikling av HMS-resultater. 
 

 Forsterke foretakenes systematiske HMS-arbeid. 
 

 Fokusere på medarbeideres 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.  

I nettverket legges det til rette for sammenligning av resultater og utvikling i HMS målindikatorer med sikte på 
deling av «beste praksis» og forbedring på tvers av helseforetakene. 

 

 
  

                                                      
4 Definert på bakgrunn av innspill fra helseforetakene i regionen. 
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4 HMS MÅLINDIKATORER OG MÅLOPPNÅELSE 
 

4.1 Hovedmål og brutto målkart 
 
Hovedmål for SØs HMS-arbeid: 

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

 

4.2 HMS målekart med 24 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.  
 

 
 
SØ rapporterer til Helse Sør-Øst på indikatorene 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22 og 23. 
 

  

Tema

Nr 1 Sykefravær på HF/avdelingsnivå

Nr 2 Arbeidsrelatert fravær 

Nr 3 Jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelsen (MBU) 

Nr 4 Svarprosent i MBU 

Nr 5 Andel ansatte involvert i etterarbeid til MBU 

Nr 6 Antall uføre og uføre grad

Nr 7 Smitteeksponering 

Nr 8 Avfallsmengde

Nr 9 Avfallsorteringsgrad

Nr 10 Matavfall

Nr 11 Energiforbruk (graddagskorrigert) 

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

Nr 13 Samlet vannforbruk

Nr 14 Klimaregnskap CO2 

Nr 15 Helse- og miljøskadelige kjemikalier

Nr 16 Trusler om vold mot ansatte 

Nr 17 Påført voldsskade på ansatte

Nr 18 Fraværsskadefrekvens 

Nr 19 Tilstandsrapportering bygg og eiendom 

Nr 20 Andel enheter m/aktiv HMS handlingsplan 

Nr 21 Antall alvorlige uønskede HMS hendelser 

Nr 22 Antall HMS-avvik etter tilsyn 

Nr 23 Lukkerate for HMS-avvik 

Nr 24 Lederes og medarbeideres brukertilfredshet med HMS-stab

HMS

 HMS målindikatorer

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

Helse

Miljø

Sikkerhet
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4.3 Hovedmål og prioriterte HMS mål-indikatorer 
Tabellen viser prioriterte målindikatorer blant totalt 24 indikatorer. 

H
el

se
 

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

M
ilj

ø
 

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

Nye 
mål 

Si
kk

er
-

h
et

 3. Antall uønskede HMS-hendelser knyttet til vold og trusler 
mot medarbeidere56 

Å nøye følge utviklingen i registrerte hendelser pr. tertial, med spesielt 
fokus på alvorlige hendelser og hvilke tiltak som er iverksatt 

Sy
st

em
 

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

B
ru

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

stabs tjenester som rådgiver, pådriver og revisor7 
4,0 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

 
Måloppnåelse omtales i kapitlene 4.4 – 4.10. 
 

4.4 Sykefravær8  
 

  Sykefravær i % på foretaksnivå pr. 31.12. 

*2017 er pr 30.11. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Total 8,7 7,7 8,2 8,4 7,5 7,5 7,8 7,5 
Korttid < 16 d - 2,1 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 
Langtid >16 d - 5,6 5,9 6,2 5,5 5,4 5,6 5,2 

 
 
Vurdering av status 
SØ er en inkluderende arbeidslivsbedrift og har IA-avtale gjeldende ut avtaleperioden (2014-2018).  Sykefraværet i 
2017 ble 7,5 % (per 30.11.2017). Korttidsfravær utgjorde 2,3 % og langtidsfravær 5,2 %. Sykehuset har arbeidet 
systematisk med nærværsarbeid og reduksjon av sykefraværet, der NAV og bedriftshelsetjenesten har vært 
naturlige samarbeidspartnere. Den positive utviklingen på sykefraværet har fortsatt med en nedgang på 0,3 
prosentpoeng fra året før.  Langtidsfraværet har falt med 0,4 prosentpoeng. Korttidsfraværet har økt med 0,1 
prosentpoeng, der denne økningen skyldes at fraværet har gått fra å være langtidsfravær (>16 dager) til å bli 
korttidsfravær (16 dager eller kortere).   
 
Korttidsfraværet får ofte størst innvirkning på pasientbehandlingen og pasientkvaliteten og er dyrt for sykehuset 
fordi dette ikke gir sykepengerefusjon. Det er utfordrende å dekke opp korttidsfravær med riktig kompetanse. 
Dette kan få konsekvenser for pasientbehandlingen og kan være en ekstra belastning for kolleger som er på jobb. 
Høyt korttidsfravær medfører også ofte dyre løsninger. 
 

                                                      
5 Tidligere spørsmål «Jeg har vært utsatt for vold eller trusler på jobb siste 12 måneder» i medarbeiderundersøkelsen er pr. dato ikke med i ny 

undersøkelse ForBedring fra mars 2018 (kombinert pasientsikkerhets- og medarbeiderundersøkelse).  
6 Utvikling i registrerte hendelser for hhv. 1) vold og 2) trusler mot medarbeidere monitoreres pr. tertial (kilde: Synergi). 
7 4,8 i «kundetilfredshet» på skala 1-6 hvor 6 er svært tilfreds og 1 er svært lite tilfreds. 
8 Kilde: HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen, HR-avdelingen. 

Prioriterte HMS målindikatorer 

  Mål 

 Målindikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Det legemeldte sykefraværet for arbeidstakere i Østfold er 6,2 prosent i 3. kvartal 2017. Ser vi på Helse Sør-Øst 
under ett i 2017 har SØ, fra å ligge ca. 1 prosentpoeng over snittet i foretaksgruppen på sykefraværet, redusert 
dette slik at vi nå ligger bare 0,3 prosentpoeng over snittet (for 2016 lå vi 0,5 prosentpoeng over snittet).  
 
Østfold som fylke ligger over landsgjennomsnittet på legemeldt sykefravær. De største diagnosegruppene er 
fortsatt muskel/skjelett-lidelse og psykiske lidelser. 
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Tiltak med effekt på måloppnåelse 
Pågående tiltak i forhold til sykefraværsoppfølgingen som er viktige bidrag i det pågående arbeidet: 

 Faste månedlige møter ev hver 14. dag. 

 Holdningsskapende tema for medarbeiderne med «Rettigheter og plikter i sykefraværsoppfølgingen». 

 Gjennomgang av sykefraværstilfeller og vanskelige saker, råd og veiledning. 

 Avklaring av saker mot NAV. 

 Kurs for medarbeidere i relasjonskompetanse. 

 Arbeid med det psykososiale arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelsen. 
 
Fremtidige/nye tiltak 
Bedriftsjordmor fortsetter med tilbudet om tre samtaler mellom leder, medarbeider og bedriftsjordmor, i tillegg til 
at medarbeider og bedriftsjordmor kan ha et første møte alene. 
 
Vi prøvde ut et nytt tiltak for gravide i 2017. Det bestod av 3 samlinger i løpet av høsten med 3 forskjellige temaer. 
De forskjellige temaene omhandlet graviditet og det å ha en god arbeidshverdag. Basert på evalueringen som ble 
gjort vil dette tilbudet ikke videreføres i denne formen. 
 
Det settes inn økte ressurser i IA-arbeidet i 2018. Klarer vi å redusere sykefraværet fra 7,5% til 7,0% vil det si ca 500 
dagsverk på én måned som vi slipper å betale/ta inn vikar for.  
Vi kommer med i et prosjekt som virksomhetsorganiserer en gruppe NAV-veiledere som da skal finnes tilstede på 
arbeidsplassen sammen med IA-rådgivere fra Arbeidslivssenteret. Tidligere har dette kun vært prøvd ut i 
kommunene mens vi nå er lovet å få bli første bedrift i en tilsvarende organisering. 
 

4.5 AML-brudd9  
 
Arbeidstidsbestemmelsene er definert i lov- og avtaleverk.  
Arbeidsmiljøloven (AML) kapitel 10, sammen med overenskomst og lokale avtaler utgjør rammene for arbeidstid.   
 
Utvikling  
Sykehuset Østfold har hatt et stort fokus på AML-brudd over flere år. Gjennom systematisk oppfølging så har antall 
brudd på AML blitt redusert og sykehuset har hatt en positiv utvikling siden 2015. 
 

 
 

                                                      
9 Kilde: Avdelingssjef Fiona Skjennem, Bemanningsavdelingen. 
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Vurdering av status 
SØ har hatt en svært god utvikling med 19 % reduksjon av AML-brudd i 2016 og 2017.  
 
Som tidligere år er det i 2017 flest AML-brudd knyttet til yrkesgruppen sykepleiere/spesialsykepleiere, dette 
henger klart sammen med antall medarbeidere innenfor yrkesgruppen.  
AML-brudd typer i 2017 er fordelt tilnærmet som tidligere år. 
 

 
 
Gjennomførte tiltak for å redusere AML-brudd i 2017: 

 Det er gjennomført opplæring, kurs og workshop om arbeidstidsplanlegging.  

 Det er gjennomført opplæring, kurs og workshop hvor AML brudd har hatt fokus. 

 Det er utarbeidet prosedyre for oppfølging av overtid.   

 Det er utarbeidet rutiner for månedlige rapportuttak av AML brudd. 

 Det er utarbeidet ulike maler for avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. 
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 Det er utarbeidet ulike maler for avtaler mellom arbeidsgiver og medarbeider.  

 Det er inngått avtaler utover vernebestemmelsene for leger, hovedsakelig tilknyttet hjemmevakter. 

 Det er iverksatt oppfølging av avdelinger med mange brudd.  

 Arbeidsplan-/baseplanavtaler sendes til bemanningsavdelingen som kvalitetssikre riktig registrert i Gat. 

 Det er foretatt en systematisk gjennomgang av registrering av dispensasjoner i Gat. 
 
Planlagte forbedringstiltak 
Arbeidet knyttet til å redusere antall AML-brudd er et kontinuerlig arbeid. Alle tiltak som ble iverksatt i 2017 
videreføres i 2018. 
 

4.6 Energi10  
 
Alle energidata er hentet fra SØ sitt energioppfølgingssystem, EOS, Energinett. 
 

 

                                                      
10 Kilde: Seksjonsleder Lene E. Kjos Lindbeck og ingeniør Jan Lervik, Teknisk avdeling.  
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Tiltak med effekt på måloppnåelse 
Samlet energiforbruk har en reduksjon fra 2016 til 2017 på -1,28% for Sykehuset Kalnes, Haldenklinikken og 
Sykehuset Moss. 
 
Bygg 05400 Kalnes:  

 Tilnærmet uendret forbruk av energi fra 2016 til 2017. 

 Økt aktivitet ved flytting av to døgnavdelinger fra Edwin Ruud, og bildediagnostikk fra Halden til Kalnes 
har ikke gitt samlet økt forbruk i energi.  
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Bygg 04101 Moss sykehus: 

 Endring i prosent fra 2016 til 2017 er en reduksjon på -4,58% (graddagskorrigert basert på EOS). 

 Varmeanlegget er i samarbeid med Statkraft varme bygget om til et mengderegulert anlegg.  

 Redusert pådrag av varme i sommerhalvåret. 

 Det er innført utetemperatur-kompensasjon på sentralvarmen. 
 
Bygg 01101 Haldenklinikken: 

 Endring i prosent fra 2016 til 2017 er en reduksjon på -5,88% (graddagskorrigert basert på EOS). 

 Redusert pådrag av varme i sommerhalvåret. 

 Redusert aktivitet, bildediagnostikk er flyttet fra bygget.  
 
Planlagte forbedringstiltak. 
Handlingsplan for energisparing viser pr. i dag over 40 mulige tiltak. En del tiltak krever større investeringer.  
 
 

4.7 Vold og trusler fra pasienter og pårørende mot medarbeidere11  
Arbeidsmiljøet skal i tråd med arbeidsmiljølovens § 1-1 gi medarbeider full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger. Jfr. arbeidsmiljølovens § 4-3 skal medarbeider så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og 
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 
 
Sykehuset legger Arbeidstilsynets definisjoner til grunn: 
Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse 
med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære. 
  
Trusler er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person. 
Vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det kan også defineres 
som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr. 
 
Vold og trusler kan dreie seg om: 

 Fysisk vold – som primært gir skade på kroppen. Psykiske skader kan oppstå som følge av å bli utsatt for 
slik vold.  

 Psykisk vold – trusler og truende atferd som kan uttrykkes både verbalt, gjennom kroppsspråk og ved 
skade på materiell. Formålet er å skape psykisk ubehag, frykt, engstelse og/eller usikkerhet. 

 Seksuell vold – som kan gi både fysiske og psykiske skader. 
 
Se utvikling i antall registrerte vold- og trusselhendelser på de neste sidene.  

                                                      
11 Kilde: Vurdering gjort av rådgiver Anne E. Kyrdalen og avdelingssjef Knut-Erik Hymer på Psykiatrisk avd. og voksenhabilitering. 
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Status utvikling i vold og trusler (kilde: Synergi) 
 

 
 

Figuren viser antall registrerte tilfeller av «vold mot medarbeider» per år. Datauttrekk fra 04.01.18.  
 

 
Figuren viser antall hendelser kategorisert som vold og trusler mot medarbeider per tertial i perioden 2015 til og 
med 3. tertial 2017.  
 
Antall registrerte trusler og vold har økt med hhv. 318 % og 40 % fra 2015 til 2017. 
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Figuren viser vold mot medarbeider per avdeling i 2017 (totalt 210 hendelser). Datauttrekk 08.01.2018. 

 

 
Figuren viser trusler mot medarbeider per avdeling i 2017 (totalt 238 hendelser). Datauttrekk 08.01.2018. 

 
Analyse og gjennomgang av antall registrerte hendelser 

 88 % og 89 % av antall hendelser for hhv. vold og trusler er registrert ved Psykiatrisk avdeling og 
voksenhabilitering. Utviklingen gjennomgås pr. tertial med avdelingssjef Knut-Erik Hymer. 

 Hendelser registrert i Synergi gjennomgås pr. tertial av rådgiver Anne E. Kyrdalen og HMS-sjef Terje 
Engvik. AMU får i hvert møte en forenklet statusrapport med oversikt på utvikling i antall hendelser. 

 
Antallet enkeltpasienter som utøver vold mot personalet har økt i 3. tertial. Det er en betydelig økning i desember. 
Hendelsene har ført til fraværsskade/sykmeldinger hos medarbeidere. Bemanning med riktig kompetanse har 
betydning for de ulike enheters kapasitet til å håndtere vold og trusler.  
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Toppen i antall trusler mot medarbeider i 2. tertial skyldes enkeltpasienter. Situasjonen er nå avklart og antallet 
trusler er på normalt nivå igjen.  

 
Tiltak med størst opplevd effekt på måloppnåelse 

 Det vurderes at god kommunikasjon og trening på fysisk konflikthåndtering vil ha best effekt.  
 Fokus på reduksjon av bruk av tvang og forsøk på frivillighet gjør at man i mindre grad er i forkant av 

voldshendelser. Man griper først inn når situasjonen er kommet lenger og dette kan gå på bekostning av 
sikkerheten.  

 
Fremtidige tiltak – alle enheter og foretaksnivå 

 Fortsette opplæring av medarbeidere i konflikthåndtering og kompetanseheving innenfor 
kommunikasjon, psykoseforståelse, varselsignaler fra den enkelte pasient og at dette settes i system, 
samt økt bemanning med kompetent personell. 

 Å systematisk dele kunnskap om metode og beste-praksis fra enheter i psykisk helsevern over til 
somatikk, prehospital avdeling (ambulanse) og ikke-medisinske tjenester. Eksempelvis vurdering av mulig 
voldsrisiko hos pasient samt kommunikasjon og fysisk og psykisk konflikthåndtering. 

 Informasjonsdeling knyttet til mulig voldsrisiko hos pasienter mellom eksterne enheter ved innleggelse, 
og ved forflytning av pasient mellom interne enheter i sykehuset. 

 HMS-seminar i 2018 for ledere, stab, verneombud og tillitsvalgte, med formidling av «beste praksis» fra 
interne enheter og eksterne samarbeidspartnere som politi, Arbeidstilsynet og andre sykehus. 

 Felles e-læringsprogram for sykehusene i Helse Sør-Øst utvikles i 2018. 
 Vold og trusler mot medarbeidere har spesielt fokus i interne HMS-revisjoner.  
 Temasak i AMU 20.03.2018 – hvor temaet drøftes inngående. 

4.8 Andel enheter med HMS handlingsplan  
I tråd med internkontrollforskrift for HMS § 5 skal en virksomhet dokumentere mål og tiltak på alle nivåer. 
Sykehuset, klinikk, avdeling og seksjon skal ha aktive HMS handlingsplaner med prioriterte mål og tiltak. 
Minstekrav er mål og tiltak for sykefravær, tiltak etter medarbeiderundersøkelsen, innen ytre miljø og 
dokumentert medvirkning fra verneombud. Til grunn for andre tiltak ligger kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom 
vernerunde, medarbeidersamtaler, risikovurderinger og evt. uønskede hendelser. 
 
Status 
Ved siste måling før overgang til nytt verktøy fra 01.11.17 hadde 94 % av enhetene aktiv HMS handlingsplan.  
 

Andel aktive HMS handlingsplaner Sykehuset Østfold HF 

 30.03.16 30.10.16 31.12.16 30.04.17 30.10.17 Mål 

Antall enheter 195 195 195 195 210 100 % 

Status 45 % 65 % 80 % 90 % 94 % 100 % 

 

Smilefjesvurdering av aktivitet i HMS handlingsplan 

 
I enhet: Krav til dokumentert aktivitet ivaretatt, eventuelt mindre forbedringspunkter.  
I klinikk eller avdeling: Alle enheter har Krav til dokumentert aktivitet ivaretatt. Det vil si «alt på stell». 

 
I enhet: Krav til dokumentert aktivitet delvis ivaretatt. Klare forbedringspunkter.  
I klinikk eller avdeling: Et utvalg enheter har dokumentert aktivitet helt eller delvis ivaretatt.  

 
I enhet: Krav til dokumentert aktivitet ikke ivaretatt.  
I klinikk eller avdeling: Ingen enheter har dokumentert aktivitet helt eller delvis.  

 

Andel aktive HMS handlingsplaner 

Klinikk, divisjon og avdeling 

Administrerende direktør stab 
og ledergruppe 

 
 

 

 
Viseadministrerende direktør   
Samhandlingsavdelingen  Prestetjenesten    
Kommunikasjonsavdelingen   
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Andel aktive HMS handlingsplaner (forts.) 

Klinikk, divisjon og avdeling 

HR stab   
HR ledelse  HR-avdelingen  Bemanningsavdelingen  
Økonomi   
Økonomi og oppfølging  Analyse og rapportering  Regnskapsavdelingen  
Fag og utvikling 

  

Fag og utvikling, ledelse 
 

Smittevernavdelingen 
 

Kvalitets- og pasientsikkerhets-
avdelingen 

 

Fag- og kompetanseavdelingen  Forskningsavdelingen 
 

IKT-avdelingen  
Klinisk IKT  Medisinskteknologisk avdeling    

 
Divisjon FM    
Divisjon FM ledelse  Teknisk avdeling  Avd. for innkjøp og logistikk  
Sykehusservice  Eiendomsavdelingen    

 
Kreftavdelingen 

 
Avdeling for bildediagnostikk  Senter for laboratoriemedisin  

 
Klinikk for kirurgi    
Klinikk for kirurgi, ledelse  Kirurgisk avdeling  Ortopedisk avdeling  
Øre-nese-halsavdelingen  Øyeavdelingen  Operasjonsavdelingen Kalnes  
Operasjonsavdelingen Moss   Intensivavdelingen  Avdeling for anestesileger  
Sterilsentralen      

 
Klinikk for medisin  

  

Klinikk for medisin, overordnet 
 

Klinikk for medisin, ledelse  Dokumentasjonssenteret  
Avdeling pasientservice og 
booking 

 
Akuttmedisinsk avdeling  Nevrologisk avdeling  

Revmatologisk avdeling  Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

 Gastromedisinsk avdeling  

Nyremedisinsk avdeling 
 

Infeksjonsmedisinsk avdeling 
 

Lungemedisinsk avdeling  
Hjertemedisinsk avdeling  Geriatrisk og endokrinologisk 

avdeling 
   

   
Klinikk for kvinne-barn  

  

 
Klinikk for akuttmedisin    
Klinikk for akuttmedisin, ledelse  Avdeling akuttmottak  Prehospital avdeling  
      
Klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling  

  

Klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling - ledelse 

 
Psykiatrisk avdeling og 
voksenhabilitering 

 DPS nordre Østfold  

DPS Halden-Sarpsborg 
 

DPS Fredrikstad  Avdeling for barne- og 
ungdomspsykiatri og 
barnehabilitering 

 

Avdeling for rusbehandling 
 

    

 
Tiltak med effekt på måloppnåelse 

 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.  

 I forbindelse med nytt egen utviklet verktøy fra 01.11.17 er det gjennomført 7 temakurs for ledere, 
verneombud og rådgivere som bruker verktøyet. 
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Planlagte forbedringstiltak 

 Samme som tiltak nevnt ovenfor.  

 Pr. 31.12. hadde 156 av 210 (73 %) enheter lagt innhold fra gammelt verktøy over i nytt verktøy12.  

 Ledere ved enheter som ikke har lagt innhold over i nytt verktøy kontaktes av HMS-sjef med spørsmål om 
behov for veiledning og en frist for å sikre en aktiv HMS handlingsplan på alle nivåer.  

 Etter dette meldes sak i Synergi som grunnlag for forbedring. 
 

4.9 Kundetilfredshet med opplæring og lederstøtte 
 

Status 

 2 HMS grunnkurs pr. år. 

 4 HMS minikurs pr år. 

 Den enkelte enhet kan bestille intern HMS-opplæring for medarbeidere. 
 
Jfr. arbeidsmiljølovens § 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. 
Tiltak med effekt på måloppnåelse 
Kontinuerlig forbedring av kvalitet på kursene som evalueres, både faglig og teknisk gjennomføring i samarbeid 
med forelesere og Fag- og kompetanseavdelingen. 
 
Planlagte forbedringstiltak 
Fortsatt evaluering av kursene med forbedring av faktorer som ikke oppnår 4,8 eller bedre på en skala 1-6 hvor 6 
er best score. 
 

Deltakere på HMS grunnkurs 2015-2017 

Deltakere 2015 – kurs 1 2016 - kurs 1 2016 - kurs 2 2017 - kurs 1 2017 - kurs 2 

Ledere  4 13 21 18 26 

Verneombud 28 22 40 53 33 

Medlemmer AMU 0 0 1 1 0 

Tillitsvalgte  0 0 2 1 3 

Rådgivere  0 0 2 4 4 

Sum deltakere 32 35 64 77 66 
HMS grunnkurs (e-læring + 3 dager) er obligatorisk for ledere, verneombud og medlemmer av AMU. Åpent for rådgivere og andre. 
 

Deltakernes evaluering av HMS grunnkurs og HMS minikurs 

 HMS grunnkurs Åpne HMS minikurs  

 2016 – 2 kurs 2017 – 2 kurs 2016 – 4 kurs 2017 – 4 kurs  

Kursets innhold 4,913 4,9 5,514 5,6  

Nytteverdi i jobb 5,0 5,0 5,5 5,3  

Kurset som helhet 5,0 4,9 5,6 5,5  
HMS minikurs er på 3 timer som oppdatering eller innføring for ledere, verneombud, tillitsvalgte, AMU-medlemmer og rådgivere. 
HMS grunnkurs har 14 forelesere. Grad av tilfredshet på skala 1-6 med 6 som beste score. Evalueringen er oppsummert av fag- og 
kompetanseavdelingen v/Vibeke Staxrud og Thor Hoff. 

 
Opplæring i «systematisk HMS-arbeid» er levert fra HMS-avdelingen til følgende enheter i 2017: 

 Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for patologi. 

 Fag og utvikling, Forskningsavdelingen. 

 Fag og utvikling, IKT-avdelingen og avdeling for klinisk IKT samlet. 

 HR stab, Bemanningsavdelingen – intro for trainee sykepleiere. 

 Klinikk for medisin, ledergruppe. 

                                                      
12 Brukermedvirkning fra ledere, rådgivere og verneombud. Teknisk utvikler er IKT-rådgiver Glenn-David Lind ved sykehusets IKT-avdeling. 
13 Snittscore for evaluering av 11 HMS-tema med totalt 14 forelesere. Kursansvarlig er HMS-sjef. Evaluering adm av Fag- og kompetanseavd. 
14 Leveres av HMS-avdelingen v/HMS-sjef. Evaluering administreres av Fag- og kompetanseavdelingen. 
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 Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering, Psykiatrisk akuttmottak for voksne. 

 Senter for laboratoriemedisin, Seksjon prepost/analyse og seksjon automasjon samlet (2 kurs). 

 Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering, seksjon Psykiatrisk utredning. 
 
Totalt ca. 220 deltakere. Leveransene skreddersys gjennom dialog med leder, verneombud og tillitsvalgte tilpasset 
styrker og utfordringer i HMS-arbeidet i enheten. Opplæringen gjennomføres som 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 2017. Opplegget ble utviklet og lansert av HMS-avdelingen i mai 2015. Med ett unntak er deltakerne meget godt 
fornøyd med leveransen med en snittscore på 5 av 6 mulige. 
 
Internt kurs innen forebygging og håndtering av trusler og vold 2015-2017  
Fra januar 2015 fikk alle enheter i SØ tilbud om tilpasset 1-3 timers skreddersydd kurstilbud som gjennomføres av 
kolleger fra Psykiatrisk avdeling og Voksenhabilitering, Sikkerhetsseksjon 215: 

 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.  

 Enheter med gjennomført opplæring i 2017: Nevrologisk avdeling Døgnområde 4, Senter for 
laboratoriemedisin, Psykiatrisk avdeling- seksjon Psykiatrisk utredning, SMP Askim, Operasjonsavdelingen 
Moss-Dagkirurgi, DPS Fredrikstad ambulant team, DPS Fredrikstad ikke medisinsk personal. 

 

4.10 Gjennomføring av tiltak i HMS handlingsplan på foretaksnivå  
 

 
Gjennomført som planlagt. 

 
Delvis gjennomført eller overført til neste år. 

 
Ikke gjennomført. 

 
Status og tiltak 

 Smilefjes på de enkelte tiltak viser status. Tiltak som ikke er på grønt er kommentert. 

 Tiltak med effekt på måloppnåelse Grønne smilefjes viser tiltak med effekt på måloppnåelse. 

 Planlagte forbedringstiltak. Tettere oppfølging med status for alle tiltak i 2018 i tverrfaglig møte ved 
tertialrapport 30.04., 30.08. og 31.12. 

 

Gjennomførte tiltak i 2017 

Tiltaksområde Tiltak 

1. Helse 

1. Gjennomføre tiltak i Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv . 

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

3. Årlig opplæring av nye ergonomi-/forflytningsveiledere . Planlegges 2018/3. kvartal. 

4. Årlig dagskurs16 i strålevern for medarbeidere som arbeider med strålegivende utstyr . 

5. Årlig temamøte for kjemikaliesikkerhet i samarbeid med Helse Sør-Østs prosjekt «Grønn kjemi» . 

  

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

assistent Geir Weme Nilsen. Alle med skolering i Verge-modellen.  
16 Iverksatt som nytt tilbud fra 17.11.2016. 

https://www.verge.no/
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Gjennomførte tiltak i 2017 (forts.) 

Tiltaksområde Tiltak 

2. Miljø 

1. Sikre at SØ blir resertifisert i hht. ISO-standard 1400117 . 

2. Kommunikasjonsplan med kampanjer og holdningsskapende tiltak innen miljøområdet . 

3. Utrede miljøvennlig bilpark i SØ . 
4. Redusert energiforbruk:  

a. Sikre at krav til energieffektivitet ivaretas i alle byggeprosjekter .  

b. Sikre at krav til energieffektivitet ivaretas ved anskaffelser . 

c. Energiattest18 på alle SØs eide bygg . Gjennomføres som toårs plan 2017-2018. 

d. Tiltaksplan for optimal energieffektivitet for alle bygg . 

e. Holdningsskapende tiltak . Videreført som tiltak i HMS handlingsplan 2018. 

5. Aktivt miljøpåvirke i regionale og nasjonale anskaffelser . 

3. Sikkerhet 

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

2. Alle enheter bes vurdere opplæring for medarbeidere i forebygging og mestring av trusler og vold  19. 

3. Gjennomføre risikovurdering på foretaksnivå for alle lokasjoner for scenarioene 20: 

 Trussel og vold mot medarbeidere. 

 Sabotasje mot infrastruktur. 

 Eventuelt andre scenarier. 
Gjennomføre tiltak som følge av risikovurderingen. 

4. Gjennomgang av adgangsnivåer for adgangskontroll i sykehusets lokasjoner . 
5. Årlig temamøte «Forebygging og håndtering trusler og vold mot medarbeidere» med analyse av utvikling i 

antall HMS-hendelser, risikovurdering og tiltak Gjennomføres i fbm. HMS tertialrapport fom. 30.08.17. 

6. Etablere «Sikkerhetsforum SØ» som fag- og samordningsarena i sikkerhetsarbeidet 21. 
 

4. HMS-opplæring for 
ledere, verneombud, 

tillitsvalgte og  
medarbeidere 

 

1. 2 HMS grunnkurs - obligatorisk for ledere, verneombud og medlemmer i AMU. Åpent for alle . 

2. Årlig HMS oppdatering og motivasjonssamling for ledere . Vurdert, besluttet utsatt. 

3. 4 åpne HMS minikurs – oppdatering for ledere, verneombud, tillitsvalgte, medarbeidere i stab . 

4. 15 bestillingstilbud for opplæring innen ulike HMS-tema tilgjengelig i Læringsportalen .  

5. Lett tilgjengelige og 
brukervennlige verktøy 

 
 

1. Samle all HMS-info i ny HMS-portal på intranett . Lansert 26.09.17. 

2. HMS-prosedyrer strukturert som i HMS-portalen i elektronisk kvalitetssystem . 
3. Korte filmsnutter på utvalgte HMS delområder jf. tabell 1, bl.a. i samarbeid med Helse Sør-Øst og andre 

helseforetak . Prosess i Helse Sør-Øst initiert og besluttet gjennomført fra 2018. 
 

  

                                                      
17 SØ ble 16.12.2014 sertifisert av DNV GL. 
18 Energimerket forteller hvor mye og hvilken type energi som leveres bygget (kilde: www.energimerking.no) 
19 Eget opplæringstilbud som bestillingstilbud fra 2016 med forelesere/veiledere fra SØs Sikkerhetsseksjon 2 i Psykiatrisk avd. og voksenhab. 
20 Baseres blant annet på erfaringsoverføring fra grundige risikovurdering gjort på Ahus HF pr. mai 2016. 
21 Et større tverrfaglig møte klinisk og stab som imøtekommer behovet ble gjennomført 12.01.18, med enighet om årlig møte. 
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Gjennomførte tiltak i 2017 (forts.) 

Tiltaksområde Tiltak 

6. HMS integrert i drift 

1. HMS-målindikatorer integrert i lederavtaler: 1) Sykefravær , 2) Spørsmål om «Aktiv HMS handlingsplan 

med mål og tiltak» er ivaretatt . 

2. Helhetlig system for HMS-rapportering og overvåking av arbeidsmiljøet jf. lovkrav22 .  

3. HMS mål og status på dagsorden: 

 Styre: Hvert styremøte . Kun HMS årsrapport. 

 Adm direktørs ledermøte: Månedlig . Kun HMS årsrapport. 

 Arbeidsmiljøutvalgets møter (7) . 

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

4. HMS-stab i alle stabsenheter utvikles som ett samordnet stab-/støttesystem i det systematiske HMS-

arbeidet . 

5. Halvårlig HMS-forum for virtuell HMS-stab . Ett gjennomført, besluttet avviklet. 

6. Årlig samordningsmøte for stabsdirektører i virtuell HMS-stab . Dialog med det enkelte stabsmiljø. 

7. Elektronisk «kundemåling» for måling av kundetilfredshet og grunnlag for kontinuerlig forbedring av 

virtuell HMS-stabs tjenester (rådgivning og opplæring) . Delvis gjennomført. 

8. Å vurdere HMS handlingsplan og virksomhetsplan som helhetlig verktøy23 . 

9. Vurdere tiltak for utvikling av ønsket HMS-kultur . I enkeltvise tiltak, ikke samlet. 
 

 
  

                                                      
22 Jfr. arbeidsmiljølovens § 3-1 (2) og internkontrollforskrift HMS §§ 4 og 5. 
23 Dagens HMS handlingsplan Confirmit er utfaset. Nytt egenutviklet verktøy tatt i bruk fra 01.11.17 og inkluderer virksomhetsplanfunksjon. 
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5 HMS-HENDELSER OG RISIKOOMRÅDER  
 

5.1 Faktiske HMS-hendelser registrert i Synergi 
 

Registrerte HMS-hendelser i Synergi 2015-2017  

Eksklusiv personvernhendelser 

2015 2016 2017 

838 1 137  
(+ 36 % fra 2015) 

1 051 
(- 8 % fra 2016) 

 
Registrerte HMS-hendelser gjennomgås pr. tertial av direktør FM og HMS-sjef i samarbeid med HR-sjef, 
miljøingeniør, seksjonsleder sikkerhet/fagansvarlig brann, sikkerhetsansvarlig, sikkerhetskonsulent, 
informasjonssikkerhetsleder og hovedverneombud. 
 
Hva er det sett etter: 

 Spesielt alvorlige, svært alvorlige eller katastrofale hendelser basert på potensiell risiko. 

 Stort volum av hendelser på en eller flere enheter, evt. lokasjon. 

 Stikkprøver på enkeltsaker for å se hvordan de er behandlet med adekvate tiltak. 

 Ser vi spor av tiltak i HMS handlingsplan for enheten hvis tiltak er av en viss størrelse? 
 

5.2 Alvorlige hendelser organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø  
 

Antall og kategori Vurdering (ref. 4 punkter over) 

For hele året: 
Antall innmeldte avvik:   106  
Antall innmeldte nestenulykker: 4 
 
- 11 på alvorlighetsgrad 5 - Ingen/ubetydelig konsekvens 

hvorav alle 11 er mindre alvorlig risikoområde (grønn) 
- 15 på Alvorlighetsgrad 4 – Mindre alvorlig konsekvens  

hvorav 8 på mindre alvorlig risikoområde (grønn) og  
7 på alvorlig område (gul) 

- 17 på alvorlighetsgrad 3 – Moderat skade  
hvorav alle 17 er alvorlig risikoområde (gul) 

- 4 på alvorlighetsgrad 2 - Betydelig skade  
hvorav 1 er alvorlig risikoområde (gul) og 3 på kritisk 
risikoområde (rød) 

  
De ulike risikoområdene fordeler seg slik: 

   3 på kritisk område (rød) 

 25 alvorlig område (gul) 

 19 mindre alvorlig område (grønn)  

 63 ikke valgt område 
 
Mange hendelser er behandlet forenklet, uten vurdering av 
alvorlighetsgrad. 
 

 
Alle saker er avsluttet ved utgangen av året. 
 
De 110 sakene fordeler seg slik: 

   8 på annet psykososialt arbeidsmiljø 

 17 på arbeidsbelastning 

 27 på arbeidsbelastning – tidspress 

   3 på arbeidsbelastning - traumatiske opplevelser 

 32 på kommunikasjon og samhandling 

 13 på organisering 

 10 på samarbeidsproblemer /konflikter 
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5.3 Alvorlige hendelser vold og trusler fra pasienter mot medarbeidere 
 

Se definisjon av vold og trusler i kapittel 4.7. 
 

Antall og kategori Vurdering (ref. 4 punkter over) 

Antall trusler mot medarbeider: 237   
Antall vold mot medarbeider: 207 
 
- 15 på alvorlighetsgrad 5 - Ingen/ubetydelig konsekvens 
- 68 på Alvorlighetsgrad 4 – Mindre alvorlig konsekvens 

(mindre skadeomfang/helsebelastning fysisk eller 
psykisk, forbigående helseplager med 0-16 
sykefraværsdager) 

- 29 på alvorlighetsgrad 3 – Moderat skade (moderat 
skade/helsebelastning fysisk eller psykisk, eller 
forbigående helseplager med sykefravær på mer enn 16 
dager) 

- 6 på alvorlighetsgrad 2 - Betydelig skade (alvorlig 
skade/helsebelastning fysisk eller psykisk, eller kroniske 
og varige helseplager med sykefravær på mer enn 3 
måneder)  

  
Mange hendelser er behandlet forenklet, uten vurdering av 
alvorlighetsgrad. 
I 4 vold/trussel-hendelser er det registrert personskade med  
fravær (mulig underregistrering av personskader). 

 
Forbedring av system for registrering av 
personskader/fraværsskader er under arbeid.  
 
 
Av hendelser med faktisk alvorlighetsgrad 2, dreier fem av 
seks hendelser seg om drapstrusler, trussel med våpen 
(alvorlig psykisk helsebelastning) 

 

5.4 Alvorlige hendelser ergonomi  
 

Antall og kategori Vurdering 

- 3 på alvorlighetsgrad 5 –  Ingen/ubetydelig konsekvens 

- 1 på alvorlighetsgrad 4 – Mindre alvorlig konsekvens 

- 7 hvor det ikke er valgt alvorlighetsgrad 

Av totalt 11 hendelser er det ingen alvorlige eller 
katastrofale hendelser. Likevel oppgis problemer med nakke, 
skuldre eller rygg på enkelte av hendelsene. 
 

Årsaker til hendelsene er enten: 
1) Feil løfte-/forflytningsteknikk eller…  
2) Feil eller manglende utstyr. 
3) Trangt, upraktisk eller dårlig tilpasset rom. 
4) Eller en kombinasjon av faktorene 1-3. 
 
Systematisk opplæring av ergonomikontakter iverksettes fra 
3. kvartal 2018 på foretaksnivå. 

 

5.5 Alvorlige hendelser ytre miljø  
 

Antall og kategori Vurdering 

- 20 hendelser registrert for ytre miljø 

- Ingen faktiske, kritiske hendelser 

- Avfall: 11 innmeldte 

- Kjemikalier: 7 innmeldte (inkl.4 funn fra intern revisjon) 

- Opplæring: 2 innmeldte (funn fra intern revisjon) 

 
 
 
 

Kun rapportert 14 hendelser, i tillegg til funn fra interne 
revisjoner. Det er underrapportering av miljøhendelser, da 
hendelser rapportert inn som f.eks. driftshendelser også kan 
ha påvirkning på ytre miljø. 
 
Avfallshåndtering følges opp fortløpende. Miljøvert/ 
miljøingeniør er ofte involvert i vurdering av tiltak, men de 
fleste hendelser løses lokalt.   
Økt fokus på kjemikaliehåndtering, bl.a. ved større fokus på 
dette under interne revisjoner. Fra og med 2018 vil interne 
revisjoner i miljøledelse være del av SØs HMS interne 
revisjoner. 
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5.6 Alvorlige hendelser brannsikkerhet 

Antall og kategori Vurdering 

 
Over hele året: 
- 3 innmeldte reelle branner 
- 4 hindringer i rømningsvei 
- Utløst manuell melder (falske alarmer) 
- 2 opplæring mangler  
- 4 rot som vanskeliggjør brannvernarbeid 
- 9 unødige alarmer (vaffelsteking, trykkfall, etc.) 
 
Vi mangler tall for utløste brannalarmer på lokasjoner 
utenfor Moss og Kalnes. 
 

 
Det er økende behov for å plassere pasienter i korridor. 
Dette er ikke i stor grad beskrevet i Synergi, da det gjerne 
håndteres som et pasientavvik og ikke kommer i brann-
tallene. 
 
Situasjonen ledsages av en resignasjon («det bare er sånn 
her») og vi registrerer ikke så mange avvik på dette lenger. 
 
Mindre branntilløp blir ikke rapportert, men 
jungeltelegrafen forteller at det skjer mange små tilfeller 
som håndteres uten særlig dramatikk. 
 

 

5.7 Alvorlige hendelser informasjonssikkerhet 

Antall og kategori Vurdering 

Over hele året: 

 110 innmeldte avvik 

 1 med alvorlighetsgrad 2 

 15 med alvorlighetsgrad 3 

 20 med alvorlighetsgrad 4 

 33 med alvorlighetsgrad 5 

 44 uten alvorlighetsgrad  
Innmeldte avvik med alvorlighetsgrad 2 og 3 synes å være 
feilkategorisert. 
 

 
Avvikene har overvekt på to sikkerhetsområder: 
a) gjenglemte dokumenter med pasientopplysninger og  
b) feilmerkede prøver eller senger ved at pasient-ID har blitt 
byttet om eller pasient-ID mangler. 

 

5.8 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 yrkesskade24. 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 

Registrerte yrkesskader meldt til NAV 2015-2017  

Kilde: HR-avdelingen 

2015 2016 2017 

54 
 

79 
(+ 46 %) 

67 
(- 15 %) 

 
Yrkesskader i 2016 fordeler seg med 20 i psykisk helsevern, 46 i somatikken og 13 i Divisjon FM og staber25. 
Tilsvarende fordeler de seg i 2017 med 20 i psykisk helsevern, 33 i somatikken (hvorav 10 i prehospital avdeling) og 
14 i FM og staber. 

                                                      
24 NAVs skjema for melding av yrkesskade med veiledning, og rundskriv til folketrygdlovens § 13-3, datert 18.10.2013. 
25 Kilde for både 5.2 og 5.3: HR-avdelingen v/rådgiver Lars Peder Larsen. 



 

 

 

Dato: 
24.01.2018 

Side: 
30 / 45 

 

HMS årsrapport 2017  
 

 
 

 

Arkiv nr: 14/07251 
  

 
  

 
Sist skrevet ut: 01.02.2018 13:16:00 

5.9 Utvikling i antall uføre 
 
Fra KLP har SØ mottatt en oversikt som viser overgang fra aktiv stilling til delvis ufør/100% ufør: 
 

Sykepleiere 

  2014 2015 2016 2017 

Fra status Til status Antall Alder Antall Alder Antall Alder Antall Alder 
Aktiv Delvis ufør 16 51,07 16 50,91 16 50,53 12 50,03 
Aktiv 100 % ufør 11 51,43 7 43,71 7 50,26 9 42,74 

 

Leger 

  2014 2015 2016 2017 

Fra status Til status Antall Alder Antall Alder Antall Alder Antall Alder 
Aktiv Delvis ufør 1 61,49 1 58,91 1 50,72 1 44,62 
Aktiv 100 % ufør 3 54,72 4 55,94 1 50,26 1 41,95 

  

Andre yrkesgrupper - fellesordning 

  2014 2015 2016 2017 

Fra status Til status Antall Alder Antall Alder Antall Alder Antall Alder 
Aktiv Delvis ufør 29 51,65 18 48,52 25 51,00 16 49,37 
Aktiv 100 % ufør 30 51,47 17 52,34 22 52,79 12 51,82 

 
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. Fra 2016 til 2017 er det en liten nedgang. 
 

5.10 Vaksinering, stikkskader og blodsmitteuhell26 
 
Yrkesvaksinering 
Det er satt til sammen 651 yrkesvaksiner i 2017. Vaksiner som er satt er Hepatitt B (Engerix B) eller Hepatitt A+B 
(Twinrix) og Boostrix Polio (stivkrampe, polio, kikhoste og difteri). 
 
Influensavaksinering 
Det er satt til sammen 1 625 influensavaksiner pr. 19.12.17.  Hovedmengden av vaksiner ble satt ved Sykehuset 
Kalnes. I år ble det vaksinert både i plenumsal og lokalt på de fleste døgnområdene i somatikken. 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 lokalene 
til Ringvoll bedriftshelsetjenesten, avd. Moss og Greåker. 
 
Stikkskader 
Ringvoll bedriftshelsetjeneste har mottatt til sammen 211 meldinger om stikkskader/blodprøvesvar, men 
dessverre har ikke alle vært fullstendige. Vi har mottatt 90 stikkskademeldinger med stikkskadeskjema, disse 
inneholder opplysninger som gjør det mulig å koble skaden til smittekilde, og det gis enkelt svar ut til medarbeider 
om prøvesvar og oppfølging.  Hver ansatt 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 den ansatte og/eller 
smittekilden har den ansatte vært kontaktet per telefon og videre opplegg iverksatt. Dette gjelder også ansatte 
hvor det er iverksatt behandling i akuttfasen fra vakthavende lege/smittevern etter gjeldende rutiner ved 
sykehuset. Disse enkelttilfellene følges opp fra bedriftshelsetjenesten etter avtale med hver enkelt. 
 
 Vi har i tillegg mottatt 89 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 32 prøvesvar 
hvor det er tatt prøver som etter rutine korresponderer med smittekilde. Alle disse er umulige å koble sammen all 

                                                      
26 Kilde: Bedriftslege Laila Torp, bedriftshelsetjenesten (BHT Ringvoll/Unicare). 
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den tid stikkskadeskjema mangler. Men, dersom det har vært utslag på prøver har vi kontaktet den ansatte 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.  
 
 Vi har i tillegg hatt mange telefonhenvendelser vedrørende ulike smittespørsmål, både innenfor stikkskader, tbc, 
MRSA- og ESBL, spesielt vedrørende usikkerhet om testing, fare ved eventuell smitte etc. Disse er besvart. Svar er 
dokumentert i den enkeltes journal, der det har vært enkeltmedarbeider som har spurt, og på overordnet nivå 
dersom det har vært spørsmål fra avdeling.  
Det er i 2017 kommet inn 147 prøvesvar på MRSA-tester, noe som er langt flere enn tidligere år, disse blir sjekket 
fortløpende, registrert og lagt inn i den ansattes journal. Ingen av testene har vist vekst. 
 

5.11 Smittevern for medarbeidere27 
 
Definisjon 
Smittevern i forhold til sykehusets medarbeidere er alle tiltak med formål å hindre jobbrelatert smitte mellom 
medarbeidere, og mellom medarbeider og pasienter. I det følgende presenteres kun tiltak som er strikt rettet mot 
medarbeidere og der smittevern har en definert rolle.  
 
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 som blir gitt 
til ansatte p.g.a. ulik grad av yrkesrisiko, slik som hepatitt A og B, og for årlig influensavaksinering. Tilbud om MMR-
vaksine (meslinger, kusma og røde hunder) er også aktuelt for medarbeidere som ikke er sikker på sin 
immunstatus for disse barnesykdommene. I hovedsak er det fokus på meslinger. Et utbrudd av meslinger som 
berørte et sykehus i Gøteborg ved årsskiftet medførte krav om tiltak også i Norge.  
Oppfølging av stikkskader (blodsmitteuhell) og MRSA-kolonisering hos medarbeider er også en BHT-oppgave. For 
alle tema som er nevnt over, har avdeling for smittevern ansvar for å gi faglige råd til BHT i enkeltsaker og ved 
overordnede beslutninger som krever faglige vurderinger og/eller gjelder omfang av tiltak. Smittevern utarbeider 
også sykehusinterne prosedyrer som gjelder smittevern for medarbeidere. Ansvarsfordelingen er klar og 
samarbeidet oppleves som fruktbart og 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 også foran sesongen 2017/18 gjennomført en bredt anlagt kampanje. Med stort hell ble 
kommunikasjonsavdelingen trukket mer aktivt med i år, og det var også et tett samarbeid med østfoldkommunene 
som følge av et initiativ fra administrativt samarbeidsutvalg.   
 
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 sykehuset. Avdeling for smittevern har ansvar for å undervise om årsaker til dette reglementet, og 
tilpasse de overordnede reglementet til våre smittevernprosedyrer. Det er fortsatt ikke helt tilfredsstillende 
etterlevelse av «smykkeforbudet» i SØ, men det er ikke prioritert å gjennomføre systematiske registreringer av 
overholdelse fra smittevern sin side. Håndhevingen er en ledelses-oppgave. Å hindre bruk av operasjonsbekledning 
utenfor operasjonsavdelinger er fortsatt 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 

                                                      
27 Kilde: Smittevernoverlege Jon Birger Haug, Avdeling for Smittevern. 
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gode rutiner for screening, sanering og oppfølging. Bedre IKT-løsninger for kartlegging rundt MRSA-utbrudd er 
opprettet. Tilpasset MRSA- og tuberkulosescreening før ansettelse er godt etablert i rutinen og dette 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 flyktningeleirer.  
 

5.12 Kjemikaliesikkerhet28 
 
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: 3 048. 
 
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 2016 Antall kjemikalier 2017 

Kriteriegruppe 1 1 1 

Kriteriegruppe 2 28 38 

Kriteriegruppe 3 83 180 

Kriteriegruppe 4 55 35 

 

Oversikt over kriteriegruppene: 

Kriteriegruppe Indikator Fareklassifisering 

Kriteriegruppe 1 
Bruk krever dispensasjons-

søknad 

 Stoffer som det er forbud mot å bruke 

 Stoffer på godkjenningslisten 

 Stoffer på prioritetslisten 

 Stoffer som er eksplosive 

 Stoffer som HSØ ønsker å begrense bruken av 

 Produktforskriften 

 Annex XIV, REACH 

Kriteriegruppe 2 
Årlig substitusjonsvurdering 

 Stoffer som møter ett eller flere av kriteriesettene for å 

bli ført opp på prioritetslisten 

 Stoffer på kandidatlisten 

 CMR-stoffer i kategori 1A og 1B (kreftfremkallende, 

arvestoff- og/eller reproduksjonsskadelig) 

 

 H350, H350i, H340, 

H360 

Kriteriegruppe 3 
Årlig substitusjonsvurdering 

 CMR-stoffer i kategori 2 

 Allergifremkallende stoffer 

 Meget giftige stoffer 

 Miljøgiftige stoffer 

 H351, H341, H361 

 H317, H334 

 H300, H310, H330 

 H410, H411, H420 

Kriteriegruppe 4 
Årlig risikovurdering  

 Utvalgte stoffer som Helse Sør-Øst ønsker å kartlegge  

 

  

                                                      
28 Kilde: Miljøingeniør Kristin Evju i teknisk avdeling og kjemisk tekniker Åse-Berit Mathisen, Senter for laboratoriemedisin. 
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Vurdering 
Grunnen til at stoffer i kriteriegruppe 2 og 3 øker er fordi det i løpet av året er blitt klassifisert flere slike stoffer. 
Klorin er et eksempel på et produkt som er kommet til i løpet av året. Det er også blitt lagt til flere andre stoffer.  
 
Gjennomførte forbedringstiltak 

 I samarbeid med helseforetakene i Helse Sør Øst og Grønn kjemi jobbes det videre med substitusjon av miljø 

og helseskadelige kjemikalier. 

 Januar 2017 fikk vi innvilget dispensasjon fra Arbeidstilsynet hvor vi kunne erstatte sikkerhetsdatablader med 
verneblader der det finnes. Vedtaket gjelder til 01.01.2019. 

 Gjennomført årlig temamøte for kjemikaliesikkerhet i SØ. 

 Etablert hovedkontakt i SØ på kjemikaliesikkerhet. 

 

5.13 Interne HMS-revisjoner – systematisk HMS-arbeid 
Tabellen viser interne HMS-revisjoner gjennomført i 2017 på oppdrag fra administrerende direktørsom også  
godkjenner revisjonsrapporter. Rapporter arkiveres som offentlig dokument i sak-/arkivsystemet Public 360. 

Klinikk/avdeling Funn 

God HMS-praksis, avvik og forbedringsområder 

Klinikk for Kvinne-barn representert 
ved Seksjon Føde-barsel 

 God HMS-praksis: Medarbeidere trekker i samme retning, godt samarbeid 
ledere og verneombud, ukesbrev med HMS på agendaen. 

 0 avvik. 4 forbedringsområder: 1) Oversikt over lovkrav og interne krav. 2) 
Opplæring for medarbeidere i systematisk HMS-arbeid. 3) Risikovurdering 
knyttet til vold og trusler mot medarbeidere. 4) Lett tilgang på og bruk av 
sikkerhetsdatablad ved kjemikaliehåndtering. 

Fag- og utviklingsstab 

Medisinskteknologisk avdeling 

 God HMS-praksis: Kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere. Det 
utøves god «hverdags-HMS». 

 0 avvik. 5 forbedringsområder: 1) Oversikt over lovkrav og interne krav. 2) 
Opplæring for medarbeidere i systematisk HMS-arbeid. 3) Oppdatere HMS 
handlingsplan, 4) Kunnskap om ansvar og myndighet i HMS-arbeidet, 5) 
Risikovurdering knyttet til «Farlig utstyr på mekanisk rom». 

Divisjon FM, Teknisk avdeling 
representert ved seksjon elektro 

God HMS-praksis og 1 forbedringsområde: 

 God HMS-praksis: Kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere. Det 
utøves god «hverdags-HMS». 

 0 avvik. 1 forbedringsområde: Dokumentere minst 1 bevaringsområde og 
minst 2 forbedringsområder med tiltak i HMS handlingsplan fra 
medarbeiderundersøkelsen. 

Klinikk for Kirurgi, Sterilsentralen 
Kalnes 

 God HMS-praksis: Grundig risikovurdering knyttet til drift og HMS. 

 1 avvik: Manglende gjennomføring av praktisk brannvernøvelse. 

 2 forbedringsområder: 1) Sørge for at medarbeiderne medvirker i det 
systematiske HMS-arbeidet, 2) Risikovurdering knyttet til fysisk arbeidsmiljø. 

Klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling, Psykiatrisk avdeling 
og voksenhabilitering repr. ved 
Seksjon Psykiatrisk akuttmottak 

 God HMS-praksis: Medarbeidere og ledere har fokus på medarbeidersikkerhet 
integrert i drift som en del av dokumentert pasientforløp. 

 2 avvik: 1) Manglende gjennomføring av praktisk brannvernøvelse, 2) 
Manglende helhetlig risikovurdering knyttet til eksponering for trusler og vold 
fra pasienter. 

 3 forbedringsområder: 1) Kartlegging og opplæring i ergonomi og 
forflytningsteknikk. 2) Opplæring for medarbeidere i systematisk HMS-arbeid, 
3) Ytterligere dokumenterte mål og tiltak for ytre miljø. 

Klinikk for akuttmedisin, avdeling 
Akuttmottak representert ved 
Seksjon akuttmottak 

 God HMS-praksis: Medarbeidere og ledere har flere og gode tiltak for økt 
nærvær og trivsel. 

 1 avvik: 1) Manglende gjennomføring av praktisk brannvernøvelse. 

 2 forbedringsområder: 1) Opplæring for å sikre kunnskap hos medarbeiderne i 
systematisk HMS-arbeid, 2) Oppdatere risikovurdering med vekt på 
medarbeidersikkerhet og eksponering for trusler og vold fra pasienter. 
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5.14 Eksterne tilsyn og revisjoner29 
 
Tilsyn er et av myndighetenes viktigste forebyggende virkemidler. Tabellen viser tilsyn i 2016. 
 

Tilsynsetat Enhet og tema Avvik, pålegg og 
anmerkninger 

Tiltak initiert fra 
linje og/eller stab 

Arbeidstilsynet Fysisk, organisatorisk og 
psykososialt arbeidsmiljø  

Ingen tilsyn i 2017. 
 

 

Statens strålevern  
 

Strålevern Ingen tilsyn i 2017. 
 

 

Kommunalt 
brannvesen/lokalt 
branntilsyn 

Moss sykehus 
DPS Moss 
Kalnes sykehus  
Åsebråten  

1 avvik, én anmerkning 
0 
3 avvik 
0 

Informasjon til seksjonsledere og 
opplæring av brannvernombud. 
 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)  

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

Ingen tilsyn fra DSB i 2017   

Det lokale el-tilsynet  
(Hafslund)  

Avdeling for rusbehandling,  
Sosialmedisinsk poliklinikk 
(SMP) Fredrikstad, Kirkebrygga 
2-4, Fredrikstad (leide arealer). 
 

4 avvik Info om bruk av elanlegget til 
SMP. 
 
Umiddelbar feilretting av SØ/ 
rammeavtalepart og gårdeier. 

 
Avvik, pålegg og anmerkninger følges opp av ansvarlig leder.  
 

 
 
 
  

                                                      
29 Kilder: Fagansvarlige på respektive HMS-områder. 
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6 STATUS PR. LOVOMRÅDE I HMS-LOVGIVNINGEN 
 

6.1 Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskrift HMS30 
 
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 
Arbeidsmiljølovens § 3-1 og internkontrollforskrift HMS § 5 stiller krav til mål og tiltak i det systematiske HMS-
arbeidet i SØ på alle nivåer. SØ har et HMS-system i tråd med myndighetskrav. Det er et forbedringspotensial for å 
øke andelen aktive HMS handlingsplan fra 94 til 100 %. På enkelte enheter bør det i større grad gjennomføres 
kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet samt opplæring av medarbeidere i systematisk HMS-arbeid. 
 
Alvorlige uønskede HMS-hendelser (= alvorlig eller svært alvorlig personskade) 
Det er ikke registrert alvorlige uønskede HMS-hendelser som følge av svikt i HMS-systemet i SØ i 2017.  
 
Risikovurderinger  
Det er ikke gjennomført risikovurderinger i regi av HMS-avdelingen knyttet til systematisk HMS-arbeid på klinikk- 
eller foretaksnivå i 2017.  
 
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 som er gjennomført 

 Prioritert innsats for å øke andel enheter med aktiv HMS handlingsplan.  

 Ny felles prosedyre for Forebygging og håndtering av vold og trusler mot medarbeidere. 

 Ny egenutviklet elektronisk HMS handlingsplan – tatt i bruk 01.11.2017. 

 Ny egenutviklet HMS-portal på intranett med all HMS-informasjon på ett sted – tatt i bruk 26.09.17. 
 

6.2 Arbeidsmiljøloven – organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø31 
 
Formål og krav i lov og forskrift 
Se punkt 6.1. 
 
Risikovurderinger 
Det utføres månedlige analyser av sykefraværet. 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.  

                                                      
30 Fagansvarlig helhetlig systematisk HMS-arbeid: HMS-sjef Terje Engvik.  
31 Fagansvarlig organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø: HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen, HR-avdelingen. 
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Siden sykefraværet ofte har tett sammenheng med det psykososiale arbeidsmiljøet vil ofte prosjektene og 
risikovurderingene bli knyttet opp til dette arbeidet. 
 
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 en-til-en undervisning på bestilling.  
 
Forbedringstiltak 
Det har blitt besluttet i ledermøte av 14. mars at man i 2017 skal ha en ekstraordinær oppfølging og fokus på å 
redusere korttidsfraværet. Lederne skulle gjøre en analyse av årsakene til korttidsfraværet. Sammen med lokalt 
verneombud og tillitsvalgte skulle man definere tiltak som ville fremme nærvær i enheten. Det har vært nedlagt et 
meget godt arbeid her, og vi ser at det har hatt en positiv effekt på det totale sykefraværet.  
Korttidsfraværet har ikke gått noe ned, men dersom fraværet blir kortere enn 17 dager vil hele fraværet regnes 
som korttidsfravær (er det 17 dager eller mer vil hele fraværet regnes som langtidsfravær). 
 

6.3 Bygg og eiendom – fysisk arbeidsmiljø og inneklima32 
 
Lovkrav 
HMS-området innenfor bygg og eiendom er regulert i flere lover og forskrifter. 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 medarbeidere, pasienter og besøkende. Arbeidsplasser og arbeidslokaler skal følge 
arbeidsplassforskriften.  

 

Hensynet til godt inneklima er innarbeidet i byggeforskriftene av 1997.  «Tekniske forskrifter til plan og 
bygningsloven 1997" er hjemlet i plan- og bygningsloven og angir funksjonsrettede krav for å ivareta et godt 
innemiljø. Disse kravene inkluderer bestemmelser som regulerer forhold med betydning for helsen, bl.a. om 
ventilasjon, romvolum, lydforhold, dagslys, energiøkonomisering, fuktbeskyttelse m.m. 
 

Overholdelse av krav i lov og forskrift 
SØs krav til HMS i byggeprosjekter for eksisterende og nye bygg følger gjeldende lover og forskrifter for å ivareta et 
godt innemiljø i eide og leide bygninger.  
 
Alvorlig uønskede HMS-hendelser 
Det har ikke vært alvorlig eller svært alvorlige uønskede HMS-hendelser knyttet til bygg eller byggeprosjekter i 
2017.  
 
De største inneklimautfordringene for SØ i den eldre bygningsmassen er dårlig luftkvalitet og ventilasjon.   
 
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. Fra 2015 har det blitt innvilget økte investeringsmidler for å ta igjen deler av det 
bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet.  
 
Det er rapportert om innemiljøproblemer ved ambulansestasjonen i Halden, noe som følges opp. 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.  

                                                      
32 Fagansvarlig inneklima og eiendom: Seksjonsleder Lene E. Kjos Lindbeck og eiendomssjef Anne Charlotte Moe. 
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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 
Helhetlig HMS risikovurdering inngår for hele SØ bygningsportefølje startet i 2017 og fullføres i løpet av 2018.  
 
HMS-opplæring 
Det er løpende fokus på HMS opplæring i eiendomsavdelingen. Ingen særskilte aktiviteter i 2017. 
 
Forbedringstiltak som er gjennomført 
Det er gjennomført tilstandsvurdering av SØs bygningsmasse, som vil danne grunnlag for en risikovurdert 
vedlikeholdsplan med ett, 5 og inntil 10 års planleggingshorisont. Samlet gjennomsnittlig tilstandsgrad er 1,0 for 
SØ bygningsportefølje, og i tråd med Helse Sør-Øst mål. Kalkulert vedlikeholdsetterslep vurderes som høyt, og det 
avsettes ikke tilstrekkelig med årlige vedlikeholdsmidler da sykehuset går med underskudd. Det er gjennomført 
flere vedlikeholds- og oppgraderings tiltak i 2017, men ikke tilstrekkelig sett opp mot vedlikeholdsetterslepet som 
foreligger. 
 
Helhetlig arealplan 2018 – 2022 er utarbeidet i perioden og er planlagt lagt frem for styret våren 2018. Arealplanen 
oppdateres årlig og har en 5-års planleggingshorisont, forankret i SØ utviklingsplan 2018 til 2035.  
 

6.4 Strålevernloven - strålevern33 
 
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.  
Strålevernkoordinator er virksomhetens kontaktperson mot Statens strålevern og arbeider for å oppfylle de krav 
som er satt i strålevernforskriften opp mot helse, miljø og sikkerhet. 
  
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
Det er ikke registrert uønskede HMS-hendelser med alvorlig eller svært alvorlig personskade for strålevern i 2017. 
Det ble i 2017 ikke ført noen eksterne tilsyn innen strålevern ved Sykehuset Østfold. Det ble imidlertid gjennomført 
tre internrevisjoner innen temaet strålevern ved avdelinger som benytter mobilt gjennomlysningsutstyr. 
 
I løpet av året var det også et bytte av strålevernskoordinator. Fra 01.09.2017 overtok Helene Heier-Baardson 
funksjonen som strålevernskoordinator etter Jeanett Lagesen.  
 
Risikovurderinger 
Det ble ikke utført noen nye risikovurderinger i 2017. 
 
HMS-opplæring 
Dagskurs i strålevern ble videreført som halvdagskurs for alle medarbeidere i SØ (obligatorisk for 
strålevernskontakter). Evalueringen av kurset viste 5,7 av 6 mulige i score/tilfredshet fra deltakerne. 
 
Forbedringstiltak 
Strålevernkoordinator, fysikere og lokale strålevernskontakter danner nettverket for arbeid med strålevern i tett 
samarbeid med ytterligere faggrupper innen medisin teknisk og HMS. Oppdatert organisasjonskart for strålevern 
er tilgjengelig i elektronisk kvalitetssystem (EK). 
 

                                                      
33 Fagansvarlig strålevern: Strålevernskoordinator Helene Heier-Baardson, Avdeling for bildediagnostikk. 
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I løpet av 2017 har strålevernkoordinator hatt opplæring, kompetanseheving, optimalisering og kvalitetssikring 
som overordnete mål for strålevern i helseforetaket. Det har resultert i følgende: 

 Samlet inn representative doser for Sykehuset Østfold ved nasjonal innsamling til Statens 

strålevern(Public 360: 17/01522-2).  

 Gjennomført internrevisjon ved gastromedisinsk og lungemedisinsk poliklinikk, operasjonsavdelingen og 

kirurgisk avdeling i emnet strålevern (Public 360: 17/00312-30/41/49). 

 Oppdatert prosedyrer i EK, spesielt innen undersøkelse av fertile kvinner, høy stråledose til pasient og 

foster (D05579, D13834, D40514). 

 Oppdatert prosedyrer innen beredskap og CBRNE hendelser i forhold til nye føringer fra Statens 

strålevern (D37663, D40650, D40649). 

 Utvidet kurset praktisk strålevernsundervisning for LIS-leger ved avdeling for bildediagnostikk og inkludert 

nyansatte radiografer. 

 Oppdatert e-læringskurs for medarbeidere innen radiologi i Læringsportalen. 

 Jobbet med prosjekt opp mot operasjonsavdelingen, hospitert, gjennomført undervisning for sykepleiere 

og kirurger, evaluert persondosimetritjenesten ved avdelingen (ikke avsluttet, Public 360: 17/05794-1). 

 Gjennomført undervisning for ikke medisinsk personell. 

 Fulgt opp avdeling for bildediagnostikk med undervisning, veiledning og doseberegninger.  

 

6.5 Forurensningsloven og miljøledelse ISO 14001 - ytre miljø34  
 
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  
Resertifisering etter revidert standard for miljøledelse (ISO 14001:2015) ble gjennomført av sertifiseringsorganet 
DNV GL august 2017. 

 
Fokusområde under resertifiseringen var overgang til revidert standard og kjemikaliehåndtering. For overgang til 
ISO 14001:2015 fikk SØ score 4 på en skala 1-5, hvilket betyr at SØ har tilrettelagt miljøledelsessystemet etter 
revidert standard på en god måte. Innen kjemikaliehåndtering fikk SØ en score på 3, som viser at SØ har middels 
grad av styring innenfor dette området.    
 
Alvorlig uønskede HMS-hendelser 
Det var i perioden ingen faktiske hendelser med alvorlig eller svært alvorlig miljøskade. 

  
Risikovurderinger for ytre miljø 

 Utføres av alle enheter i sjekklista for vernerunder. 

 Utføres ved oppdatering av sykehusets miljøaspektliste. 

 Utføres for alle merkepliktige produkter som brukes/oppbevares i enheten eller som skal avhendes som 
farlig avfall.  

 Oppdatering av risikovurdering påslipp til avløp. 

 Oppdatering av risikovurdering ytre miljø. 

                                                      
34 Fagansvarlig ytre miljø: Miljøingeniør Kristin Evju, Teknisk avdeling. 

Type funn Antall funn 

Kategori 1: vesentlige avvik 0 
Kategori 2: mindre avvik 10 
Observasjoner: 16 
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HMS-opplæring 

 Opplæring i miljøledelsessystemet: obligatorisk for nye ledere i SØ og verneombud. 

 Opplæring i miljøledelsessystemet: obligatorisk for nye medarbeidere. 

 E-læringskurs i miljøledelsessystemet: obligatorisk for alle medarbeidere (hvert 3.år). 

 Opplæring i miljøledelsessystemet og avfallshåndtering ved utvalgte enheter. 

 Kontinuerlig tilbud om bistand. 
 
Forbedringstiltak som er gjennomført 

 Implementert revidert standard for miljøledelse (ISO 14001:2015). 

 Gjennomført årlig temamøte for kjemikaliesikkerhet i SØ. 

 Etablert hovedkontakt i SØ på kjemikaliesikkerhet. 

 Etablert nytt verktøy for HMS handlingsplan.  

 Samarbeide på tvers av fagområder har identifisert tiltak som vil redusere mengde smittefarlig avfall.  

 Kontinuerlig tilrettelegging og forbedringer på Kalnes og andre lokasjoner. 
 

6.6 Eltilsynsloven og bruk av medisinskteknologisk utstyr - elsikkerhet35 
 
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 2017 knyttet til internkontrollen. 
Revideres på nytt i 2018. 

 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 gitt opplæring i 
måleinstrument og feilsøking. 

 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. 
o Total utskifting av underfordelinger i Moss for å bedre elsikkerheten (jordfeilvern) 

 
Bruk av medisinskteknologisk utstyr36 
 
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 i 2017. 

 Risikovurderinger: Risikovurdering av vårt mekaniske verksted pågår og er klart Q1-2018 

 MTA forvalter 6170 stk MTU utstyrsenheter per 01.01.2018 

 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: Det er gjennomført oppfølgingsmøter /erfaringsutveksling på tvers av lokasjonene. 
Oppfølging og oppdatering av prosedyrer i EK. 

                                                      
35 Kilde: Fagansvarlig elektro, seksjonsleder Trond Vegard Stang, Teknisk avdeling. 
36 Kilde: Fagansvarlig medisinskteknologisk utstyr, avdelingssjef Sverre Granmark. Medisinskteknologisk avdeling. 
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6.7 Genteknologiloven37 
 
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.  
 
Risikovurderinger 
Det ble ikke utført nye risikovurderinger i 2017. 
 
HMS-opplæring 
Seksjon genteknologi og infeksjonsserologi har løpende fokus på HMS-opplæring for medarbeiderne. 
 
Overholdelse av krav i lov og forskrift 
En er ikke kjent med aktiviteter i strid med lovkrav eller alvorlige uønskede HMS-hendelser. 

Forbedringstiltak som er gjennomført 
Ingen kjente. 
 

6.8 Produktkontrolloven - produkter og tjenester38 
 
Lovens formål 
Loven har til formål å: 

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

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  
Sykehusinnkjøp har fra 1. mai 2017 overtatt ansvar for gjennomføring av alle anskaffelser for SØ. I dette ligger også 
å sikre at 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.  
 
Alvorlig uønskede HMS-hendelser 
Alvorlige uønskede hendelser som følge av produkter eller tjenester er ikke kjent. 
 
Risikovurderinger 
Det er ikke gjennomført risikovurderinger. 
 
HMS-opplæring 
Det er ikke gjennomført nye opplæringstiltak siste år. 
 
Forbedringstiltak som er gjennomført 
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.  
 

6.9 Brann- og eksplosjonsvernloven - brannvern39 
 
Lovens formål 

                                                      
37 Kilde: Seksjonsleder Laila Solberg Hulleberg. Senter for laboratoriemedisin, seksjon for genteknologi. 
38 Kilde: Avdelingssjef Glenn Løvli Fredriksen, Avdeling for innkjøp og logistikk. 
39 Kilde: Fagansvarlig brannvern, seksjonsleder Inger-Johanne Velde, Teknisk avdeling. 
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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 2017 fikk SØ totalt fire avvik etter branntilsyn.  
 
Branntilfeller med skadepotensiale i 2017 
Samtlige branntilfeller er håndtert av personell som har handlet aktivt og i tråd med branninstruks. Ved branner 
som utløser sprinkler er dette langt mer omfattende å håndtere. Det ble satt i gang flere tiltak for å forberede 
teknisk avdeling på oppgavene som må løses (bl.a. opplæring og vannberedskapsvogn). 
 

Sted Årsak 

Moss sykehus (rus) Batteri til radiostyrt bil tok fyr. Slokket av personalet. Mindre opprydding/redning. Ikke 
personskade. 

Kalnes sykehus (somatikk) Trolig uhell med sigarett (ikke bevisst). Sprinkler utløst. Stor opprydning/redning. Større 
driftsavbrudd/-forstyrrelse. Ikke personskade.  

Kalnes sykehus (psyk) Aktivt påtent. Sprinkler utløst. Stor opprydning. Noe driftsavbrudd/-forstyrrelse. Ikke 
personskade. 

Kalnes sykehus (somatikk) Vaskemaskin som stod til lading begynte å ryke. Fjernet av personale uten større skade. 
Noe driftsavbrudd. Ikke personskade.  

 
Forbedringstiltak som er gjennomført 

 Teknisk brannvern; herunder bygg, elektro og VVS: 
o Omfattende utskifting av branndører i Moss sykehus, branntetting og generell brannteknisk 

utbedring gjennom aktiv deltakelse i bygg-endringer og prosjekter. 
o Revisjon av prosedyrer og grensesnitt ved brann og utløsning av sprinkler. 
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 Etablert brannvernombud inkludert opplæring. 
o Prosedyrer og risikovurderinger. 

 Organisatorisk brannvern fra overordnet, gjennomgripende nivå: 
o Egen nettside på intranettet. 
o Rådgiver og premissgiver til tekniske fag ved ombygginger/byggeprosjekt. 
o 74 brannprosedyrer revidert/redigert i samarbeid med de ulike seksjonene de er tilknyttet. 

 Brannslokking 
o Etablert øvelsesområde i servicegården på Kalnes sykehus. 
o Sentral avtale på gjennomføring av slokkeøvelser, mer fleksibel mot avdelingenes behov. 

 
Forbedringer inn i 2018 

 Fortsette utviklingen av EK-prosedyreverket, inkludert internkontroller/sjekklister som benyttes i teknisk 
ettersyn. 

 Fortsatt fokus på lagring av gass og forsvarlig benyttelse av rømningsveier til pasienter. 

 Etablere øvelsesbase for nedstenging av utløst sprinkleranlegg, RVS.  
  



 

 

 

Dato: 
24.01.2018 

Side: 
42 / 45 

 

HMS årsrapport 2017  
 

 
 

 

Arkiv nr: 14/07251 
  

 
  

 
Sist skrevet ut: 01.02.2018 13:16:00 

6.10 Grunnsikring og fysisk sikkerhet40 
 
Lovens formål 

• Jfr. arbeidsmiljøloven § 1-1 skal medarbeidere skal ha full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger 
gjennom et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. 

• Grunnsikring: Reell eller oppfattet tilstand med fravær av uønskede hendelser, frykt eller fare for 
personell, materiell, informasjon og drift (kilde: Norsk standard 5830 og veileder «Sikkerhet i sykehus» fra 
Helse Sør-Øst RHF (2015)). 

 
Risikovurderinger gjennomført i 2017 

 Det har vært gjennomført årlig revisjon av risikovurderinger knyttet til beredskap herunder sikkerhet 
tilsiktede hendelser i regi av Emanuel Bo Skauen. 

 
Tall for påførte voldsskader og trusler 

  I 2017 ble det innrapportert 444 hendelsestyper innen kategori vold/trussel/utagerende adferd i 2017, 
der av 15 av disse hadde alvorlighetsgrad 5 for faktisk konsekvens/Alvorlighet – Faktisk alvorlighetsgrad. 
Det var ikke rapportert alvorlige hendelser innen sikkerhet knyttet til vold og trusler i 2016 

 

Sikkerhet, 
uønskede HMS-

hendelser 

Avvik 
2017 

Alvorlig 
2017 

(grad 5) 

Avvik 
2016 

Alvorlig 
2016 

Kommentar til alvorlige hendelser 2017 

 

Adgangskontroll 
 

 
3 

 
1 3 1 

En C-node som styrer ca 15 dørmiljøer falt ned og måtte 
manuelt resettes. Normalt utbedres dette digitalt av 
vakten. 

Annet sikkerhet 

 
35 (5) 

 
3 (1**) 

8 2 

#Se kommentar under 

**Den hendelsen som er meldt inn med alvorlighetsgrad 

5 er innmeldt feil, og det er mer riktig med grad 1 i 
faktisk konsekvens 

Brudd på 
sikkerhetsrutine 

19 (3) 0 
9 3 #Se kommentar under 

Brudd på 
sikkerhetsrutine – 
ulåst dør, vindu, 
skap 

 
59 (57) 

 
2 (0**) 

158 6 
**Det o hendelser som er meldt inn med 
alvorlighetsgrad 5 er innmeldt feil, og det er mer riktig 
med grad 1 i faktisk konsekvens 

Kriminell handling 

 
 

5 (4) 

 
 

0 
3 0 

1 sak er en trussel sak, og burde ligge under dette 
Her må det være en underrapportering/feilregistrering i 
forhold til faktisk kriminelle handlinger og anmeldte 
forhold 

Ny 2017: 
Beredskap 

23  

  

Alle saker her ser ut til å være innmeldt i feil kategori. De 
har ikke noe med beredskap knyttet til sikkerhet å gjøre. 
For øvrig bør en vurdering av disse sakene ligge til 
rådgiver Emanuel Bo Skauen 
Her ser det ut for at begrepet «Beredskap» er misforstått 

 
Annet sikkerhet/ brudd på sikkerhetsrutine/Beredskap 
Det virker som om disse kategoriene blir brukt til mye som burde ligge under helt andre hendelsestyper og HMS-
områder.   
 
Merknader til tall og saker innmeldt i Synergi for 2017 

 Kategoriseringen i Synergi ble endret i 2017, tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra 
2016. 

 Tall oppgitt i parentes er saker som faktisk er innmeldt riktig og tilhører HMS-området; grunnsikring og 
fysisk sikkerhet. Alle avvik har blitt manuelt gjennomgått. 

                                                      
40 Kilde: Seksjonsleder Inger-Johanne Velde, sikkerhetsansvarlig Tore Bjørnstad og sikkerhetskonsulent Sveinung Eng, Teknisk avdeling. 
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 Bruken av Synergi etter ny standard må gjennomgås, da denne etter vår oppfatning fungerer svært dårlig 
opp mot aktuelt fagområde for grunnsikring og fysisk sikkerhet (inkl. underkategori beredskap), se 
oppgitte tall i parentes mot faktisk innmeldte saker. 

 
Forbedringstiltak som er gjennomført 

 Revisjon av sikkerhetsprosedyrer og tiltakskort 

 Etablerte prosedyre for innsyn i passeringslogg for adgangskontroll 

 Bistand til avdelingen ved revisjon og utarbeidelse av lokale sikkerhetsprosedyrer  

 Deltatt som fagressurs i avdelingen ved revisjon og utarbeidelse av risikovurderinger knyttet til sikkerhet 

 Revisjon av prosedyre for Beredskap knyttet til tilsiktede hendelser og fasilitetshendelser 
 

6.11 Personopplysningsloven - personvern og informasjonssikkerhet41 
 
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 ny-innførte IKT- og MTU-løsninger. 

 HMS-opplæring: Ingen nye tiltak gjennomført.  
 
Forbedringstiltak som er gjennomført 

1. Ledelsens gjennomgang ble utført 15.8.17 juni. Se sak http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/so/ledermoter-2017-

--sakspapirer/referat/15-august-2017---sykehusledermote/ffe240fc-ae7c-4a7a-9367-95b3345fb501  

2. Gjennomført overordnet sikkerhetsrevisjon. Presentert under Ledelsens gjennomgang. 
3. Innført årshjul for informasjonssikkerhet som ivaretar aktiviteter beskrevet i «Norm for 

informasjonssikkerhet». 
4. Revisjon av tilganger i fagsystemene LVMS (system for Senter for laboratoriemedisin) og Prosang (system 

for Blodbank) påbegynt høsten 2017 og forventet avsluttet i januar 2018. 
5. Revisjon av tilganger i Metavision Kurve påbegynt men ikke avsluttet i 2017. 
6. Internrevisjon ble gjennomført ved Akuttmottak 9.5.17 og ved Psykiatrisk Akuttmottak (PAM) 15.12.17. 

Tema var ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet for internrevisjonene.  
7. Utarbeidelse av leverandøroversikt. 
8. Inngått Databehandleravtaler med leverandører der dette har manglet. 
9. Gjennomført resignering av sikkerhetsinstruks for alle medarbeidere. 
10. Gjennomført undersøkelse om informasjonssikkerhet i etterkant av resignering av sikkerhetsinstruks. 
11. Innført regionalt utarbeidet Styringssystem for informasjonssikkerhet. 

 
 
  

                                                      
41 Fagansvarlige: Informasjonssikkerhetsleder Lars Cato Skaar, IKT-avdelingen og foretaksjurist Jostein Vist. Juridisk enhet. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/so/ledermoter-2017---sakspapirer/referat/15-august-2017---sykehusledermote/ffe240fc-ae7c-4a7a-9367-95b3345fb501
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/so/ledermoter-2017---sakspapirer/referat/15-august-2017---sykehusledermote/ffe240fc-ae7c-4a7a-9367-95b3345fb501
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6.12 Sivilbeskyttelsesloven - beredskap42 
 
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 
Det er gjennomført en sikringsrisikoanalyse i virksomheten i 2017.   

 
HMS-opplæring og øvelser  
Det er vedtatt å anskaffe saneringstelt for bruk utenfor akuttmottak for å tilfredsstille ny føringer innen CBRNE 
beredskap og sanering utenfor sykehus. Sanering var også et viktig øvingsmål i Fullskalaøvelsen 2017. Dette 
avdekket flere forbedringsområder, både med hensyn til samvirke og samøvelse mellom nødetater på skadested, 
og ved sanering utenfor akuttmottak.  
Tiltak for dette iverksettes fortløpende, samt nødvendig revisjon av planverk. Det er avholdt møter med de fleste 
virksomheter omfattet av Storulykkeforskriften. Her var representanter fra Fylkesmannens 
beredskapsorganisasjon, politi, brann, kommuner, Sivilforsvar og Heimevernet invitert og møtte. Fra sykehuset 
deltok representanter fra akuttmottak, medisinsk avdeling, ambulanse og beredskapsledelse.  
Agenda var å istandsette ambulanse og sykehus for å møte hendelser ved store kjemiske ulykker. Planverk for 
disse er under utarbeidelse. Sykehuset har også deltatt i øvelser med eksterne aktører. Flere medarbeidere har 
deltatt på CBRNE fagdager ved nasjonalt senter for CBRNE ved OUS Ullevål i 2017.  
 
Det har vært tett samarbeid med øvrige nødetater på overordnet beredskapsarbeid høsten 2017, særlig politiet. 
Forbedringstiltak som er gjennomført 

1. Gjennomgått beredskapsplaner i nytt sykehusbygg på Kalnes.  

2. Ytterligere revisjon av beredskapsplaner etter Fullskalaøvelse 2017.  

3. Gjennomgang og bygd opp helt nye Brann- og evakueringsplaner 2016. Disse vil bli revidert.   

4. Gjennomgang og bygd opp ny struktur i varslingssystemet UMS. Vil bli ytterligere forbedret. 

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 sikringsrisikoanalyse med fokus på tilsiktede og villede handlinger, eksternt og internt. Tiltak 
som vedtas vil bli iverksatt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Fagansvarlig beredskap: Sikkerhetsleder Bo Skauen, administrerende direktørs stab. 
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