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Innledning 
Sykehuset Østfolds HMS-strategi er en områdestrategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljø, og angir 
mål, strategiske satsingsområder og tiltak. HMS-strategien skal bidra til å overholde krav i lov og forskrift, 
måloppnåelse og kontinuerlig forbedring.  

Arbeidsmiljølovens (aml) § 3-1 og internkontrollforskrift HMS § 5 punkt 4 stiller krav til dokumenterte mål og tiltak 
i det systematiske HMS-arbeidet på alle plan i virksomheten. 

Ny versjon er noe forenklet på struktur og innhold, bakgrunnsinformasjon følger som vedlegg.  

Takk til alle som har bidratt i arbeidet. 
 
Trond Smogeli     Terje Engvik 
Direktør FM     HMS-sjef 
 
 
 
Godkjent av 

Navn Rolle Stilling Dato 

Hege Gjessing Oppdragsgiver og øverste 

HMS-ansvarlig 

Administrerende direktør 18.01.22 - godkjent i 
sykehusledermøte 

Saksgang 

Organ Leder Stilling Dato 

Styret Torbjørn Almlid Styreleder 28.02.22 - orienteringssak 

Sykehusledermøte  Hege Gjessing Administrerende direktør 18.01.22 - beslutningssak 

Sykehusledermøte  Hege Gjessing Administrerende direktør 14.12.21 - temasak 

Samarbeidsmøte HVO og 
foretakstillitsvalgte  

Hege Gjessing Administrerende direktør 13.12.21 - informasjon 

Arbeidsmiljøutvalget Hege Gjessing Leder AMU 07.12.21 - orienteringssak 

Endringslogg 

Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 

10 07.01.22 Kapittel 1.3, 
2.1-2.5 

Justeringer på mål og tiltak1 etter 
behandling i sykehusledermøte 14.12.21 

Terje Engvik Trond Smogeli 

09 01.12.21 Vurdering 
helhet 

Rullering - forenklet struktur. Lik struktur for 
satsingsområder. Nye forbedringstiltak 

Terje Engvik m.fl. Trond Smogeli 

08 03.12.20 Kapittel 5 - 
tiltak 

Rullering etter intern innspillsrunde og 
temasak i sykehusledermøte 01.12.20 

Terje Engvik m.fl. Trond Smogeli 

07 10.01.20 3.1 og 3.5 Supplert med tiltak etter sykehusleder-
møtets behandling som temasak 17.12.19 

Terje Engvik og 
Kristin Evju 

Trond Smogeli 

06 03.12.19 3.1-3.5 Samme struktur for satsingsområder som 
for 2019. Flere nye forbedringstiltak.  

Terje Engvik med 
flere, se pkt. 5.3 

Trond Smogeli 

05 28.11.18 3.1-3.5 Samme struktur med fokusområder som for 
2018. Enkelte nye forbedringstiltak.  

Terje Engvik med 
flere, se pkt. 5.3 

Trond Smogeli 

04 05.12.17 Revisjon av 
alle kap. 

Ny struktur med fokusområder og tiltak. 
Nye forbedringstiltak for 2018. 

Terje Engvik med 
flere, se pkt. 5.3 

Trond Smogeli 

03 24.11.16 Revisjon av 
alle kap. 

Enkelte nye tiltak. Tiltaksområder endret til 
1) Helse, 2) Miljø og 3) Sikkerhet samt 4-6) 
systemtiltak. 

Terje Engvik med 
flere, se pkt. 4.4 

Trond Smogeli 

02 27.11.15 Revisjon av 
alle kap. 

Enkel revisjon av hele dokumentet: Noen få 
nye tiltak. Samme innsatsområder som i 
versjon 01. 

Terje Engvik med 
flere 

Trond Smogeli 

01 09.12.14 Nytt 
dokument 

HMS-strategi SØ 2015-2020 behandlet i 
ledermøte 09.12.14, arbeidsmiljøutvalget 
03.02.15 og styret 23.02.15 

Terje Engvik med 
flere 

Trond Smogeli 

 

                                                      
1 Videreføring av tiltak er merket med en stjerne *, nye tiltak i dokumentet er angitt med to stjerner **. 
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1 MÅL OG STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER    
 

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

1.2 Mål og tiltak på alle nivåer 

 Mål og tiltak skal i hht. lovkrav og interne krav dokumenteres 
på alle nivåer i virksomheten 

 Klinikk, avdeling og seksjon utarbeider mål og tiltak for egen 
enhet og linje.  
 

1.3 Prioriterte mål, satsingsområder og tiltak 
Tabellen viser prioriterte målindikatorer blant totalt 22 indikatorer - se vedlegg 3.7. 
 

Sy
st

em
 

5. Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner -% 100 100 100 100 100 100 100 

B
ru

ke
r 6. Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med 

HMS-stabs tjenester som rådgiver, pådriver og kontroller5 
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
2 Nasjonalt utslippsmål for reduksjon av antall tonn CO2ekvivalenter er 40 % fra basisår 2019 innen 2030. 
3 Utvikling i registrerte hendelser for hhv. 1) vold og 2) trusler mot medarbeidere monitoreres pr. tertial (kilde: Synergi). 
4 Definisjon på «godt»: Antall enheter der minst 75 % av medarbeiderne har svart enten «Helt enig» eller «Litt enig». 
5 4,8 i «kundetilfredshet» på skala 1-6 hvor 6 er svært tilfreds og 1 er svært lite tilfreds. 

Prioriterte HMS målindikatorer 

  Mål 

 Målindikator 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

H
el

se
 

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

M
ilj

ø
 2.  CO2e-utslippet skal reduseres  

(basisår 2019)2 
- - - - - - - 25 % 

Si
kk

er
-

h
et

 3. Antall uønskede HMS-hendelser knyttet til vold og trusler 
mot medarbeidere3 

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

Si
kk

er
h

et

sk
lim

a 4.  Andel enheter i SØ med godt sikkerhetsklima skal være 
minst 75 prosent4  

75 75 75 75 75 75 75 

«Mål og måling er grunnstenen i alt 
forbedringsarbeid.» 
 

Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl, 01.12.17 
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1.4 Strategiske satsingsområder 
Et satsingsområde skal ha en viss kvalitet og tilstand for å gi best mulige HMS-prestasjoner.  

Satsingsområde Ønsket tilstand 

1. Leder 
Seksjonsleder, avdelingssjef, klinikksjef, 
stabsdirektør 

- Skape en trygg og positiv melde- og læringskultur  
- Sikrer medvirkning for medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte 
- Er rause, tydelige og modige, og baserer ledelse på tillit, involvering og dialog6 

2. Medarbeider 
Alle medarbeidere 

- Medvirker aktivt som bidragsyter til et helsefremmende arbeidsmiljø 
- Melder forbedringsforslag, nestenuhell og uønskede hendelser som grunnlag for 

læring og forbedring (HMS- og pasientsikkerhetskultur) 

3. Vernetjenesten 
Lokale verneombud, koordinerende verneombud 
og hovedverneombud 

- Melder forbedringsforslag, nestenuhell og uønskede hendelser som grunnlag for 
læring og forbedring (HMS- og pasientsikkerhetskultur) 

- Samarbeider konstruktivt med leder, tillitsvalgte, HVO/KVO og andre VO 
- Tar aktivt ansvar for å påse at enheten har et trygt, forsvarlig og 

helsefremmende arbeidsmiljø 

4. HMS-rådgiverne 
Felles benevnelse på medarbeidere og ledere i 
HMS-stab som helt eller delvis jobber med HMS, 
og bistår ledere/drift i HMS-arbeidet  

- Er rådgiver, pådriver og kontroller i HMS-arbeidet overfor ledere 
- Har nødvendig HMS-kompetanse og etterlever leveregler 
- Er oppdatert på FoU og beste HMS-praksis innen eget HMS-område 

5. HMS-system, gode arbeidsprosesser og 
verktøy i HMS-arbeidet 
Internkontroll og kvalitetsystemer,  
årshjul, prosessmetoder og verktøy i HMS-arbeidet 

 

- Å sikre helhet, tilgjenglighet og brukervennlighet 
- Å bidra til informasjonsdeling, analyse og forbedringer 
- Å integrere HMS i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet  
- Kontinuerlig forbedring og innovasjon7 

Tiltak under hvert satsingsområde angis der det er forbedringspotensiale og kvaliteten må økes. 

 

1.5 HMS-stab  - et virtuelt nettverk som skal støtte drift 

 

For hvert HMS-område er det en «fagansvarlig rolle» som skal være faglig rådgiver, pådriver og påse at SØ er 
forsvarlig innrettet. For alle HMS-områder er det et antall rådgivere som skal bistå drift. 

                                                      
6 Kilde: Virksomhetsstrategi 2022-2025 for Sykehuset Østfold, kapittel 8 Ledelse og medarbeidere – om ønsket ledelseskultur. 
7 Helsedirektoratet definerer innovasjon som en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform. 
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2 TILTAK PR. SATSINGSOMRÅDE 
Rapportering på status gjennomføring av tiltak fremgår av HMS tertialrapport pr. 30.04. og 31.08., samt HMS årsrapport pr. 31.12. 

 

2.1 Satsingsområde 1: Leder  
 

Ønsket tilstand - Sykehuset Østfold ønsker ledere som: 
Skaper en trygg og positiv melde- og læringskultur 

Sikrer medvirkning  for medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte  
Er rause, tydelige og modige, og baserer ledelse på tillit, involvering og dialog 

 

 
Forbedringstiltak   

(* = viderføring av tidligere vedtatte tiltak) (** = nye tiltak) 
Ansvar drift Tiltaksansvarlig Mål/ønsket effekt Frist 

Kostnad/ressurs 
utover budsjett 

1 
Å ta i bruk regionalt innføringskurs (e-læring) HMS/arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet som obligatorisk kurs for ledere8. Erstatter tidligere e-læring 
** 

Leder HMS-sjef 
Å styrke arbeidsmiljøprestasjoner, sikkerhets- og 
pasientsikkerhetskultur 

31.12.22 - 

2 
Å sikre at medarbeiderne får nødvendig HMS-opplæring tilpasset enhetens 
behov, aktiviter, risikoforhold og størrelse * 

 

Leder 

 

Leder 
Sikre medvirkning, forsvarlig arbeidsmiljø 

Styrket kvalitet- og pasientsikkerhet 
31.12.22 - 

3 
Å tilegne seg god kompetanse for nærværsarbeid, sykefraværsoppfølging og 
inkluderende arbeidsliv (årlig tilbud om IA fagdager, opplæring kan bestilles til 
egen personalgruppe) * 

Leder 

 

HR-sjef 

 

Høyt nærvær, lavt sykefravær, god drift og godt 
arbeidsmiljø 

31.12.22 - 

4 
Å forebygge og håndtere vold og trusler mot medarbeidere9 i tråd med krav i 
forskrift for utførelse av arbeid § 23A, og internt krav om årlig oppdatering av 
kartlegging og/eller risikovurdering * 

Leder  Leder 
Færrest mulig tilfeller av trusler og vold 

Et forsvarlig arbeidsmiljø 
31.12.22 - 

5 

Å integrere arbeidsmiljø i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet: 

1. Felles intern pilotrevisjon «HMS og kvalitet- og pasientsikkerhet» * 

2. Å formidle «god praksis-eksempler» fra en enhet i hhv. somatikk, psykisk 
helsevern og ikke-medisinske tjenester  * 

3. Gjennomgå funn fra revisjoner, tilsyn og saker i Synergi relatert til egen 
enhet med jevne mellomrom** 

Leder 
Kvalitetssjef i 
dialog HMS-sjef 

Styrket kvalitet- og pasientsikkerhet 

Læring- og forbedring gjennom å tenke helhet, 
rotårsak og lære av uønskede hendelser 

31.12.22 

 
- 

  

                                                      
8 Nytt innføringskurs som e-læring utviklet av Helse Sør-Øst i dialog med helseforetakene og tas i bruk fra 2022. Målgruppe er ledere, medarbeiderne, verneombud og tillitsvalgte.   

9 Jf. Forskrift for utførelse av arbeid § 23A. 
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2.2 Satsingsområde 2: Medarbeider 
 

Ønsket tilstand - Sykehuset Østfold ønsker medarbeidere som: 

Opplever SØ som en attraktiv, trygg og helsefremmende arbeidsplass  

Medvirker aktivt i HMS-arbeidet som bidragsyter til et helsefremmende arbeidsmiljø 

Melder forbedringsforslag og uønskede hendelser som grunnlag for læring og forbedring 

 
Forbedringstiltak   

(* = viderføring av tidligere vedtatte tiltak) (** = nye tiltak) 
Ansvar drift Tiltaksansvarlig Mål/ønsket effekt  Frist 

Kostnad/ressurs 
utover budsjett 

1 

Å ta i bruk regionalt innføringskurs (e-læring) HMS, arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet som obligatorisk kurs10. HMS-tema fra SØs nåværende 

«Introduksjonskurs for nye medarbeidere» tas inn i ny løsning. ** 

Leder HMS-sjef 
Å styrke arbeidsmiljøprestasjoner, sikkerhets- og 
pasientsikkerhetskultur 

31.12.22 - 

2 
Å gjennomføre nødvendig/pålagt HMS-opplæring tilpasset enhetens behov, 
arbeidsmiljøfaktorer og risikoforhold * 

Leder Leder 
Aktiv og god medvirkning 

Bedre HMS-prestasjoner 
31.12.22 - 

3 
Å etterleve medarbeiders medvirkningsplikt med aktiv bidrag til et 
helsefremmende arbeidsmiljø * 

Medarbeider Leder 
Aktiv og god medvirkning 

Bedre HMS-prestasjoner 
31.12.22 - 

4 
Å melde eksempler på god praksis, uønskede hendelser/avvik og 
nestenulykker som medarbeider og kolleger kan lære av, for å hindre 
gjentakelse * 

Medarbeider Leder 
Aktiv og god medvirkning, læring og forbedring, 

bedre HMS-prestasjoner 
31.12.22 - 

 
  

                                                      
10 Nytt innføringskurs som e-læring utvikles av Helse Sør-Øst i dialog med helseforetakene og tas i bruk fra 2022. Målgruppe er ledere, medarbeiderne, verneombud og tillitsvalgte.   
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2.3 Satsingsområde 3: Vernetjenesten  
 

Ønsket tilstand - Sykehuset Østfold ønsker verneombud (VO) som: 
Samarbeider konstruktivt med leder, tillitsvalgte, HVO/KVO og andre VO 

Tar aktivt ansvar for å påse at enheten har et trygt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø  
Melder forbedringsforslag, nestenuhell og uønskede hendelser som grunnlag for læring og forbedring 

 

 
Forbedringstiltak   

(* = viderføring av tidligere vedtatte tiltak) (** = nye tiltak) 
Ansvar drift Tiltaksansvarlig Mål/ønsket effekt Frist 

Kostnad/ressurs 
utover budsjett 

1 
Å ta i bruk regionalt innføringskurs (e-læring) HMS, arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet som obligatorisk kurs11. Erstatter tidligere e-læring ** 

Leder HMS-sjef 
Å styrke arbeidsmiljøprestasjoner, sikkerhets- 
og pasientsikkerhetskultur 

31.12.22 - 

2 

Å tydeliggjøre viktigheten av deltagelse i møter som arrangeres av 
vernetjenesten i SØ (HVO/KVO), for økt kunnskap/opplæring, samt direkte 
dialog. Møter som vernetjenesten arrangerer er heldagsmøter, tre timers 
fellesmøter, ev. dialogmøter og  dropin møter * 

Leder 
Hovedverne-
ombud 

Å formidle kunnskap, god HMS-praksis og 
erfaringsdeling 

31.12.22 - 

3 
Å gjennomføre introduksjonssamtale med alle nye verneombud så snart som 
mulig etter tiltredelse i rollen, hvor nærmeste leder inviteres hele eller deler av 
samtalen  * 

Hovedverne-
ombud 

Hoved-
verneombud 

Sikre god introduksjon for å kunne utføre vervet 
på en trygg forsvarlig måte  

Bidra til godt samarbeid mellom leder og 
verneombud. 

Sikre at lokale verneombud har betingelser for å 
utføre vervet på en forsvarlig måte på vegne av 
alle medarbeidere 

 

31.12.22 - 

4 
Hovedverneombud og koordinerende verneombud skal aktivt bidra til at det er 
signerte samarbeidsavtaler mellom verneombud og leder i alle enheter, hvor 
nødvendig tid til å utføre vervet på en forsvarlig måte fremgår * 

Leder 
Hovedverne-
ombud 

Bidra til godt samarbeid mellom leder og 
verneombud. 

Sikre at lokale verneombud har betingelser for å 
utføre vervet på en forsvarlig måte på vegne av 
alle medarbeidere 

 

31.12.22 - 

  

                                                      
11 Nytt innføringskurs som e-læring utviklet av Helse Sør-Øst i dialog med helseforetakene og tas i bruk fra 2022. Målgruppe er ledere, medarbeiderne, verneombud og tillitsvalgte.   
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2.4 Satsingsområde 4: HMS-rådgivere12 i intern HMS-stab, bedriftshelsetjenesten og NAV 
 

Ønsket tilstand - Sykehuset Østfold ønsker HMS-rådgivere som: 

Har nødvendig HMS-kompetanse på eget HMS-område 

Er rådgiver, pådriver og controller i HMS-arbeidet overfor ledere og driftsenheter 

Er oppdatert på forskning og utvikling (FoU) og beste HMS-praksis innen eget HMS-område 

 
Forbedringstiltak   

(* = viderføring av tidligere vedtatte tiltak) (** = nye tiltak) 
Ansvar drift Tiltaksansvarlig Mål/ønsket effekt Frist 

Kostnad/ressurs 
utover budsjett 

1 Å prioritere veiledning, bistand og oppfølging til enheter med størst behov i 
HMS-arbeidet13 * 

HMs-rådgiver Stabsleder Ledere får riktig bistand etter behov 31.12.22 - 

2 Å teamorganisere støtte fra NAV og SØ til prioriterte enheter * HR-sjef HR-sjef 
Mer målrettet og effektiv sykefraværsoppfølging 
Høyere nærvær/lavere sykefravær 

31.12.22 - 

3 

Å gjeninnføre «HMS-forum» for fag- og systemansvarlige i HMS-stab med 
formidling av FoU og beste praksis fra interne enheter, eksterne virksomheter 
og fagmiljøer * 

HMS-sjef HMS-sjef 

Økt HMS-kompetanse 
Inspirasjonsarena med deling av siste FoU og god 
/beste praksis 
Styrket samhandling i HMS-stab14 
 

30.10.22 
 - 

  

                                                      
12Felles benevnelse på ledere og medarbeider i intern stab  som jobber helt eller delvis med HMS ref. figur i kapittel 2.4. Omfatter også rådgivere fra BHT og NAV. 
13 Føring fra administrerende direktør fra 2018. 
14 HMS-stab er et virtuelt nettverk av interne staber hvor ledere og medarbeider jobber helt eller delvis med HMS og skal gi drift optimal støtte. Inkluderer bedriftshelsetjenesten og IA-rådgivere fra NAV. 
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2.5 Satsingsområde 5: HMS-system/internkontroll, opplæring, prosesser og verktøy 
 

Ønsket tilstand - Sykehuset Østfold ønsker styrings- og kvalitetssystemer (internkontroll), arbeidsprosesser og verktøy som bidrar til: 

Helhet, tilgjenglighet og brukervennlighet 

Informasjonsdeling, analyse og forbedringer 

Å integrere HMS i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet 

 
Forbedringstiltak   

(* = viderføring av tidligere vedtatte tiltak) (** = nye tiltak) 
Ansvar drift Tiltaksansvarlig Mål/ønsket effekt Frist 

Kostnad/ressurs 
utover budsjett 

1 Prosjekt Heltid **   
Avdelingssjef 
bemanningsavd. 

Avdelingssjef 
bemanningsavd. 

Å øke andelen heltid i sykehuset 31.12.23  

2 
Å vurdere å ta i bruk digital HMS egenvurdering (sjekkliste) som 
forbedringsverktøy ved leders og VOs obligatoriske årlige egenevaluering 
av internkontroll HMS i egen enhet/linje fra 2023 (frivillig i dag)** 

Leder HMS-sjef 
Dokumentert forskriftshjemlet evaluering som 
grunnlag for å bekrefte ønsket praksis og 
forbedringstiltak 

20.01.23 - 

3 
Kapasitetsprogram somatikk døgn med tiltaksplan. Løpende overvåke 
kapasitetsbehov, plasskrav og konsekvenser for arbeidsmiljø, herunder 
gjennomgå risikovurdering fra 2019 knyttet til bruk av «to på rom»15** 

Klinikksjefer Prosessdirektør 

Å overvåke en utfordrende driftssituasjon 

iverksette alle mulige forebyggende tiltak for å 
sikre et forsvarlig arbeidsmiljø 

 

31.12.22 Ikke beregnet 

4 Å tilby nytt opplæringskonsept med en kombinasjon av kurs og digitale  
webinarer – obligatorisk, åpne tilbud og bestillingstilbud – vedlegg 3.8 16 ** 

 

 
HMS-sjef 

 
HMS-sjef,  
 
samarbeid fag- og 
kompetanse-
avdelingen og BHT 

 
Økt kunnskap = økt medvirkning og bedre 
HMS-prestasjoner 
Webinarer er teknologisk lett tilgjengelig, 
tidseffektivt og brukervennlig 
Bestillingstilbud er 80 % konsept og 20 % 
skreddersøm 
Voksenpedagogikk med kombinasjon av teori, 
virkelighetsnære eksempler/case og dialog 
 

 
31.12.22 
 

 

BHT leverer på flere 
tilbud på vegne av 

HMS-sjef 

Samarbeid fag- og 
kompetanseavd. 

   

                                                      
15 Herunder «Søknad om forlenget dispensasjon «to på rom» til Arbeidstilsynet 17.11.21». Pågående tiltak, nytt i HMS-strategien for å dokumentere tiltakene også her. 
16 Opplæringskonseptet ble bifalt av AMU 29.10.21. 
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Forbedringstiltak   

(* = viderføring av tidligere vedtatte tiltak) (** = nye tiltak) 
Ansvar drift Tiltaksansvarlig Mål/ønsket effekt Frist 

Kostnad/ressurs 
utover budsjett 

5 
Videreføre program for oppfølging av medarbeidere med hyppig 
korttidsfravær * 

Leder HR-sjef Økt nærvær, redusert sykefravær 31.12.22 - 

6 
HMS-system SØ 2022: Videreføre forskriftshjemlet gjennomgang og 
forbedring av HMS-system/ internkontroll, opplæringstilbvud og verktøy 
på foretaksnivå * 17  

HMS-sjef HMS-sjef 

Overholde lovkrav og interne krav 

Økt tilgjengelighet, forenkling og helhet 

Digitalisering og økt brukervennlighet  

31.12.22 - 

7 
Ta i bruk app for enkel registrering av forbedringsforslag, uønskede 
hendelser og avvik i Synergi 18 * 

Leder og 
medarbeider 
(utøvende) 

Kvalitetssjef 
(systemansvarlig) 

Tidseffektiv registrering 

Bedre melde- og forbedringskultur 

I større grad registrering av mindre alvorlige 
uønskede hendelser 

30.06.22 - 

 

 

 

 

Bærekraftig miljø ** 

Gjennomføre nye miljøtiltak foreslått av «arbeidsgruppen grønt sykehus» 
og «energiledelsegruppen». 

 

Gjennomføre kontinuerlig miljøforbedring i regi av relevante fagmiljøer 

 

 

Seksjonsleder 
Energi-og 
klimateknikk 

Seksjonsleder 
Pasientreiser 

Avdelingssjef 
anestesi 

 

 

 

Seksjonsleder 
Energi-og 
klimateknikk 

Seksjonsleder 
Pasientreiser 

Avdelingssjef 
anestesi 

 

Delmål19: 

1. Energi:  
- Redusere energiforbruket med 1% årlig 
(temperatur-, areal- og aktivitetskorrigert). 
Gjelder Kalnes, Moss, Åsebråten og St. Joseph 
- Innføre gjenvinningskraft 
 
2. Transport - innen 2025 skal: 
- 25 % av SØs leasede biler være elbiler 
- 60 % av drosjer for pasientreiser være elbiler  
- 40 % av egne biler brukt i pasientreiser vil 
være elbiler 
 
 
3. Gasser: Minimere CO2e-utslippet fra bruk av 
lystgass og anestesigasser, hensyntatt optimal 
pasientbehandling 

 

 

31.12.22 

 

 

 

 

31.12.25 

 

 

 

 

31.12.22 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

                                                      
17 I hht. internkontrollforskrift for HMS § 4 skal internkontrollen overvåkes og gjennomgås for å sikre at den fungerer som forutsatt. Internkontrollen skal vurderes kontinuerlig slik at mangler fanges opp. I plikten 

ligger at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, en revisjon av det systematiske arbeidet jf. § 5 annet ledd nr. 8. 
18 Oppdatert 24.11.21: App-kontoret i SØ er etablert, og Synergi på rolletelefoner er meldt som forslag. Innlogging i Synergi med IDM-integrasjon er nå mulig på rolletelefoner. Ny versjon av Synergi som fungerer på 

telefoner er planlagt til februar 2022. Når versjonsoppgradering er utført vil app-kontoret vurdere programmet for bruk på rolletelefoner. Kilde: kvalitet- og pasientsikkerhetsavdelingen v/rådgiver Anne E. Kyrdalen.  
19 Det er utarbeidet nye nasjonale klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten, behandlet i Helse Sør-Østs styre i november 2021. SØ har innarbeidet de nye målene. 
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3 VEDLEGG 
 
 

3.1 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), arbeidsmiljø og HMS-lovgivningen 
 

HMS-lovgivningen 

Lover Ansvar 

 

 Arbeidsmiljøloven 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  

 Forurensningsloven 

 Produktkontrolloven 

 Sivilbeskyttelsesloven 

 Genteknologiloven 

 Strålevernloven 
 
 

 
I hht. internkontrollforskrift HMS § 3 og interne krav: 

 Leder på hvert nivå/linje skal ha oversikt på og sikre at 
krav i lov og forskrift for egen enhet overholdes 

  

 HMS-sjef 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  

 

 
SØ er en kompleks virksomhet som «treffes» av alle lovområder. 
 
 
 

Helhetlig HMS20 

Helse Miljø Sikkerhet 
 
Psykososialt arbeidsmiljø  
Organisatorisk arbeidsmiljø  
 
Fysisk arbeidsmiljø og innemiljø 
 
Kjemikaliesikkerhet 
 
Smittevern 
 
Strålevern 
 

 
Miljøledelse ISO 14001 
 
Avfall 
 
Energi 
 
Transport 
 
Utslipp og forurensning 
 

 
Sikkerhet og grunnsikring 
 
Brannsikkerhet og eksplosjonsvern 
 
El-sikkerhet 
 
Personvern og informasjonssikkerhet 
 
Beredskap 
 

 
 
Arbeidsgiver skal for alle HMS-områder overholde arbeidsmiljølovens (aml) krav i § 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». 
 
I hht. 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».   

                                                      
20 Se ordliste for HMS-begreper i vedlegg punkt 5.4. 
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3.2 Forankring i HMS rammeverk 2015-2020 for helseforetakene i Helse Sør-Øst 
Styret i Helse Sør-Øst 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 

Overordnede mål Satsningsområder 2015-201821 

 

 Forbedre HMS-prestasjoner i foretaksgruppen 
 

 Synliggjøre status og utvikling av HMS-resultater 
 

 Forsterke foretakenes systematiske HMS-arbeid 
 

 Fokusere på ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet 
 

 Sikre en mer samstemt dialog med foretakene og 
tilsynsmyndighetene 

 

 
1. Helhet - HMS-arbeidet ses i forhold til  

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

2. Profesjonalisere vernetjenesten gjennom systematisk 
kompetanseutvikling 

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

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

5. Etablere et foretaksovergripende system for HMS-revisjoner 
6. Bidra til helsefremmende arbeidsplasser 
 

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

3.3 Et helsefremmende arbeidsmiljø styrker pasientsikkerhet og tjenestekvalitet 
Et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø skal bidra til trygg og effektiv pasientbehandling. 
 

 
 

Forskning viser at arbeidsglede, trivsel og høyt jobbengasjement bidrar til lavere sykefravær, økt produktivitet og 
økt brukertilfredshet22. Det vil si gode arbeidsprestasjoner som gir økt kvalitet- og pasientsikkerhet. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
21 Besluttet på bakgrunn av innspill fra helseforetakene i regionen. 
22 1: Rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI): Brøgger, Benedicte og Robert Salomon (2013): Å jobbe med arbeidsglede – hva kan 

virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2013:6. 2: 2: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 
STAMI-seminar 18.09.19: «Godt arbeidsmiljø er god butikk».  

https://stami.no/filmer/seminar-godt-arbeidsmiljo-er-god-butikk/
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3.4 HMS og arbeidsmiljø integrert i kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet 
I SØs oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF fremgår at «Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet må sees i 
sammenheng.»23. Et eksempel er den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen ForBedring. 
 
Forbedringssirkelen fra Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten (lenke) med  metodikk som Internkontrollforskrift HMS. 
 
Begge forskrifter med lik tilnærming 

 Tydeliggjør lederes ansvar. 

 Tydeliggjør medarbeideres involvering. 

 Poengterer krav til brukermedvirkning. 

 Forsterker kravet til forbedring.  

 Fremmer krav til kvalitet, system og kultur. 

I Virksomhetsstrategi 2022-2025 SØ punkt 8.1 Ledelse fremgår at «SØ vil: At 
ledere driver kontinuerlig forbedring og sørger for at Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren følges.»  
 
 
 

3.5 Forankring i oppdragsbrev fra Helse Sør-Øst 2021  
I oppdragsbrev 2021 fremgår følgende i kapittel 3 
 
«Det skal arbeides systematisk og målrettet med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til beste for 
pasientene. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
skal følges opp regionalt og lokalt. Forskriften og 
Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, 
er sentrale verktøy for systematisk og ledelsesforankret 
arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
 
Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. 
Det har tidligere vært stilt sentrale krav innen 
bemanningsområdet om å etablere og ivareta 
heltidskultur, sørge for trygge og gode arbeidsmiljø, 
redusere omfanget av brudd på Arbeidsmiljøloven og 
sørge for systematisk HMS-arbeid i helseforetakene.» 
 

 
 
 

  

                                                      
23 Oppdrag og bestilling for Sykehuset Østfold HF 2021 (oppdragsbrev), kapittel 3. 

Forbedringshjulet 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=ledelse%20og%20kvalitet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=ledelse%20og%20kvalitet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=ledelse%20og%20kvalitet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=ik%20hms
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=8d85600e-f87b-4c3e-96e2-b034beda9e06
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3.6 Forankring i Utviklingsplan og Virksomhetsstrategi 2022-2025 for Sykehuset Østfold 

I virksomhetsstrategiens kapittel 12 fremgår at «Utviklingsplanen og virksomhetsstrategien er førende for arbeidet 
i årene fremover. Lederne i SØ har ansvar for å realisere og forankre virksomhetsstrategien innenfor sine 
ansvarsområder. Kliniske enheter, støttefunksjoner og staber skal utarbeide årlige handlingsplaner med konkrete 
mål og tiltak som er avstemt med utviklingsplan og virksomhetsstrategien.» 
 

 

 
HMS-strategien er således en del av det som skisseres som utfyllende planverk. Følgende fremgår i 
virksomhetsstratgiens kapittel 8.2, HMS og helsefremmende arbeidsplasser: 
  
«Helsefremmende arbeidsplasser skapes gjennom engasjerte og motiverte ledere og medarbeidere  
som er aktive bidragsytere til et godt arbeidsmiljø.  
 
Helsefremmende arbeidsplasser innebærer at alle  medarbeidere har et ansvar for å engasjere seg i 
forbedringsarbeid, bidra til klare ansvarsforhold og et arbeidsmiljø som gir økt jobbtilfredshet, færre jobbrelaterte 
helseplager og god pasientbehandling». 
 
«SØ vil:  

 At ledere, medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å utvikle gode arbeidsmiljøer, som 
styrker nærvær.  

 At målsettingene i IA-avtalen skal være innarbeidet og følges opp kontinuerlig i hele foretaket.  

 Sikre forsvarlighetsvurdering og helsefremmende arbeidstidsordninger som en del av arbeidsplandrøftingen.  

 Redusere antallet uønskede hendelser med vold og trusler, og spesielt alvorlige hendelser.  
 
Sikre at alle enhetene i SØ gjennomfører det systematiske HMS-arbeidet i tråd med krav i HMS-lovgivningen og 
interne krav som bidrag til å nå sykehusets HMS-mål.»  
 
 
  

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=8d85600e-f87b-4c3e-96e2-b034beda9e06
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/Utviklingsplan%20Sykehuset%20%C3%98stfold%202018-2035%20Vedtatt%20i%20styrem%C3%B8te%2014.5.18.pdf


 

 

 

Dato: 
07.01.22 

Side: 
16 / 18 

 

HMS-strategi 2022-2025 
 

 
 

Arkiv: 14/07251 
  

 

 

 

3.7 HMS måltavle i Sykehuset Østfold 
Tabellen viser en oversikt over alle målindikatorer som det i rapporteres på. Enkelte til AMU, sykehusledermøte og 
styret. Andre kun til Helse Sør-Øst RHF. 
 

 
 
 

3.8 Opplæringskonsept fra 2022 – kurs, webinarer og bestillingstilbud 
Innhold knyttet til tiltak 2.5.4 - med forbehold om tilpasninger: 
- Ett 3-dagers Grunnkurs HMS og arbeidsmiljø med kompetansekode for ledere og verneombud, regodkjenning 

av kompetansekode ved å delta på 60-min. HMS-webinar intro og oppdatering hvert 3. år 
- Åpent tilbud 60-min. HMS-webinar intro og oppdatering – inntil 6 per år  
- HMS-film 24/7: Korte filmsnutter med demo verktøy og video-podcast for faste aktiviteter i årshjul  
- Bestillingstilbud en-til-en for nye ledere 
- Bestillingstilbud HMS miniseminar for ledergruppe - behovsbasert 
- Bestillingstilbud 20 min. HMS-webinar for ledergrupper: «Hvordan skape engasjement i HMS-arbeidet» 
- Bestillingstilbud HMS miniseminar for medarbeidere på enhet, 60 min eller 120 min med forbedringsoppgave 
- Bestillingstilbud «Ergonomi og forflytning», 1 time på fagdag eller 2 timer veiledning og befaring på enhet 
 
 
Nytt regionalt innføringskurs (e-læring) HMS, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet utvikles i 2021-2022 på oppdrag fra 
Helse Sør-Øst RHF, anbefales vurdert som obligatorisk kurs for nye ledere, medarbeidere og verneombud. 
 
 
 
 
  

Tema Enhet Kilde

Nr 1 Sykefravær på HF-, klinikk- og avdelingsnivå Prosent Pivot

Nr 2 Arbeidsrelatert fravær Snittscore ForBedring

Nr 3 Jobbtilfredshet i  ForBedring (pasientsikekrhetskultur og medarb.undersøkelse) Snittscore ForBedring

Nr 4 Svarprosent i  Forbedring Prosent ForBedring

Nr 5 Andel ansatte involvert i  etterarbeid til  ForBedring Prosent ForBedring

Nr 6 Antall uføre og uføre grad Uføreandel KLP

Nr 7 Smitteeksponering Prosent Synergi

Nr 8

Reduksjon i CO2-utslipp, overordnet miljømål (virkelig energiforbruk, 

pasientreiser med rekvisisjon, reise med bil ti l  og fra jobb) Prosent Mange kilder

Nr 9 Reduksjon i energiforbruk, delmål (temperaturkorrigert) Prosent Energinet

Nr 10 Samkjøringsgrad pasientreiser, delmål Prosent Flere kilder

Nr 11 Reduksjon i reise med egen bil ti l  jobb, delmål Prosent Flere kilder

Nr 12 Nasjonalt klimaregnskap: CO2-utslipp fra SØ Tonn CO2 Mange kilder

Nr 13 Helse-og miljøskadelige kjemikalier Antall EcoOnline

Nr 14 Utagering, vold og trusler mot medarbeidere

Antall og 

alvorlighetsgrad Synergi

Nr 15 Fraværsskadefrekvens H2-verdi Synergi

Nr 16 Tilstandsrapportering bygg og eiendom - Eiendomsavd.

Nr 17 Andel enheter m/aktiv elektronisk handlingsplan Andel i  % Handlingsplan

Nr 18 Antall alvorlige uønskede HMS hendelser Antall Synergi

Nr 19 Antall HMS-avvik etter ti lsyn Antall KP-avd

Nr 20 Lukkerate for HMS-avvik Antall Synergi

Nr 21 Kursdeltakeres brukertilfredshet med HMS-opplæring Score skala 1-6 Quest back

Nr 22 Lederes og medarbeideres brukertilfredshet med HMS-stab Score skala 1-6 Quest back

HMS

 HMS målindikatorer

HMS-rapportering i AMU, sykehusledermøte, styret og Helse Sør-Øst RHF (ulike frekvenser)

Helse

Miljø

Sikkerhet
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3.9 Situasjonsanalyse (SWOT) 
SWOT-analyse er et enkelt verktøy for å reflektere over virksomhetens sterke og svake sider i nåtid, med 
identifisering av eventuelle trusler og muligheter som kan påvirke utviklingen i fremtid. 
 

SWOT-analyse – interne og eksterne forhold 

Nåtid Framtid 
Styrker – forhold som opprettholdes og forsterkes 
 

 HMS-kulturen24 er god og i forbedring 

 Meget god kvalitet på opplæringstilbud innen HMS25 

 IA/nærvær: faste oppfølgingsmøter med ledere med 
gjennomgang av sykmeldte og evt. andre utfordringer 

 Gode internkontrollrutiner på brannteknisk utstyr og 
høy teknisk brannsikkerhet på Kalnes 

 God kvalitet på internkontroll elektro i hht.  
tilbakemeldinger fra tilsyn/ revisjoner  

 Etablert strålevernsorganisasjon med stabile 
strålevernskontakter rundt om i seksjonene  
 

Muligheter – som kan utnyttes bedre 
 

 Generelt økt bruk av kartlegging og risikovurdering i det 
systematiske HMS-arbeidet  

 Oppfølging av enkeltmedarbeidere med hyppig 
korttidsfravær ved hjelp av egen metodikk 

 Turnus og helse – forsvarlighetsvurdering av 
arbeidstidsordninger og påvirkning på egen helse 

 Videreutvikle modulbasert opplæring knyttet til 
forebygging og håndtering av vold og trusler mot 
medarbeidere (etter pandemiperioden) 

 

Svakheter - kritiske forbedringsbehov som må løses 
 

 Bevisstgjøre rollen som arbeidsgiver blant uerfarne 
ledere. 

 Sikre bedre ferdigheter i IA-samtaler for lederne 

 Sikre at alle enheter på Kalnes har et forsvarlig nivå på 
brannsikkerheten mht. rømningsveier og lagerhold.  

 Forbedre tverrfaglig involvering for å forebygge feil og 
mangler ved prosjektering av bygg 

 

Spesielle utfordringer – som må håndteres 
 

 Uforutsigbar smittesituasjon og smittetrykk i samfunnet 
og høyt belegg generelt 

 Vedvarende kapasitetsutfordringer for sykehuset i 
overskuelig fremtid, med ekstrabelastning for 
medarbeidere i berørte enheter  

 I hht. Arbeidstilsynet blir helsepersonell i økende grad 
utsatt for trusler og vold, med økning i alvorlighetsgrad 

 Stort arbeids- og tidspress på ledere fører til andre 
prioriteringer enn HMS-arbeidet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 God HMS-kultur: Gjør det vi er enige om å gjøre – hver gang, for å fremme et trygt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. 
25 Questback evaluering av kurs og webinarer overfor ledere, verneombud, tillitsvalgte og rådgivere i 2021 – score 5,3 med 6 som beste score. 
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