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HMS årsrapport 2022 og HMS-strategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF 

 

HMS årsrapport 2022 beskriver sykehusets organisering av det systematiske HMS-arbeidet, 
status måloppnåelse, utvikling i HMS-hendelser på risikoområder og en vurdering av 
internkontrollen opp mot HMS-lovgivningen og interne krav.  
 

HMS-strategi 2023-2026 beskriver mål, satsingsområder og tiltak for å overholde krav i HMS-
lovgivningen og å nå sykehusets mål. 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret tar HMS årsrapport 2022 for Sykehuset Østfold HF til orientering. 
2. Styret tar HMS-strategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF til orientering. 

 
 
 
Sarpsborg, den 20.02.2023 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 1. HMS årsrapport 2022 for Sykehuset Østfold HF 

2. HMS-strategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Målgruppen for HMS årsrapport og HMS-strategien er styret, sykehusledermøtet, 
arbeidsmiljøutvalget (AMU), ledere, medarbeidere som jobber med HMS/arbeidsmiljø, 
verneombud, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og tilsynsmyndigheter.  
 

Styret anbefales å ta saken til orientering, og inviteres til å gi innspill til innhold og form på HMS 
årsrapport og prioritering av mål, satsingsområder og tiltak i HMS-strategien. 
 

2. Faktabeskrivelse 

HMS er en samlebetegnelse for Helse, Miljø og Sikkerhet.  

Iht. arbeidsmiljølovens (aml) § 1-1 skal arbeidsmiljøet være fullt ut trygt, forsvarlig og 
helsefremmende for medarbeidere og ledere. Aml § 3-1 og internkontrollforskrift for helse, miljø 
og sikkerhet § 5 stiller krav til det systematiske HMS-arbeidet på alle nivåer.  

Aml § 4-3 (4) stiller krav om at arbeidstakerne så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler 
og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.  
 

2.1  HMS årsrapport og HMS-strategi som en del av mål- og resultatoppfølgingen 

 Dokumentene er en del av Sykehuset Østfolds (SØ) internkontroll og virksomhetsstyring. 

 HMS årsrapport beskriver sykehusets organisering i HMS-arbeidet og gir en oversikt på 
måloppnåelse og utvikling innen utvalgte målindikatorer og risikoområder. Rapporten 
bidrar til å overvåke om det systematiske HMS-arbeidet ved sykehuset er i tråd med krav i 
HMS-lovgivningen, interne krav og oppdragsdokumentet fra HSØ.  

 HMS-strategien dokumenterer mål og tiltak knyttet til prioriterte målindikatorer og 
risikoområder. Den rulleres årlig med involvering av fagpersoner i HMS-stab, 
bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter, vernetjenesten, representant for 
foretakstillitsvalgte, konsultasjon av ledere, arbeidsmiljøutvalget og godkjenning i 
sykehusledermøtet. HMS-strategien skal bidra til overholdelse av lovkrav, måloppnåelse og 
kontinuerlig forbedring av sykehusets internkontroll/HMS-system, verktøy og 
brukervennlige tilbud til ledere, verneombud og andre i HMS-arbeidet. 
 

2.2 Innhold i HMS årsrapport 
1. Sammendrag 
2. Rapportens formål 
3. HMS-/arbeidsmiljø og pasientsikkerhet 
4. Organisering og roller i HMS-/arbeidsmiljøarbeidet 
5. HMS målindikatorer og måloppnåelse 
6. HMS-hendelser og risikoområder 
7. HMS-lovgivningen – formål og status per lovområde 

 

Måloppnåelse, utvikling i HMS-hendelser og risikoområder fremgår av kapittel 5-7, sammendraget 
i kapittel 1 beskriver helheten. 
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2.3  Innhold i HMS-strategien 

1. Mål 
2. Situasjonsanalyse 
3. Prioriterte tiltak per mål 

Mål for prioriterte HMS-indikatorer fremgår av kapittel 1.2, en enkel situasjonsanalyse av kapittel 
2.1. Tiltak knyttet til mål fremgår av kapittel 3.1 – 3.5.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

3.1 HMS årsrapport 2022 
Årsrapportens sammendrag i kapittel 1 ligger til grunn for vurderingene. 

Organisering, roller og ansvar  
Det synes å være tydelige og kjente roller og ansvarsfordeling i linje/drift, HMS-stab og i 
bedriftshelsetjenesten. Samarbeidet mellom linje, stab og bedriftshelsetjenesten synes å fungere 
godt. I årlig rapport for AMUs virksomhet fremgår at AMU er velfungerende og løser sitt oppdrag i 
tråd med lovhjemlet mandat.  

Prioriterte HMS målindikatorer 

 Sykefraværet har i 2022 vært påvirket av stor tilstrømming av pasienter og et tidvis fortsatt 
stort smittetrykk, etter en pandemi hvor medarbeidere har stått i utfordringer over lang 
tid. Akkumulert langtidsfravær er 5,6 % og korttid 3,6 %, totalt 9,3 % mot målet på totalt 
7,0 %. Forebyggende tiltak pågår og nye tiltak vurderes – se kapittel 5.2. 

 Det er fortsatt høyt fokus på forebygging av brudd på arbeidstidsbestemmelser (aml-
brudd). SØ har i 2022 hatt en ytterligere økning av aml-brudd med 31 818 brudd mot 
28 766 i 2021. Iverksatte tiltak videreføres i 2023 – se kapittel 5.4. 

 Totalt antall registrerte hendelser knyttet til vold, trusler og utagering har gått ned med 35 
% fra 1 320 i 2021 til 859 i 2022, i stor grad en konsekvens av forenklet registreringspraksis 
for mindre alvorlige hendelser ved en av SØs enheter. Praksisen opphørte 21.05.2021. 
Registrerte hendelser ved somatiske enheter økt fra 121 til 139 hendelser, med størst 
økning på voldshendelser fra 43 i 2021 til 70 i 2022. Dette er bekymringsfullt. Pasienters 
bruk av rusmidler eventuelt kombinert med psykisk sykdom er i mange tilfeller årsak til 
utagerende adferd. Det er over år iverksatt mange tiltak på foretaksnivå og i klinikker, 
avdelinger og seksjoner. SØ må opprettholde innsatsen med risikovurdering, forebyggende 
og risikoreduserende tiltak, samt ivaretakelse av medarbeidere som blir eksponert for vold 
og trusler – se kapittel 5.6, 5.7 og 5.8. 

 For ytre miljø er det meget god måloppnåelse med -47 % reduksjon av CO2e-utslipp mot 
målet på -25 % innen 2025. Måloppnåelsen skyldes kjøp av gjenvinningskraft med nær null 
i CO2e utslipp – se kapittel 5.5. 

HMS-hendelser og risikoområder 
Hendelser er registrert i meldesystemet Synergi – se kapittel 6 for mer informasjon. 

 Inneklima (27 hendelser): Flere saker dreier seg om byggestøv og støy ifm. renovering av                           
DPS Fredrikstad (St. Joseph).  

 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (267): De fleste saker handler om 
arbeidsbelastning, tidspress, kommunikasjon og samhandling og 
samarbeidsproblemer/konflikter. 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 27. februar 2023 Side 4 av 4 

Styresak nr.: 13-23  

 
 Ergonomi og forflytning (41): Hendelser dreier seg i stor grad om overbelastning i 

forbindelse med forflytning av pasienter, uventet pasientadferd og i forbindelse med 
manglende ressurser og hjelpemidler. 

 Miljø (13): Gjentagende hendelser er registrert på feil emballering av smittefarlig avfall, og 
å ha blandet antibiotika uten avtrekk (antibiotika resistens). 

 Brannvern (22): Hendelser gjelder rømningsvei, branntilløp og tekniske anlegg. 
Korridorpasienter er i liten grad registrert som HMS-hendelse, da det gjerne håndteres som 
en pasienthendelse. 

 Vold og trusler (859): Slag, spark og skalling mot hode/nakke utgjør de mest alvorlige 
hendelsene. Det forekommer også alvorlige drapstrusler - se også kapitlene 5.6, 5.7 og 5.8. 

Status per lovområde i HMS-lovgivningen 

 SØ har fortsatt ett alvorlig avvik gitt av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) etter 
tilsyn ved medisinskteknologisk avdeling 04.06.2021, grunnet 23 % etterslep på planlagt 
vedlikehold av 8 300 elektromedisinske utstyrsenheter. Tiltak for å lukke avvik pågår - se 
kapittel 7.8. 

 Videre erfares potensiale for å forbedre forbyggende brannvern i enkelte av SØs enheter, 
noe som følges opp overfor aktuelle enheter - se kapittel 7.11. 

 Krav i lov og forskrift til internkontroll for HMS/arbeidsmiljø anses som overholdt på 
foretaksnivå.  

Trygge medarbeidere gir trygge pasienter 
Etter en utfordrende pandemi skriver HSØ i Oppdrag og bestilling 2022 for SØ at det er avgjørende 
å ivareta medarbeidere, og særlig viktig med tiltak som bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø slik 
at fravær og frafall forhindres. Det utøves mye godt HMS-arbeid og arbeidsmiljøutvikling fra ledere 
og medarbeidere i SØ. Utfordringer knyttet til kapasitet, arealknapphet, arbeidsbelastning, 
bemanning og kompetanse kan i sum føre til økt emosjonell helsebelastning for SØs 
helsepersonell. SØ skal derfor gjøre det som er mulig for å ivareta trygge og helsefremmende 
arbeidsmiljøer, også som bidrag til rekruttere og beholde medarbeidere.  

Forskning viser at trygge medarbeidere gir trygge pasienter. 

 

3.2 HMS-strategi 2023-2026 

I HMS årsrapport er utfordringer og risiko knyttet til emosjonell helsebelastning for SØs 
medarbeidere omtalt. Med bakgrunn i dette og HMS-strategiens situasjonsanalyse (kapittel 2.1), 
fremheves følgende tiltak som spesielt viktige (kapittel 3.1 og 3.3): 

 Å videreføre tiltak og vurdere nye tiltak knyttet til forebygging og reduksjon av sykefravær. 

 Å kartlegge ressurser og prioritere forebyggende innsats knyttet til å redusere risiko for 
uønsket emosjonell og psykososial helsebelastning. 

 Å opprettholde og styrke innsatsen knyttet til forebygging og håndtering av vold og trusler 
mot medarbeidere, herunder økt grad av risikovurderinger med risikoreduserende tiltak, 
samt ivareta omsorgsplikten for medarbeidere som blir eksponert for trusler og vold. 

 

Derfor har også SØs arbeidsmiljøutvalg (AMU) satt økt kunnskap om, og forebygging av uønsket 
emosjonell og psykososial helsebelastning, som tema på AMUs faste HMS-seminar 28.03.2023. 

 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styringsdokumenter#oppdrag-og-bestilling

