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Sak 18/15 Årsrapport Helse-Miljø-Sikkerhet 2014 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering.  
 
Sammendrag og konklusjoner  
Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS)-årsrapport er en oversikt over måloppnåelse og aktivitetene som har 
pågått innen HMS-området i løpet av året 2014. Det har vært stor aktivitet på Sunnaas sykehus HF 
(SunHF) i 2014, først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg og alle prosessene som foregår 
i forbindelse med dette og som påvirker den daglige driften og arbeidsmiljøet blant 
medarbeiderne. 
 
HMS-årsrapport belyser mangfoldet og omfanget av HMS-arbeidet som gjøres i foretaket. Ved å 
opprettholde et godt systematisk HMS-arbeid på systemnivå og nedover i linjen, vil vi ha gode 
forutsetninger for å gjennomføre gode endringsprosesser både for foretaket som helhet, den 
enkelte medarbeider samt å møte nye utfordringer i fremtidens sykehus.  
 
Bakgrunn for saken 
HMS-årsrapport er et verktøy for årlig rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-
arbeidet på SunHF. Rapporten skal tilfredsstille lovverkets krav til rapportering innen HMS-
området, inkludert aktiviteter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og bedriftshelsetjenestens bistand i 
løpet av året. 
 
HMS-området omfatter helseperspektivet for medarbeiderne inkludert fysisk og psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø samt miljøperspektivet som innebefatter foretakets arbeid med å 
ivareta ytre miljø og med miljøsertifiseringen. Sikkerhetsperspektivet innebefatter overordnet 
arbeid med beredskap og eksempelvis skallsikring av bygningsmassen. 
 
Rapporten inkluderer aktiviteter på systemnivå i arbeidsmiljøutvalget med underutvalg som 
Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) og Inkluderende arbeidsliv 
(IA)-utvalg samt oversikt over aktivitetene innen miljøarbeidet og aktivitet innen andre 
husovergripende fora som vernetjenesten. 
 
Rapporten viser en oversikt over det systematisk HMS-arbeidet som gjøres innen HMS-opplæring, 
IA-arbeid, medarbeiderundersøkelsen, smittevern, rapportering avviks- og forbedringssystem 
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Total Quality Management (TQM), internrevisjoner samt et kort sammendrag av HMS-
arbeidet/tiltak på enhetsnivå registrert i elektroniske HMS-handlingsplaner. 
 
 
 
Resultater - utdrag 
IA-arbeid – overordnede målresultater: 
Lokale IA-mål utarbeides på bakgrunn av nasjonale delmål: 

1. Øke nærværet – SunHF mål: sykefravær 6,9 %. Resultat: 6,2 %. 
2. Inkludere personer med nedsatt funksjonsevne – SunHF mål: bidra til nasjonal jobbstrateg, 

mål 6 hospitanter inne i løpet av 2014. Resultat: 3 + 1 utenfor målgruppe 
3. Øke avgangsalder - SunHF mål: opprettholde avgangsalder 66 år. Resultat: gjennomsnittlig 

avgangsalder 2014: 66 år. 
 
 
HMS-hendelser 2014 
I 2014 er det registrert 169 medarbeiderrealterte hendelser (arbeidsmiljørelaterte hendelser). Det 
er en nedgang fra 2013 hvor det var registrert 202 medarbeiderrelaterte hendelser. 160 hendelser 
er meldt i klinikk og 9 hendelser er meldt i administrasjon. 71 av hendelsene kommer fra seksjon 
HS. Flest hendelser er registrert i kategoriene kompetanse /opplæring og psykososialt/organisa-
torisk arbeidsmiljø.  
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