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Sammendrag 

I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en 
spennende og utfordrende prosess for ledere og medarbeidere. Under perioden frem til 
ferdigstilling av nytt bygg og bygningsmessige endringer skal det opprettholdes full drift i 
sykehuset. Samtidig må det gjøres et grundig forarbeid som vil berøre alle enheter i 
sykehuset, slik at endrings - og flytteprosesser er godt planlagte før iverksetting i 2015. God 
kommunikasjon, informasjon, medvirkning og samarbeid er viktige områder som vil fortsatt 
være i fokus gjennom dette arbeidet i 2015. 
 
Ved å opprettholde et godt systematisk HMS-arbeidet på systemnivå og ikke minst nedover i 
linjen, vil vi best mulig kunne gjennomføre en god omstillingsprosess for alle medarbeidere 
på SunHF. 
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Mål for HMS 2014 

Foretakets overordnede HMS-mål er å finne under område 4 Mobilisering av leder og 
medarbeider –utdanning, kompentanse og fleksibilitet. Med utgangspunkt i HMS-mål som 
finnes i strategisk plan, i foretakets HR-handlingsplan, rapportering uønskede hendelser, 
medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelsen og vernerunden, skal hver avdeling ha 
utarbeidet lokale HMS-mål med tilhørende handlingsplan.  

 
Foretakets overordnede HMS-mål: 

 
 100 % av medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak  
 Flytskjema som viser kommunikasjonslinjer mellom leder og medarbeider er i bruk 
 Bedriftshelsetjenestens ytelser er godt integrert hos ledere og ansatte 
 Årlig obligatorisk opplæring i e-læringsportalen (HLR/brann) er integrert og brukes av 

alle ledere og medarbeidere 
 Nyansatte har gjennomført e-læringsprogram i helse miljø og sikkerhet (HMS) i 

prøveperioden 
 Sykefravær er under 6,9% 
 Gjennomføring 3 risikovurderinger innen HMS-området. 
 Opplæring systematisk HMS-arbeid for ledere 

 

IA-mål 2014 

 Delmål 1: Øke nærværet i Sunnaas sykehus HF til 93,1 % 
o Ledere tar i bruk elektronisk oppfølgingsplan i personalportalen 
o Systematisk kartlegging og analyse av fraværet 
o HR/BHT bistår særlig ledere med høyt fravær 
o Kursgjennomføring i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter: 

 TV og VO rolle i IA-arbeidet 
 sykefraværsoppfølgingskurs modul 1 og 2 
 Kommunikasjon og samtaletrening 
 Tilretteleggingsplikten 
 Et års sykemelding, hva nå? 

o Informere ansatte om IA-avtalen og rettigheter og plikter ved sykefravær 
o Laboremus – 15 måneders nærværsprosjekt på HS team 7 

 Delmål 2: inkludere personer med nedsatt funksjonsevne 
o Tilrettelegge for ansatte med nedsatt funksjonsevne 
o Bidra til den nasjonale jobbstrategien: 

 Minst 6 hospitanter 
 Delta i prosjekt med Spekter ”unge funksjonshemmede i arbeid” 

 Delmål 3: opprettholde avgangsalder på 66 år 
o implementere overordnet livsfasepolitikk for seniorer 

 tilpasse mal og prosedyre for medarbeidersamtale til SunHF sin 
livsfaseorientert personalpolitikk 



5 

 

 opplæring av ledere 
 publisering på intranet 
 info om personalpolitikk på personalmøter eller allmøter 

o Fokus på senior 
 Seniorkurs for ansatte over 58 år i samarbeid med seniorsenteret og 

Pensjonskassen for Helseforetakene (PKH) 
 Seniorsamtale for ansatte over 58 år 
 Syneliggjøre seniorene som ressurs ved å lage en fadderordning med 

unge voksne 
o Fokus på gravide 

 Systematisk oppfølging med råd innen ergonomi og smittevern 
infomøter 2 ganger i året 



6 

 

 

HMS på systemnivå i 2014 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

AMU har i 2014 hatt 8 møter. 
 
Faste orienteringssaker til AMU er: 

 Sykefravær 

 Statusorientering HVO og BHT 

 Status nytt sykehusbygg 

 Kvalitet og pasientsikkerhetskultur 
Andre temaer/saker som har vært oppe i AMU er: 

 Ledelsens gjennomgang 

 IA-handlingsplan med tiltak 

 Medarbeiderundersøkelsen 

 HMS-årsrapport 

 Prosjekt felles BHT 

 Årlig samling for ledere, verneombud og tillitsvalgte 

 Arbeidsmiljøprosjekter: 
o Kress 
o HS7-Laboremus 

 Partsammensatt arbeidsplangruppe 

 Rapport risikovurdering flytting av enhet fra Askim 

 Skriftlig avtale mellom verneombud og leder 

 Vernerunder 

 Budsjett 2015 

 Orienteringer fra HR, HVO, BHT 
 

AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk) 

Møtevirksomhet våren 2014: 3 møter  
Møtevirksomhet høsten 2014: 3 møter  
 
I handlingsplan 2013-2014 har AKAN prioritert følgende aktiviteter: 
 
1. Opplæring av nøkkelpersonell  
Leder for AKAN var på AKAN kurs høsten 2013. Kompetansemateriell og kompetanse fra 
kurset er formidlet til AKAN utvalget og bidratt til utvikling av AKANs e-
håndboksdokumenter.  
Informasjon og opplæring av AKAN- arbeidet gjennom e-læringskurset ”Den motiverende 
samtalen” og ”HMS-innføring”  
2. ”Den nødvendige diskusjonen” om bedriftskultur - dialog med alle.  
Alle ledere med personalansvar gjennomførte våren 2014 et personalmøte hvor AKAN ble 
satt på dagsorden på enhetsnivå. Tema for diskusjonene var bedriftskultur. AKAN-utvalget 
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utarbeidet en PP-presentasjon som diskusjonsgrunnlag (se vedlegg i e-håndbokens 
dokument AKAN med ID: 570). 
3. Informasjon i ulike møtearenaer på foretaks- og enhetsnivå og bedriftens intranett  
AKAN-kontaktene har samarbeidet med kommunikasjonsenheten for å se på hvordan ulike 
sider rundt tema arbeidsliv og rusmidler og pengespill kan belyses.  
AKAN- kontakene har hatt dialog- og informasjonsmøte med tillitsvalgte og verneombud  
4. Evaluering og rapportering til AMU  
AKAN-utvalget rapporterer til AMU om aktiviteter i året som gikk (AMU mars 2015).  
AKAN-utvalget vurderer behov og satsingsområder, og utarbeider en ny handlingsplan for 
2015-2016. Denne legges fram for AMU mars 2015.  
 
 

IA-utvalget  

IA-utvalget er AMUs underutvalg. I 2014 har IA-utvalget hatt 3 møter. Utvalget har jobbet 
med følgende uder de 3 delmålene i IA-avtalen: 
 
Delmål 1: Øke nærværet i Sunnaas sykehus HF til 93,1 %: 
HR/BHT har bistått ledere/enheter med særlig høyt sykefravær hvor det er utfordringer i 
arbeidsmiljøet. NAV Arbeidslivssenter har bistått virksomheten med kursgjennomføring i  

 TV og VO rolle i IA-arbeidet 

 Tilretteleggingsplikten 

 Et års sykemelding, hva nå? 
 
 

Arbeidsmiljøprosjektet på Kress 
 
Seksjonsleder sammen med teamleder og verneombud ble enige om at en del hendelser i 
HS Team 8 (Kress) måte betraktes som et symptom på at ”arbeidsmiljøet ikke er som det 
skal”. Medarbeideundersøkelsen fra 2013 fremhevet en misnøye i teamet. Verneombudet 
og tillitsvalgte opplevde en del frustrasjoner i samarbeidsutvalget (SU).  
På bakgrunn av disse elementene, bestemte verneombud, teamleder og seksjonsleder seg 
for å arbeide systematisk med utfordringene. 
 
Det ble gjennomført en grudig arbeidsmiljøkartlegging av HS team 8 hvor målet var å finne 
de bakenforliggende årsakene til at utfordringer oppstår eller og blir utløst. I etterkant ble 
det satt i gang et program som jobbet med bevaringsområdet og forberingsområder i 
arbeidsmiljøet. 
 
Medarbeiderundersøkelsen viste en signifikant forbedring for 2 av 4 fobedringsområder 
(mål og rolleavklaring) Tiltaket ser ikke ut til å ha påvirket sykefraværet i avdelingen. 
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Laboremus – 15 måneders nærværsprosjekt på HS team 7 
 
Initiativ til et HMS-prosjekt med helsefremmende fokus ble tatt i slutten av 2012 og i løpet 
av våren 2013 pågikk planleggingsprosessen hvor tiltaket fikk navnet Laboremus og 
deltakerne skulle være HS team 7. Flere tiltak ble iverksatt med fokus på nærvær og 
tilrettelegging innad i teamet. Videre i prosjektløpet ble det iverksatt ulike tiltak avhengig av 
den enkelte sine behov for å kunne fungere i jobb og som samholdsfremmende impulser til 
arbeidsmiljøet.  
 
Laboremus har i gjennom prosjektperioden støtt på ulike organisatoriske utfordringer som 
igjen har vært årsak til en ufullkommen evaluering og konklusjon, men prosjektet har i seg 
selv vært lærerikt og har gitt oss viktige erfaringer. Resultatene viser ingen signifikante 
endringer i sykefraværsstatistikken eller resultater fra medarbeiderundersøkelsen i favør for 
prosjektet, men har bidratt til å sette fokus på arbeidsmiljøet og videreutvikle 
virksomhetens systematiske arbeid med inkluderende arbeidsliv og HMS.  
 
Prosjektproduktet etter endte 15 måneder er et fast velferdstilbud for alle ansatte med 
veiledet treningsgruppe 1 gang i uken. Videre er det planlagt arbeid med organisering av 
implementering av et stressmestringstilbud for sykemeldte ansatte og ansatte som står i 
fare for å bli sykemeldte. Konkrete oppfølgingstiltak for prosjektdeltakerne er også 
iverksatt. 
 

 
 
Delmål 2: inkludere personer med nedsatt funksjonsevne: 
SunHF har jobbet med delmål ved å bidra til den nasjonale jobbstrategien. Målet var å ha 
mist 6 hospitanter inne i denne målgruppen, unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne 
som trenger bistand for å komme seg i jobb. Sunnaas har hatt 3 hospitanter i løpet av 2014 
hvor 2 har hatt en stilling som portør i AKIM og en har jobbet som vaktmesterassistent på 
teknisk avdeling. I tillegg har arkivet hatt en kandidat i arbeidspraksis (utenfor målgruppen). 
 

Prosjekt ”Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne – på ordinær måte” 
 
Sunnaas har deltatt i et prosjekt med Spekter. Dette er et samarbeid om å få unge med 
redusert funksjonsevne inn i arbeid.  Målet for prosjektet var at minst 5 unge personer med 
nedsatt funksjonsevne rekrutteres til ordinær stilling eller vikariat i virksomhetene som 
deltar i prosjektet. Dette innebærer at det er stillinger vi allikevel utlyser eksternt, og det 
omfatter kun kvalifiserte kandidater. Fire Spekter-virksomheter ble med på prosjektet, 130 
stillinger ble utlyst i prosjektperioden, alle utlysningstekstene oppfordret spesielt personer 
med nedsatt funksjonsevne til å søke. Resultatet ble 4 (egentlig bare 2) søkere fra 
målgruppen, 1 ble kalt inn til intervju, ingen ble ansatt. Prosjektet fant at det var liten 
respons fra målgruppen, dobbeltkommuniserende utlysningstekst, for høye 
kompetansekrav, for stor stillingsprosent, mistillit til arbeidsgivere eller NAV kan være 
medvirkende årsaker til resultatet. 
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Delmål 3: opprettholde avgangsalder på 66 år: 
SunHF har i 2014 opprettholdt en gjennomsnittlig avgangsalder på 66 år. 
IA-utvalget har jobbet med å implementere overordnet livsfasepolitikk i virksomheten 
utarbeidet i 2013. Mal og prosedyre for medarbeidersamtale til SunHF sin livsfaseorientert 
personalpolitikk har blitt revidert. Tema har vært presentert på HR-lunsj hos ledere. 
For seniorene gjennomføres det seniorsamtale for ansatte over 58 år og det har blitt 
gjennomført seniorkurs i samarbeid med PKH. Gravide arbeidstakere, ledere, verneombud 
og tillitsvalgte har fått tilbud om informasjonsmøte med arbeidsmiljø for gravide 
arbeidstakere med ergonomi og smittevern som tema. Møtet arrangeres 2 ganger i året.  
 

Miljøarbeid 2014 

 
SunHF har i 2014 blitt miljøsertifisert. 
 
Sykehusets miljømål for 2014: 
 
Miljømål 1: Redusert klimagassutslipp og miljøbelastning fra transport 

Ansattes bruk av egne  kjøretøy i tjenesten var 122 390 km i 2013. Bruk av egne 
kjøretøy i tjenesten i 2014 var 123 242 km med utslipp på 20,83 tonn. Ansattes 
flyreiser var i 2013 873 178 km = 97,26 tonn CO2. Flyreiser i 2014 var på 1 272 013 
km = 143,43 tonn CO2. Utslipp av CO2 fra bruk av kjøretøy er omtrent uendret. 
Utslipp fra flyreiser er økt med 45,5% 
 

Miljømål 2: Redusert klimagassutslipp og miljøbelasting fra bygninger og energibruk. 

 Redusere energibruk med 0,66 Gwh til 5 Gwh 
6,25 Gwh energibruk i 2014. Resultat: ingen reell nedgang etter 
temperaturkorigeringer.  
 

Miljømål 3: Redusert klimagassutslipp, miljøbelastning og ressursbruk fra forbruk og avfall 

 Reduksjon av papirforbruk 30 % til 4542 ark/dag 

 Bedre kildesortering med 3 % reduksjon av restavfall til 65 tonn 
Resultat: moderat økning på avfallsmengde på 9 %, men med høyere grad av 
gjennvinning. Flott reduksjon i kopipapirforbruk på 44,3 % 

 
Miljømål 4: Forbedret forvaltning og bruk av naturomgivelser 

 Sykehuset realiserer muligheter fir bedre bruk av naturverdier rundt sykehuset for 
pasienter 

 Sykehuset har god beredskap ift fare for akutt forurensing 
Resultat: arbeidet er sant satt i gang og vil ikke kunne levere innen fristene. 
 

Miljømål 5 Forbedret holdninger og medarbeiderskap om miljøarbeidet på Sunnaas sykehus 
HF 

Resutater ikke klart. Igangsettes 2015. 
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Vernetjenesten 2014 

 
Det er nå 17 verneombud + et HVO på Sun HF, da både natteamet, poliklinikken og FKL har 
fått sitt verneombud. Syv nye verneombud i 2014. Alle verneombud bortsett fra to 
verneombud har nå gjennomført HMS grunnkurs. De to ble valgt i januar 2015.  
  

 Vernetjenesten har i 2014 hatt 10 møter. 

 Hatt følgende temaer oppe: 

 Livsfasepolitikk/seniorpolitikk 

 Stoffkartotek v/ yrkeshygieniker  

 Medarbeiderskap v/ organisasjonspsykolog 

 Ny hygienesykepleier på Sun HF presentert seg 

 Info om årlig samling 14 og 15 mai for ledere, verneombud og tillitsvalgte 

 Info om IA mål og handlingsplan 2014 

 Vernerunder vår 2014 - Oppfølging ny vernerundeprosedyre / den Elektroniske 
handlingsplanen 

 Skriftlig avtale mellom verneombud og leder om tilrettelegging og samarbeid 

 Orientering ang. kommunikasjon/informasjonsflyt 

 Ergonomi undervisning 
 
Fast tema på alle møter: 
Runden: Status i hver enhet v/ verneombudet 
Info fra AMU v/ HVO + annen info. 
Status nytt sykehusbygg 
 
Kurs for verneombudene:   
IA kurs 03.12.13/ 07.01.14. 
 
HMS grunnkurs i samarbeid m/ Nesodden kommune november/desember 2014 + en 
kursoppgave for å bestå kurset. Her deltok fem nye verneombud. I etterkant av det et 
halvdagskurs med gjennomgang av det som er spesielt for Sun HF vedrørende HMS/ vervet 
som verneombud. 
  
Årlig samling for ledere, tillitsvalgte og verneombud 14-15 mai på Quality Spa & Resort i Son. 
Tema: et steg foran” - reisen mot nytt sykehus 2015 krever noe av oss alle! Medarbeiderskap 
er et nøkkelord. 
 
Landssamling forum for hovedverneombud i helseforetakene 10-12 juni 2014 i Oslo.  
11 juni var 50 HVO ute på Sunnaas en hel dag hvor de fikk god informasjon om Sunnaas og 
omvisning på sykehuset. 
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HMS i Nytt sykehusbygg på Sunnaas 

 
Prosjektorganisering nytt sykehusbygg 2015 
 
 

 
 
Prosjektleder for masterplan og byggeprosjekt fase 2 har ansvar for å holde økonomiske 
rammer og fremdrift i prosjektet, ha løpende dialog med entreprenører og ta fortløpende 
beslutninger i prosjektet i samarbeid med prosjektgruppen. 
 
Det vil være stor byggeaktivitet på Sunnaas sykehus i 2015, både med nytt bygg og 
masterplan. Arbeidet har betydning for alle ansatte, i tillegg får pasienter og pårørende 
byggearbeidet tett på kroppen. Effektiv kommunikasjon skal bidra til å skape god 
forutsigbarhet og realistiske forventninger blant målgruppene i byggeperioden. 
 
I kommunikasjonsplanen er det definert kommunikasjonsmål, budskap, målgrupper og 
kanaler. Utfordringer er vurdert og suksesskriterier er presisert. Denne 
kommunikasjonsplanen danner grunnlaget for en detaljert tiltaksplan hvor aktiviteter er satt 
i system med tydelig ansvarsfordeling og tidsfrister.  
 
Kommunikasjonsmål: 

 Ledere på alle nivå snakker med én stemme, både internt i foretaket og eksternt. 

 Målgruppene har tilgang til informasjon om hvordan byggeprosessen vil påvirke dem.  

 Målgruppene vet hvordan og når de skal gjennomføre oppgavene som forventes av 
dem. 

 Målgruppene opplever at det er åpenhet rundt prosessene og at beslutningene er 
grundig gjennomtenkt ut fra flere hensyn, hvor pasientenes beste veier tyngst. 
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Hovedbudskap 

 Vi bygger for fremtiden - de endringene vi gjør i bygningsmassen nå skal dekke våre 
pasientgruppers behov frem mot 2030. 

 Vi jobber for en best mulig pasienthverdag - når pasientene får mer tilrettelagte 
fasiliteter, får samtidig ansatte en bedre arbeidsplass. 

 Vi ivaretar ansattes behov på best mulig måte i byggeperioden.  

 Vi legger til rette for god drift og et godt tilbud for alle våre pasienter gjennom hele 
byggeperioden. 

 
Under perioden frem til ferdigstilling av nytt bygg og bygningsmessige endringer skal det 
opprettholdes full drift i sykehuset. Samtidig må det gjøres et grundig forarbeid som vil 
berøre alle enheter i sykehuset, slik at endrings - og flytteprosesser er godt planlagte før 
iverksetting i 2015. Dette vil kunne dreie seg om både avdelingsinterne og 
sykehusovergripende utviklingsprosesser som vil være ressurskrevende de neste to årene 
Arbeidet vil kreve innsats og prioritert fokus fra ledere, ansatte, TV og verneombud 
fremover. 
 
Medarbeiderundersøkelse (MU) 

 
Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig i Helse Sør-Øst og har pågått siden 2010. Ca 
45 000 ansatte besvarer undersøkelsen årlig. I år samarbeider Hesle Nord, Midt og Sør-Øst 
om undersøkelsen og benytter samme konsept. 
 
Rapportdata fra undersøkelsen gir informasjon om hvordan arbeidsmiljøet i virksomhetene 
oppfattes av medarbeidere og ledere. Det har vært en svak nedgang i svarprosenten i år, 
87% til 82%, noe som kan skylles leverandørbytte og en god del tekniske utfordringer. 
 
Foretaket har som overordnet HMS-mål at alle ansatte skal være involvert i oppfølgingen av 
medarbeiderundersøkelsen. 65% svarer at de har vært involvert i oppfølgingsarbeidet i egen 
enhet. Analyse av resultater og endringer fra 2012 til 2013 viser at enheter som skårer høyt 
på involvering av ansatte i oppfølgingsarbeidet, skårer signifikant høyere på alle tema i 
undersøkelsen. I 2014 har de samme enhetene signifikant bedring på temaer i 
undersøkelsen som er relevante for kvaliteten ved tjeneseytingen; faglig utvikling, 
motivasjon, konflikter og sosialt samspill. 
 
Opp to poeng er tilhørighet og opplevd lederadferd. Opp tre poeng er 
pasientsikkerhetskultur. På spørsmål om tilhørihet er sunnaas sykehus HF blant de 15% 
høyeste skårene i Helse Sør-Øst. I klinikk skiller arbeidsmengde seg spesielt negativt ut, 
sammenliknet med Helse Sør-Øst. 
 
Sunnaas sykehus HF har i hovedtrekk et stabil, høyt nivå på skårene og veldig likt resultat 
som i fjor. Se Sunnaas sammenliknet med Helse Sør-Øst under. 
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Oppfølgingsarbeidet styres av leder i hver enhet med bistand fra HR eller BHT ved behov. 
Ansatte finner forbedrings- og bevaringsområder med tilhørende tiltak. Tiltakene beskrives i 
elektronisk handlingsplan som skal følges opp gjennom året. Handlingsplanene rapporteres 
til AMU. 
 

Medarbeidersamtaler 

 
Leder med personalansvar skal gjennomføre årlig medarbeidersamtale med sine 
medarbeidere. Årlig MU viser følgende resultater om medarbeidersamtale (andel ”ja”): 
78 %: Gjennomført medarbeidersamtale.    
80 %: Medarbeidersamtalen hjalp til med å klargjøre målene for arbeidet. 
64 %: Medarbeidersamtalen hjalp til med å finne frem til forbedringer for arbeidsutførelsen. 
91 %: Fikk gitt de tilbakemeldingene de hadde behov for i løpet av medarbeidersamtalen. 
59 %: Medarbeidersamtalen resulterte i en skriftlig kompetanseutviklingsplan. 
13 %: Har en kompetanseutviklingsplan. 
65 %: Ja, tiltakene i kompetanseutviklingsplanen har blitt gjennomført som planlagt. 
 

HMS-opplæring 

 Nye verneombud har gjennomført obligatorisk 40-timers HMS-opplæring via 
Nesodden kommunes regi. 

 Årlig opplæring for ansatte i klinikk med ergonomisk belastende arbeid er 
gjennomført ved forflytningsseminar arrangert av forflytingstjenesten. 55 ansatte 
ansatte deltok i opplæringen totalt. Seminaret organiseres som et 2 timers kurs med 
6 alternative tidspunkt for påmelding. 
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 Obligatorisk opplæring hjerte/lungeredning (HLR) og brannvernopplæring 
organiseres årlig i virksomheten. Alle ansatte skal gjennomføre både e-læring og 
praktisk undervisng i HLR og brannvern årlig. Antall ansatte totalt i 2014 var 760, av 
disse er 540 faste – eller i faste vikariater. Se oversikt over antall ansatte som har 
gjennomført opplæring under: 
 

Kurs  Kurstype Bestått 

Brannvernopplæring e-læring 284 
Brannvernopplæring Praktisk 417 
HLR Praktisk 338 
HLR Basal voksne e-læring 275 
HLR med defibrillator e-læring 126 

 
 

 Obligatorisk HMS-opplæring for ledere er delvis planlagt i 2014. Gjennomføringen av 
kurset flyttes til feb/mars 2015.  

 Det er gjennomført kurs i ECOonline for superbrukere av stoffkartoteket.  

 Opplæring ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr skal gjøres i henhold til prosedyre i E-
håndboka. Opplæring skal gis ved nyanskaffelser, nyansettelser og årlig 
vedlikeholdsopplæring. 

 

Smittevern 2014 

Smittevernaktivitet: 

 Registrering av antibiotikaresistente bakterier, bakteriesporer og virus 

 Prevalensregistrering av helsetjenesteassosiert infeksjoner 

 Håndtering av evnt. bekymringsmeldinger fra Mattilsynet 

 Håndtering av varsel om smitte 

 Utarbeidelse av instrukser og prosedyrer i e-håndbok kapittel 21 – smittevern 
 

Hygienebefaring av følgende områder: 

 Fysioterapisalen med påfølgende rapport og oppfølgingsmøte/evaluering av tiltak.  

 ”Sterilsløyfen”: Gjennomgang av oppbevaring og håndtering av sterile varer fra 
ankomst sykehuset til brukersted- med påfølgende rapport og undervisning. 

 ”Tekstilsløyfen”: gjennomgang av tekstilhåndtering med påfølgende rapport og 
undervisning. 

 Store bassengs dusjområde –  avdekket sopp - ble utbedret med nye fugeliste. 

 Desinfeksjonsrom RMN: med notat og gjennomgang med hygienekontakter.  

 Sterillager HS 6: med påfølgende vask av skap, gjennomgang av sortimentet og 
kassering av stor mengde utstyr med utgått holdbarhetsdato. 

 Ergoterapisalen: gjennomgang med hygienekontakt for kvalitetsforbedringer i 
smittevern 

 RMN 1 og 2: ”holde orden i eget hus- sjekkliste” – gjennomgang med 
hygienekontakter og 2 teamledere. 
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Smittevernundervisning: 

Alle nyansatte i klinikk har mottatt et 45 minutters kurs i generelt smittevern. 
Sykepleierstudenter fra HIO og Lovisenberg, samt fysioterapistudenter, har mottatt generell 
smittevernundervisning med på- og avkledning av smittevernutstyr. Alle team ved teamleder 
har fått tilbud om og dels mottatt smittevern- undervisning i emner à 45 – 60 min. Alle team 
har mottatt minst 1 smittevernundervisning, halvparten har gjennomgått hele serien, 2 team 
har bare mottatt 2 undervisninger og 2 team har kun gjennomgått det basale. 
Basale smitteverntiltak: håndhygiene (med test av maskin som viser ”glemte” områder), 
påkledning, rengjøring og desinfeksjon av utstyr/omgivelser. 
MRSA- forebygging, screening og håndtering. Praktisk vise hvordan prøvene tas hos 
eksponerte og evt. forsvarlig bruk av smittevernutstyr.  
ESBL – håndtering, med vekt på praktisk smittevern, forsvarlig på – og avkledning av 
smittevernutstyr  og reduksjon av smittestoff  i miljøet ved gjennomføring av 
smitteverntiltak . 

Andre aktiviteter: 

 Markering av Verdens håndhygienedag i regi av WHO 5.mai 2014 (Askim og 
Nesodden) 

 Markering av Europeisk antibiotikadag 18. november 2014 

 ROS-analyse av avfallshåndtering 

 ROS-analyse av avfallshåndtering i nytt bygg 

 ROS-analyse av ulike desinfeksjonsmetoder på SunHF –pågår 

 Generell smittevernrådgivning 

 Oppfølging av MRSA-smittede ansatte 
 

Årlig samling for ledere, tillitsvalgte og verneombud 2014 

14. og 15. mai møttes ledere, tillitsvalgte og verneombud til årlig samling. Medarbeiderskap 
på veien mot nytt sykehus i 2015 sto på agendaen, da vel 60 Sunnaas-medarbeidere tilbrakte 
to dager sammen i Son. 
 
Programkomitéen, som besto av Margaretha Parmann, Raymond Murberg, Trine Eriksen, 
Kirsten Sæther, Liv Heyerdahl Janzon, Trude Gjeldvik og Marianne Jørstad, hadde satt 
sammen et variert og intensivt program for samlingen. Innledningsvis presenterte Trude 
Gjeldvik fra programkomiteen programmet og ambisjonen om å skape en styrket forståelse 
for hva medarbeiderskap innebærer. – Vi skal styrke oss selv og hverandre i de krevende 
rollene vi har for at vi alle best mulig skal tilpasse oss både hverdagen i bygge- og 
flytteperioden, og hverdagen slik den kommer til å bli ved utgangen av 2015. Styrket 
fellesskap og medarbeiderskap er stikkord i denne sammenheng, sa hun før hun ga ordet til 
administrerende direktør Einar Magnus Strand. I sin velkomsthilsen satt han tonen ved å 
løfte fram Sunnaas-verdiene glede, engasjement og profesjonalitet, og pekte på hvordan 
dette verdigrunnlaget har brakt Sunnaas dit vi er i dag, og hvor viktig verdiene er på veien 
videre. 
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Tillitsvalgt for sykepleierne Raymond Murberg og leder av sykehusets forhandlingsutvalg 
Trude Gjeldvik trakk så noen tråder fra fjorårets samling på Holmsbu, der gruppen arbeidet 
med å forberede de bygge- og utviklingsprosessene vi nå står midt oppe i. Da var blant annet 
dialog og medvirkning blant temaene som det var naturlig å føre videre i årets samling under 
overskriften ”medarbeiderskap.”       
 
Psykolog Anne Mallaug foreleste deretter over temaet ”medarbeiderskap.” Hun la vekt på at 
det er viktig at vi i samarbeid gyver løs på utfordringene vi har, og at vi i fellesskap står mye 
sterkere enn dersom vi tenker tradisjonelt hierarkisk. Etter lunsj ble teamet 
medarbeiderskap koblet opp mot prosessen fram mot nytt sykehus 2015. Klinikksjef Kathi 
Sørvig og samhandlingssjef Kirsten Sæther presenterte det nylig åpnede tverrbygget, og 
masterplanen for nytt sykehusbygg. De fortalte om de grunnleggende forutsetningene og 
besvarte spørsmål om planen. Ledere og tillitsvalgte ble oppfordret til å bringe 
informasjonen, som også blir gjort tilgjengelig i andre kanaler i tiden som kommer, videre i 
organisasjonen. Deretter dreide tema over på de pågående tilpasningsprosessene som 
foregår i sykehuset. Denne delen ble avsluttet med ”cafebord-møter” der arbeidsgruppene 
fra samlingen møtte ledere og medlemmer i grupper med ansvar for tilpasningsprosessene. 
Den første dagen ble avsluttet med felles middag der temarelevante underholdningsarbeid 
fra arbeidsgruppene skapte høy stemning.   
 
Etter oppsummering av gårsdagen og en felles ”mindfullness-øvelse,” startet den andre 
dagen av samlingen med en innledning fra BI-foreleser Cecilie Staude. Hun løftet frem 
muligheter og utfordringer knyttet til sosiale medier.  Roller og ansvar ved bruk av sosiale 
medier var relevante innfallsvinkler til tema medarbeiderskap. Staude pekte også på 
hvordan de nye kanalene endrer og utfordrer måten vi kommuniserer på – og så i 
sykehussektoren. Dette ble før øvrig interessant illustrert ved at over 40 av deltakerne på 
samlingen valgte å bli medlem i den lukkede Facebook-gruppen som ble etablert som et 
forsøk, og fungerte som en ekstra kanal for deling av refleksjoner og spørsmål underveis i 
samlingen. Etter forelesning og gruppearbeid om sosiale medier, videreførte Anne Mallaug  
medarbeiderskapstemaet fra programmets første dag gjennom forelesning og gruppearbeid. 
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Sykefravær - Resultat og trender gjennom 2014 

Mål for 2014 var 6,9 %.  
 
Oversikten under viser aggregert sykefraværsprosent gjennom hele 2014. SunHF har 
oppnådd gode resultater og har nådd målet for sykefraværet med et resultat på 6,2 %.  
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Bedriftshelsetjenesten 2014 

Sunnaas og Nesodden Bedriftshelsetjeneste ble 1. januar 2012 opprettet som et felles 3-årig 
prosjekt mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF . Begge virksomheter har 
våren 2014 hatt spørsmålet om videre drift etter endt prosjektperiode til formell behandling. 
SunHF styrebehandlet saken i møtet 15.05.2014, og vedtaket konkluderte med overgang til 
permanent drift i samarbeid med Nesodden kommune. Kommunestyret i Nesodden vedtok i 
møtet 12.06. 2014 ikke å videreføre prosjektet, men å avvikle felles bedriftshelsetjeneste per 
31.12.2014. Kommunestyrets vedtak om ikke å videreføre en felles bedriftshelsetjeneste 
medførte at styrevedtaket fra 15.05.2014 ikke lenger var gjeldende. 
 
SunHF har vurdert ulike løsninger for å sikre at foretaket har en godkjent BHT ordning fra og 
med 01.01.2015. i hht til lovkravene. 

1) SunHF oppretter egen bedriftshelsetjeneste 
2) SunHF kjøper bedriftshelsetjenester av ekstern tilbyder etter lov om offentlig 

anskaffelse 
3) SunHF inngår avtale med Bedrifteshelsetjenesten Sykehuset Telemark HF (BHT STHF) 

De ulike modellene er vurdert etter kriteriene kvalitet, tilgjengelig og pris. For å kunne 
sammenligne etter disse kriteriene har en lagt ut tjenesten i en åpen anbudskonkurrranse i 
hht lov om offentlig anskaffelse med forbehold om vedtak i styret SunHF. Det ble utarbeidet 
en detaljert kravspesifikasjon med utgangspunkt i dagens modell slik at en sammenligning er 
basert på samme kvalitet/omfang av tjenester. 
 
Med bakgrunn i vurderingen av de ulike modeller for ny bedriftshelsetjeneste anbefalte 
Administrerende direktør at styret velger modell 3; SunHF inngår avtale med BHT STHF om 
kjøp av bedriftshelsetjenester, med følgende begrunnelse:  
BHT STHF skårer i likhet med modell 2 høyt på kvalitet. Det at de allerede er 
tjenesteleverandør til Sykehuset Vestfold og Sykehuspartner, vurderes som en styrke. Videre 
er de en del av, og kjenner godt til sykehussektoren og de forhold som kjennetegner 
arbeidsmiljøet i sykehus. Det vurderes også som en fordel at de benytter de samme 
systemer som resten av foretaksgruppen. Dette vil forenkle muligheten for god 
kommunikasjon og godt samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og foretaket. Når det 
gjelder tilgjengelighet skårer STHF like godt som de eksterne tilbyderne. Det vurderes som 
en fordel at BHT STHF har en fleksibel tilnærming til bruk av telefonmøter og ”livemeeting”. 
Det at vi bruker de samme systemer gjør det enklere å ta i bruk denne teknologien. BHT 
STHF skårer best når det gjelder pris. Timeprisen er lavere enn hos de eksterne tilbyderne. 
Reisekostnader er ikke med i timeprisen i tilbudet fra STHF, men med en fleksibel bruk av 
telefonmøter/”livemeeting” og tilstedeværelse i foretakets lokaliteter vil en kun bli fakturert 
for faktiske reiseutgifter. Det vurderes også som en fordel at en slik avtale faller utenom lov 
om offentlig anskaffelse.   
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BHT aktiviteter i 2014: 
 
Oversikt antall timer gruppert på helse og miljø. Data fra bedriftshelsetjenestens 
journalsystem GAIA-HMS 
 
Oversikten under beskriver kun tid registrert under oppdrag direkte mot virksomheten. 
Interntid og arbeid innen BHT-prosjektet er ikke med i oversikten.  
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HMS-hendelser 2014 

 
Alle medarbeiderrelaterte hendelser 2014 fordelt på kategorier 

 
 
I 2014 er det registrert 169 medarbeiderrelaterte hendelser. Det er en nedgang fra 2013 
hvor det er det registrert 202 medarbeiderrelaterte hendelser. 160 hendelser er meldt i 
klinikk og 9 hendelser i administrasjon. 71 av hendelsene kommer fra seksjon HS.   
 
Det er 17 hendelser registrert under ”personalskade”. Derunder stikk/kuttskader, 
muskelskjelettskade/løfteskade, klemskade, fall, fallende gjenstand og annet 
 
Tabellen over viser flest hendelser registrert i katergorienene kompetanse/opplæring og  
psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. 
 
En oversikt over hendelser i kategori psykososialt/organisatorisk og kompetanse/opplæring 
vises i tabellene under. Flest hendelser er registrert i kategori ”bemanning” og ”udefinert”. 
 
Psykososialt/orgnisatorisk arbeidsmiljø 
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Kompetanse/opplæring 

 
 
19 hendelser registrert i 2014 har åpen status i januar 2015. Av disse er datofrist ikke satt på 
17 av hendelsene og 2 er gått ut på dato. 
 
Miljøhendelser og annet 

Kategori Sum 

Miljøledelse 3 

Forurensing og ytre miljø 22 

Medisinsk utstyr 8 

 
Sikkerhet og beredskap 

 
 
 
Utfordringer med avviksbehandling og meldekultur: 
I ulike fora som arbeidsmiljøutvalget, lokalt HMS-forum og vernetjenesten er det plukket 
opp ulike utfordringer med meldekultur og avviksbehandling som er diskutert. 

 Ansatte kan melde avvik flere ganger uten at det skjer en endring. 

 Ansatte vegrer seg for å melde avvik og bli oppfåttet som ”sutrete” eller en person 
som lager mye styr. 

 Lite fokus på læringseffekten og læringsprosessen ved avvik 

 Registreringsfeil ved avviksmelding. Mange avvik registreres uten at det blir godt nok 
definert i systemet. Mange avvik faller under kategori ”annet” og ”udefinert 
kategori” 

 Manglende datofrist gjør det utfordrende å følge opp hendelsene. 
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Internrevisjoner 

Interne revisorer gjennomfører systemrevisorer/kvalitetsrevisjoner ved SunHF. 
Revisjonsprogrammet er basert på: 

 Gjeldende lovverk for spesialisthelsetjenesten (HMS, miljøstyring, 
legemiddelhåndtering, medisinteknisk utstyr, m.m.) 

 Interne og eksterne styringskrav 

 Risikoområder rapportert i Ledelsens gjennomgåelse (LGG)  

 Krav i kvalitetssystemet CARF 

 Tilbakemeldinger fra medarbeidere, pasienter og interessenter 

 Risiko- og forbedringsområder meldt i det elektroniske forbedringssystemet TQM 
Helse, inkl. bl.a. pasientsikkerhetsvisitter, vernerunder 

 
Følgende systemrevisjoner/kvalitetsrevisjoner innen HMS-området er gjennomført i 2014 og 
planlagt evaluert i 2015: 
 
Revisjons- 
Område 

Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Begrunelse for valg 
av tema 

Klinikk/ 
Avdeling 

Tidspukt Evaluering 
 

1/14 
Medarbeider-
relatert 

Linjeleders 
oppfølging av 
nyansatte 

Kvalitetssikre 
interne rutiner for 
linjeleders 
oppfølging av 
nyansatte (6 mnd.) 

Klinikk/ 
RMN 

Mai 2014 1 avvik 
1 
anmerkn. 

5/14 
HMS 

Gjennomføring av 
opplæring i HMS-
system 

Oppfyllelse av lovkrav. 
Opplæring i HMS skal 
gjennomføres for alle 
ansatte på alle nivåer. 

FKL Oktober 
2014 

Mars 
2015: 

6/14 
Kontinuerlig 
forbedring 

Saksbehandling i 
elektronisk 
forbedringssystem 
(TQM Helse) 

Forbedringsområde 
meldt etter 
miljørevisjon ISO 
14001 

Service-
senter og 
Samhand-
lingsavdeling 

November 
2014 

Januar 
2015: 

7/14 
Medarbeider-
relatert 

System for 
opplæring av 
nyansatte leger, 
gjennom-føring av 
nyansattprogram  

Oppfølging av revisjon 
gjennomført januar 
2014. Intern 
omorganisering febr. 
2014.  

Klinikk Desember 
2014 

Januar 
2015: 
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Utdrag fra Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 
 
1. 4 Mobilisering av ledere og medarbeider – utdanning, kompetanse og fleksibilitet  
100 % av medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og etablering av 

forbedringstiltak 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Oppfølgingsarbeidet følges opp med tilbud til leder om bistand 
fra HR. Handlingsplaner fra den enkelte enhet forelegges AMU i 
februar. 

 
Antall lærlinger er økt med 20 % 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   I prosess 

 
Strukturert sluttsamtale med alle som slutter i 2014 er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Gjennomføres, men ikke strukturert 
Mal for sluttsamtale er utarbeidet og under implementering 

 
Flytskjema som viser kommunikasjonslinjer mellom leder og medarbeider er i bruk  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Flytskjema er utarbeidet i samarbeids med organisasjonene, og 
skal implementeres i foretaket. Dette vil være en naturlig del av 
arbeidet med å revidere tilleggsavtalen som skal gjennomføres 
etter at organisatoriske endringer er gjennomført i forbindelse 
med nytt sykehus er tatt i bruk sommeren 2015. 

 
Pilot på kalenderplanlegging for leger og i et klinisk team er gjennomført 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Seksjon HS gjennomfører pilot (1 år fra høsten 2014) 

 

Bedriftshelsetjenesten ytelser er godt integrert hos ledere og ansatte 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Det er etter styrevedtak ultimo november inngått avtale med 
Sykehuset Telemark om kjøp av bedriftshelsetjenester fra og 
med 01.01.15. 

 

Obligatorisk opplæring i e-Læringsportalen er integrert og brukes av alle ledere og medarbeidere 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Det har gjennom 3. tertial vært høyt fokus på å få alle ansatte til 
å gjennomføre obligatorisk opplæring. Det er blant annet 
gjennomført opplæring av ledere i bruk av Læringsportalen for 
at de skal ha nok kunnskap til å følge opp status på sine ansatte. 
Det er flere ganger lagt ut informasjon om de obligatoriske e-
læringskursene på intranett.  

 

Nyansatte har gjennomført e-læringsprogram i helse miljø og sikkerhet (HMS) i prøveperioden  

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   E-læringsprogrammet inngår i sjekklisten for nyansatte 
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Sykefravær er under 6,9 % 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

    

 

Strategisk kompetanseplan Sunnaas sykehus HF 2014 – 2020 er utarbeidet 

1. tertial 2. tertial 3. tertial Korrigerende tiltak 

   Klinikken er i god prosess. Har gjennomført sårbarhetsanalyser, 
og er i ferd med å utarbeide tiltaksplaner 
De øvrige enheter må gjennomføre tilsvarende prosess i løpet 
av 3. tertial 

 



25 

 

 

HMS i enhetene på SunHF 

 
SunHF bruker elektronisk handlingsplan for alle handlingsplaner som omhandler HMS. Her 
registreres tiltak etter blant annet vernerunder, medarbeiderundersøkelse, BHT-relaterte 
tiltak og IA/sykefraværsarbeid på gruppenivå. Kort sammendrag av registrerte HMS-tiltak i 
handlingsplan finnes under. Enheter ikke beskrevet under har ikke aktiv elektronisk HMS-
handlingsplan. 
 
Direktørens stab 
Tiltak etter gjennomført vernerunde 2014 ligger i handlingsplan. To av tiltakene er ikke fulgt 
opp innen frist. 
 
AKIM 
Vernerunden avdekket forbedringsområder innen inneklima, arbeidsutstyr, bygg og 
obligatorisk opplæring inne brann og HLR. Bevaringsområder etter MU er sosial samspill, 
arbeidsglede og faglig utviklig. Forbedringsområde er å melde og følge opp avvik. 
 
Forskningsavdelingen 
Avdelingen har rapportert ønskede tiltak innen fysisk arbeidsmiljø som inneklima, støy og 
fysisk arbeidsbelastning som tunge løft. Disse tiltakene skal avventes til etter 
byggeprosessen nytt sykehusbygg. Vernerunde viser behov økt fokus på informasjon, 
dokumentasjon og rutiner. Økt fokus på HMS-arbeidet ved å sette det på møteagenda. Etter 
MU jobber enheten med bedre samarbeid mellom forskning og klinikk, rolleavklaring og 
faglig utvikling – tilbakemelding på utført arbeid. 
 
FTL 
Oppfølging etter MU resulterte i forbedringsområder sosialt samspill og felles mål, ”jobbe 
smartere”-mer struktur, økt systemkompetanse, og bevaringsområder arbeidsglede og 
motivasjon. 
 
HS ledergruppe og stab 
Forbedringsområde etter MU: konkludere i møter, bevaringsområde: heldagssamlinger for 
utvidet ledergruppe 
 
HS team 6 
Tiltak etter vernerunde avdekket forbedringsområder innen kjemikaliehåndtering og 
renhold. Oppfølging etter MU resulterte i bevaringsområde arbeidsglede. 
Forbedringsområder innen arbeidspress, kvalitet og trygghet/respekt – møtekultur, lojalitet 
til beslutninger. 
  
 
 
 
 

http://survey.euro.confirmit.com/wix9/p1277553799.aspx?__sid__=WikOW3kZZIEHCMXvLsBaHQfhOqm1GTmyylRQ8Ql8swRet8xny0cjrOFhDD-KUWObhi-pTodJ9wnE1zUslXdpSA2&visitor=689
http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1277553799.aspx?__sid__=zSeea6sGbajZmbKgN1JOFc0x9SXL0ePqojMeJdpvJeIufd0LWAWvntnXxaIz3-3BDhnrOOijRR-3OoqjtnuSnw2&visitor=689
http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1277553799.aspx?__sid__=lutCR1BQTFa78cE6lu9VnvSoaKn7_0_q1qVC-M0i_BOF0u_NfrY10AZ1BcEkSzcthERJopUl_KljULZC1mMSxQ2&visitor=689
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HS team 7 
Team har i 2014 avsluttet prosjektet Labormus med mål om redusert sykefravær og bedring 
av arbeidsmiljøet. Prosjektet har ikke kunnet konkludere med effekt av tiltakene 
gjennomført i forbindelse med prosjektet. Forbedringsområder avdekket etter vernerunde: 
Innklima (solavskjerming er montert), støy i forbindelse med rehabilitering av bygg D, 
informasjonsflyt i forbindelse med flytteprosess, bygningsavvik (lukt, fuktighet, hull/sprekker 
i gulv), søppelhåndtering. 
 
HS team 8 KReSS 
Teamet har gjennomført et arbeidsmiljøprosjekt med gode resultater. Oppfølging etter MU 
er forbedringsområde arbeidsbelastning og bevaringsområder sosialt samspill og 
arbeidsglede. 
 
HR-enhet 
Oppfølging etter MU: Bevaringsområder: kompetanseutvikling, tilstrekkelig informasjon til 
”kunder”. Forbedringsområder: evaluere mål/handlingsplan, kvalitet. 
 
IKT-enhet 
Oppfølging etter MU: bevaringsområder: ta vare på samarbeidsklima, individuelt 
oppfølgingsopplegg, kompetanseplaner/kompetanseheving på strategisk viktige områder. 
Områder avdekket etter vernerunde er: hygieneproblematikk pasientPCer, støy i auditoriet 
og kjøling Grevlinghiet. Høyt stressnivå. 
 
Innovasjonsenhet 
Oppfølgingsområder etter MU: Avklaring av ansvar, tydelig kommunikasjon, 
arbeidsbelastning, energibalanse. 
 
Klinikk stab- og støttefunksjoner 
Bevaringsområde etter MU: Pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid. 
Forbedringsområde: Arbeidsbelastning. 
 
Kommunikasjonsenhet 
Oppfølgingsområder etter MU: Faglig utvikling, arbeidsbelastning, egenkontroll og 
kompetanseutvikling. 
 
Kompetanseenhet 
Oppfølgingsområder etter MU: Bevaringsområder: Arbeidsmiljø og samspill. 
Forbedringsområder: Rolleklarhet, egenkontroll, bevisstgjøring i forhols til enhetens mål, 
konstruktive tilbakemeldinger fra leder. 
 
Leger 
Forbedringsområder etter MU: Arbeidsglede/motivasjon, arbeidsbelastning/mengde, faglig 
utvikling, klargjøring av roller, kompetanseutvikling av LIS. Bevaringsområder: trygghet og 
respekt, god oppfølging fra leder. 
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Natteam 
Bevaringsområder etter MU: Lavt sykefravær, beholde funksjon ansvarshavende spl, 
fortsette med faglig seminar en gang / halvår, forutsigarhet i rullering av personale, 
pasientgrupper, god informasjon opp mot nytt bygg. Forbedringsområder: Mer utfyllende 
rapport mellom vaktskifter, ønske om voldsalarm, erfarne ekstravakter. 
 
Poliklinikk Nesodden 
Bevaringsområder etter MU: Sosialt samspill, kvalitet. Forbedringsområder: Fagutvikling, 
egenkontroll. 
 
RaTi 
Tiltak etter gjennomført vernerunde i 2013 og 2014 er ikke fulgt opp. Ingen tiltak etter MU 
ligger i handlingsplan. 
 
Regional-koordinerende enhet (RKe) 
Tiltak etter vernerunde: innarbeider momenter fra vernerunde i ny masterplan for 
samlokalisering med IKT. Oppfølging etter MU: Tiltak for å bedre arbeidsglede – 
veiledningssamtale i gruppe, begrense støy, omtale hverandre positivt. 
 
Regionalt kompetansesenter rehabilitering (RKR) 
Oppfølging etter MU: Forbedringsområder: mål, medvirkning, opplevd lederadferd og 
rolleklarhet. Bevaringsområder: Motivasjon og faglig utvikling. 
 
Ressursenheten 
Bevaringsområder etter MU: Kvalitet, forbedringer – melde og følge opp avvik, lære av 
hendelser. Forbedringsområder: faglig utvikling. 
 
RMN ledergruppe og stab 
Forbedringsområder etter MU: faglig utvikling, målarbeid. Bevaringsområder: Motivasjon og 
arbeidsglede 
 
RMN team 1 
Tiltak etter vernerunde: Inneklimamåling, gjennomgang prosedyre vold og trusler, redusere 
søppel engangsutstyr. Tiltakene er påbegynt. 
Bevaringsområde etter MU: Motivasjon – fagdager, fredagskos, ”positive feedback”. 
Forbedringsområde: Arbeidsbelastning – fokus på opplæring/oppfølging, sikre basisinnhold 
utstyr/hjelpemidler på pasientrom. 
 
RMN team 2 
Tiltak etter vernerunde er å finne dokumentasjon på gjennomført opplæring forflytning. 
Tiltak innen ytre miljø: gjnnomføring e-læringskurs, redusere unødvendig søppel av 
engangsutstyr. Forbedringsområder etter MU: Arbeidsbelastning – effektiv tidsbruk, gode 
rehabiliteringsprosesser. Bevaringsområde: faglig utvikling – fadderordning, egenansvar 
opplæring. 
 
Samhandlingsavdeling stab 
Tiltak fra 2013 er fulgt opp. Ingen nye registreringer i 2014. 
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Service og teknikk 
Bevaringsområde etter MU: kompetanse – sikre at alle ansatte har mulighet til å delta på 
kurs eller annen opplæring hvert år.  
 
Servicesenter stab og ledergruppe 
Tiltak fra 2013 påbegynt. Ingen nye tiltak fra 2014 registrert. 
 
Servicetorg 
Tiltak opprettet etter vernerunde: kartlegge behov rundt verneutstyr, etablering prosedyrer 
renhold. Oppføling etter MU: Bevaringsområder: Erfaring, kompetanse og fleksibilitet, godt 
humør, smil og positive holdninger, beholde godt engasjement. Forbedringsområder: trivsel, 
samarbeid og samhørighet. 
 
VO ledergruppe og stab 
Tiltakene fra 2013 er fulgt opp. Ingen nye tiltak fra 2014 er registrert. 
 
VO team 3 
Vernerunden avdekker lite kjennskap til smittevernsrutiner i enheten – temalunsjer 
gjennomføres og ansatte blir oppfordret til å gjennomføre e-læringsprogram. Behov for nytt 
treffpunkt for pasientene med mindre støy i byggeperioden. Bevaringsområder etter MU: 
Sosialt samspill. Forbedringsområde: rolleklarhet for hva hver enkelt skal gjøre i 
behandlingsprogrammene og ang. tverrfaglig rapport. 
 
VO team 4 
Bevaringsområder etter MU: stabilitet i ledelse, tilhørighet til teamet. Forbedringsområder: 
mer tid til fagutvikling, mer samsvar mellom planlegging av inntak, fravær og kursdeltakelse i 
forhold til gjengelige ressurser, arbeidsbelastning. Vernerunden avdekker behov innen 
forflytningshjelpemidler, søppelhåndtering, lysforhold, utstyr i uorden og byggestøy. 
 
VO team 5 (Askim) 
Vernerunden avdekket behov for renholdsliste for fysiosal VO5, gjennomgang rutiner for 
vold og trusler, påminning om å ta e-læringskurs håndhygiene, oppdatere områdekart, 
innkjøp av nye stoler til ansatte med behov. Forbedringsområder etter MU: mer tid til 
pasientene. Bevaringsområde: Opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Det har i 2014 blitt 
gjennomført en risikoanalyse i forbindelse med flytting av enheten til Nesodden. Det ble 
avdekket følgende risikoområder:  

 usikkerthet rundt flyttedato – ledere skal oppdatere regelmessig,  

 usikkerhet rundt arbeidsoppgavene etter flytting – god informasjon fra 
tilpasningsgruppen, ansatte slutter før flyttedato – lyse ut stillinger med en gang,  

 økende sykefravær – opprettholde faste sosiale samlingspunkt og følge opp 
sykemeldte. 

 
TRS 
Oppfølging etter MU: bruke arbeidstiden på klok og effektiv måte – vurdere kultur og 
struktur i organisasjonen. 
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Økonomi- og analyseenhet 
Forbedringsområde etter MU: Arbeidsglede – alle bidrar til godt humør, still oppklarende 
spørsmål, ferdigstille kompetanseplaner. Bevaringsområde: Motivasjon – yrkesstolthet, 
bredde i kompetanse. 
 
Samhandlingsavdelingen stab 
Gjennomført vernerunde 2013 avdekket problemstillinger innen krav til dokumentasjon for 
nyansatte, luftkvalitet på studio G og hvordan bli en mer samkjørt avdeling. Avdeling jobber 
med tiltak som utarbeidelse av retningslinjer for opplæring nyansatte og arbeidstur til Berlin. 
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