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Forord 
HMS-årsrapport 2016 er et dokument som beskriver mål og resultatoppnåelse samt aktiviteter innen 

helse, miljø – og sikkerhet (HMS)-området i 2016. Dokumentet fungerer også som et verktøy for 

evaluering av egen internkontroll. 

Målgruppen for rapporten er foretakets overordnede organer som arbeidsmiljøutvalg (AMU), HMS 

forum og foretaksledelsen(FTL). Rapporten forutsettes og spres via lederlinjen og via 

tillitsvalgtapparatet. 

Ansvarlig for rapporten er HR-direktør Marianne Jørstad og HMS-rådgiver Siri Leteng. 

Øvrige bidragsytere til rapporten er: 

Hovedverneombud Margaretha Parmann 

Bedriftshelsetjenesten Sykehuset Telemark HF 

Kvalitetssjef Gøril Otterlei 

Hygienesykepleier Birgithe Teige 

Miljøleder David Brasfield 

Eiendom/utbyggingsjef Frank Arild Kværner 

Avdelingsleder Enhet for eiendom og service Inger Nitteberg 
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HMS-organisering Sunnaas sykehus HF 
Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 

virksomheten i henhold til arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, samt at det utøves en internkontroll 

i form av systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med HMS-lovgivningen.  Alle prosedyrer som omhandler HMS 

finnes i HMS-håndboken i e-håndboka. 

Systemansvaret for HMS-området er fordelt innen områdene helse, miljø og sikkerhet. Områdene er 

kategorisert i henhold til rammeverk for HMS i HSØ.  

Tabell 1 HMS-organisering Sunnaas sykehus HF (ansvarsområdene er ikke uttømmende) 

Ansvarsområde Helse 
  HR-direktør 

Ansvarsområde Miljø 
Avdelingssjef Servicesenter 

Ansvarsområde Sikkerhet 
Avdelingssjef Servicesenter 

HMS-Lovverk 

 Internkontrollforskriften – systematisk HMS-arbeid 

 Arbeidsmiljøloven 

 Strålevernloven 

 Forurensningsloven 

 Genteknologiloven 

 Produktkontrolloven 

 Brann og 
eksplosjonsvernloven 

 El-tilsynsloven 

 Sivilbeskyttelsesloven 
 

Ansvarsområder helse og 
arbeidsmiljø (indre miljø): 
 
Fysisk arbeidsmiljø: 

 Strålevern 

 Inneklima 

 Vibrasjoner 

 Støy 

 Lys  
 
Mekanisk arbeidsmiljø: 

 Tungt/ensformig 
arbeid 

 Løft 

 Arbeidsstillinger 
 
Psykososialt arbeidsmiljø: 

 Sosiale relasjoner 

 Vold/trusler om vold 

 Jobbtilfredshet, 
tilhørighet, 
motivasjon 

 Mobbing og 
trakassering 

 
Organisatorisk arbeidsmiljø: 

 Ledelse 

 Jobbkrav – kontroll 

Ansvarsområder ytre miljø: 
 
Transport 

 Pasienttransport 

 Transport ansatte 
jobb 

 Jobbreise 
 
Forurensning/utslipp 

 Kjemikaliehåndtering 

 Bygg og anlegg 
/uteområde 

 Stråling 

 Støy 

 Klimagass 

 Vann/avløp 
 
Forbruk av ressurser/energi 

 Forbruk 
råmaterialer/naturres
surser 

 Papir 

 Strøm 

 Vann 
 
Avfallshåndtering 

 Kildesortering 

 Håndtering 

Ansvarsområder sikkerhet:  
 
Utstyr og bygning  

 IKT/telefoni/Radio/ala
rm 

 Tekniske 
anlegg/installasjon 

 Heis 

 Signalanlegg 

 Medisinsk utstyr 

 Medisinsk-teknisk 
utstyr 

 Elektromedisinsk 
utstyr 

 
Kjøretøy  
 
Brannvern 

 Rømningsveier 

 Brann og branntilløp 

 Branntekniske anlegg 

 Tegninger/rømningspl
aner 

 
Beredskap 
Sikkerhet 

 Informasjonssikkerhet 

 Skallsikring 
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 Arbeidstid/arbeidstids
ordninger 

 Utviklingsmuligheter 

 Opplæring 
 
Kjemisk arbeidsmiljø: 

 Kjemikalier 

 Støv, røyk, gass, damp 
 
Biologisk arbeidsmiljø: 

 Bakterier, virus 

 Smittevern 

 Lagring 

 Avfallstransport 
 

Miljøledelse 
 
Innkjøp/nyanskaffelser 

 

 Tyveri/ran 

 Hærverk  

 Vold og trusler 
utenfra 

 
 
 

 

Systemansvarlige er tildelt det overordnede ansvar for sitt område og linjeleder har 

gjennomføringsansvar for HMS i sin avdeling. Vernetjenesten skal påse at virksomheten følger 

gjeldene lover og forskrifter innen HMS-området og at arbeidet blir utført på en slik måte at 

hensynet til arbeidstakers sikkerhet, velferd og helse blir ivaretatt. Bedriftshelsetjenesten skal bistå 

arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge 

arbeidsforhold innen helse, miljø og sikkerhet 
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HMS-mål og resultat 

HMS-mål og handlingsplan 
Det skal utarbeides overordnede mål for foretaket hvert år som godkjennes av AMU. HMS-målene 

utarbeides ut fra Sunnaas sykehus sine foretaksovergripende mål. Helse Sør-Øst sine 

satsningsområder innenfor HMS og Carf sine krav til HMS skal være styrende for målformuleringene.  

 

Systematisk HMS-arbeid 
 

Mål: Tydeliggjøring av HMS-begrepet i virksomheten 

Tiltak: 

 Arrangere HMS-dag i samarbeid med 
kommunikasjonsenheten. 

Ansvarlig 
HMS-rådgiver 

Frist 
31.12.16 

Status 
Ikke 
gjennomført 

Mål: HMS-området samordnes i henhold til ”Felles rammeverk for HMS-styring HSØ” 
 

Tiltak: 

 HMS-forum og miljøforum slås 
sammen 
 

 Man vurderer fortløpende om flere  
HMS-områder kan samordnes  

 

Ansvarlig 
HR-dir og avd. 
leder servicesenter 
HMS-forum 

Frist 
September 
 
 
31.12.16 

Status 
Gjennomført 
 
 
Overføres til 
2017 

 

Helse 
 

IA-arbeid 
 

Delmål 1 – Øke nærværet. Sunnaas sykehus HF skal ha sykefravær på 6,5 % eller lavere 
Delmål 2 – inkludere personer mellom 18-30 år som står i fare for å falle ut av arbeidslivet 
Delmål 3 – Opprettholde avgangsalder på minst 66 år 
 
Se IA-mål og handlingsplan 
 

AKAN 
 

 
Se Akan handlingsplan 

 
Kjemikaliehåndtering 
 

Mål: Sunnaas sykehus utøver substitusjonsplikten og risikovurderinger iht. myndighetskrav og 
føringer fra HSØ 

Tiltak: Ansvarlig Frist Status 

http://sunhfintranett/modules/module_136/handbook_view.aspx?
http://sunhfintranett/stream_file.asp?iEntityId=13493
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HMS-indikatorer HSØ 
Formålet med felles HMS-indikatorer i HSØ er å forsterke det systematiske HMS-arbeidet og 

synliggjøre HMS-status lokalt og regionalt for å forbedre HMS-prestasjon i foretaksgruppen.  

1. Deltagelse medarbeiderundersøkelsen 

Svarprosent på årets medarbeiderundersøkelse ble 82 %. Dette er over gjennomsnittet for 

helseforetakene selv om svarprosenten har gått noe ned fra i fjor (86 %).  

2. Andel medarbeidere involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

 Sunnaas deltar i HSØ ’s faglig 
forum for kjemikaliesikkerhet, og 
innfører substitusjonsvurdering 
iht. forumets anbefalinger. 

HMS-rådgiver 31.12.16 Gjennomført 
 

 

Sikkerhet og beredskap 
 

Mål: 

 Etablert en overordnet 
organisering for 
sikkerhetsorganisering 

Ansvarlig 
Leder 
serviceavdeling og 
eiendoms – og 
sikkerhetssjef 

Frist 
31.12.16 

Status 
Gjennomført 
 

Mål: 

 Det er utarbeidet en overordnet 
plan og rutiner for 
beredskapsøvelser.  

 

Ansvarlig 
Beredskapsutvalget 

Frist 
31.12.16 

Status 
Gjennomført 
 

Mål: 

 Et effektivt system for 
anskaffelser, forvaltning, drift og 
vedlikehold av medisinskteknisk 
utstyr er tatt i bruk. 

Ansvarlig 
 
Servicesenter 

Frist 
31.12.16 

Status 
Gjennomført 

Mål: 

 Alle ansatte har gjennomført 
årlig obligatorisk opplæring i 
brann og HLR 

Ansvarlig 
Linjeledere 

Frist 
31.12.16 

Status 
Måltallet for 
2016 var 100 
% av faste 
ansatte 
(540). 
Resultatet for 
2016 var ca 
375 ansatte 
som 
gjennomførte 

 

Miljø 
 

Se miljøhandlingsplan og Ytre Miljø side 26. 

http://sunhfintranett/stream_file.asp?iEntityId=14211
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62 % har svart at de har vært involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Dette er en viktig 

indikator fordi oppfølgingsarbeidet som skal gjøres etter en medarbeiderundersøkelse er avgjørende 

for effekten og motivasjonen for å gjennomføre slike medarbeiderundersøkelser i fremtiden. 62 % er 

over gjennomsnittet sammenlignet med helseforetakene i HSØ, og to prosentpoeng opp fra målingen 

i 2015. 

3. Arbeidsrelatert sykefravær 

Arbeidsrelatert fravær hentes ut fra medarbeiderundersøkelsen og er basert på ansattes egne 

rapporteringer. På en skala fra 0-100 hvor 0 er minst ønskelig og 100 mest ønskelig scorer Sunnaas 

87. Dette er så vidt under gjennomsnittet for regionen som er 88. 

4. Sykefravær 

Resultatet for sykefraværet 2016 ble 7,2 %, lokalt mål var 6,5 %. Til sammenligning var resultatet 7,4 

% totalt i HSØ. Oversikten under viser utviklingen gjennom året på overordnet nivå Sunnaas sykehus. 

Som det fremgår av oversikten var sykefraværet høyt ved inngangen av 2016 med en topp i februar 

før det går ned igjen gjennom vår og sommer holder seg stabilt til oktober. De tre siste månedene er 

sykefraværet stigende med en topp i desember med et resultat på 8,4 %. Sykefraværet har dessverre 

holdt seg høyt videre inn i 2017. Høyt tall i juli forklares med færre mulige dagsverk grunnet 

sommerferieavvikling. Det høye tallet i desember kan også delvis forklares med færre mulige 

dagsverk grunnet høyt uttak av ferie i forbindelse med julen.  

 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Pr. måned 2016 langtid 5,7 6,2 5,0 4,8 4,6 4,4 6,3 4,9 4,9 5,6 5,2 5,6

Pr. måned 2016 korttid 2,3 2,4 1,7 2,0 1,3 1,9 1,6 1,9 1,4 1,9 2,2 2,8

Mål 2016 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Hiå 2016 8 8,3 7,7 7,5 7,2 7 7,1 7,1 7 7 7,1 7,2

HiÅ 2015 5,5 6 6,1 5,8 5,8 5,8 6 6,1 6,2 6,4 6,5 6,5

HSØ HiÅ 2016 7,6 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2
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Oversikten under viser sykefraværet fordelt på avdelinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan Feb
mar

s
april mai juni juli aug sept okt nov des

(21) Direktørens stab 12,5 8,8 6,4 5,8 5,3 5,9 6,9 7,4 7,5 7,8 8,2 8,3

(23) Servicesenter 9,5 7,9 8,1 8,2 8,5 8,6 8,2 7,8 8,1 8,3 8,5 8,8

(25) Samhandingsavdelingen 0,1 2,1 2,8 3 3,3 3,1 3,4 3,6 4,1 4,4 4,2 4,3

(26) Forskningsavdelingen
med TRS

3,8 4,7 4,1 4 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9

(27) Klinikk 8,7 9,3 8,8 8,5 8,1 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8
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5. Energiforbruk* 

 

 

6. Avfallsmengde* 

 

7. Vannforbruk*  

 

 

8. Klimaregnskap* Co2 

2016 var første året sykehusets nye biovarmeløsning var i helårs drift. Sykehusets tidligere prognose 

om redusert klimafotavtrykk på 38 % viste seg å treffe godt. Beregnet klimafotavtrykk for 2016 var 

1239 tonn, som er 37,3 % lavere enn 2014 fotavtrykket. Beregningen benytter en modifisert DiFI 

modell for klimaregnskap, med en forholdsvis streng vekting av strømforbruk. 
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Endring i klimafotavtrykket på Sunnaas sykehus fra 2014 – 2016. Forbedringen skyldes omlegging av 

termisk energiforsyning fra olje/el til bioenergi basert på lokalt produsert skogsflis. 

 

På tross av forventninger om reduserte energikostnader, opplevde sykehuset økninger som bidro til 

overskridelser i forhold til budsjett. En del av forklaringen ligger i manglende overvåking og styring av 

energiforbruket, for eksempel smelteanlegget på helikopterlandingsplassen. Sykehusets respons er 

intensivering av ressursbruk rettet mot energiovervåking og driftskontroll, samt beslutning om 

investering i kostnadsreduserende tiltak. Endringene vil ta tid å implementere, og forventes å gi en 

moderat sparing i 2017, og større sparing i årene fremover. 

*Miljøindikatorene energiforbruk, avfallsmengde, vannforbruk og klimaregnskap er foreløpig tall som 

rapporteres inn uten at det sammenlignes med andre HF eller satte resultatmål. Dette skal det jobbes 

videre med i 2017 slik at man kan ha konkrete målsetninger på dette området. 

9. Helse- og miljøskadelige kjemikalier 

Formålet med denne indikatoren er å redusere bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier. 

Indikatoren måler antall stoffer i bruk som er helse- og miljøskadelige iht. definerte kriteriegrupper i 

HSØ. Sunnaas sykehus har pr januar 2017 totalt 183 registrert stoffer i Eco-online og derav 18 stoffer 

definert som helse- og miljøskadelige. Arbeidet med å erstatte disse kjemikaliene skal følges opp i 

felleskap i HSØ forum for kjemikaliesikkerhet; Grønn kjemi samt av lokale superbrukere på Sunnaas. 

Det arbeides fremdeles med å opprette et fullstendig stoffkartotek på Sunnaas og registreringene 

kan derfor avvike noe fra det reelle antall kjemikalier.  

10. Antall HMS- avvik etter tilsyn 

Det er gjennomført ett eksternt tilsyn i 2016. Søndre Follo Brannvesen IKS har gjennomført 

branntilsyn i november og påpekte fem avvik.  
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11. HMS-handlingsplaner (Ny 2016) 

Indikatoren skal vise andel enheter som har aktive HMS-handlingsplaner siste år. Indikatoren gir et 

uttrykk for aktiviteten på HMS-området. HMS-handlingsplaner er en obligatorisk del av det 

systematiske HMS-arbeidet som beskrevet i Internkontrollforskriften. Med utgangspunkt i 

overordnede mål for inneværende år, avviksrapportering, medarbeiderundersøkelsen og 

vernerunden, utarbeider avdelingene/klinikkene intern handlingsplan med tilhørende tiltak. 

Tiltakene registreres i elektronisk handlingsplan.  Det er det enkelte foretak som definerer hvilke 

enheter som skal utarbeide årlige HMS-handlingsplaner og også hva som defineres som en aktiv 

handlingsplan. Under viser en oversikt over andel aktive HMS-handlingsplaner i 2016 sammenlignet 

med de andre helseforetakene i HSØ. 62 % har hatt aktive HMS-handlingsplaner på Sunnaas, noe 

som er under gjennomsnittet i HSØ. 

  

 

12. HMS-hendelser (utsettes til 2017) 

Ingen rapportering inn til RHF i 2016, men se side 17 for intern analyse av HMS-hendelser. 

13. Fraværsskadefrekvens (Ny 2016) 

Fraværsskade er personskade som følge av arbeidsforhold og som medfører minst en dags fravær ut 

over skadedagen. Sunnaas sykehus har kun 1 registrert fraværsskade i 2016. Tallet må ikke forveksles 

med antall personskader generelt (som er 13). 

14. Lukkerate for HMS-avvik (Ny 2016) 

Denne indikatoren har som formål å forbedre meldekultur. Den forteller om sykehuset i perioden har 

lukket mer eller mindre HMS-hendelser enn det er registrert. Er tallet høyere enn 1 så lukkes det mer 

enn det kommer inn, mens hvis tallet er lavere enn 1 så lukkes det mindre enn det kommer inn. 

Oversikten under viser lukkerraten sammenlignet med andre helseforetak i HSØ og gjennomsnittet i 

HSØ 2016. Oversikten viser at Sunnaas ligger noe under gjennomsnittet i HSØ.  
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Denne indikatoren er ny for 2016 og foretakene har foreløpig liten erfaring med å tolke og bruke 

resultatet. Det å lukke avvik er ikke et mål i seg selv, det er meldekultur og kvaliteten på 

avviksbehandlingen vi ønsker å forbedre. Det kan være avvik som krever omfattende prosesser for å 

kunne lukke og behandlingen vil derfor ta tid.  
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Aktiviteter i HMS-arbeidet 2016 
Virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin 

bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med 

systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.  

Sunnaas har i sin HMS-organisering, flere fora og utvalg som jobber med HMS-områder på tvers eller 

innen spesifikke fagområder. I dette kapitelet blir aktiviteten innen ulike fora samt oversikt over 

viktige verktøy og arbeidsprosesser innen HMS sammenfattet.  

Systematisk HMS-arbeid 
Systematisk HMS-arbeid er foretaksovergripende og foregår på tvers av de respektive fagområdene 

Helse/Arbeidsmiljø, Ytre miljø og Sikkerhet og Beredskap. 

AMU 

I 2016 har AMU hatt følgende medlemmer: 

Arbeidstakerrepresentanter Arbeidsgiverrepresentanter 

Aud Kristin Overen, Fagforbundet 
Raymond Murberg, NSF (tom 01.03.16) 
Linn Næsland, NSF(fom 14.04.16) 
Margaretha Parmann, HVO 

Einar Magnus Strand, Adm Dir 
Marianne Jørstad, HR-dir 
Kathi Sørvig, Klinikksjef 

Annveig Hella-Halvorsen (BHT) 
 

AMU har hatt 8 møter i 2016. Nytt sykehusbygg og kvalitet og pasientsikkerhetskultur som faste 

saker på agendaen. Det er behandlet saker vedrørende enkelthendelser, HMS-opplæring (HMS-kurs, 

obligatorisk HMS-opplæring HLR og Brann), sykefravær, IA-arbeid, bruk av BHT, AML-brudd, HMS-

rammeverk HSØ, omorganisering HMS-forum, AKAN, Årlig samling, Gjennomgang av varslingsrutine, 

nytt lederverktøy – GAT analyse, OU-prosess – stabsfunksjoner, akademikerstreiken, resertifisering 

ISO 14001miljøledelse, budsjett 2017, utviklingsplan Servicesenter 2016.  

IA-utvalget 

Det har vært gjennomført 2 møter i IA-utvalget i 2016. Tiltakene på handlingsplan er gjennomført 

med unntak av prosjekt om kartlegging av bruk av tilrettelegging, som utvalget har måttet utsette til 

2017. 

Vernetjenesten 

I 2016 har vernetjenesten bestått av 15 verneombud + et HVO 50 % frikjøp. Alle avdelinger/enheter 

hvor det skal være et verneombud er nå dekket opp. Ny inndeling av verneområder og antall 

verneombud ble bestemt mai 2016 hvor AMU stilte seg bak forslaget, med en evaluering om ett år. 

På SunHF er det forankret at alle enhetsledere med personalansvar skal ha et verneombud i sin 

enhet/avd. Dette går en nå delvis bort ifra som en prøveordning. 

 

Det inngås en avtale mellom verneombudet og de ledere som inngår i verneområdet. Ansvarlig leder 

for verneombudet er ansvarlig for å kalle inn til vernerunde i samarbeid med verneombudet. Øvrige 

ledere i verneområdet deltar i vernerunden ut fra det som gjelder eget ansvarsområde.   
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Verne/brannvernområdene = arealene den enkelte avdeling har ansvar for å følge opp. Denne 

organiseringen har ikke fungert optimalt- flere ledere har ikke gjennomført vernerunde 2 ganger i 

2016 slik det er bestemt, og ikke alle har laget en handlingsplan. Dette gjelder spesielt i de byggene 

der verneombudet må forholde seg til flere ledere. 

 

Alle verneombud har gjennomført HMS grunnkurs da Sun HF gjennomførte et HMS grunnkurs i 

mars/april 2016 med stort sett interne krefter. 

 

Vi har en aktiv og engasjert verneombudsgruppe, og har hatt bra møtedeltagelse. 

Vernetjenesten har i 2016 hatt 11 møter. Fast agenda hvert møte er:  

Runden- Status i hver enhet v/ det lokale verneombudet.  

Info v/ HVO. 

 

Følgende temaer har vært oppe:  

- Felles gjennomgang av årshjulet for ISO 14001 v/ miljøleder ang. verneombudenes rolle i 

miljøarbeidet  

- BHT – info v/ koordinator- hvordan kan vi bruke BHT. 

- Ny org. av vernetjenesten/brannområder/verneområder. HVO og eiendoms og sikkerhetssjef 

laget et forslag til ny sjekkliste for vernerunden hvor også sjekklisten for brannvernerunde er 

lagt inn. Verne/brannvernrunde (sjekkliste for indre og ytre miljø) skal gjennomføres 2 

ganger årlig ved alle enheter og på alle skift i klinikken ved SunHF – (CARF krav fra 2015) med 

en dokumentasjon/handlingsplan på at det er gjennomført vernerunder.   

- Brann/brannberedskap v/ eiendoms og sikkerhetssjef. 

- KISS kurset (kommunikasjon, innsikt, samhandling og stressmestring) v/ BHT koordinator  

- Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen (MU) i 2016, verneombudets rolle som 

pådriver for oppfølging etter MU v/  HR-rådgiver. 

- Antibiotikastyringsprogrammet v/hygienesykepleier. 

- Utearealer – info om pågående opparbeidelse og planer videre v/  Eiendoms og 

sikkerhetssjef og miljøleder.  

- Info om resertifisering ISO 14001. som ble gjennomført 31.10 og 01.11.16.etter ny revidert 

standard - ISO 14001. Her var 6 verneombud involvert med sin leder. Miljøleder 

gjennomførte i uke 43 fordypningskurs for ledere og vernetjenesten vedrørende 14001 

miljøledelse på SunHF.  

Ytre miljø er en del av helheten i HMS arbeidet og dermed en del av verneombudenes oppgaver. 

Verneombudet har her en påpasserrolle da det er leders ansvar at avd. har mål knyttet til ytre miljø i 

sin HMS handlingsplan. I og med ny organisering av vernetjenesten behandlet av AMU 05.05.16 og 

FTL 26.05.16 er det bestemt at de oppgaver som ligger til miljøarbeidsgruppen skal overtas av 

verneombudene.  

Medarbeiderundersøkelsen 

82 % svarte på medarbeiderundersøkelsen for 2016, en nedgang fra 2015 hvor svarprosenten var 86 

%. På overordnet nivå er det ingen signifikante endringer på temaene. Under vises en oversikt over 

overordnede resultat på temaene 2014-2016. 
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HMS-opplæring 

HMS grunnkurs ble gjennomført 10.-11. mars og 8. april. Det er første gang Sunnaas har arrangert et 

slikt kurs lokalt med stort sett interne krefter. HVO og HMS-rådgiver arrangerte kurset.  Alle 

kursdeltakere ble oppfordret om å gjennomføre HMS e- læringskurs og e-læringskurs ytre miljø på 

forhånd. Målgruppen var nye verneombud, verneombud som trenger oppdatering, ledere med 

personalansvar, HMS rådgivere og AMU medlemmer.17 personer deltok: 13 verneombud, 1 leder 

første kursdag, 1 HMS rådgiver, hygienesykepleier, 1 FTV siste kursdag.  

Temaer:  

- Ergonomi- Systematisk HMS arbeid 

- Psykososialt/fysisk arbeidsmiljø- konflikthåndtering 

- Kjemisk helsefare/stoffkartotek- inneklima 

- AML loven/ andre forskrifter og lover. 

- IA arbeid - IA avtalen. 

- Forbruk/ressurser/energi- forurensing- avfallshåndtering 

- TQM - avvikshåndtering 

- MBU-handlingsplaner 

- Brann/ beredskap/sikkerhet/skallsikring 

- AKAN 

- Vernetjenesten – organisering av den – vernerunder- risikovurderinger etc. 

- Smittevern/biologisk arbeidsmiljø 

Hjemmeoppgave:  

Gjennomføre en vernerunde- risikovurdere  – lage handlingsplan i en enhet/avd.  
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Kurset fikk fine tilbakemeldinger- nyttig og fint å ha et slikt kurs her på sykehuset hvor en da kunne ta 

opp lokale problemstillinger etc.  

Det er ønskelig å ha et HMS kurs/temadag årlig med evt. fordypning i ulike HMS temaer.  

Årlig samling 

Årlig samling 2016 for ledere, tillitsvalgte og verneombud ble gjennomført på Gjøvik 12. og 13. mai. 

Til sammen 60 personer hvorav 9 verneombud i tillegg til HVO deltok. I bredt sammensatte grupper 

løste deltakerne oppgaver og jobbet seg gjennom et tett program. Hovedtema var SunHF strategi 

2030. Ledere, tillitsvalgte og verneombud diskuterte mulige mål for fremtiden, men også 

konsekvensene de ulike målene vil føre med seg.  

Andre tema for gruppeoppgaver var medarbeiderskap og sykefravær. I diskusjonene ble det lagt vekt 

på de ulike rollene ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har og hvordan de sammen kan bidra til 

stadig å bedre arbeidsmiljøet. Både de tillitsvalgte og vernetjenesten ga deltakerne et innblikk i hva 

de jobber med og hvordan de gjør det i» Pecha kutcha stil». Det er en presentasjonsforms med 20 

powerpointfoiler hvor hver foil kun vises i 20 sekunder.  

 

Innovasjonsteamet skapte også begeistring og engasjement. Etter en statusoppdatering og et kort 

tegnekurs, utfordret enheten deltakerne til å tenke nytt om behandlingstjenester og 

arbeidsprosesser. Utstyrt med tusj, post -it lapper og gråpapir fikk gruppene prøvd nye teknikker å 

løse oppgaver på.  

Uttalelse fra HVO: «En av de bedre samlingene vi har hatt. Togturen bidro til at gruppen ble veldig 

samlet. Gruppearbeid på turen opp og ned oppleves positiv.»  

Bedriftshelsetjenesten 

Sunnaas Sykehus og Bedriftshelsetjenesten Sykehuset Telemark (BHT) inngikk for 2016 en avtale om 

levering av BHT- tjenester innenfor en årlig timeramme på 750 timer. Tidsforbruk totalt i 2016 har 

vært 556 timer. Det har altså vært et underforbruk av timer, noe BHT merket vår og sommer 2016. 

Da HR høsten 2016 gikk ut med anbefaling til lederne om å bruke BHT i større grad, fikk BHT flere 

henvendelser. I tillegg ønsket AMU at BHT skulle foreta en mer oppsøkende virksomhet mot lederne 

som ikke hadde vært i kontakt med BHT frem til da.  

Det er fortsatt BHT’s inntrykk at det arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet ved Sunnaas 

sykehus. BHT har deltatt med individrettet bistand, råd og veiledning, konkrete oppdrag, samt 

undervisning.  BHT har vært til stede kun ved ett dialogmøte i løpet av 2016, men har gitt en del 

veiledning til ledere pr telefon. BHT har også vært til stede i møter med ansatte og ledere der det har 

vært sammensatte problemstillinger. Selv om det i henhold til IA-avtalen ikke lenger er slik at BHT 

skal være med i dialogmøte1, anbefales det likevel å bringe inn en nøytral fagkompetanse som BHT i 

saker og dialogmøter der problemstillingene er mer sammensatte. Når det gjelder sykefravær ser 

BHT at det i enkelte saker ventes for lenge med å kople inn BHT og andre. BHT anbefaler at leder 

søker råd så tidlig som mulig.  

BHT har svært god erfaring med å delta i såkalte nærværsgrupper/prosjektgrupper i virksomheter når 

det gjelder å forebygge og følge opp sykefravær. En praktisk ramme for en slik gruppe vil være å 

arrangere månedlige møter der hver enkelt sykmeldt (legemeldt fravær eller hyppig egenmeldt 

fravær), møter til samtale med sin leder, IA-rådgiver fra NAV og BHT og eventuelt 
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prosjektkoordinator (eks fra HR). På denne måten kvalitetssikres oppfølging samtidig som 

kompetanse tilføres virksomheten, både på ledernivå og i forhold til ansattes medvirkningsplikt.  

Antall henvendelser til BHT har økt etter hvert som flere har blitt kjent med ny BHT. Fortsatt er det 

slik at noen ledere/enheter ikke har benyttet bistand fra BHT. Dette kan skyldes at disse enda ikke er 

godt nok kjent med tjenestetilbudet fra BHT, eller at de ikke har sett behov for bistand. 

HMS-hendelser 

Det er totalt 463 medarbeiderrelaterte HMS-hendelser registrert i 2016. 457 er registrert i klinikk. 

Bildet under viser utviklingen av HMS-hendelser registrert i avvikssystemet.  

 

Det er en betydelig økning i antall hendelser i 2015 og 2016. Oversikten under viser hvordan 

hendelsene er fordelt på avdelingene i klinikk. 
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Administrasjon 19 11 15 6
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Flest hendelser i 2016 er registrert på Avdeling for vurdering med 126 hendelser og Avdeling for 

ryggmargsskade med enhet for barn med 95 hendelser. 

Oversikten under viser hvordan hendelsene fordeler seg på kategorier i klinikken. 
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Diagrammet viser en tydelig økning i hendelser i kategori psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og 

kompetanse/opplæring.  Ser vi nærmere på hva som ligger innunder disse kategoriene ser oversikten 

slik ut 

Videre viser en oversikt fordelingen i underkategoriene Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og 

kompetanse/opplæring 

 

Diagrammet viser at en stor del av kategoriseringen i underkategorier havner i en «udefinert» 

gruppe. Det gjør at vi mister mye informasjon om innholdet i disse meldingene. Vi kan allikevel se ut 

fra diagrammet at mange hendelser er meldt i underkategori «prosedyre ikke fulgt» 

209 hendelser er registrert innen psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø i klinikken. Ser vi nærmere 

på disse er 54 registrert under kategori bemanning og 125 i kategori «udefinert», 74 av disse er 

meldt fra Avdeling for vurdering.  

En manuell analyse er gjort av 74 hendelser i kategorien «udefinert psykososialt/organisatorisk 

arbeidsmiljø» i avdeling for Vurdering for å undersøke hva som ligger i dem. Mange av hendelsene 

handler om organisatoriske forhold eksempelvis manglende vurdering fra en faggruppe til en pasient, 

eller personer som ikke har dukket opp på møter, beskjeder som ikke er blitt gitt eller pasienter som 

ikke er blitt tatt imot. 

Alle hendelser som meldes inn skal behandles lokalt. På overordnet nivå er HR i prosess med å endre 

rutinene for opplæring av nyansatte. Det er behov for at dette settes i system og at det er etablert et 

system som sikrer at nyansatte får obligatoriske opplæring iht nyansattprogrammet som skal 

gjennomføres i løpet av prøvetiden på 6 måneder. 

0

50

100

150

200

250

2016

2015

2014

2013



HMS-årsrapport 2016 

21 
 

Revisjoner 

Internrevisorer gjennomfører interne kvalitetsrevisjoner etter en fastsatt metode. Det utarbeides et 
årlig revisjonsprogram med gyldighet fra 1. mars til 1. mars neste år.  

Program for internrevisjon og risikovurdering er basert på analyse av følgende krav: 

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

 Virksomhetsstyring (økonomi, HR, m.m.) 

 Risikoområder i Ledelsens gjennomgåelse (LGG)  

 Tilbakemeldinger fra medarbeidere, pasienter og interessenter 

 Avvik og forbedringsområder meldt i det elektroniske forbedringssystemet 
(pasientrelaterte, medarbeiderrelaterte og driftsrelaterte hendelser) 

 

Oppfølging av funn dokumenteres i sykehusets forbedringssystem og rapportering gjennomføres i 

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial med følgende status pr.01.01.2017: 

Revisjonsområde Beskrivelse av 

revisjonsområde 

Klinikk/ 

Avdeling 

Antall 

avvik 

Lukke-

frist 

Ikke 

lukkede 

avvik 

Forventet 

effekt 

1/16 
Legemiddel-
håndtering 

Tilberedning av legemidler Klinikk 
Bygg H 

2 15.10. 

2016 

 Ett avvik 

lukket 

Ett avvik 

i prosess 

2/16 
Rutiner ved 
nyansettelser 

Kontroll av vitnemål, 
attester og referanser, samt 
bruk av generell  sjekkliste 
for nyansatte  (faste og 
vikariater). 

Klinikk 
Bygg D 

   I prosess 

3/16 
HMS 

Smittevern 
(rutiner for renhold og 
desinfeksjon av rom med 
kjent eller ikke kjent smitte, 
intern samhandling med 
ekstern leverandør ISS og 
klinikk) 

Service-
senteret – 
ISS 
og  
Klinikk- 
bygg H 

   I prosess 

4/16 
Intern pasient-
tilfredshets-
undersøkelse 

Svarprosent på intern 
pasienttilfredshets-
undersøkelse 

Klinikk 
Avd. 
oppfølging 
Avd. 
hjerneslag 

1 15.10. 

2016 

 Avvik 

lukket 

5/16 
Pasient-
behandling 

Utskrivningsklare 
pasienters plan for 
deltakelse i samfunn og 
arbeidsliv 

Klinikk -  
Bygg I 

   I prosess 

6/16 
Diagnose-koding 

Diagnosekoding av innlagte 
pasienter 

Klinikk -  
legeenhet 

   I prosess 
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Utdrag fra Ledelsens gjennomgåelse 

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) er et verktøy for sikre god risikostyring av virksomhetsstyring, intern 

kontroll og kontinuerlig forbedring. Sunnaas sykehus HF rullerende langtidsplan og årlige mål og 

Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF danner sammen med Forskrift om internkontroll i 

helse- og omsorgstjenesten, grunnlaget for mal for ledelsens gjennomgåelse og identifisering av 

risikoområder.   

Sunnaas sykehus HF er fra 2014 miljøsertifisert etter ISO 14001.  ISO setter krav til at den øverste 

ledelsen en gang i året gjennomfører Ledelsens gjennomgåelse av miljøfaktorer som påvirker det ytre 

miljø.  Resultatet av LGG skal omfatte alle beslutninger og tiltak som angår mulige endringer av 

miljøpolitikk, miljømål, -delmål og andre elementer av miljøstyringssystemet i henhold til 

forpliktelsen til kontinuerlig forbedring.  

Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres aggregert på to nivåer i organisasjonen: 

Virksomhetsomfattende og i klinikk/avdeling. I gjennomgåelsen rettes fokus mot risikovurdering av 

områder og forbedringstiltak som må iverksettes for å nå vedtatte mål og områder som sykehuset er 

forpliktet til.  

LGG på virksomhetsomfattende område for Sunnaas sykehus 3. tertial 2016 viser følgende 

risikoområder: 

Lav risiko; grønn 
sannsynlighet og konsekvens 

Moderat risiko; gul 
sannsynlighet og konsekvens 

Høy risiko; rød sannsynlighet 
og konsekvens 
 

 Økonomisk 
handlingsrom – uendret 
risiko  

 Sykehusinfeksjoner – 
uendret risiko 

 Ventetider og fristbrudd 
– uendret risiko  

 

 Ekstern finansiering 
forskning – ny risiko 

 Samstemming 
legemiddellister – ny 
risiko 

 Leveranse fra 
Sykehuspartner – 
uendret risiko  

 Epikrisetid – uendret 
risiko 

 Økte kostnader til drift 
av bygg – ny risiko 

 Forbedringsplan etter 
CARF-akkreditering 2015 
– ny risiko 

 Involvering og 
oppfølging av 
medarbeiderundersøkels
en – uendret risiko  

 Timeavtale samme med 
bekreftelse på mottatt 
henvisning – økt risiko 

 Sykefravær – uendret 
risiko 

 Brannvernopplæring og 

 Månedsverk – økt risiko 

 Bygg D og K fremstår 
ikke som fremtidsrettet 
for klinisk virksomhet – 
uendret risiko 
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beredskapsøvelser – 
uendret risiko 

 Antall åpne dokumenter 
i DIPS – uendret risiko  

 

 

Medarbeidersamtaler 

80 % av medarbeiderne som svarte på medarbeiderundersøkelsen svarte at de har gjennomført 

medarbeidersamtale med sin leder i løpet av de siste 12 måneder. Gjennomførte 

medarbeidersamtaler skal dokumenteres i personalmapper. Det er gjennomført stikkprøver i 2016 i 

forbindelse med internrevisjon og ingen dokumentasjon var da funnet på 10 tilfeldig utplukkede 

personalmapper til ansatte i en avdeling.  

Helse/Arbeidsmiljø 

Helsekontroller 

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført 13 helsekontroller for ansatte i teknisk avdeling og natteam. 

Det er besluttet at helsekontroller fremover skal gjennomføres hvert 3.år for grupper som skal tilbys 

oppfølging av arbeidsgiver. Dette i samråd med bedriftslege og iht krav i lover/ forskrifter. 

Vaksinering 

Sunnaas sykehus har i 2016 utvidet sitt vaksinasjonstilbud for alle ansatte i sykehus. Dette for å øke 

vaksinasjonsdekningen. Det er gjennomført 2 ½ dag med tilbud om vaksinasjon fra 

bedriftshelsetjenesten.. Det er ca. 150 ansatte som har fått influensavaksine av Sunnaas sykehus HF. 

Sykefravær 

HR og BHT har bistått særlig ledere av enheter med høyt sykefravær. I bemanningsmøter gjennomgår 

avdelingens sykemeldte og hvilke tiltak som er iverksatt. HR kobler inn BHT ved behov for 

individrettede tiltak. 

Det har vært jobbet med tema tilrettelegging da dette er noe som kan oppleves som utfordrende. 

Det er kartlagt bruk av tilrettelegging og gradert sykemelding og praksis på dette i dag på 

avdelingene. Arbeidet med dette fortsetter i 2017 med fokusgrupper og en anbefaling om hvordan 

foretaket best kan organisere, bistå, organisere tilrettelegging.    

Personalskader 

13 saker har hendelsestype personalskade. 3 hendelser er kategorisert som skade på ansatt. 2 av 

disse har også hendelsestype «personalskade». 1 hendelse har hendelsestype «andre hendelser» og 

er ikke registrert på type skade. 

Totalt har vi 14 personalskadehendelser. 2 av hendelsene førte til fravær med egenmelding, 2 av 

hendelsene krevde legebehandling 

2 av hendelsene er kategorisert som alvorlig. Den ene var vold fra pasient og den andre var en 

stikkskade. Ingen av disse hendelsene var registrert som alvorlige av melder selv i internt 

skademeldingsskjema, men som «ikke betydelig skader» og førte ikke til fravær. 
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7 av skadene er kategorisert under «stikk/kutt». 5 av disse er stikk på brukt sprøytespiss, ofte i 

forbindelse med håndtering av sprøyten etter bruk – at man skal sette på igjen sprøytehetten, eller 

at man kommer borti sprøytespiss som stikker opp av avfallsboks. 

Det har de siste årene vært jobbet med rutinene for oppfølging av stikkskader for ar dette skal være 

tydelig. Det kan ha ført til at flere melder avvik under denne kategorien.  

Ansatte med stikk/kuttskader skal følges opp i henhold til rutine «Stikk og kuttskader, øyeblikkelig 

hjelp og oppfølging» 

Smittevern 

Rapport fra Hygieneutvalg  

Møteaktivitet og sentrale saker behandlet: 
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• Gjennomgang av hygienekontaktens oppgaver: 

o Holde seg oppdatert/ være ressursperson i smittevern/henvise til hvor i e-håndboken 

ansatte finner smittevernprosedyrer 

o Iverksette smitteverntiltak når det oppdages smitte på avdelingen, informere 

smittevernpersonell om påvist smitte/bærerskap av multiresistente bakterier hos 

pasienter/ansatte  

• Runden med aktuelle smittevernutfordringer fra avdelingene og smittevernnyheter regionalt 

eller nasjonalt, som alle kan ta lærdom av 

• Prevalensresultat over helsetjenesteassosierte infeksjoner og AB-bruk samt smittestatus på 

sykehuset er fast på alle hygieneutvalg 

• Gjennomgang av «Sjekkliste for tiltak ved uventet funn av multiresistente bakterier eller 

andre uønskede smittestoff hos inneliggende, utskrevne eller polikliniske pasienter 

• Hvem gjør hva på skyllerom? Hvor ofte sjekkes maskiner på skyllerom (mars 2016) - ny 

prosedyre for desinfeksjonsrom (omtales som skyllerom) -innredning og bruk ble skrevet  

• Forberede Verdens håndhygienedag som skal markeres med 2 stands i sykehuset (april 2016) 

• 9. mai: markering av Verdens håndhygienedag med stands sammen med ekstern leverandør 

• Utarbeidelse av ny funksjonsbeskrivelse for hygienekontakt i e-håndbok 

• Presentasjon av antibiotikastyringsprogram og antibiotikateamet på allmøtet august 2016 

• Hygieneutvalg i høstsemesteret var viet kompetanseheving i smittevern med framlegg fra 

hygienekontakter og diskusjon om smittevern med resten av utvalget  

• 18. november: markering av Europeisk antibiotikadag med stand, presentasjon av 

antibiotikavettreglene og undervisning i auditoriet med inviterte leverandører (kun 

hygienesykepleier og smittevernlege fra Hygieneutvalget deltok) 

• Aktiv markedsføring om influensavaksinering for ansatte, god utvikling: 145 ansatte er 

vaksinert, men arbeidet for å oppnå flokkimmunitet må fortsette 

Gjennomført opplæring av ansatte: Hygienesykepleier har smitteverngjennomgang for nyansatte og 

høyskolestudenter. I tillegg har smittevernlege og hygienesykepleier vært i dialog med/holdt 

undervisning i avdeling når det har oppstått uventet funn av smittestoff. Det har vært gjennomført 

hygienebefaring i kantinene for å øke kunnskap om smittevern til ISS etter oppfordring fra 

Hygieneutvalget. Ansatte med annen arbeidsgiver enn Sunnaas sykehus HF har fått tilbud om og 

mottatt undervisning i smittevern: ISS-renholdere, OCH ortopediingeniører og lærere/logopeder fra 

Fylkeskommunen som har store deler av sitt arbeid i sykehuset, men som ikke automatisk får 

smitteverngjennomgang som andre nyansatte. 

Annen aktivitet: Hygienesykepleier leder det nyopprettede antibiotikateamet med mål å redusere 

forskrivning av de 5 mest bredspektrede antibiotika med 30 % fra 2012-2020. Det har vært 

gjennomført ukesregistrering x 2 i alle avdelingene i 2016 hvor hver enkelt infeksjon med tilhørende 

riktig bruk av AB i følge Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. Ved avvik, 

kontaktes den enkelte forskriver  og begrunnelse for valg av antibiotika gjennomgås. Forekomst av 

antibiotikaresistente bakterier registreres kontinuerlig og publiseres x 4 per år i forbindelse med 

prevalensregistreringene over helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk. 2 

sykepleierstudenter i folkehelsepraksis hos hygienesykepleier/ klinikk har sett på sikkerhetskulturen i 

sykehuset utfra en observasjonsstudie i påkledning og bruk av håndsmykker. 50 % avvik i klinikk eller 

pasientnære områder. Denne er presentert for kvalitetsnettverket des 2016. Screening av ansatte 

ved uventet funn av MRSA hos ansatt/pasient.    
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Spesielle utfordringer: Manglende oppmøte på hygieneutvalg/høstens kompetanseheving for 

hygienekontakter. Hygienekontakter svarer i liten grad på høringer av regional eller lokal karakter. 

Pga. manglende respons på høringsuttalelser o.l. blir ikke hygieneutvalget brukt som mandatet tilsier.  

Hygienekontakter deltar i liten grad i smittevernmarkeringene i sykehuset, som gjennomføres i mai 

og november. Hygienekontakter gjennomfører ikke internkontroller i smittevern i sin avdeling som 

har vært tema tidligere år. Håndsmykkebruk og mangelfull påkledning i avdeling blir i liten grad tatt 

tak i. Helsetjenesteassosierte infeksjoner/særlig urinveisinfeksjoner blir ikke registrert i 

forbedringssystemet. Fag - og systemansvarlig sykepleier har ikke deltatt på høstens møter. 

Hygienesykepleier opplever at mye av det som utføres innen smitteverndokumentasjon på sykehuset 

utføres av hygienesykepleier. Smittevernlege har avsatt 20 % stilling til smittevern, men pga. annet 

arbeid blir stillingsandelen i mindre grad brukt til smittevern. 

  



HMS-årsrapport 2016 

27 
 

Ytre miljø 
I oktober 2016 ble det gjennomført en resertifiseringsrevisjon av systemet for miljøledelse, denne 

gang etter den reviderte utgaven av standarden, ISO 14001:2015. Revisjonen viet spesiell fokus på 

innhold i den nye standard knyttet til interesseanalyse, lederskap, risikostyring og endringsledelse. 

Revisjonen avdekket et avvik knyttet til kjemikaliehåndtering. Avviket ble lukket kort tid etter 

revisjonen. 

Sykehusets mål med forvaltning og utvikling av naturverdier i utearealene ble arbeidet med innenfor 
begrensede budsjettrammer, hovedsakelig i «kirsebærdalen» mellom den nye fløyen, bygg I, og 
byggene B og G. Sykehusets fokus på slike verdier har vært unik sammenlignet med andres 
tilnærminger til miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten, og passer godt inn i forhold til nye perspektiver 
i ISO 14001:2015. Arbeid rettet mot eventuell etablering av grønne tak på bygg G har kommet videre 
i 2016 med god ledelsesforankring. Det satses på bruk av studentarbeid for å holde kostnader ned. 
Sykehuset har i tillegg vært aktiv i den internasjonale konferansen CleanMed, med et innlegg om 
verdien av naturelementer og naturforvaltning på sykehus. 
 
Sykehusets andre miljømål for 2016:  

1) Redusert klimagassutslipp og miljøbelastning fra transport. Moderat økning i flytransport, 
tjenestekjøring og pasient- og driftsrelatert transport. Sykehuset har, i samarbeid med 
Nesodden kommune, gjennomført en reisevaneundersøkelse blant egne ansatte. 
Undersøkelsen vil gi økt forståelse om transportmønsteret, og vil bidra til bedre beslutninger 
om forbedringstiltak. 
  

2) Redusert klimagassutslipp og miljøbelastning fra bygninger og energibruk. Vesentlig 
forbedring, som nevnt ovenfor. Det er fortsatt vesentlig potensial for energisparing på 
sykehuset, som er avhengig av kapasitet og økonomiske investeringer. Det siktes på tiltak 
som forventes å gi både økonomiske og miljømessige gevinster. 

 
3) Redusert klimagassutslipp, miljøbelastning og ressursbruk fra forbruk og avfall. Sykehusets 

forbruksmønster er ikke vesentlig endret, men det stilles konsekvente miljøkrav ifm. 
anskaffelser. Leverandør av renovasjonstjenester ble byttet tidlig i 2016, og rapporterer om 
underrapportering av mengder hos tidligere leverandør. På papir ser vi en økning, men det 
har ikke blitt innført vesentlige endringer i avfallspraksisen, og reelle mengder anslås å være 
omtrent uendret. Kildesortering er bra, men kunne bli bedre med økt innsats. Papirforbruk 
har økt kraftig, ca. 32 % fra 2015. 

4) Forbedret forvaltning og bruk av naturomgivelser. Se omtale ovenfor. 

5) Forbedret holdninger og medarbeiderskap om miljøarbeidet på Sunnaas sykehus HF 
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Revisjon 

Program for miljørevisjoner mars 2016 – mars 2017 

Revisjons-
område 

Beskrivelse 
av  
Revisjons-
område 

Begrunnelse for valg 
av tema 

Revisjons-
team  

Klinikk/ 
Avdeling 

Tidspukt Evalue-
ring 
 

7/16 
Miljø-
styring 

ISO 14001 – 
iverksetting 
og drift, og 
kontroll 

14001 krav: hele 
miljøstyringssystemet 
revideres i løpet av 3-
års periode 
 

Leder: Brit 

Øverland 

Kristine 

Sørland 

Gøril Otterlei 

Fagrevisor 

David V. 

Brasfield 

 

Service-
senter 
v/Service & 
teknikk + 
klinikk 

Juni 2016 
 
Gjennom-
ført 10. 
juni 2016 

O avvik 
4 anm. 

8/16 
Miljø-
styring 

Energi og 
miljø i bygg 
og rehabili-
tering 

Vesentlig miljøaspekt Leder: David 

V. Brasfield 

Margaretha 

Parmann 

Service-
senter 
v/Eiendoms-
sjef + 
Service 
&teknikk 

Sept. 
2016 
 
Gjennom-
ført 
23.jan. 
2017 

1 avvik 
8 anm. 
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Sikkerhet 
Det er utarbeidet en sikkerhetsorganisasjon i Sunnaas sykehus HF som er godkjent av Sunnaas 

sykehus HFs ledergruppe. Nødvendig personell som har en funksjon i sikkerhetsorganisasjonen vil bli 

sikkerhetsklarert og vil kunne få tilgang til skjermingsverdig informasjon. 

Beredskapsplanen er revidert i 2016 med blant annet nødvendige endringer på bakgrunn av revidert 

og godkjent regional beredskapsplan samt oppfølgingsarbeidet i sykehuset etter øvelse med ytre 

etater i 2015. Beredskapsutvalget har jobbet med overordnet plan og rutiner for beredskapsøvelser i 

2016, plandokumentet skal besluttes innen 1.tertial 2017. 

Det er gjennomført obligatorisk opplæring i brann og hjerte- lungeredning i 2016 for alle ansatte 

etter nytt opplegg som var en videreføring av den første gjennomføring i 2015 i samarbeid med Follo 

Brannvesen IKS. Fokus på en av øvelsene var hvordan man på en trygg måte skal håndtere søk etter 

person og et branntilløp i et lukket område, hvor det er fare for at rommet kan bli fylt med røyk. Som 

en utfordring og liten motivator mellom øvelsene, har vi i 2016 lagt opp til noen oppgaver vi har valgt 

å kalle Sunnaas Quiz ’n. Målsettingen for 2016 er at alle ansatte, skal være i stand til å kunne 

håndtere en større uønsket hendelse på en rasjonell og sikker måte. 

Beredskapsutvalget 

Følgende saker er behandlet i beredskapsutvalget i 2016: 

 Forbedringsmeldinger beredskapssaker i TQM (fast sak) 

 Beredskapsappen 

 Carf – oppfølgingspunkt QIP 

 Årlig revisjon beredskapsplanen 

 Obligatorisk opplæring brann og basal HLR – evaluering av opplegg 2015 

 Beredskapskonferansen HSØ 

 Årsrapport 2015 Ressursteam HLR 

 Årsrapport Psykososialt team  

 Obligatorisk opplæring brann og basal HLR 2016 

 ROS-analyse bygg D 

 Regionalt sikkerhets og beredskapslager 

 Sikkerhetsloven – ny sikkerhetsorganisasjon 

 Skallsikring/adgangskontroll stengt dør bygg H – informasjon om tiltak 

 Påmelding til CBRNe-seminar 

 Regional beredskapsaktivitet 

 Revidert nasjonalt planverk beredskap, orientering 

 Nye medlemmer psykososialt team 

 


