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Forord 
HMS-årsrapport 2018 er et dokument som beskriver mål og resultatoppnåelse, samt aktiviteter innen 

helse, miljø – og sikkerhet (HMS)-området i 2018. 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 spredd via lederlinjen og via 

tillitsvalgtapparatet. 

Ansvarlig for rapporten er HR-direktør Marianne Jørstad og HR/HMS-rådgiver Anne Grethe 

Brandtzæg. 

Øvrige bidragsytere til rapporten er:  

Hovedverneombud Margaretha Parmann 

Bedriftshelsetjenesten Sykehuset Telemark HF 

Kvalitetssjef Gøril Otterlei 

Hygienesykepleier Birgithe Teige 

Miljøleder David Brasfield 

Avdelingsleder Enhet for eiendom og internservice 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 dokumentstyringssystemet Heliks. 

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

kategorisert i henhold til rammeverk for HMS i Helse Sør-Øst (HSØ).  

Ansvarsområde Helse  
  HR-direktør 

Ansvarsområde Miljø 
Avdelingsleder Enhet for 

eiendom og intern service 

Ansvarsområde 
Sikkerhet 

Avdelingsleder Enhet for 
eiendom og intern service 

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 

 Arbeidstid/arbeidstidsordnin
ger 

 Utviklingsmuligheter 

 Opplæring 
 
 

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/ 

naturressurser 

 Papir 

 Strøm 

 Vann 
 

Avfallshåndtering 
 Kildesortering 

 Håndtering 

 Lagring 

 Avfallstransport 
 

Miljøledelse 
 

Innkjøp/nyanskaffelser 

Ansvarsområder sikkerhet:  
 

Utstyr og bygning  
 IKT/telefoni/Radio/alarm 

 Tekniske anlegg/installasjon 

 Heis 

 Signalanlegg 

 Medisinsk utstyr 

 Elektromedisinsk utstyr 
 

Kjøretøy  
 

Brannvern 
 Rømningsveier 

 Brann og branntilløp 

 Branntekniske anlegg 

 Tegninger/rømningsplaner 
 

Beredskap 
 

Sikkerhet 
 Informasjonssikkerhet 

 Skallsikring 

 Tyveri/ran 

 Hærverk  

 Vold og trusler utenfra 
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Kjemisk arbeidsmiljø: 
 Kjemikalier 

 Støv, røyk, gass, damp 
 

Biologisk arbeidsmiljø: 
 Bakterier, virus 

 Smittevern 

 
 

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

Systemansvarlige er tildelt det overordnede ansvar for sitt område. Linjeleder har 

gjennomføringsansvar for HMS i sin avdeling/enhet. 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 HF sine foretaksovergripende mål. Helse Sør-Øst sine 

satsningsområder innenfor HMS og Carf’s 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 BHT 
og Vernetjenesten 

 Verneombudene informerer og involverer 
medarbeidere lokalt på personalmøter og 
via e-post om aktuelle saker 
 

Ansvarlig 
HMS-
rådgiver, 
HVO 

Frist 
31.12.18 
 
31.12.18 

Status 
HMS-dag avholdt 
06.12. 
Gjennomført. 

Mål: HMS-området samordnes i henhold til ”Felles rammeverk for HMS-styring HSØ” og integreres 
med kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i henhold til Regional strategi for kvalitet, 
pasientsikkerhet og HMS 2018-2020 
 

Tiltak 

 Videreutvikle felles årsrapportmal for HMS 
og kvalitet 

 Vurdere hvordan integrere kvalitet og 
HMS – i henhold til Regional strategi for 
kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 

 Videreutvikle felles samsvarsvurdering 
med området for ytre miljø 

 

Ansvarlig 
Gøril, Siri 
 
HMS-forum 
 
 
Siri/David 

Frist 
31.12.18 
 
31.12.18 
 
 
31.12.18 

Status 
Felles årsrapport 
for kritiske 
hendelser. 
Integrering av 
kvalitet og HMS 
fortsetter i 2019.  
Samsvarsvurdering 
videreutviklet.  

Mål: Forbedre meldekultur på vold og trusselhendelser 
 

Tiltak 

 Alle avdelinger/enheter gjennomfører 
risikovurdering på vold og trusler i 
henhold til Forskrift om utførelse av 
arbeid, kapittel 23A 

 HMS-dag med felles opplæring om vold og 
trusler 
 

Ansvarlig 
Linjeledere 
 
 
 
HR 
 

Frist 
31.12.18 
 
 
 
31.12.18 
 

Status 
Risikovurdering i 
aktuelle 
avdelinger/ 
enheter pågår.  
Gjennomført. 

Mål: Alle organisatoriske enheter følger opp ForBedring med en handlingsplan som oppfyller 
kvalitetskriterier i henhold til gjeldende prosedyrer 
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Tiltak 
HR og enhet for kvalitet og pasientsikkerhet tilbyr bistand og lederstøtte for 
oppfølging av undersøkelsen og utforming av handlingsplan 

 
Gjennomført. 

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 
 

 Oppdatering av informasjon på Intranett samt håndboks dokumenter 

 Informasjon og kommunikasjon om AKAN arbeid (i samarbeid med kommunikasjonsenheten) 

 Dialog i enheter og avdelinger 
 

Sikkerhet og beredskap 
 

Mål: 

 Implementere Sunnaas 
sikkerhetsorganisasjon iht FTL vedtak 
sak 110/16 

 Iverksette og gjennomføre plan for 
planlagte og ikke annonserte 
beredskapsøvelser 2018 etter opplegg 
besluttet av BeU/FTL       

Ansvarlig 
Sikkerhets-
leder 
 
HR-direktør 

Frist 
31.12.18 

Status 
Gjennomført 
 
 
Gjennomført 

Mål: 

 Alle ansatte har gjennomført årlig 
obligatorisk opplæring i brann og HLR 
og informasjonssikkerhet 

Ansvarlig 
Linjeledere 

Frist 
31.12.18 

Status 
Måltall: 540 
ansatte 
Deltagere: 505 
ansatte 

Miljø 
 

Målområder: 

 Sunnaas sykehus reduserer klimagassutslipp og miljøbelastning fra transport 

 Sunnaas sykehus reduserer klimagassutslipp og miljøbelastning fra bygninger og energibruk 

 Sunnaas sykehus reduserer klimagassutslipp, miljøbelastning og ressursbruk fra forbruk og 
avfall 

 Sunnaas sykehus utvikler helbredende omgivelser og naturverdier 

 Sunnaas sykehus forbedrer styring, holdninger og medarbeiderskap om miljøarbeidet 
 

Se miljøhandlingsplan 

https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/6894
http://sunhfintranett/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=358&I=9769&mids=109a912
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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 ForBedring 

ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, HMS-kartlegging og 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres i alle 

helseforetak. ForBedring ble ved Sunnaas sykehus gjennomført 6. februar – 6. mars 2019 med en 

svarprosent på 91%. Det er samme svarprosent som i 2018. 

2. Andel medarbeidere involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

73 % svarer at de har vært involvert i oppfølgingen av forrige ForBedring.  

3. Arbeidsrelatert sykefravær  

I 2018 var det to ansatte som var registrert med arbeidsrelatert sykefravær. Begge disse tilfellene er 

fulgt opp etter prosedyre.  

4. Sykefravær 

Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2018 var på 6,3 %. Langtidssykefraværet utgjorde hoveddelen 

med 4,2 % i gjennomsnitt, mens korttidssykefraværet var på 2,1 % i gjennomsnitt.  

 

Definisjon av indikatoren: Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto.  

Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0- 16 dager. Langtidsfraværet viser fravær på over 16 

dager.  
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5. Energiforbruk 

 

 
 

6. Avfallsmengde 

 

7. Annet forbruk og vannforbruk 

 

8. Klimaregnskap* Co2 

I tidligere år har omlegging til bioenergi gitt en reduksjon av sykehusets klimafotavtrykk på til 

sammen 42 %. Klimafotavtrykket ble ytterligere redusert med 4 % i 2018 sammenlignet med 2017 

slik at den totale reduksjonen ift. basisåret 2013 er på 46 %. Sykehuset har fått innvilget en gunstig 

energisparelån fra HSØ på kr. 8,4 millioner, og igangsatt en rekke energisparetiltak som forventes å 

redusere klimafotavtrykket ytterligger til ca. 50 %. 
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*Miljøindikatorene energiforbruk, avfallsmengde, vannforbruk og klimaregnskap rapporteres inn ved 

bruk av et felles nettbasert skjema. Tallene normaliseres slik at HFene kan sammenlignes med 

hverandre. På sikt kan systemet føre til felles resultatmål, noe det jobbes videre med i 2018. 

 

Årsaken til at Sørlandet Sykehus HF har et lavere utslipp per ansatt en de øvrige sykehusene, kan 

forklares med at de kjøper opprinnelsessertifikater for strøm. Dette gir en lavere faktor i beregning 

av CO2-utslipp.  

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 i henhold til definerte 

kriteriegrupper i HSØ. Sunnaas sykehus har pr 26. mars 2019 totalt 316 registrert stoffer i Eco-online 

og derav 24 stoffer fordelt i kriteriegruppe 3 og 4. Det er ingen registrerte stoffer i kriteriegruppene 1 
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og 2. Dette er tilfredsstillende, men det bør fortsatt være fokus på å redusere stoffer i kriteriegruppe 

3 og 4.  

10. Antall HMS-avvik etter tilsyn  

Det er ikke gjennomført eksternt tilsyn i 2018 ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB). Det har vært gjennomført ett tilsyn ved Søndre Folle Brannvesen i 2018. Tilsynet avdekket to 

avvik på internkontrollkrav hjemlet i forskrift om brannforebygging. Disse følges opp i henhold til 

interne rutiner. 

11. HMS-handlingsplaner 

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 er beskrevet i Internkontrollforskriften. Med utgangspunkt i 

overordnede mål for inneværende år, avviksrapportering, medarbeiderundersøkelsen og 

vernerunden, utarbeider avdelingene/enhetene intern handlingsplan.  

Det er det enkelte foretak som definerer hvilke enheter som skal utarbeide årlige HMS-

handlingsplaner, og hva som defineres som en aktiv handlingsplan. Under vises en oversikt over 

andel aktive HMS-handlingsplaner i 2018 sammenlignet med de andre helseforetakene i HSØ. 100 % 

hadde aktive handlingsplaner på Sunnaas sykehus, noe som er en økning fra 83 % året før.  

  

 

12. HMS-hendelser* 

Indikatoren skal sikre at uønskede hendelser, HMS-avvik, ulykker og nesten uhell/tilløp blir 

rapportert og fulgt opp som et ledd i en kontinuerlig forbedringsprosess. Totalt antall HMS-hendelser 

sier noe om meldekultur og synliggjør variasjon i foretaksgruppen.  

Tallet viser antall registrerte HMS-hendelser delt på netto månedsverk i perioden. Tallet for Sunnaas 

sykehus er 40, noe som er over gjennomsnittet for HSØ. 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

HMS- handlingsplaner

Andel aktive HMS- handlingsplaner

Gjennomsnitt 2018
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13. Fraværsskadefrekvens 

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

over skadedagen. Sunnaas sykehus har 3 registrerte fraværsskader i 2018. Tallet må ikke forveksles 

med antall personskader generelt. Fraværskadefrekvens rapporteres som H1 verdi til HSØ. 

H1 verdi: 

Antall fraværsskader x 1 000 000  

       Antall arbeidstimer  

 

For Sunnas sykehus blir verdien 3,64. 
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14. Lukkerate for HMS-avvik  

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 2018. 

Sunnaas har en lukkerrate på 0,91 %. Det betyr av foretaket har lukket færre saker enn det er 

registrert i perioden. Dette er under gjennomsnittet for HSØ.  

 

Merk: Denne indikatoren er ny for 2016 og fremdeles under utvikling. Datauttak krever manuell 

opptelling av hendelser i TQM. Tallet for 2016 for Sunnaas er ikke riktig grunnet feil opptellingsmåte. 

15. Vold og trusler 

Arbeidstilsynet definerer vold- og trusler som: Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir 

fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en 

åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse og velvære. Trusler er verbale angrep eller 

handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person. Vold er enhver handling som har til 

hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det kan også defineres som vold når 

arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.  

Helse Sør-Øst har sammen med de tre andre regionene tilpasset definisjonen i helsesektoren ved å 

legge til «Det skal regnes som vold og trussel selv om voldsutøveren ikke er bevisst sine handlinger og 

kognitiv tilstand. Eksempler: slag, spark, biting, klyping, kloring og dytting.  

Formålet med denne indikatoren er å sikre at vold og trusler mot medarbeidere, blir rapportert og 

fult opp som et ledd i en kontinuerlig forbedringsprosess. Indikatoren viser:  
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1,00

2,00
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4,00

5,00

6,00

Lukkerate HMS- hendelser
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Gjennomsnitt 2018
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Antall registrert vold og trusler 
 Brutto månedsverk x 1000 
 
Ved Sunnaas sykehus er det registrert 6 hendelser under vold og trusler i TQM i 2018. Manuell 

opptelling av hendelser i TQM viser imidlertid at 9 hendelser kan plasseres i kategorien vold, trusler 

og utagerende adferd, jamfør delrapport om kritiske hendelser.   

 
Indikatoren skiller mellom vold og trusler i psykiatri og i somatikken. Tall for psykiatri er ikke tatt med 
i oversikten da det ikke er aktuelt for Sunnaas sykehus. 
 
 

 
 
 

  



  

15 
 

Aktiviteter i HMS-arbeidet 2018 
 

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 er å 

sikre at problemer og risikoområder oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er 

kvalitetssikring.  

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

tvers eller innen spesifikke fagområder. Her gir en oversikt over aktivitet i ulike fora samt viktige 

verktøy og arbeidsprosesser innen HMS.  

 

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

Helse/Arbeidsmiljø, Ytre miljø og Sikkerhet og Beredskap. Her følger en oversikt for 2018. 

 

AMU 

I 2018 har AMU hatt følgende medlemmer: 

Arbeidstakerrepresentanter Arbeidsgiverrepresentanter 

Aud Kristin Overen, Fagforbundet 

Linn Næsland, NSF 

Margaretha Parmann, HVO 

Einar Magnus Strand, Administrerende direktør 

Marianne Jørstad, HR-direktør 

Kathi Sørvig, Klinikksjef 

Annveig Hella-Halvorsen, BHT frem til 27.06.18, deretter Ingvild Bjørnelykke, BHT 

 

AMU har hatt 8 møter i 2018. Faste saker på agendaen har vært: 

 Utviklingsplan  

 Kvalitet og pasientsikkerhetskultur  

 Orienteringer fra HR, HVO, BHT 

 Sykefravær  

 AML brudd 

 Nytt fra vernetjenesten  

 Nytt fra BHT 

 

Følgende saker er behandlet i AMU: 

 Evaluering av verne- brannvernområder 

 Status HMS indikatorer 3 tertial 2017 

 AKAN presentasjon 
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 Ny organisering av vernetjenesten/verneområder. 

 Revitalisering av AMU 

 Årlig samling 2018 for ledere, tillitsvalgte og verneombud, samt oppsummering årlig samling  

 Forbedring 2018 

 Status SykkEL til jobben 

 HMS-mål og handlingsplan 2018 + Tertialstatus HMS-indikatorer 

 Forslag til HMS-årshjul  

 Obligatorisk opplæring  

 IA mål 2018  

 Status handlingsplaner etter ForBedring 

 Sommeravvikling 2018 

 Informasjon om møteplanlegging for råd/utvalg 

 Statusorienteringer fra intern service og eiendom 

 Utviklingsplan 2035 

 Harde gulv på slagavdelingen 

 Informasjon om befaring ved BHT ad kjemikaliehåndtering 

 Informasjon om befaring i Skoleavdelingen i underetasjen, bygg G på grunn av klage på 

periodevis lukt 

 Vurdering av inneklima ved avdelinger for TBI og hjerneslag 

 Informasjon om influensavaksinering 

 Status verne-brannvernrunde vår/høst 2018 

 

IA-utvalget  

Det er gjennomført to møter i IA-utvalget i 2018.  

Delmål 1 om å øke nærværet og at Sunnaas sykehus HF skal ha sykefravær på 6,5 % eller lavere er 

nådd. Sykefraværet endte på 6,3 %. Tiltakene for å redusere sykefraværet i IA- handlingsplan 

videreføres som en del av det kontinuerlige sykefraværsarbeidet.  

Delmål 2 om å inkludere personer mellom 18-30 år som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, har 

ikke vært aktuelt i 2018, da NAV ikke hadde aktuelle kandidater for hospitering.  

Delmål 3. Opprettholde avgangsalder på 66 år er nådd. Avgangsalderen i 2018 var 66 år. 

 

Vernetjenesten  

I 2018 har vernetjenesten bestått av 15 verneombud + HVO 50 % frikjøp. En av de 15 er vara HVO 

som ikke er frikjøpt. Alle avdelinger/enheter hvor det skal være et verneombud er nå dekket. 

Utskiftning av to verneombud i 2018 på Avdeling for vurdering og Avdeling for oppfølging. 

 

Ny inndeling av verneområder og antall verneombud ble bestemt mai 2016 hvor AMU stilte seg bak 

forslaget, med en evaluering om ett år. Dette gjaldt spesielt bygg G – og de byggene der 

verneombudet må forholde seg til flere ledere. Forslag om ny organisering og evaluering av 

ordningen var sak i AMU januar 2018. Ordningen fungerer tilfredsstillende nå. 
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Alle verneombud har gjennomført HMS grunnkurs. De to nye verneombudene får tilbud om HMS 

grunnkurs i 2019. I etterkant av HMS grunnkurs gir HVO informasjon på et halvdagsmøte om det som 

er relatert til Sunnaas sykehus. 

 

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

medlemsmøtene. Vernetjenesten har i 2018 hatt 11 møter. Fast agenda hvert møte er:  

 Runden- Status i hver enhet v/ det lokale verneombudet 

 Info v/ HVO. 

Følgende tema har vært tatt opp på medlemsmøter  

 Sykefravær- oversikt  

 IA mål - mål og handlingsplan – workshop/informasjon 

 Orientering om Sunnaas sykehus HF poliklinikk Oslo inkl. Treningspoliklinikken. 

 Sjekkliste for brann/vernerunde – revidering av den. 

 Info om Heliks- det nye dokumentasjonssystemet 

 Gjennomgang og fornyelse av miljøaspekter i miljøhandlingsplanen  

 Info om Forbedring overordnet og den videre oppfølgingen 

 Arbeidstidsordninger – Helseeffekter og forsvarlighetsvurdering 

 Info om arbeidstøy- garderober 

 Budsjett 2018 

 Informasjon om Induct - nytt system for å melde ideer 

 Info om «Energityven» – en energikampanje Grønn Byggallianse arrangerte på Sunnaas 

sykehus i oktober  

 Kort referat fra landssamling for forum for HVO i helseforetakene i Fredrikstad 5-7 juni 

 Forbedring – HMS og kvalitet og pasientsikkerhet- (den nye medarbeiderundersøkelsen) 

 Internkommunikasjonsprosjektet/spørreundersøkelsen- Informasjon om resultater.  

Annen aktivitet for vernetjenesten 

 Årlig samling ledere, tv og vo på Strømstad spa og resort 3-4 mai.  9 verneombud + HVO 

deltok der. Tema: kommunikasjon fra ulike vinkler. 

 HMS-dag 06.12. med tema 1) Vold og trusler – hvordan jobbe med dette i praksis i din 

avdeling/enhet? v/Henriette Kaasa, BHT, og 2)Miljøhandlingsplanen v/David Brasfield.  

 HVO + vara HVO deltok på kompetansekurs for vernetjenesten med frikjøp på Hamar 4-5. 

april. Tema: vitalisering av AMU.  

 HVO og vara HVO deltatt på 5 regionale samlinger i HSØ regi i 2018 + forum for HVO i 

helseforetakene i Fredrikstad 5-7. juni. 

 HVO – som medlem av AKAN informerte om AKAN på ulike møtearenaer på sykehuset. 

 Periodisk revisjon ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø 26. november. HVO + to 

verneombud deltok.  
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HMS-dag 06.12.19 

Målgruppen for HMS-dagen var utvidet ledergruppe, vernetjenesten og tillitsvalgte. HMS-forum 

besluttet å dele HMS-dagen i to halve dager der en halv dag arrangeres i løpet av høsten og en i løpet 

av våren. Tema den 6. desember var:  

 Vold og trusler – hvordan jobbe med dette i praksis i din avdeling/enhet? Workshop 

v/Henriette Kaasa, organisasjonspsykolog, BHT.  

 Miljøhandlingsplanen v/David Brasfield  

Det var 30 deltakere der halvparten var ledere fra utvidet ledergruppe, øvrige deltakere var fra 

vernetjenesten, tillitsvalgtapparatet og Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet.  

 

Det er et pågående arbeid med å gjennomføre risikovurdering i alle aktuelle enheter/avdelinger for å 

oppfylle krav i Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23A: Arbeid som kan medføre fare for å bli 

utsatt for vold og trussel om vold.  

 

Årlig samling 2018 

Samlingen ble gjennomført 3. og 4. mai i Strømstad. Årets tema og røde trå var kommunikasjon, 

belyst fra ulike vinkler. Programmet tok for seg hvordan EUs nye personverndirektiv (GDPR) påvirker 

oss, og hva slags kultur foretaket har når det gjelder å i vareta personvernet innenfor dagens 

gjeldende regelverk.  

Tillitsvalgte og verneombud satte den uformelle kommunikasjonen på agendaen; «hvordan ønsker vi 

å ha det hos oss?». De viste eksempler på god og dårlig kommunikasjon ansatte imellom, og hvordan 

arbeidshverdagen blir bedre for alle ved å behandle hverandre med respekt, hilse og vise god 

folkeskikk på jobb, både på epost og i møter med kollegaer. Neste tema var fra 

Internkommunikasjonsprosjektet som ble igangsatt etter Årlig samling 2017. Hovedfunnene fra 

rapporten ble presentert, og alle fikk øve på å formidle komplekse budskap både i diskusjon i grupper 

og foran kamera.  

Første tema dag 2 var ForBedring og kulturen for varsling/ varslingsrutine. Foreleser var Christer 

Mortensen, spesialrådgiver fra HSØ.  Deretter fulgte «elefanten i rommet» - hva er det en i foretaket 

ikke gjerne snakker høyt om, men som en ser som en utfordring? Gode diskusjoner i salen som 

oppvarming til siste tema ut; Utviklingsplanen og hvordan nå målene foretaket har satt seg. 

Paneldebatt rundt dette temaet.  

Årets program fikk gode tilbakemeldinger, og temaene opplevdes som aktuelle og nyttige. Viktig at 

ledere, tillitsvalgte og verneombud har en felles plattform for samarbeidet. ForBedring og 

varslingsrutiner skal det jobbes videre med gjennom året. SunHF utviklingsplan og hvordan en skal nå 

målene i den vil være hovedsak i foretaket høsten 2018. 

 

Bedriftshelsetjenesten 

Sunnaas Sykehus og Bedriftshelsetjenesten Sykehuset Telemark inngikk første gang en avtale fra og 

med 2015 om levering av BHT- tjenester. Avtalen har i perioden vært endret med hensyn til 

timeforbruk flere ganger, og har blitt forlenget og reforhandlet. Avtalt timeramme for 2018 var 750 

timer. Et merforbruk av timer i 2017 på 81 timer ble overført til forbruk av rammen for 2018. 
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Oversikt over bistand innenfor fagområder 

BHT gir bistand på individ-, gruppe- og virksomhetsnivå innenfor alle fagområdene.  

 

HMS- rådgivning  

Det er gitt råd og veiledninger pr. telefon og mail, både generelt og spesielt innenfor fagområdene. 

 

I tillegg har BHT  

 Bistått og undervist på HMS dag i temaet Vold og trusler 

 Bistått med risikovurderinger på området vold og trusler 

 Gjennomført stressmestringskurs 

 Gjennomført Kiss kurs 

 Bistått ledere etter arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring 

 Bistått i HMS dag med tema Akan  

 Bistått i møter med leder og ansatt i forhold til sykefraværsoppfølging 

 Gjort 1 funksjonsvurdering 

 Gjennomført influensavaksinering 

 Oppfølging smittevern og stikkskader 

 Bistått leder og ansatt i forhold til rus 

 Arbeidsplassvurderinger innenfor feltet ergonomi 

 Yrkeshygienisk bistand i form av befaringer/målinger/opplæring 

 Oppsøkende virksomhet/møter med ledere 

Yrkeshygiene 

Yrkeshygieniker har foretatt flere befaringer og målinger av inneklima, ventilasjon, fukt /mugg, lukt 

og temperatur problematikk i sykehuslokalene. Yrkeshygieniske rapporter med forslag til tiltak er 

sendt til ansvarlig leder, HMS-koordinator og hovedverneombud.  

Det er gjennomført oppdatering av veileder for risikovurdering av kjemikalier, og opplæring for 

superbrukere i Eco-online, elektroniske stoffkartotek for kjemikalier. Yrkeshygieniker har bistått når 

det har vært spørsmål om stoffkartoteket og substitusjon av kjemikalier. 

Yrkeshygieniker har deltatt på møter og befaringer som forberedelse til miljøsertifisering «Grønt 

sykehus», og bistått med rapportering av relevant informasjon og eksponeringsscenario. 

Yrkeshygieniker deltok under revisjonen og har bistått ved utredning ang. kjemikalier til Det norske 

Veritas. 

Ergonomi 

BHT har gitt ergonomisk bistand gjennom kartlegginger, rådgivning og arbeidsplassvurderinger.  

 

Arbeidsmedisin/ lovpålagte helsekontroller 

Det har vært gjennomført rådgivning og oppfølging innenfor arbeidshelse og konsultasjon med lege, 

men ingen helsekontroller i 2018. 

Tilbud om helsekontroller gis ifølge forskrift rutinemessig til arbeidstakere som gjennom sitt arbeid 

er spesielt eksponert for ioniserende stråling (røntgen-/gamma-stråler), cytostatika, biologiske 

faktorer, giftige stoffer/gasser, støy, har nattarbeid eller er tidligere asbest-eksponert.   
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Helsekontroller av nattarbeidere tilbys fast ansatte som jobber ¾ deler av arbeidstiden sin på natt, 

ned til 50 % stillingsstørrelse. Helsekontrollene følger en periodisk syklus på 3 år, og ble gjennomført i 

2016, og det er planlagt målrettede helsekontroller i 2019.  

 

Personalrettet smittevern 

 2016 2017 2018 

Influensavaksiner 133 260 439 

Hepatitt B-vaksine 2 6 2 

 

BHT har bistått med rådgivning innen smittevern i enkeltsaker og generell rådgivning innenfor 

forebygging og smittevernsprosedyrer. BHT har fulgt opp MRSA tester og stikkskader. 

BHT har bidratt i forberedelsene inn mot influensa vaksinering og har vaksinert over 6 dager i 2018, 

og langt flere ansatte har latt seg vaksinere enn tidligere år. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø 

BHT har bistått med individoppfølging, prosess støtte, lederstøtte og undervisning innenfor 

psykososialt arbeidsmiljø. BHT har bistått ledere og ansatte i forbindelse med utfordringer i 

arbeidsmiljøet, samt undervist og bistått på HMS dag i temaene Vold og Trusler og Akan. 

BHT har holdt et Stressmestringskurs og et KISS kurs.  

 

Rusforebyggende arbeid 

BHT har en rådgivende rolle i oppfølging av rus saker ved behov. BHT tilbyr undervisning i 

rusforebyggende arbeid. BHT har bistått i forhold til «lunsj møte», med tema Akan, hvor Akan 

utvalget hadde innlegg med Rus som tema. BHT har fulgt opp ansatt og leder i en rus sak. 

 

Sykefraværsarbeid 

BHT har gitt råd og bistått ledere og arbeidstakere i forbindelse med helseutfordringer i tilknytning til 

arbeid.  I tillegg er det gitt bistand og råd til ledere i forhold til sykefraværsarbeid på gruppenivå. Det 

er også gjennomført en funksjonsvurdering i 2018. 
 
 

Oppsummering og anbefalinger fra BHT 

Det arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet ved Sunnaas Sykehus. BHT har deltatt med 

individrettet bistand, råd, veiledning og undervisning. 

Det er fortsatt BHT sitt inntrykk at ledere og ansatte tar kontakt i forbindelse med 

sykefraværsoppfølging og i forhold til sammensatte problemstillinger. Flere ledere anbefales å ta 

kontakt ved behov for råd og veiledning, gjerne før problemstillingene blir for kompliserte. 

BHT har bistått i risikovurderinger og undervisning etter de nye bestemmelsene om Vold og trusler 

trådte i kraft i 2017. BHT kan fortsatt bistå i dette arbeidet. 

Tilbud om lovpålagte målrettede helsekontroller anbefales gjennomført av BHT hvert 3 år, og står for 

tur i 2019.  
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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.31.12.2018: 

Revisjons-

område 

Beskrivelse av 

revisjonsområde 

Klinikk/ 

Avdeling 

Antall 

avvik 

Lukke-

frist 

Ikke lukkede 

avvik i TQM 

Helse 

Forventet effekt 

1/18 
Pasient-
sikkerhet 

Istandgjøring og 
utdeling av 
legemidler 

Klinikk: 
Avd. SLA 
og 
Avd. RMS 

1 01.11.20
18 

SLA: 12374 
RMS: 
12375  

Kun skriftlig 
ordinering av 
legemidler 

2/18 
HMS 

Arbeidsantrekk –
prosess for bruk og 
håndtering av 
arbeidstøy 

(Enhet for 
eiendom og 
intern service) 
og 
Klinikk: 
Enhet for 
leger og 
sekretærer 

3 01.11.20
18 

12294 

12295 

12297 

 

Bedret 
hygiene 

3/18 
Miljøledelse 

Anskaffelser:  
Etterlevelse av lov-, 
forskrifts- og 
eierkrav til 
miljøhensyn ved 
anskaffelser 

Forskning   
og 
Enhet for 
eiendom og 
intern service  
 

Eiendom 
og intern 
service: 
3 

30.04.20
19 

Eiendom og 
intern 
service:  

12935 

12936 

12937 

 

4/18 
Pasient-
sikkerhet 
 
 

Diagnose-koding av 
innlagte pasienter - 
oppfølging av 
prosedyre for 
setting av 
hoveddiagnoser og 
bidiagnoser i 
elektronisk 
pasientjournal 

Klinikk:  
Enhet for 
leger og sekre-
tærer 

3 15.02.20
19 

12657 

12658 

12659 
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5/18 
Pasient-
sikkerhet 

Antall åpne 
dokumenter i 
elektronisk 
pasientjournal som 
er mer enn 14 
dager gamle 
 

Klinikk: 
Avd. PIA  
og 
Avd. TBI 

   Gjennomføres 
9.01.2019 

6/18 
Pasient-
sikkerhet 
 

Bruk av skjema for 
«Informasjon til 
pasient» 

Klinikk: 
Avd. SLA  
og 
Avd. MNB 

   Gjennomføres 
12.02.2019 

7/18 
HMS 

Vold og trusler 
rettet mot 
helsepersonell - 
oppfølging av skade 
på ansatt 
 

Klinikk: 
Avd. RMS  
og 
Avd. VRD 

   Planlagt 
gjennomført 
mars 2019 

 

 

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 2018 viser følgende 

risikoområder:  
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Lav risiko; grønn 
sannsynlighet og konsekvens 

Moderat risiko; gul 
sannsynlighet og konsekvens 

Høy risiko; rød sannsynlighet 
og konsekvens 
 

 Deltagelse i 
brannvernopplæring og 
beredskapsøvelser  

 Sykefravær 

 Økonomisk 
handlingsrom 

 Sykehusinfeksjoner 

 Timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottatt 
henvisning  

 Ventetider og fristbrudd 
 

 Ekstern finansiering av 
forskning 

 Leveranse fra 
Sykehuspartner 
inkludert STIM 
(Standardisering og IKT 
infrastruktur-
modernisering) 

 Samstemming av 
legemiddellister 

 Epikrisetid 

 GDPR  

 Datasikkerhet 

 Antall åpne dokument i 
EPJ som er mer enn 14 
dager gamle  

 Overforbruk månedsverk 

 Samarbeidsavtaler med 
helseforetak om 
program for Helse og 
arbeid i 2020 

 Tilgjengelighetsplan 
 

 Bygg D og K fremstår 
ikke som fremtidsrettet 
for klinisk virksomhet 

 Uklarheter om midler til 
aktivitetsvekst fra HSØ 
RHF 
 

 

 

Helse/Arbeidsmiljø 

Helsekontroller 

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

tilbys oppfølging av arbeidsgiver. Dette i samråd med bedriftslege og i henhold til krav i lover/ 

forskrifter. Neste helsekontroll gjennomføres i 2019. 

Vaksinering 

Sunnaas sykehus HF har hatt en høy mobilisering for å spre budskapet om formålet med vaksinasjon, 

og for å nå målsettingen om 75 % vaksinasjonsdekning. Det ble gjennomført 6 vaksinasjonsdager 

med bedriftshelsetjenesten. Det har vært en økning fra 150 vaksinerte i 2016 og 305 vaksinerte i 

2017, til 439 vaksinerte i 2018. Av disse er 392 ansatte på regulativlønn pr 1.11.2018. 

Vaksinasjonsdekningen for 2018 ble 73 %. Avdelingen med høyest vaksinasjonsdekning ble premiert. 

Sykefravær 

Det var gjennom hele 2017 et stort fokus på sykefravær i foretaket da Sunnaas lå høyt sammenlignet 

med de andre foretakene i HSØ. Tiltakene som ble gjennomført ga resultater og sykefraværet gikk 

ned høsten 2017, og har holdt seg på et lavere nivå gjennom hele 2018. Resultatet for 2018 ble 6,3 

%, noe som er under måltallet på 6,5 %.  
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HMS-hendelser og Personalskader 

Dette temaet er beskrevet i delrapport «Analyse av kritiske hendelser».  

Smittevern 

Rapport fra Hygieneutvalg 

År: 2018 
 

Sammensetning av utvalget: 

Arbeidsutvalg: 

Smittevernlege  

Hygienesykepleier  

Fag- og systemansvarlig sykepleier   

Øvrige medlemmer: 

Hygienekontakt ved hver avdeling - oppnevnt av avdelingsleder 

Bioingeniør ved Forskningsavdelingen 

Fysioterapeut med ansvar for Fysioterapisalen 

Ergoterapeut med ansvar for Ergoterapisalen 

Enhet for eiendom og service har valgt å avstå. 

 

Møteaktivitet og sentrale saker behandlet 

Hygieneutvalget avholder møte hver måned. 1 time fra kl. 14 - 15, tilpasset dag - og kveldsvakter. 

Møtene er varslet i Outlook for et halvt år av gangen. Agenda og referat utarbeides for hvert møte. 

Utenom dette har smittevernlege og hygienesykepleier et møte per uke samt kontakt ved behov. 

Sentralt er kompetanseheving i smittevern til hygienekontakter for videreformidling til sin avdeling: 

 Heliks-prosedyren « Smitteverntiltak ved uventet funn av smittestoff hos pasient eller 

ansatt» er gjennomgått. Informert om flere store utbrudd av antibiotikaresistente bakterier 

på sykehusene i HSØ 

 Vancomycinresistente enterokokker pga. flere utbrudd i nærliggende sykehus 

 Antibiotikateamets arbeid i sykehuset for klok antibiotikabruk 

 Verdens håndhygienedag: markering med tema 

 Klok antibiotikabruk inkluderer sykepleiere 

 Heliks-prosedyren « Isolasjon – generell informasjon», inkludert link til alfabetisk oversikt 

over smittestoff. Særlig fokus på 3 smittestoff som ikke ønskes etablert og spredd i 

sykehusmiljøet: Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia og Pseudomonas 

aeruginosa - kan være svært antibiotikaresistente.  

 Arbeidstøyinstruksen i Heliks er gjennomgått. 

 Forslag for å fremme godt smittevern i egen avdeling.  Har hygienekontakter innlegg på 

avdelingsmøtene med aktuell kompetanse i smittevern? 

 Informasjon ang. Pasientsikkerhetsprogrammet og tidlig oppdagelse av sepsis hvor flere fra 

sykehuset deltar. 

 Gjennomgang av ESBL-prosedyren etter endring - økt pasient - og ansattsikkerhet 

 Informasjon om satsing på influensavaksinering: 500 vaksiner til ansatte er bestilt 
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 Prevalensregistrering av infeksjoner og antibiotika er gjennomgått. Viser et øyeblikksbilde 

den dagen. 

 Oppfordring: alle infeksjoner som oppstår i sykehuset skal meldes i 

kvalitetsforbedringssystemet. 

 Hva gjøres når en kollega får påvist MRSA? Gjennomgang av aktuelle prosedyrer og 

retningslinjer i Heliks. 

Gjennomført opplæring av ansatte: 

 Alle nyansatte, studenter og sommervikarer tilbys smittevernundervisning. 

 Undervisning i smittevern tilbys avdelingene i tråd med Infeksjonskontrollprogrammet- liten 

respons.  

 Hver mandag har hygienesykepleier vært på avdelingsmøtet til TBI for 10 min. 

smitteverndialog.  

 I forbindelse med de 4 prevalensregistreringene formidles smittevern-nytt på legenes 

morgenmøte.  

 Ved forespørsel om smittevernundervisning fra klinikk, møter hygienesykepleier velvillig opp. 

Annen aktivitet: 

Prevalensregistrering av helsetjeneste assosierte infeksjoner og antibiotikabruk x 4 med påfølgende 

rapportering til ledelse, angjeldende og Folkehelseinstituttet. 

Stort fokus på klok antibiotikabruk ved registrering av AB på de 4 avd. med størst forbruk og 

gjennomgang av klok antibiotikabruk på legevisitt i forbindelse med dette.  

Årlig markeres Verdens håndhygienedag (5. mai) og Europeisk antibiotikadag (18. november) med 

aktiviteter ulike steder i sykehuset.  

Influensavaksinering: markedsføring og organisering av vaksinasjonsdagene ulike steder i sykehuset. 

73 % av de regulativlønnede, i tillegg til eksternt ansatte samt studenter ble vaksinert som følge av 

god markedsføring i sykehuset. 

Hygienebefaring i kantinene hvert halvår med påfølgende rapport med forbedringsforslag til berørte. 

Tilbyr velvillig veiledning til studenter: 5 studenter fra universitet/ høyskole har hospitert hos 

hygienesykepleier 5 dager i smittevern/folkehelse fordelt over 3 uker i 2 omganger i samarbeid med 

tilsvarende antall dager i klinikk. 

Deltakelse i kompetanseutvikling/Nettverksmøter: 

Hygienesykepleier deltar i regionalt smittevernsamarbeid og E-læringsnettverk, regionalt produktråd 

og nasjonalt samarbeid innen antibiotikastyring.   

Etter forespørsel fra HSØ holdt hygienesykepleier innlegg om basale smittevern til private aktører 

som tilbyr rehabilitering på avtale med HSØ – 80 privat ansatte møtte opp til forelesning og 

påfølgende dialog.  

Publisering av informasjonsmateriell (e-læring/brosjyrer m.m.): 

Film om automatisk desinfeksjon i samarbeid med DeconX og Tronrud Engineering er laget og 

publisert. Informasjon om 3 typer antibiotikaresistente bakterier er publisert på sunnaas.no. 
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Hygienesykepleier deltar i regionalt E-læringsnettverk: E-læringskurs om Norovirus med opptak av 

diktet Norovirus er under ferdigstillelse. 

Spesielle utfordringer: 

Hygienekontaktens engasjement i sykehusets smittevernarbeid og videreformidling til avdelingen er 

svært varierende og til tider fraværende. Under nyansattdager kommer det fram at hver avdeling har 

hygienekontakt er ukjent. Leder utnevner nyansatte som hygienekontakter. En nyansatt har for mye 

å lære i avdelingen til at vedkommende kan gjøre en god jobb som hygienekontakt. Deltagelse i 

månedlig hygieneutvalg og bidrag på årets 2 smittevernmarkeringer er svært varierende. 

Håndsmykker (armbåndsur og ringer) benyttes i pasientkontakt i klinikk, selv om instruks i Heliks sier 

at dette er til hinder for å kunne gjennomføre håndhygiene, vårt viktigste og enkleste 

smitteverntiltak!  Hvorfor godtas dette av ledere? 

Forbedringsområder: 

Svar fra avdelingene på tilbud om smittevernundervisning. Etterlevelse av basale smitteverntiltak 

blant sykehusets ansatte. Hygienekontakters oppmøte på hygieneutvalg, kompetansedeling til 

kolleger og deltagelse i smittevernmarkeringer i sykehuset.  

Sunnaas sykehus HF, den 28.1.2019 

Sign. leder for utvalget 

Birgithe Teige (elektronisk signert) 

 

Ytre miljø 
Sykehuset er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden for miljøledelse. En periodisk ekstern 

revisjon av miljøledelsen i november 2018 avdekket null avvik.  Sykehusets vesentligste miljøaspekter 

er bruk av energi, transport, og forbruk av varer og tjenester. En viktig ny miljøfokus i 2018 er utvidet 

satsing på helbredende omgivelser. Sykehuset tidligere hadde fokus på utendørsarealer og 

naturforekomster, og har nå utvidet fokuset til å inkludere innendørs arealer. Miljøgevinster 

forventes fordi forskningsstudier har dokumentert at helbredende omgivelser kan føre til 

effektivisering av medisinske utfall. Helbredende omgivelser bidrar i tillegg til et forbedret 

arbeidsmiljø.  

Sykehuset har i 2018 arbeidet godt med å plassere verdsetting av natur og helbredende omgivelser 

på dagsorden i helseregionen, og internasjonalt, bl.a. på Healthcare Without Harms CleanMed 

konferanse. Arbeidet forventes å ha innflytelse på Sunnaas 2021 prosjektet. 

Revisjon 

Miljørevisjoner mars 2018 – mars 2019: 

Revisjons- 
område 

Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Begrunnelse for valg av 
tema 

Revisjons- 
team  

Klinikk/ 
Avdeling 

Tids-

punkt 

Evaluering 

  

3/18 
Miljøledelse 

Anskaffelser:  
Etterlevelse av 
lov-, forskrifts- 

Anskaffelser er et av 
sykehusets mest 
vesentlige miljøaspekter. 

Revisjons-
leder:  
Margrethe 

Forskning   
og 
Enhet for 

Nov. 
2018 

3 avvik 
1 
anmerkn. 
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og eierkrav til 
miljøhensyn ved 
anskaffelser 
  

Miljøprofilen i forbruk av 
varer og tjenester. 
Kravdokument: 

 Lov om offentlige 
anskaffelser 

 Forskrift om offentlige 
anskaffelser 

 HSØs veileder om etisk 
innkjøp (herunder 
miljø) 

 Oppdrag og bestilling 
fra 2013 

  

Hoen 
Gro M. 
Holden 
David 
Brasfield - 
fagrevisor 

eiendom 
og intern 
service  
  

  
Lukkefrist 
30.04.19 

Ekstern 
revisjon 
Periodisk 
revisjon av 
ISO 14001 
miljøledelse 

Gjennomgang av 
sykehusets ISO 
14001 
miljøledelse, 
med 
fokusområde på 
matavfall og 
matsvinn 
  

Påkrevd i årene mellom 
sertifiseringsrevisjoner 
hvert 3. år 
  

Revisjons- 
leder:  
Gaute 
Botten, 
DNVGL 
Revisor:  
Wenche 
Elvestad 
DNVGL 

Klinikk:  
Enhet for 
eiendom- 
og intern 
service, 
Rygg-
margs-
skade 
barn og 
ungdom 

26. 
okt. 
2018 

0 avvik 
2 observa-
sjoner 
4 forbed-
ringsmulig
-heter 
  

 

 

Sikkerhet og beredskap 

  

Rapport fra beredskaps- og sikkerhetsutvalget (BSU) 

 Sammensetning av utvalget (fra mars 2018):  

 Administrerende direktør, leder   

 Eiendomssjef 

 Avdelingssjef eiendom og intern service, sekretær (ut 2018)    

 Klinikksjef 

 Fagdirektør  

 HR- direktør 

 Kommunikasjonsdirektør 

 Informasjonssikkerhetsleder 

BSU utgjør sykehusets beredskapsledelse (fra mars 2018).    

Utvalget har fire underutvalg: Beredskapsøvelser (nytt underutvalg fra mars 2018), ressursteam 

medisinske akuttøvelser, psykososialt team og sikkerhetsorganisasjon (nytt underutvalg fra mars 

2018). Underutvalgene rapporterer til BSU og leverer egne årsrapporter som behandles av BSU.   
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Sykehuset deltar i regionalt beredskapsutvalg (RBU) med fast representant fra BSU (2018: 

eiendomssjef).  Eiendomssjef har i 2018 i tillegg deltatt i regionalt opplegg opplæring i proaktiv 

ledelse og stabsmetodikk, samt forberedelser til Helseberedskapsøvelsen 2018 

Utvalget har gjennomført 6 møter og 1 heldagssamling med tema årlig evaluering av sykehusets 

beredskapsplan i 2018. Saker behandles på bakgrunn av oppsatt årsplan og innmeldte saker.      

Utvalget har behandlet bl a følgende saker: 

- Forbedringsmeldinger Beredskapssaker i TQM Helse (fast sak hvert tertial) 

- Regional beredskapsaktivitet, RBU mv (fast sak alle møter) 

- Årlig revidering av SunHF Beredskapsplan  

- Årsrapport 2017 fra underutvalgene 

- Ny organisering av BSU med underutvalg, sammensetning og mandat 

- Overordnet plan for planlagte og uanmeldte beredskapsøvelser rullert for 2018 – 2021 med 

datoer 2018 

- Obligatorisk opplæring brann + HLR, evaluering av opplæringen i 2017 og nytt opplegg 2018 

- Plan for beredskapsøvelser i klinikk; evakuering av pasienter alle bygg og alle skift 

- Hvordan pasienter skal forholde seg ved brann og andre akuttsituasjoner, 

informasjonsbrosjyre 

- Tiltakskort for beredskapsledelsen, vakthavende lege, overlege bakvakt, ansvarshavende 

sykepleier og teknisk vakt  

- Opplæringsplan/rutinemessig øvelse på tiltakskort beredskapsledelsen og andre  

- Basisopplæring av beredskapsledelsen i bruk av HelseCIM 

- Evaluering hendelse i klinikk: Pasient forsvunnet 

- Evaluering sikkerhet, sikkerhet og beredskapsutvalg (BSU) med underutvalg, rapport fra 

spørreundersøkelse   

- Evaluering beredskapsøvelsen 13.12.17 fra øvingsledelsen med handlingsplan for 

forbedringer og tiltak   

- Øvelser/opplæring i proaktiv beredskapsledelse, tiltakskort, førstemøte – evaluering og 

læringspunkter  

- Nytt lovverk GDPR 

- Datainnbrudd HSØ   

Det har vært høy aktivitet i sykehuset gjennom året for opplæring og øvelser av ansatte innen 

sikkerhet og beredskap:  

- Årlig obligatorisk opplæring alle ansatte i brann og HLR (til sammen 24 kurs) 

- Opplæring/øvelser for beredskapsledelsen i proaktiv ledelse, tiltakskort og førstemøte 

- Opplæring av beredskapsledelsen i bruk av Helse Cim  

- 11 evakueringsøvelser/opplæring av ansatte ulike avdelinger/skift i klinikk (90 ansatte)    

- Beredskapsøvelse/opplæring av ansatte servicetorg scenario «truende person» (7 ansatte)  

- E-læringskurs i praktisk krise- og beredskapsledelse (utviklet som en del av prosjektet 

Nasjonal helseøvelse 2018) er distribuert til beredskapsledelsen med pålegg å gjennomføre 

kurset, samt videresendt til leder for legene med anbefaling at vakthavende leger og 

overleger bakvakt gjennomfører kurset 

 

 Andre sentrale oppgaver og aktiviteter gjennom året:   
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- Prosessarbeid organisering, ressurs – og kompetansebehov for oppgaver knyttet til 

beredskap, sikkerhet og personvern i sykehuset. Arbeidet fortsetter inn i 2019. 

- Egenerklæring SunHF for oppfylling av krav i Sikkerhetsloven utarbeidet og godkjent av HSØ  

- Sikkerhetsklarering og autorisasjonssamtaler for ansatte som inngår i Sikkerhetsorganisasjon 

SunHF er gjennomført  

- Utstyr for håndtering og oppbevaring av gradert informasjon er kjøpt inn og plassert i sperret 

område G 131. Ansatte med autorisasjon fått opplæring i bruk av utstyret.  

       

For Beredskaps- og sikkerhetsutvalget  

 

Inger Nitteberg  

 


