
 

 

Mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS-årsrapport 2019 
Sunnaas sykehus HF 

  



  
 

 

 

2 
 
 

 

 

Innhold 
Innhold .................................................................................................................................................... 2 

Forord ...................................................................................................................................................... 3 

HMS-organisering Sunnaas sykehus HF .................................................................................................. 4 

HMS-mål og resultater ............................................................................................................................ 6 

HMS-mål og handlingsplan .................................................................................................................. 6 

HMS-indikatorer HSØ ........................................................................................................................ 10 

Aktiviteter i HMS-arbeidet 2019 ........................................................................................................... 19 

Systematisk HMS-arbeid ................................................................................................................... 19 

AMU ............................................................................................................................................... 19 

IA-utvalget ..................................................................................................................................... 20 

Vernetjenesten .............................................................................................................................. 21 

HMS-dag 17.06.19 ......................................................................................................................... 22 

Årlig samling 2019 ......................................................................................................................... 22 

Bedriftshelsetjenesten .................................................................................................................. 23 

Revisjoner ...................................................................................................................................... 25 

Utdrag fra Ledelsens gjennomgåelse ............................................................................................ 27 

Helse/Arbeidsmiljø ............................................................................................................................ 29 

Helsekontroller .............................................................................................................................. 29 

Vaksinering .................................................................................................................................... 29 

Sykefravær ..................................................................................................................................... 29 

HMS-hendelser og Personalskader ............................................................................................... 29 

Smittevern ..................................................................................................................................... 29 

Ytre miljø ........................................................................................................................................... 34 

Revisjon ......................................................................................................................................... 34 

Sikkerhet og beredskap ..................................................................................................................... 34 

 

  



  
 

 

 

3 
 
 

 

 

Forord 
HMS-årsrapport 2019 er et dokument som beskriver mål og resultatoppnåelse, samt aktiviteter innen 

helse, miljø og sikkerhet (HMS)-området i 2019. 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 Siri Leteng. 

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 

HR/HMS-rådgiver Anne Grethe Brandtzæg 
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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 på 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 

Ansvarsområder ytre miljø: 
 

Transport 
 Pasienttransport 

 Flyreiser 

 Tjenestereiser 
 

Forurensning/utslipp 
 Kjemikaliehåndtering 

 Bygg og anlegg /uteområde 

 Stråling 

 Støy 

 Klimagassutslipp 

 Vann/avløp 
 

Forbruk av ressurser/energi 
 Forbruk råmaterialer/ 

naturressurser 

 Papir 

 Strøm, biovarme 

 Vann 
 

Avfallshåndtering 
 Kildesortering 

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 
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 Jobbkrav – kontroll 

 Arbeidstid/arbeidstidsordnin
ger 

 Utviklingsmuligheter 

 Opplæring 
 
 

Kjemisk arbeidsmiljø: 
 Kjemikalier 

 Støv, røyk, gass, damp 
 

Biologisk arbeidsmiljø: 
 Bakterier, virus 

 Smittevern 

 Håndtering 

 Lagring 

 Avfallstransport 
 

Klimatilpasning 
 
Helsefremmende omgivelser 

 Belysning 

 Lydmiljø 

 Forvaltning og utvikling av 

naturverdier 

 

 Hærverk  

 Vold og trusler utenfra 

 
 
 

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 resultater 

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

utarbeides på grunnlag av 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-forum 

Frist 
31.12.19 
 
31.12.19 

Status 
HMS-dag vår 
gjennomført. 
HMS-dag høst 
utsatt til februar 
2020. 
 

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 arbeidet med å 
integrere kvalitet og HMS i henhold 
til Regional strategi for kvalitet, 
pasientsikkerhet og HMS  

 Arrangere HMS og 
pasientsikkerhets-dag for ledere, 
tillitsvalgte og verneombud høsten 
2019 med tema «Risikovurdering» 

 

Ansvarlig 
HMS-forum 

Frist 
31.12.19 
 
 
 
31.12.19 

Status 
Felles årsrapport 
for kritiske 
hendelser. 
Integrering av 
kvalitet og HMS 
fortsetter i 2020. 
  
HMS-dag med 
tema 
risikovurdering 
utsettes i påvente 
av elektronisk 
system.  
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Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet sees i sammenheng. Andel «enheter med modent 

sikkerhetsklima» er minst 75 %. (Minst 75 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller 

høyere. Datakilde: ForBedring) 
 

Tiltak 
Styrke meldekulturen 

 Gjennomgå melderutiner med 
ledere (HR-lunsj), verneombud og 
andre 

 Oppfordre verneombud til å melde, 
veilede andre i hvordan melde 
uønskede hendelser i TQM Helse og 
bidra til at meldte HMS-hendelser 
følges opp 

 Alvorlige HMS-hendelser meldt i 
TQM Helse følges opp tertialvis i 
HMS-forum 
 

Ansvarlig 
HMS-forum 
 

Frist 
31.12.19 
 
 
 
 

Status 
 
Delvis 
gjennomført 
 
Tas opp i SU 
 
 
 
 
Gjennomført 
 
 
 

Målet i OBD er at andel «enheter med modent sikkerhetsklima» ved hver helseforetak skal 
være minst 60 %. HF ligger godt innenfor måltallet med 97,5 %. (Andel enheter hvor 60% av de 
ansatte har svart at de er «helt enig» eller «litt enig» i påstandene under Sikkerhetsklima) 
 

Sikre at medarbeidere så langt som mulig beskyttes mot og kan håndtere situasjoner med 
vold og trusler om vold  

Tiltak 

 Alle avdelinger/enheter gjennomfører årlig risikovurdering av vold og 
trusler i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A. 
Arkiveres i Public. Verneombud skal delta. HR og BHT kan bidra med 
prosessveiledning 

 HMS-dag med oppfølging av arbeidet med risikovurdering vold og 
trusler  

 Ledere har kontinuerlig fokus på og dialog med sine ansatte om 
volds- og trusselhendelser 

 Hendelser meldt i TQM Helse følges opp tertialvis i HMS-forum 

 Foredrag om betydningen av kollegastøtte på HMS-dag (høst?) 

 Vurdere behovet for en generell risikovurdering på tvers av 
enheter/avdelinger 

 Ansatte i aktuelle enheter gjennomfører e-læringskurset 
«Introduksjon til forebygging og mestring av aggresjon og vold» 

 

Status 
-7 avdelinger har 
lagret sin 
risikovurdering i 
Public. 
-Gjennomført 
 
- Gjennomført 
 
-Gjennomført 
-Overføres 
-Er vurdert 
vurderes som 
ivaretatt 
-E-læringskurs er 
lagt inn i 
sjekkliste for 
nyansatte 
 

Alle organisatoriske enheter følger opp ForBedring og har en HMS-handlingsplan 
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Tiltak 

 Alle organisatoriske enheter følger opp ForBedring med en HMS-
handlingsplan 

 HR, BHT og Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet tilbyr veiledning og 
lederstøtte for oppfølging av ForBedring  

 Kontinuerlig HMS-arbeid tema på HMS-dag i juni 

 Identifisere temaer av felles interesse for oppfølging/tiltak – HMS-
forum 

Status 
24 av 27 enheter 
har opprettet 
handlingsplan 
 
Gjennomført 
Gjennomført – 
lagt inn i 
lederutviklingspro
grammet og 
videreføres  

Helse 

IA-arbeid/helsefremmende arbeidsmiljø 
 

Øke nærværet. Sykefravær 6,3 %  

Tiltak: 

 Kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø gjennom oppfølging av HMS-
handlingsplan på avdelings/enhetsmøter  

 Temabasert lederopplæring etter behov, f eks tilbakemeldingskultur 
og konflikthåndtering (jamfør skåre i ForBedring)   
 

 Lederstøtte i sykefraværsoppfølging 

 Kurstilbud for arbeidsmiljøutvikling som ledere kan vurdere å bruke 

 Samarbeid med NAV arbeidslivssenter Øst-Viken for vurdering av 
virkemidler, to møter pr år  

 

Status 
Gjennomført 
 
Planlagt i 
lederutviklings-
programmet. 
Videreføres 
Gjennomført 
Gjennomført 
 

Sykefravær 
2019: 6,5 % 
 

Redusere frafall som følge av langtidssykefravær og tidlig pensjonering  

Tiltak: 

 Gjennomgå sykehusets livsfaseorienterte personalpolitikk for lederne/ 
HR-lunsj 

 Livsfasepolitikk er tema i medarbeidersamtaler  

 Arrangere seniordager med pensjonskassene (veiledning) 
 

Status 
Overføres 
 
Gjennomført 
Gjennomført 

Inkluderingsdugnad for økt yrkesdeltakelse: Minst 5 % av nyansatte skal være personer med 
nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CVen» 

Tiltak: 

 Inntil 6 kandidater til arbeidstrening. NAV tar kontakt når de har 
aktuelle kandidater (alle aldersgrupper) 

 Delta i arbeidet med å lage en felles interregional handlingsplan for å 
nå målet. Identifisere kontaktperson 
 

Status 
3 kandidater har 
vært inne på 
arbeidstrening. 
Gjennomført 
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AKAN 

Tiltak: 

 Oppdatering av informasjon på Intranett samt håndboks dokumenter 

 Informasjon om AKAN-arbeid på intranett og i AMU 
 

Status 
Gjennomført 
Gjennomført 
 

Sikkerhet og beredskap 
 

Mål: 
Ny sikkerhetslov er implementert  

Status 
Gjennomført 

Mål: 
Forbedringsområder innen området sikkerhet og beredskap er 
identifisert gjennom evalueringer og risikoanalyser  

Status 
I prosess 

Mål: 
Gjeldende beredskapsplan er implementert og gjort kjent for alle 
ansatte 

Status 
Gjennomført 

Alle ansatte har gjennomført årlig obligatorisk opplæring i brann og HLR 

og informasjonssikkerhet 

Status 
Noe nedgang 
sammenlignet 
med 2018 

Mål: 
Beredskapsledelse og ansatte med ansvar og oppgaver ved 
beredskapshendelser har fått opplæring i sine oppgaver og ansvar 

Status 
Gjennomført 

Miljø 
 

Målområder: 

 Sunnaas reduserer klimagassutslipp og miljøbelastning fra transport 

 Sunnaas reduserer klimagassutslipp og miljøbelastning fra bygninger og energibruk 

 Sunnaas bidrar til miljø- og klimaansvarlig forbruk og produksjon  

 Sunnaas utvikler helbredende omgivelser og naturverdier 

 Sunnaas forbedrer styring, holdninger og medarbeiderskap for å nå miljømålene 
 

Se Se miljøhandlingsplan 2019-2020 
 

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 i perioden 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 

65 % svarer at de har vært involvert i oppfølgingen av forrige ForBedring. Siden undersøkelsen var ny 

i 2018 er 2019 første gang det foreligger data på dette spørsmålet. 

3. Arbeidsrelatert sykefravær  

I 2019 var det to ansatte som var registrert med arbeidsrelatert sykemelding. Den ene er tilbake i 

arbeid, mens den andre har sluttet. Det er 42 registrerte arbeidsrelaterte egenmeldingsdager 

(selvrapportert) fordelt på 9 personer i 2019. Oppfølging av arbeidsrelaterte sykemeldinger er 

foreslått som et område for internrevisjon. 

4. Sykefravær 2019 

Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2019 var på 6,5 % som er 0,2 % over måltallet. Sammenlignet 

med de andre foretakene i HSØ er Sunnaas sykehus blant de med best måloppnåelse. 

 

Definisjon indikator 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 

 

 

Stasjonær energibruk i 2019 er redusert ift. 2016 på grunn av energisparetiltak. 

6. Avfallsmengde 

 

Avfallsmengden og sorteringsgraden er forholdsvis uendret, men kostnader gikk opp i 2019 
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7. Vannforbruk 

 

På tross av forsøk å redusere vannforbruket, gikk det opp i 2019 grunnet lekkasjer (som er nå utbedret). 

8. Klimaregnskap* CO2 ekv. 

Omlegging fra strøm og oljefyring til bioenergi basert på lokalprodusert skogsflis i 2016 ga 

sykehuset en 38 % reduksjon i sine klimagassutslipp. Siden har energisparing bidratt til 13 % 

ytterligere reduksjon. Sunnaas sykehus ble i 2019 første sykehuset i Norge å passere 50 % 

klimakutt. Energisparingen ble finansiert av en gunstig energisparelån fra HSØ med 8,4 millioner. 

Innføring av sentraldrift av energikrevende anlegg forventes å gi ytterligere sparing i 2020. 

 

 

 

 

 

*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. 

 

Sunnaas klimaregnskap 2019 er redusert 51 % ift. 2013. Redusert strømforbruk er den største 

endringen. 
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*Miljøindikatorene energiforbruk, avfallsmengde, vannforbruk og klimaregnskap rapporteres inn 

ved bruk av et nasjonalt 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 2020. 

 

Årsaken til at Sørlandet Sykehus HF har et lavere utslipp per ansatt enn 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 28. februar 2020 totalt 279 registrerte datablader i 

eco-online. Det er en reduksjon fra 316 registrert datablader i 2018. 11 stoffer fordelt på 20 

lokasjoner i ligger i kriteriegruppe 3 og 4. De fleste stoffene er risikovurdert i 2018 eller 2019. Det er 

ingen registrerte stoffer i kriteriegruppene 1 og 2.  

Kriteriegruppe Indikator 

Kriteriegruppe 1 
Bruk krever 
dispensasjonssøknad 

 Stoffer som det er forbud mot å bruke 

 Stoffer på godkjenningslisten 

 Stoffer på prioritetslisten 

 Stoffer som er eksplosive 

 Stoffer som HSØ ønsker å begrense bruken av 
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Kriteriegruppe 2 
Årlig substitusjonsvurdering 

 Stoffer som møter ett eller flere av kriteriesettene for å bli ført opp på 

prioritetslisten 

 Stoffer på kandidatlisten 

 CMR-stoffer i kategori 1A og 1B (kreftfremkallende, arvestoff- og/eller 

reproduksjonsskadelig) 

Kriteriegruppe 3 
Årlig substitusjonsvurdering 

 CMR-stoffer i kategori 2 

 Allergifremkallende stoffer 

 Meget giftige stoffer 

 Miljøgiftige stoffer 

Kriteriegruppe 4 
Årlig risikovurdering  

 Utvalgte stoffer som HSØ ønsker å kartlegge 

 

10. Antall HMS-avvik etter tilsyn  

Det er ikke gjennomført eksternt tilsyn i 2019 ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB). 

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 ForBedring 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 2017-2019 sammenlignet med de andre helseforetakene i HSØ. I 

2019 hadde 85 % av enhetene ved Sunnaas sykehus aktive handlingsplaner, noe som er en nedgang 

fra 100 % året før. Sykehuset jobber med å utarbeide en midlertidig løsning for HMS-handlingsplaner 

inntil ny elektronisk løsning er på plass. Dette vil forhåpentligvis være en forbedring som gjør det 

enklere å rapportere på denne indikatoren. 
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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 per brutto månedsverk i perioden. Tallet for Sunnaas 

sykehus er 59, noe som er over gjennomsnittet for HSØ. 

Sykehuset jobber kontinuerlig med meldekultur og det har vært et delmål i overordnet HMS-mål og 

handlingsplan å styrke meldekulturen. 

Flesteparten av hendelsene som meldes knyttes til: 

 Opplæring, manglende etterlevelse av prosedyrer 

 Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, bemanning. 
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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 6 registrerte fraværsskader i 2019. 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 7,3. 

 

 -
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70

HMS- hendelser per brutto månedsverk

2017

2018

2019

Gjennomsnitt 2019

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Fraværsskadefrekvens

2017

2018

2019

Gjennomsnitt 2019



  
 

 

 

17 
 
 

 

 

Det er registrert dobbelt så mange fraværsskader i 2019 (6) sammenlignet med 2018 (3) Det gjør det 

godt synlig på statistikken selv om tilfellene ikke er mange. 3 av tilfellene er skader i forbindelse med 

forflytning. Det er avdekket utfordringer knyttet til systematisk opplæring i forflytningsteknikk og 

spesielt for ekstravakter. Det er planlagt en internrevisjon om dette temaet. 

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 0,99 %. Det betyr av foretaket gjennomsnittlig lukker like mange saker 

som det registreres i perioden. Dette er over gjennomsnittet for HSØ.  

 

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

opptelling av hendelser i TQM. 

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 
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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 

fulgt opp som et ledd i en kontinuerlig forbedringsprosess. Indikatoren viser:  

Antall registrert vold og trusler 
 Brutto månedsverk x 1000 
 
Ved Sunnaas sykehus er det registrert 3 hendelser under vold og trusler i TQM i 2019.  

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. 
 
 

 
 
Sykehuset har få registrerte vold og trusselhendelser sammenlignet med de andre sykehusene. Dette 

kan nok forklares med at sykehuset ikke er et akuttsykehus med den risikoen det medfølger. 

Samtidig har det blitt jobbet med økt bevissthet rundt vold og trusselhendelser for å bedre 

meldekulturen da det er grunn til å mistenke underrapportering. Slike hendelser dokumenteres 

tradisjonelt i pasientjournal og i mindre grad i avviks- og forbedringssystemet. 

 

 0,0
 0,5
 1,0
 1,5
 2,0
 2,5
 3,0
 3,5
 4,0
 4,5
 5,0

Vold- og trusselfrekvens (somatikk)

2017

2018

2019

Gjennomsnitt 2019



  
 

 

 

19 
 
 

 

 

Aktiviteter i HMS-arbeidet 2019 
 

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 2019. 

AMU 

I 2019 har AMU hatt følgende medlemmer: 

Arbeidstakerrepresentanter Arbeidsgiverrepresentanter 

Marianne Skjellerud, Fagforbundet 

Linn Næsland, NSF 

Margaretha Parmann, HVO 

Einar Magnus Strand, Administrerende direktør 

Marianne Jørstad, HR-direktør 

Kathi Sørvig, Klinikksjef 

Ingvild Bjørnelykke, BHT 

 

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

 Utviklingsplan 2035 

 Kvalitet og pasientsikkerhetskultur  

 Orienteringer fra HR, HVO, BHT 

 Sykefravær  

 AML brudd 

 Nytt fra vernetjenesten  

 Nytt fra BHT 
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Følgende saker er behandlet i AMU: 

 HMS-dag – oppfølging av tema vold og trusler 

 BHTs årsrapport 2019 

 Ny IA-avtale 

 Forbedring 2019 

 Kvalitetsrapport, HMS-årsrapport og årlig analyse av kritiske hendelser 

 HMS-mål 2019 

 Revisjonsrapporter 

 Mobilitetsplattform, EMM (Enterprise Mobility Management) 

 Helsepersonellundersøkelsen fra Direktoratet for e-helse 

 Inkluderingsdugnaden 

 AKAN – status + presentasjon av ny brosjyre; ruspåvirket på jobb 

 Resertifisering ISO 14001 

 Forbedring – forberedelse til neste undersøkelse 

 Valg av nytt hovedverneombud (HVO) 

 AKAN – kort referat fra AKAN-dagene 

 Budsjett 2020 

 Valg av nytt hovedverneombud (HVO) fra 01.01.20 

IA-utvalget  

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om en ny IA-avtale fra 1. januar 2019 til 31. desember 

2022. Den nye IA-avtalens to hovedmål: 

- Forebygge sykefravær  
- Redusere frafall 

 
Den nye avtalen innebærer en del større endringer: 

 NAVs arbeidslivssentre videreføres. 

 Sykelønnsordningen endres ikke i perioden.  

 IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet (gjelder ikke lenger bare enkeltforetak som 

inngår lokale avtaler).  

 Om utvidet rett til egenmelding: Virksomhetene oppfordres til å videreføre ordningene med 

utvidet egenmelding innenfor folketrygdlovens bestemmelser. 

 Bortfall av tilskuddsordning. 

Det lokale IA-utvalget i foretaket opphører og IA-målene og arbeidet følges opp i overordnet HMS-

mål og handlingsplan. 
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Vernetjenesten  

Vernetjenesten på Sunnaas sykehus HF skal bestå av 16 lokale verneombud og Hovedverneombud i 

frikjøpt 50%. (Vara hovedverneombud er ikke frikjøpt). Enhet for Kvalitet og pasientsikkerhet og 

Kompetanseenheten mangler lokalt verneombud i brann -og verneområde G1. En avdeling i klinikk 

har valgt verneombud, men ombudet har ikke gjennomført obligatorisk kurs og vist minimal 

deltakelse siste 2 år. Erstatning/nytt valg diskuteres med nærmeste leder. TRS valgte nytt 

verneombud i år da det lokale verneombudet gikk av med pensjon. 

 

Det er avholdt 11 verneombudsmøter i 2019. I gjennomsnitt møter 50% av verneombudene. 

Møtetemaer: 

 «Runden»: Verneombudsmøtene er en viktig møteplass der de lokale verneombudene kan 

snakke fritt om relevante problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøets positive og negative 

sider. Klinikknære verneombud uttrykker bl.a. bekymring rundt marginalisert bemanning, 

bruk av ekstravakter(ufaglærte), flytting av sykepleietjeneste mellom avdelinger.  Det har 

også vært tematisert problematikk når leder ikke har tid til å gjennomføre brann -og 

vernerunder - tiden strekker ikke til og oppgaven utsettes.  

 Miljøledelse: Verneombudene bistår miljøleder. I 2019 ble vi bedt om å bistå i å kartlegge 

lydbildet i sykehuset, på avdelinger, i korridorer og møteplasser. Kartleggingen registreres av 

appen Decibel X, og opptaket sendes til miljøleder. Verneombudene bistår nærmeste leder i 

sin avdeling i utførelse av miljøaspekter. 

 Forbedring: Verneombudene er bevisste sitt ansvar i oppfølging av den nasjonale 

ForBedringsundersøkelsen. Det er ulik praksis hvorvidt nærmeste leder tar med 

verneombudet i egen gjennomgang før undersøkelsen presenteres for ansatte.   

 Forbedring (TQM) er gjennomgått og debattert i gruppen sammen med Kvalitetsrådgiver. 

 AKAN nettverket: HVO er fast medlem og har besøkt flere avdelinger angående 

informasjonsarbeid. 

Aktivitet for verneombudene: 

 Vi inviteres alltid og deltar fulltallig i Årlig samling. Denne samlingen oppleves nyttig for å 

forstå sykehusets overordnede strategi. I tillegg til at verneombud og leder deltar sammen, 

er det også en nytteeffekt å bidra til innspill i sykehusets fremtidsplaner. 

 HMS-dager på Sunnaas: Det er godt oppmøte fra verneombud. 

 Verneombudskonferanse i regi av fagorganiserte i Unio: 2 dagers konferanse, 4 lokale 

verneombud deltok. 

Hovedverneombud deltakelse: 

 Regionale HVO samlinger samt kompetansekurs Hamar, med vara HVO. 

 Landssamling HVO i helseforetak: Haugesund, vara HVO deltok. 
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Valg av nytt hovedverneombud november 2019: Brit Langfeldt Øverland. 

HMS-dag 17.06.19 

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. HMS-dagen høst 2019 ble flyttet til februar 2020 

 Det var fire tema denne dagen: 

 Kontinuerlig HMS-arbeid og handlingsplaner. Gjesteforeleserne Ida Mørk Snopestad, 

seksjonsleder og verneombud Anne Stine Tollefsrød, fra Sykehuset Østfold presenterte 

hvordan de jobber systematisk og kontinuerlig med HMS-arbeid og handlingsplaner.  

 Erfaringer med risikovurdering vold og trusler v/Kikki Leirvaag. Lederne delte erfaringer med 

å gjennomføre risikovurdering. Målet er at alle enheter/avdelinger årlig gjennomfører 

risikovurdering.  

 Revidert varslingsrutine v/Marianne Jørstad og Anne Grethe Brandtzæg. Verneombud og 

tillitsvalgte informerer videre i sine nettverk. 

 Beredskapsplanen v/Kirsti Bjune og Marianne Jørstad. Lederne ble påminnet om at de skal 

gjøre beredskapsplanen kjent for sine medarbeidere, og at det skal finnes en oppdatert 

beredskapsperm i hver avdeling/enhet, som alle skal vite hvor er.  

Det var 25 deltakere tilstede. Det var 12 ledere fra utvidet ledergruppe, 10 fra vernetjenesten og 

tillitsvalgtapparatet, og tre fra Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet og HR-enheten.  

Årlig samling 2019 

Den røde tråden i programmet for årlig samling i Strømstad var å løfte i flokk. Med dette som 

gjennomgangstema ble status i prosjektene Ta tiden tilbake og i Kompetanseprosjektet presentert og 

diskutert i livlige gruppearbeid og engasjerte diskusjoner. Også bakgrunnen for og behovet vi har for 

å gjennomføre en organisasjonsutvikling ble lagt fram til innspill og debatt.  

Prosjektet, Ta tiden tilbake, kartlegger oppgavefordeling, møtestruktur og bruk av digitale verktøy i 

en klinisk avdeling. Kartleggingen har foregått i avdeling for ryggmargsskade. Hovedproblemstillingen 

er om det er riktig person som utfører de riktige oppgaver til riktig tid. Resultatene og status i 

prosjektet ble lagt fram under årlig samling. Kartleggingen har avdekket mange tidstyver. Noen 

eksempler på dette er leting etter utstyr, utstyr som ikke er i orden, lange avstander i sykehuset, for 

mange møter og for lite møtedisiplin, digitale systemer som ikke snakker sammen og ikke anvendes 

på optimal måte.  

Prosjektleder er leder for avdeling for ryggmargsskadde, Kristine Eide Sørland og HR-rådgiver 

Karianne Røneid Jensen er prosjektkoordinator. De to skal nå oppsummere arbeidet i tiltak og 

anbefalinger som så skal legges fram for foretaksledelsen. 
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Det er store forventninger til at Sunnaas sykehus som et høyspesialisert tilbud innen rehabilitering, 

skal bidra til å øke kompetansen hos andre i helsetjenesten. Vi skal "gjøre andre bedre". Det er også 

forventinger om at vi skal ta imot, beslutte og innføre ny kunnskap i egen organisasjon. Da må vi ha 

gode systemer og rutiner for hvordan vi skal utvikle kompetansen, både internt og eksternt.  

Det ble i mars satt ned fem arbeidsgrupper som tar for seg ulike temaer innenfor 

kompetanseområdet. Status ble lagt fram og diskutert under Årlig samling. Det er samhandlingssjef 

Kirsten Sæther som har ansvar for prosjektet. 

Bedriftshelsetjenesten  

BHTs kontaktperson og representant i AMU i 2019 har vært Ingvild Bjørnelykke. 

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. 

Oversikt over timer levert til Sunnaas sykehus HF: 
2017  2018  2019  

887  752  621  

 

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 med risikovurderinger inn mot vold og trusler  

 Bistått i dialogmøter  

 Bistått ansatte ved sykefravær  

 Gjennomført kurs i kommunikasjonstrening  

 Bistått ledere etter arbeidsmiljøundersøkelser  

 Bistått med tema rus i fagdag  

 Bistått i møter med leder og ansatt i forhold til sykefraværsoppfølging  

 Gjort funksjonsvurdering  

 Gjennomført MMR vaksinering  

 Gjennomført influensavaksinering  

 Oppfølging smittevern og stikkskader  

 Arbeidsplassvurderinger innenfor feltet ergonomi  
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 Yrkeshygienisk bistand i form av befaringer/målinger/opplæring  

 Oppsøkende virksomhet/møter med ledere 

Ergonomi 

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

 

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. 

Arbeidsmedisin/ lovpålagte helsekontroller 

Tilbud om helsekontroller gis iflg. forskrift rutinemessig til arbeidstakere som gjennom sitt arbeid er 

spesielt eksponert for ioniserende stråling (rtg-/gamma-stråler), cytostatika, biologiske faktorer, 

giftige stoffer/gasser, støy, har nattarbeid eller er tidligere asbest-eksponert. 

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 det ble sendt ut 

tilbud om undervisning til nattarbeiderne, som ikke ble benyttet i 2019. 

Helsekontroll teknisk avdeling på 4 ansatte ble gjennomført i 2019, hvorav blant annet spirometri 

undersøkelser. 

Personalrettet smittevern 

 2017 2018 201 

Influensavaksiner 260 439 463 

Hepatitt B-vaksine 6 2 3 

 

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

forebygging og smittevernsprosedyrer. 

BHT har fulgt opp MRSA tester på 46 ansatte og fulgt opp stikkskader. 

BHT har bidratt i forberedelsene inn mot influensa vaksinering og har vaksinert over 5 dager i 2019, 

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

BHt har bistått med rådgivning i forbindelse med utbrudd av skabb. 
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Det har også blitt gjennomført vaksinasjon mot kusma, meslinger og røde hunder (MMR) til 15 

ansatte. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø 

BHT har bistått med individoppfølging, prosesstøtte, lederstøtte og undervisning innenfor 

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

arbeidsmiljøet, samt undervist BHT har holdt et kurs i kommunikasjonstrening i forbindelse med vold 

og trusler. 

 

Rusforebyggende arbeid 

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

rusforebyggende arbeid. BHT er med i Akan arbeidet på Sunnaas, og har deltatt i disse møtene. 

 

Sykefraværsarbeid 

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

arbeid. Det er også gjennomført en funksjonsvurdering i 2019. 

 

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. BHT registrerer at det har vært 

nedgang i sykefraværet og anbefaler at arbeidet med forebygging og oppfølging fortsetter. 

Det har vært fokus på å følge opp bestemmelsene i AML om arbeidsgivers ansvar for forebygging av 

vold og trusler. BHT antar det fortsatt vil være behov for fokus på dette området. BHT kan fortsatt 

bistå i dette arbeidet i 2020.  

Skien, 20.01.19  

Bente Grindrud  

Avdelingsleder/ BHT- leder 

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) 
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 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.31.12.2019: 

Revisjonsområde Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Klinikk/ 
Avdeling 

Antall 
avvik 

Lukke-
frist 

Ikke 
lukkede 
avvik i 
TQM 
Helse 

Forventet effekt 

1/19 
Pasient-
sikkerhet 

Pasienters bruk 
av private 
legemidler 
under sykehus-
oppholdet 

Avd. VRD  
Avd. OPF 

3 01.10.19 13584 
13585 
13586 
 

Retningslinjer for 
bruk av private 
legemidler 
etterleves i 
avdelinger hvor 
pasienter innlegges 
fra hjemmet.  
 

2/19 
Meldekultur 

Saksbehandling i 
forbedrings-
systemet TQM 
Helse 

Avd. TBI 
Avd.RMS 
Avd. KRE 

3 avvik 
til hver 
revidert 
enhet 

01.09.19 13636 
13639 
13642 
13637 
13640 
13643 
13638 
13641 
13644 

Ansatte som 
melder saker i 
TQM Helse skal 
erfare at ledere 
følger opp og 
saksbe-handlere 
uønskede 
hendelser 
fortløpende og i 
henhold til 
gjeldende rutiner.  
 

3/19 
Miljøledelse 

Miljøfaglig tema 
– Avfallsmini-
mering, 
sortering og 
behandling av 
restavfall 

Enhet for 
eiendom 
og intern 
service 
Avd. TBI 

1 01.12.19 14298  
14305 

Rutiner for renhold 
av 
avfallscontainere 
m.m. er innført 

4/19 
Personvern 

Arkivering av 
dokumentasjon i 

Avd. KRE 
Avd. PIA 

1 28.02.20 14362 
14363 

Alle ansatte har 
arkiverte 
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personalmapper 
i Public 360 

stillingsbeskrivelser 
i personal-mappen 

5/19 
Smittevern 

Smittevern 
tilknyttet 
pasienter med 
ESBL-smitte 

Avd.RMS 
Avd. OPF 
Avd.MNB 

    

6/19 
HMS 

Forflytnings-
teknikk – 
opplæring av 
ansatte, inkl. 
vikarer 

Ressurs-
enheten 
 

    

7/19 
Pasient-
sikkerhet 

Risikokartlegging 
av pasienter ved 
innleggelse 

Avd.MNB 
Avd. VRD 
Avd. SLA 

    

 

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 2019 viser følgende 

risikoområder:  
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Risikoområde Utvikling fra 31.12.2019 til 19.02.2019 Risikoeier 

1. Bygg D og K fremstår ikke 
som fremtidsrettet for 
klinisk virksomhet  

På oppfordring fra 

viseadministrerende direktør HSØ er 

det oversendt et oppfølgingsnotat 

knyttet til vurdering av konsekvenser 

for drift i bygg D ved utsatt 

prosjektoppstart. 

Prosjektleder 

2. Samarbeidsavtaler med 
helseforetak om program 
for Helse og arbeid 

Det er lagt inn i Oppdragsdokumentet 

2020 til aktuelle Helseforetak  at det 

skal skrives samarbeidsavtaler med 

Sunnaas sykehus HF 

Klinikksjef 

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

Uten anmerkning Innovasjonssjef 

4. Svarprosent 
pasienttilfredshet (NY) 

Uten anmerkning  Klinikksjef 

5. Samstemming av 
legemiddellister 

Uten anmerkning Klinikksjef 

6. Epikrisetid 1 dag Se Virksomhetsstatus pr. januar 2020 Klinikksjef 

7. Passert planlagt tid Se Virksomhetsstatus pr. januar 2020 Klinikksjef 

8. ISF-regelverket for 
rehabilitering 
uhensiktsmessig og 
uklart (NY) 

Oppfordring til revidering av 

regelverket er sendt til 

Helsedirektoratet igjennom HSØ RHF 

Økonomidirektør 

9. Endring av 
rehabiliteringstilbud til 
pasienter med 
bløtvevssykdommer (NY) 

Pasienter henvist til sengebasert 

smertetilbud innen diagnose-gruppene 

M60- M79, bløtvevs-sykdommer, får 

poliklinisk tilbud i Sunnaas sykehus 

f.o.m. 01.01.20. 

Klinikksjef 

10. Datasikkerhet Uten anmerkning Innovasjonssjef 

11. Lederoppfølging av 
uønskede hendelser og 
forbedringsforslag i 
forbedringssystemet 

Positiv utvikling 

Se også Virksomhetsstatus januar 2020 

FTL 

12. GDPR  Uten anmerkning Innovasjonssjef 

13. Økonomisk handlingsrom Se Virksomhetsstatus januar 2020 Økonomidirektør 
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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. Det er gjennomført helsekontroller i 2019 – se rapport fra BHT. 

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 5 vaksinasjonsdager 

med bedriftshelsetjenesten. I tillegg til dette har sykehuset satset på kollegavaksinering og tilbudet 

om vaksinering har vært tilstede så lenge det har vært vaksiner igjen. 76 % av de regulativlønnede, i 

tillegg til eksternt ansatte samt studenter ble vaksinert som følge av god markedsføring i sykehuset. 

Avdelingen med høyest vaksinasjonsdekning ble premiert. 

Sykefravær 

Det vises til rapport for strategisk personalutvikling 2019 

HMS-hendelser og Personalskader 

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

Det var i 2018 og 2019 rapportert om harde gulv spesielt i bygg I. Dette førte til at de ansatte merket 

belastingen ved overgangen til nye gulvflater å gå på samt lengere avstander å gå. Sykehuset åpnet 

derfor opp for å arrangere en «sko-dag» med inviterte leverandører som kunne tilby rabatterte 

varer. 

Smittevern 

Rapport fra Hygieneutvalg 2019 
 

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 
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Enhet for eiendom og service har valgt å avstå. 

 

Møteaktivitet og sentrale saker behandlet 

Sentralt i hygieneutvalget er kompetanseheving i smittevern til hygienekontakter for 

videreformidling til sin avdeling 

 Infeksjon, som oppstår i sykehuset, meldes i TQM som uønsket hendelse. Forbedringstiltak. 

 Gjennomgang av hygienebefaring i kantiner og spiseområder. 

 Avfallssortering, også på rom med smitte. Alt som ikke er rennende, stikkende eller 

skjærende legges som restavfall. Gjentagende tema. TBI sorterer avfall fra rom med smitte, 

andre avdelinger gjør det ikke enda. Bruk av smittebokser prioriteres framfor å sortere avfall 

som restavfall. 

 Hygienekontaktens deltagelse på hygieneutvalg - diskusjon. Er rett person utnevnt av leder til 

å representere avdelingen og være ressursperson i smittevern når vedkommende sjelden 

møter opp/bidrar?   

 Planlegging og markering av Verdens håndhygienedag: Quiz, sjekk av håndhygieneutførelse 

og stander med kontroll av metoden for håndvask, bygg I og resepsjon. Årets tema: 

hånddesinfeksjon: en dråpe er ikke nok! 

 Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 – 2023, hvor 

smittevern inngår, ble presentert. 

 Gjennomgang av resistensrapport 2018: Sunnaas sykehus har høyere forekomst av enkelte 

resistente bakterier på urinprøver enn landsgjennomsnittet (ESBL E-coli og ESBL Klebsiella 

pneumoniae). Viktig med fokus på håndhygiene hos pasienter og besøkende i tillegg til hos 

ansatte. 

 Presentasjon av antall pasienter og ansatte med påvist smittestoff som krever 

smitteverntiltak fra 2014-2019. 

 Resistent invasiv sopp, Candida auris, skremmende utvikling globalt, også påvist i Norge. 

 Prevalensregistrering av infeksjoner og antibiotikabruk utføres hvert kvartal. Registreringen 

fra 22.5. gjennomgås.  All registrering har forbedring som hensikt. Hva kan hygienekontakten 

bidra med for å redusere forekomsten av infeksjoner som oppstår i sykehuset? 

 Forespørsel fra fagdirektør: hva vektlegges av smitteverntiltak når nybygg planlegges? Hvilke 

krav stilles til nytt bygg fra den som skal bruke bygget? Hva vektlegger hygienekontakten som 

viktig med tanke på smittevern i sin avdeling i forbindelse med nybygg? Diskusjon. 

Tilstrekkelig lagerkapasitet, servanter på vaktrom og spiseområder samt i pasientens 

soverom må tas med som viktige innspill for pasient -og ansattsikkerhet. 

 Årlig hovedrengjøring på sykehuset gjennomgås. 

 Hygienesykepleier mottar rapporter om ulike smitteutbrudd i Helse Sør-Øst RHF som «siles» 

før evt. videresending av informasjon om utbrudd som kan være relevant for Sunnaas 

sykehus og hygienekontaktene. Noen rapporter kan være unntatt offentligheten, dette er 
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merket tydelig i mailene. Disse mailene skal ikke sendes videre, men er ment som 

informasjon til hygieneutvalget. 

 Skabb, parasittlarver og andre røffe smittestoff ble gjennomgått som følge av skabbutbrudd i 

sykehuset  

 Skabb: Hvordan begrense smittespredning i miljøet? Diskusjon og kompetansedeling om 

skabb som er sterkt økende i norske institusjoner, og hvor ansatte bør øke sin kompetanse i å 

tenke på skabb ved kløe hos pasient eller ansatt.  

 Utbruddets omfang ble formidlet og hvilke tiltak som er effektive for å unngå 

smittespredning. 

 Smittevernkunnskap er fersk kunnskap, den informasjonen du har om pasienten den ene 

dagen kan være endret neste dag, fordi nye smittestoff er påvist/mistenkt eller symptomer 

hos pasient har endret seg (jmf. både skabb og Strongyloid). Utbrudd av smitte i sykehus 

viser at smitteverntiltakene har vært mangelfulle. Målet med et godt smittevern er at ingen 

skal skades av infeksjoner som kan forebygges. 

 Strongyloid: hva er dette og hvordan forhindre smitte av denne tropiske larven som nå er 

påvist hos pasient og som kan forårsake alvorlig sykdom? 

 ESBL-carba Acinetobacter baumannii: resistensmønster hos inneliggende pasient ble 

presentert og tydeliggjort at ikke skal spres i miljøet. Ansatte må følge prosedyren ang. ESBL-

carba og ha kompetanse om at dette smittestoffet ikke skal spres eller etableres i 

sykehusmiljøet. Basale smitteverntiltak må være kjent og implementert for at smittestoff 

ikke skal spres.   

 Nyere E-læringskurs i smittevern viser at i 2019 fram til 30.10.19 er følgende kurs fullført: 

Håndtering av Norovirus: 6, Antibiotikabruk i sykehus: 7 og Antibiotika i helsetjenesten, kurs 

for sykepleiere: 11. Hygienekontaktene må oppmuntre kollegaer til å fullføre disse relevante 

kursene. 

 Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte 

infeksjoner 2019-2023 (HOD) ble sendt til hygieneutvalget i innkallingen og presentert på 

påfølgende hygieneutvalg.  

 Oppdaterte Heliksdokumenter i smittevern blitt gjennomgått med mål om økt kompetanse 

til hygienekontaktene og derfra videreformidling til den enkelte avdeling og den enkelte 

ansatte 

Gjennomført opplæring av ansatte: 

 Alle nyansatte får en liten smakebit av smittevern og antibiotikaresistens første arbeidsdag, 

formidlet av hygienesykepleier.  

 Studenter innen fysioterapi, ergoterapi og sykepleie tilbys smittevernundervisning. 

 Ekstravakter mottar smittevernundervisning x 2 årlig. 

 Tilbud om smittevernundervisning går årlig til alle ledere. 

 Hver mandag det første halvåret av 2019 har hygienesykepleier vært på avdelingsmøtet til 

TBI for 10 min. smitteverndialog.  



  
 

 

 

32 
 
 

 

 

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

morgenmøte. 

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, dialog om forebyggende smittevern, 

antibiotikaresistens og antibiotikabruk 

 Influensavaksinering: markedsføring og organisering av vaksinasjonsdagene ulike steder i 

sykehuset.  

 Hygienebefaring av kantiner og spiseområder gjennomføres 2 ganger årlig sammen med 

kjøkkensjef fra ISS. Hygienebefaring har fokus på å hindre smitteoverføring til/fra matbuffé 

og serveringsområder inkludert drikkedispensere for pasienter, ansatte og besøkende. Gode 

forebyggende rutiner som reduserer smitteoverføring via felles kontaktpunkter etterspørres. 

Rapport skrives og sendes til angjeldende ledere og hygieneutvalg. 

Deltakelse i kompetanseutvikling/Nettverksmøter: 

Sykehusets ansatt/-e deltar i regionalt smittevernsamarbeid, Fagråd for infeksjonsmedisin, 

smittevern og immunologi, læringsnettverk for antibiotika, produktråd og E-læringsnettverk for 

smittevern samt nasjonalt samarbeid innen antibiotikastyring. 2019-20/21 er hygienesykepleier 

prosjektdeltaker i nasjonal avtaleinngåelse av smittevernartikler til norske sykehus.  

Publisering av informasjonsmateriell: 

Plakaten «Klok antibiotikabruk» er utarbeidet og publisert i sykehuset 

Brosjyre: «Hjelp oss å begrense smitte i sykehus.» er utarbeidet sammen med innovasjonsrådgiver 

som velvillig har illustrert brosjyren med flotte og informative tegninger. Hensikten er å gi 

informasjon, på en lettfattelig måte, til pasienter med smitte og være et supplement for 

helsearbeidere som informerer pasienter/pårørende om gjeldende retningslinjer på sykehuset. Det 

er viktig å bemerke at brosjyren ikke er anbefalt som tilstrekkelig gitt informasjon alene. 

Nye e-læringskurs Norovirus og Antibiotikabruk i sykehus er laget av smittevernpersonell i HSØ og 

publisert i september 2019. Hygienesykepleier på Sunnaas er med i E-læringsnettverket og har 

bidratt til Noroviruskurset. Kursene er ikke obligatoriske, men hygienekontakter oppfordres til selv å 

ta kursene og å anbefale kursene til kollegaer. 

 

Forbedringsområder: 

 At ledere takker ja til tilbud om smittevernundervisning, og som er i tråd med sykehusets 
infeksjonskontrollprogram og Handlingsplan for et bedre smittevern. 

 Etterlevelse av basale smitteverntiltak blant sykehusets ansatte og studenter. 
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 Hygienekontakters oppmøte på hygieneutvalg, kompetansedeling til kollegaer og deltagelse i 
smittevernmarkeringer i sykehuset. 

 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. 

 Smittevernkompetansen til ekstravakter uten helsefaglig bakgrunn diskuteres og oppfattes 
som en utfordring i avdelingen. Ressursenheten må påse at ekstravakter har god 
kompetanse i smittevern.  
 

Sunnaas sykehus HF, den 28.1.2019 

Sign. leder for utvalget 

Birgithe Teige (elektronisk signert) 
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Ytre miljø 
Sykehuset er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden for miljøledelse. En periodisk ekstern 

revisjon av miljøledelsen i november 2019 avdekket ett kategori 2 (mindre alvorlig) avvik. Sykehusets 

vesentligste miljøaspekter er bruk av energi, transport, og forbruk av varer og tjenester. Sykehuset 

utvidet i 2019 sitt miljøfokus til å inkludere risikostyring mht. klimaendringer.  Arbeidet med 

helsefremmende omgivelser fortsetter med fokus på bl.a. lydmiljø og døgnrytmestyrt belysning. 

Miljøgevinster forventes fordi forskningsstudier har dokumentert at helsefremmende omgivelser kan 

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

arbeidsmiljø. Sykehuset etablerte grønne tak på deler av bygg G som er synlig fra bygg I, og arbeider 

videre på bygg G i 2020. 

 

Sykehusets miljøleder ble i 2019 tatt med som Helse Sør-Østs representant i European Healthcare 

Climate Council. Utvalget skal i 2020 utarbeide et veikart for reduksjon av klimagassutslipp mot 2030 

for helsesektoren. 

Revisjon 

Miljørevisjoner mars 2019 – mars 2020: 

Revisjons- 
område 

Beskrivelse av 
revisjonsområde 

Begrunnel
se for valg 
av tema 

Revisjons- 
team  

Klinikk/ 
Avdeling 

Tids-

punkt 

Evaluering 

  

Resertifis
erings- 
revisjon 
av ISO 
14001 
miljøledelse 

Gjennomgang 
av sykehusets 
ISO 14001 
miljøledelse, 
med 
fokusområde på 
klimatilpasning  

Sykehuset
s ISO 
14001 
sertifiserin
g har en 
varighet 
på 3 år  

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

Klinikk: Enhet 
for eiendom- 
og intern 
service, 
Samhandling, 
Internasjonal 
aktivitet,  
Avdeling for 
multitraume, 
nevrologi og 
brannskade 

18.-19.  
nov. 
2019 

1 avvik 
observa-
sjoner 
forbedrings- 

muligheter  

 

Sikkerhet og beredskap 
 

Årsrapport 2019 fra beredskaps- og sikkerhetsutvalget SunHF (BSU)  

Sammensetning av utvalget:  

 Administrerende direktør, Einar Magnus Strand - leder   

 Eiendomssjef, Olav Heyerdahl (frem til 01.11.19) 
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 Avdelingssjef eiendom og intern service, Inger Nitteberg    

 Klinikksjef, Kathi Sørvig 

 Fagdirektør, Kirsti Bjune  

 HR- direktør, Marianne Jørstad 

 Kommunikasjonsdirektør, Margrete Halvorsen  

 Informasjonssikkerhetsleder, Sissel Ertenstein (frem til 01.11.19) 

Sekretærfunksjon fra adm.dir sekretariat. BSU utgjør sykehusets beredskapsledelse.     

Utvalget har fra 2019 tre underutvalg: Beredskapsøvelser og medisinsk simulering, psykososialt team 
og sikkerhetsorganisasjon. Fra 2019 er de to underutvalgene Beredskapsøvelser og Ressursteam for 
medisinske akuttøvelser slått sammen til ett underutvalg Beredskapsøvelser og medisinsk simulering 

Underutvalgene rapporterer til BSU og leverer egne årsrapporter som behandles av BSU.  

Møteaktivitet og sentrale saker behandlet: 

Utvalget har i 2019 gjennomført 5 møter og 1 heldagssamling med tema årlig evaluering av 
sykehusets beredskapsplan. 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 2018 fra underutvalgene 

- HMS mål 2019 beredskap og sikkerhet 

- Overordnet plan for planlagte og uanmeldte beredskapsøvelser rullert for 2019 – 2022 med 

datoer for 2019  

- Obligatorisk opplæring brann + HLR, evaluering av opplæringen i 2018 og nytt opplegg 2019  

- Ny organisering av underutvalg Beredskapsøvelser og Ressursteam medisinsk akuttøvelse 

- Ny sammensetning underutvalg Psykososialt team 

- Scenario truende person i Servicetorget – ivaretakelse av ansatte   

- Rutiner for vakttelefoner klinikk i sykehuset 

- Hendelse Lynnedslag 6. juni 2019 – konsekvenser og oppfølging 

- Beredskapsnummer og satellitt telefon i sykehuset  

- Høring – Regional beredskapsplan for influensapandemi 

- Informasjon fra nettverksmøter for sikkerhetsledere HSØ 

- Planlegging av øvelse med ytre etater i 2020  

- Beredskapsøvelse «Brudd på vannforsyning» i samarbeid med Nesodden kommune. 

Evalueringsrapport. 

- Invitasjon fra Sykehuspartner til deltagelse i skrivebordsøvelse «IKT samvirke sykehus SPHF». 

- Ny organisering av fagområdet beredskap og sikkerhet i sykehuset med fremdriftsplan 

- Digitalisering av rutiner for akuttsekk 
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- Implementering ny sikkerhetslov i helse – og omsorgssektoren – kartlegging verdi og 

skadevurdering i HSØ og SunHF  

- Evaluering av obligatoriske beredskapsøvelser for operativ beredskapsledelse, nattevakter og 

personell i vaktordninger   

Annen aktivitet/saker: 

- Ny organisering av oppgaver knyttet til beredskap, sikkerhet og personvern med 
systemansvar for området er besluttet lagt til stab administrerende direktør. Fungerende 
beredskaps- og sikkerhetsleder har fått oppdraget å etablere den nye organisasjonen 
herunder ny sammensetning av sikkerhetsorganisasjonen for håndtering av gradert 
informasjon og dokumenter som følge av Sikkerhetsloven.  

- Ved etablering av ny organisering vil oppgaver knyttet til dagens underutvalg 
Sikkerhetsorganisasjon inngå i stabsorganisasjonen og utvalget vil fra da utgå.  

- Rekruttering av beredskap og sikkerhetsleder/informasjonssikkerhetsleder i sykehuset er 
ansatt med oppstart i stillingen 1.april 2020.   

 
Gjennomført opplæring/øvelser:  

- Årlig obligatorisk opplæring alle ansatte i brann og HLR 
- Opplæring/øvelse av beredskapsledelsen i proaktiv ledelse, tiltakskort og førstemøte med 

uanmeldt case fast sak alle BSU møter    
- Opplæring av beredskapsledelsen i praktisk bruk av satellitt telefonen  
- Uanmeldt øvelse for beredskapsledelsen og teknisk drift i samarbeid med vertskommune – 

Brudd på vanntilførsel  
- Beredskapsøvelser tiltakskort for operativ beredskapsledelse, totalt 9 øvelser    
- Medisinske akuttøvelser for leger og sykepleiere og obligatorisk DHLR øvelse for alle 

nyansatte leger og sykepleiere, totalt 21 øvelser   
 

Deltakelse i kompetanseutvikling/Nettverksmøter: 

- Deltagelse i regionalt beredskapsutvalg (RBU) av fast representant fra BSU:  
o Fagdirektør Kirsti Bjune (frem til oktober 2019) – 3 møter  
o Avdelingssjef Inger Nitteberg (fra oktober 2019) – 2 møter     

- Fagdirektør deltatt på Regionalt beredskapsseminar i Sarpsborg 8. og 9.mai (dag 2) 
- Fagdirektør deltatt på Nasjonal Helseberedskapskonferanse i Stavanger 26.-27.november   
- Deltagelse i regionalt nettverk for sikkerhetsledere:  

o Avdelingssjef Inger Nitteberg – 3 møter      
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Oppdrag og bestilling 2019 for Sunnaas sykehus HF:  2.3 Beredskap og sikkerhet  

Det vises til NATO-øvelsen Trident Juncture, Helseøvelsen 2018 og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst 

RHF i 2018. Videre vises det til sikkerhetsloven og Helsedirektoratets nasjonale risiko- og 

sårbarhetsanalyse for helsesektoren i 2017 og 2018. 

Annen oppgave 2019 

 Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen av Trident 
Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018. 

 Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov. 

 Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for 
helsesektoren, jf. oppdrag i 2018. 

 
Sunnaas sykehus HF var ikke direkte involvert i Trident Juncture, nasjonal helseøvelse 2018. 

Sykehuset oppnevnte lokal «trainer» for beredskapsledelsen som har deltatt i alle oppsatte 

læringsprogram og øvelser for proaktiv ledelse og stabsmetodikk i regional regi. Lokal «trainer» har 

gjennomført opplæring i proaktiv ledelse og stabsmetodikk for beredskapsledelsen samt øvelser med 

relevante case. Alle medlemmer av beredskapsledelsen har gjennomført e-læringskurset i proaktiv 

ledelse – og stabsmetodikk. E-læringskurset er også anbefalt gjennomført for legegruppen i 

sykehuset som utgjør operativ beredskapsledelse inntil beredskapsledelse er satt.  

Sunnaas sykehus HF har fulgt opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyser (ros-

analyser) gjennom det regionale arbeidet med ros-analyser på beredskapsområdet. Sykehuset har i 

denne forbindelse sendt inn oversikt over alle gjennomførte ros-analyser for beredskapsområdet. 

Rapporten fra det regionale arbeidet vil bli fulgt opp på lokalt nivå når denne er ferdigstilt.  

Beredskaps- og sikkerhetsutvalget i Sunnaas sykehus HF er orientert om endringer i ny sikkerhetslov 

gjeldende fra 1. januar 2019. Medlemmer av sykehusets sikkerhetsorganisasjon har gjennomført e-

læringskurset «Kort innføring i ny sikkerhetslov». Sikkerhetsleder har deltatt i ulike regionale 

informasjons- og kartleggingsmøter i forbindelse med implementering av ny sikkerhetslov og 

oppdraget fra Hele- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en verdi- og skadevurdering av 

virksomheten. Sykehuset har gjennomført og oversendt kartleggingen i henhold til bestilling, malverk 

og frister. 

       

Sunnaas sykehus HF, den 13.februar 2019  

For BSU 

Inger Nitteberg, avdelingssjef eiendom og intern service 


