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1 Forord 

Årsrapporten skal gi innsikt i Sunnaas sykehus HF sitt arbeid med og status innen helse, miljø og 

sikkerhet (HMS). Systematisk HMS-arbeid skal foregå på alle plan i virksomheten og sikrer at 

aktiviteter kontinuerlig planlegges og utføres for å redusere risiko for/følge opp skader på 

mennesker, miljø og materiell i form av kartlegging, risikovurdering, handlingsplaner og rutiner. 

Administrerende direktør har overordnet ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og for at det 

utøves internkontroll i samsvar med HMS-lovgivningen.   

Ledere har ansvar for å gjennomføre HMS-arbeidet i samarbeid med verneombudet og øvrige 

ansatte. Systematisk HMS-arbeid er hjemlet i Internkontrollforskriften.  

Sunnaas sykehus har som mål at arbeidssituasjonen til den enkelte skal være meningsfylt og 

helsefremmende. Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt er forutsetninger for god 

pasientbehandling. Sunnaas sykehus skal være en arbeidsplass ansatte er stolte av og hvor de trives 

med å jobbe. Helseforetaket har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø i samarbeid med de ansatte.  

Årets HMS-rapport er resultatet av en prosess som involverer innspill fra ulike nivåer i virksomheten, 

og ansvaret for rapporten ligger hos administrasjons- og organisasjonsdirektør. Rapporten beskriver 

måloppnåelse og aktiviteter innen HMS for 2020, og bruker erfaringer fra 2020 til å anbefale 

forbedringer og utvikling i 2021.  

Det er krav om skriftlig dokumentasjon for:  

 Fastsettelse av HMS-mål  

 Oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet innen HMS-området  

 Kartlegging av farer og problemer og vurdering av risikoforhold  

 Utarbeidelse av handlingsplan  

 Iverksettelse av tiltak for å redusere risiko  

 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt 

forsvarlig. Viktig i det systematiske HMS-arbeidet er den nasjonale medarbeiderundersøkelsen 

ForBedring, forbedringssystemet TQM og dokumentstyringssystemet Heliks.  

2020 var preget av Covid-19 pandemien. I mars hadde foretaket et smitteutbrudd som førte til at ca. 

150 ansatte ble satt i karantene fra en dag til en annen. Deretter kom den nasjonale nedstengingen 

og sykehuset gikk inn i en forhøyet beredskapssituasjon som varte frem til sommeren. For HMS-

området har en viktig konsekvens vært at medarbeiderundersøkelsen ForBedring ble avsluttet uten 

gyldig resultat. 
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2 HMS-organisering Sunnaas sykehus HF 

Systemansvaret for HMS er kategorisert i henhold til rammeverk for HMS i Helse Sør-Øst (HSØ), og er 

fordelt på områdene helse, miljø og sikkerhet med nivå-2 ledere som ansvarlige.  

Helse  Miljø Sikkerhet 

 Fysisk arbeidsmiljø 

 Mekanisk arbeidsmiljø 

 Psykososialt arbeidsmiljø 

 Organisatorisk 
arbeidsmiljø 

 Kjemisk arbeidsmiljø 

 Biologisk arbeidsmiljø 

 Transport 

 Forurensning/utslipp 

 Forbruk av 
ressurser/energi 

 Avfallshåndtering 

 Klimatilpasning 

 Helsefremmende 
omgivelser 

 Utstyr og bygning  

 Kjøretøy  

 Brannvern 

 Beredskap 

 Sikkerhet 
 

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

Linjeledelsen har gjennomføringsansvar, og vernetjenesten skal påse at virksomheten følger 

regelverket. Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå virksomheten med å skape sunne og trygge 

arbeidsforhold. 

3 Måloppnåelse 2020 og videreføring 2021, utfordrings- og satsningsområder  

3.1 Måloppnåelse 2020 og videreføring 2021 

HMS-

område 

Mål og tiltak 2020 Status og måloppnåelse 

Mål oppnådd 

Mål delvis oppnådd eller i 

prosess 

Mål ikke oppnådd 

2021 

Sy
st

e
m

at
is

k 
H

M
S-

ar
b

ei
d

 

Revisjon av system for 

internkontroll: Heliksprosedyre 

«evaluering av internkontroll»  

Tiltak : vurdere ISO 14001-system 

for etterlevelse av lovkrav 

Besluttet ikke påbegynt 

pga etablering av nytt 

system for 

virksomhetsstyring i 2021 

Videreføres 2021.  

 

System for 

virksomhetsstyring. 

HMS-området samordnes i 

henhold til Rammeverk for HMS-

styring HSØ 2015-2020, og 

integreres med kvalitet og 

pasientsikkerhetsarbeidet i 

henhold til Regional strategi for 

kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 

2018-2020 

Tiltak: 1) forbedre rutine/metode 

for risiko- og sårbarhetsanalyse   

Besluttet ikke prioritert 

fordi Rammeverk for 

HMS-styring og Regional 

strategi for 

pasientsikkerhet og HMS 

ble utdatert da arbeidet 

med regional delstrategi 

ble forankret høsten 

2020.  

Videreføres 2021.  

 

System for 

virksomhetsstyring. 

 

Kompetanseheving i 

lederlinjen. 
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2) kompetanseheving: 

«Risikovurdering» 

Enheter med godt sikkerhetsklima 

skal være minst 75 prosent i 2020 

målt gjennom undersøkelsen 

ForBedring/beregnet med 

Helsedirektoratets definisjon på 

indikatoren. 

Tiltak: overvåke alvorlige HMS-

hendelser hvert tertial. 

Foretaket har ikke gyldig 

datagrunnlag for 

indikatoren grunnet 

ugyldig resultat på 

ForBedring pga pandemi. 

Målet anses nådd fordi 

foretaket i 2019 hadde 

andel enheter med godt 

sikkerhetsklima på 97,5%. 

Ikke prioritert 

satsningsområde for 

2021.  

 

Overvåking av 

alvorlige HMS-

hendelser 

videreføres. 

Sikre at medarbeidere beskyttes 

mot og kan håndtere situasjoner 

med vold og trusler om vold.  

Tiltak: 1) Gjennomføre og arkivere 

risikovurdering av vold/trusler jfr 

Forskrift om utførelse av arbeid. 2) 

Sjekkpunkt i vernerunden. 

Alle har ikke gjennomført 

risikovurderinger. 

Det er ikke arkivert 

risikovurderinger om vold 

og trusler om vold i 2020. 

Sjekkpunkt i vernerunden 

er etablert. 

Videreføres 2021. 

 

Tydeliggjøre 

retningslinjer for 

gjennomføring, 

dokumentasjon og 

årlig oppfølging. 

 

Alle organisatoriske enheter og 

ledergrupper følger opp 

ForBedring og lager HMS-

handlingsplan uavhengig av 

resultat etter ForBedring-

undersøkelsen. 

 

52% har etablert 

handlingsplan (85% i 

2019). 

 

Hovedårsak: ugyldig 

resultat på ForBedring 

grunnet pandemi.  

Videreføres 2021. 

 

H
el

se
 

IA
-a
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d
/H
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e

m
m

e
n

d
e 
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b

ei
d

sm
ilj

ø
 

Øke nærvær/redusere sykefravær 

til 6,5%. 

Tiltak: 1) følge opp internt system 

for registrering/oppfølging av 

ansatte med symptomer på Covid-

19 

2) samarbeid med NAV, to 

møter/år 

3) undersøkelse psykososialt 

arbeidsmiljø: Covid-19 

Sykefravær 2020: 8,2 % 

 

Sykefravær med fradrag 

av fravær registrert som 

koronarelatert: 7,1 % 

 

Videreføres 2021.  

 

 

Redusere frafall som følge av 

langtidssykefravær og 

tidligpensjon. 

Tiltak: 1) opplæring i 

personal/seniorpolitikk 

Pensjonsveiledning 

gjennomført. 

Videreføres 2021. 
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2) pensjonsveiledning 

Inkluderingsdugnad: Minst 5 % av 

nyansatte skal ha nedsatt 

funksjonsevne eller «hull i CV» 

Tiltak: 1) Inntil 6 kandidater til 

arbeidstrening, 2) Etablering av 

praksisplass, 3) standardisere 

utlysningstekst, 4) Vurdere 

tellemetode for oversikt  

3 kandidater har vært 

inne til arbeidstrening, 

praksisplass er etablert og 

utlysningstekst 

standardisert. 

 

Videreføres 2021.  

 

Regionalt tiltak. 

Gjøre AKAN kjent i foretaket.  Informasjon på intranett. 

Heliksprosedyrer 

oppdatert. Brosjyre 

distribuert . 

Videreføres 2021. 

Fokus på 

hjemmekontor. 

 

Redusere gravides sykefravær og 

trygge deres arbeidsmiljø 

 

 Videreføres 2021. 
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Sunnaas reduserer 

klimagassutslipp og 

miljøbelastning fra transport 

78,6 % reduksjon Videreføres 2021 

Sunnaas reduserer 

klimagassutslipp og 

miljøbelastning fra bygninger og 

energibruk 

9,8 % reduksjon Videreføres 2021  

Sunnaas bidrar til miljø- og 

klimaansvarlig forbruk og 

produksjon 

Reduksjonen i mengder 

smitteavfall på 52,45 % 

Videreføres 2021 

Sunnaas utvikler helbredende 

omgivelser og naturverdier 

Prosjektering grønne tak 

utsatt pga. uforutsett 

utgift ved nytt 

nødstrømanlegg 

Videreføres 2021 

 

Sunnaas forbedrer styring, 

holdninger og samarbeid for å nå 

miljømålene 

 Videreføres 2021. 

 

Krav i ISO 14001 

Si
kk

er
h

et
 o

g 

b
er

ed
sk

ap
 Beredskapsplan er gjort kjent for 

alle ansatte med 

ansvar/oppgaver i 

beredskapsplanen 

  

file:///O:/Virksomhetsomfattende/Miljø/14001%20Miljøledelse/14001%20arbeidsdokumenter/4.3%20Planlegging/4.3.3%20Mål,%20delmål%20og%20programmer/Miljøhandlingsplan%202020/FTL%20saken/MHP%20til%20gjennomgang/Miljøhandlingsplan%202020-21%20behandlet%20i%20FTL.xlsx
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Ansatte har gjennomført 

obligatorisk opplæring i brann og 

HLR og PIIP 

53 % har gjennomført 

obligatoriske opplæring. 

Videreføres 2021 

Beredskapsledelsen i Sunnaas har 

deltatt på 2 interne øvelser. 

 

  

 

3.2 Sunnaas sykehus HF sine største HMS-utfordringer i 2021 

 

Nr. Tema Beskrivelse av utfordring 

1 Bemanning 
i beredskap 

Sikre adekvat personellberedskap i pandemisituasjon 

2 HMS-
opplæring 
for ledere 

Foretaket har ikke et godt nok system for å gi HMS-opplæring til ledere, både 
for nyansatte ledere og som vedlikeholdsopplæring for erfarne ledere. 
Dagens praksis for opplæring er ikke i samsvar med krav i lovverk. 

3 Ergonomi/ 
forflytning 

Organisering av forflytningstjenesten og opplæring i forflytning fungerer ikke 
etter etablerte prosedyrer. Det er for dårlig deltagelse på opplæring og det 
meldes årlig personalskader i forbindelse med forflytning. 

4 Systematisk 
HMS-arbeid 

HMS-begrepet er ikke godt nok kjent og ikke godt nok implementert med 
øvrig virksomhetsstyring og internkontroll.  

5 Sykefravær Utfordringsbildet med høyt sykefravær grunnet koronarelatert fravær i 2020 
vil fortsette inn i 2021. Arbeidet med forebygging av sykefravær og 
oppfølging av langtidssykemeldte er nødvendige fokusområder. Foretaket har 
ikke gode nok rutiner for oppfølging og dokumentasjon av arbeidsrelatert 
sykefravær. 

6 Vold og 
trusler 

Det er ikke etablert et godt nok system for gjennomføring av 
risikovurderinger som et verktøy for forebygging av vold og trusselhendelser.  

7 Fysisk 
arbeidsmiljø 

Til dels svært gammel og utdatert bygningsmasse som gir dårlig inneklima og 
dårlige arbeidsforhold for ansatte.  

8 Smittevern Det kreves store ressurser for å sikre adekvat smittevern i en uforutsigbar 
pandemi. 

9 Obligatorisk 
opplæring  

Det er stor svikt i deltagelse på obligatorisk opplæring i brann, HLR og 
informasjonssikkerhet selv om det arrangeres opplæring og det er etablert 
leder-rutiner for oppfølging. 

3.3 Sunnaas sykehus sine satsningsområder innen HMS 2021 

 

Nr. Tema Beskrivelse av satsningsområde 

1 HMS-
opplæring  

Obligatorisk HMS-opplæring for alle ledere implementeres i plan for 
lederutvikling. Rutine for HMS-opplæring for ledere revideres. 

2 Ergonomi/ 
forflytning 

Organisering av forflytningstjenesten skal revideres med mål om økt 
deltakelse og færre personalskader. 

3 Sykefravær Systematisk forebygging og sykefraværsoppfølging.  
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Det skal etableres tydelige rutiner for oppfølging av arbeidsrelatert 
sykefravær.  

4 Vold og 
trusler 

Revisjon og implementering av system for gjennomføring av risikovurderinger 
som et verktøy for forebygging av vold og trusselhendelser.  

5 Obligatorisk 
opplæring 

Øke deltakelsen på obligatorisk opplæring. 

 

 

4 HMS-indikatorer HSØ 

4.1 ForBedring – nasjonal medarbeiderundersøkelse 

ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, HMS-kartlegging og 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, og er en anonym undersøkelse som sendes til alle ansatte 

(med visse unntak) på e-post. Leder bruker resultatene i tilbakemeldingsmøter med gjennomgang og 

diskusjon, og ansattgruppen enes om forbedrings-/bevaringsområder og tiltak. Det er et mål at alle 

medarbeidere på alle nivå skal uttale seg under kartleggingen, samt delta/ha innflytelse på valg av 

forbedrings- og bevaringsområder.  

ForBedring ble sendt ut i mars 2020, og ble pga pandemien stanset kort tid etterpå. SunHF endte 

med en ugyldig overordnet svarprosent på 30 %, mot 91 % i 2019. 

4.2 Sykefravær 2020: Gjennomsnittlig sykefravær 8,2 % (1,7 % over måltall) 

 

Sykefraværsprosent = sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefravær = 0- 16 

dager. Langtidsfravær = Over 16 dager.   

4.2.1 Arbeidsrelatert sykefravær  

Det er 33 registrerte arbeidsrelaterte egenmeldingsdager fordelt på 17 personer, men ingen 

sykefraværsoppfølgingssaker knyttet til disse. Oppfølging av internrevisjon viser at fravær kan 

godkjennes uten kontroll av om det er arbeidsrelatert. 6 av de 17 meldte fraværet som relatert til 

hendelse ved pleie og forflytning av pasienter. Ingen av disse var registrerte personskader. 

4.3 Ytre miljø 

På grunn av pandemien falt ansattes bruk av fly, og ga stort utslag på klimagassregnskapet for 

2020. Sunnaas sykehus var det første sykehuset i Norge som passerte 50 % klimakutt, og 
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klimaregnskapet for 2020 viser kutt på hele 55,4 % siden baseline 2013. Total energibruk i 2020 er 

redusert med 19,2 % ift. 2016-nivået på grunn av foretakets iverksatte energisparetiltak.  

 
Spesialisthelsetjenesten vil innføre rammeverk for miljø og bærekraft i 2021 og 2022, og eierkrav 
om ekstern sertifisering av miljøledelsen vil bortfalle. 

 
De viktigste endringer i Sunnaas sykehus fra 2019 til 2020 oppsummeres slik: 

 Strømforbruk 2020 ned 2,9 %  

 Lekkasje av kjølemedier utgjør 1,53 % av 2020-utslipp (opp fra null i 2019) 

 Flyreiser totalt (innen- og utenlands) ned over 85 % 

 Mengden avfall er forholdsvis uendret i 2020, men kostnader knyttet til avfallshåndtering økte. 

Det var gjennom året en reduksjon i mengde smitteavfall, men en økning i restavfall. 

 Pga. forbedret overvåking/reparasjon av lekkasjer ligger vannforbruket i 2020 langt under 

gjennomsnittet for perioden 2017 - 2019 

4.4 Helse- og miljøskadelige kjemikalier 

HSØ har som mål å redusere bruken av helse -og miljøskadelige kjemikalier i foretakene. Dette er 

kjemikalier som potensielt kan være farlig for personene som kommer i kontakt med dem, eller 

kjemikalier som er uheldig for miljøet. Sykehusinnkjøp jobber etter Helse Sør-Østs restriksjonsliste 

for helse- og miljøskadelige kjemikalier i relevante anskaffelser. 

Sunnaas benytter det elektroniske stoffkartoteket Eco Online. Noen av de registrerte stoffene i 

databasen er klassifisert etter en av fire kategorier basert på fareklassifisering og nødvendig 

oppfølging. Arbeidet som gjøres er avhengig av hver enkelt superbruker i avdelingen som skal 

kartlegge, risikovurdere og holde stoffkartoteket oppdatert. Sunnaas har lite bruk av kjemikalier 

sammenlignet med andre helseforetak i HSØ. 

Sunnaas har totalt 297 registrerte kjemikalier (sikkerhetsdatablader) i stoffkartoteket, og 164 unike 

kjemikalier. Av disse er kun 11 stoffer kategorisert i fareklassifisering med nødvendig oppfølging. 

4.5 Antall HMS-avvik etter tilsyn  

Det er ikke gjennomført eksternt tilsyn i 2020 ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

4.6 Obligatoriske HMS-handlingsplaner  

Indikatoren viser aktive HMS-handlingsplaner. Med utgangspunkt i overordnede mål for 

avviksrapportering, ForBedring og vernerunden, utarbeides interne handlingsplaner. Sykehuset 

utarbeidet i 2020 en midlertidig løsning inntil anskaffelse av handlingsplan-modulen i nytt 

kvalitetssystem er på plass. I 2020 gikk andelen aktive handlingsplaner ned fra 85 % i 2019 til 52 % i 

2020. Hovedårsaken ligger til foretakets ugyldige resultat på ForBedring-undersøkelsen. Arbeidet 

med systematisk HMS har nok også blitt nedprioritert grunnet pandemisituasjonen.  
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4.7 HMS-hendelser 

Indikatoren skal sikre at uønskede hendelser blir rapportert og fulgt opp. Totalt antall HMS-hendelser 

sier noe om meldekultur og synliggjør variasjon i foretaksgruppen.  

Tallet viser antall registrerte HMS-hendelser per brutto månedsverk i perioden x 1000. Tallet for 

Sunnaas sykehus ligger over gjennomsnittet for HSØ. Årsaken til dette antas å være god meldekultur 

etter kontinuerlig og systematisk arbeid med å forbedre meldekulturen. I 2020 har det blitt jobbet 

med opplæring i riktig kategorisering av pasientrelaterte hendelser. Dette arbeidet skal videreføres 

til opplæring også på kategorisering av HMS-hendelser. Hendelsene som meldes knyttes i hovedsak 

til kompetanse/opplæring og psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. 
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4.8 Fraværsskadefrekvens 

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

over skadedagen.  

Sunnaas sykehus registrerte 6 fraværsskader i 2020. Tallet må ikke forveksles med antall 

personskader generelt. Sunnaas ligger nest høyest i regionen og antatt årsak er at vi har et oversiktlig 

bilde over alle registrerte personalskader og kan gå inn i enkeltsaker for å kontrollere om det er en 

fraværsskade. 

 

Årsak: fall/muskel-/skjelett-/løfteskade, smitte og trusler/vold/utagerende adferd.  
 

4.9 Lukkerate for HMS-avvik  

Indikatoren viser om sykehuset har lukket flere eller færre HMS-hendelser enn hva som er registrert. 

Sunnaas sin lukkerate på 0,96 % viser at foretaket gjennomsnittlig lukker om lag like mange saker 

som det registreres. Dette er over gjennomsnittet for HSØ.  
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4.10 Vold og trusler 

Formålet med indikatoren er å sikre at vold og trusler mot medarbeidere blir rapportert og fulgt.  

«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» (Arbeidstilsynet). Helseregionene har tilpasset definisjonen ved å 

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

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

Ved Sunnaas sykehus er det registrert 3 hendelser under vold og trusler i 2020.  
 

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

forklares med at Sunnaas sykehus ikke er et akuttsykehus og at det arbeides med økt bevissthet 

rundt vold og trusselhendelser for å bedre meldekulturen. 

5. Aktiviteter i HMS-arbeidet 2020 

Systematisk oppfølging av HMS-krav gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter 

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

kvalitetssikring, og i det følgende gis en oversikt over aktivitet i ulike fora, samt viktige verktøy og 

arbeidsprosesser innen HMS.  
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5. 1 AMU  

Arbeidstakerrepresentanter Arbeidsgiverrepresentanter 

Marianne Skjellerud, Fagforbundet 
Linn Næsland Solberg, NSF 
Brit Øverland, HVO 

Einar Magnus Strand, Administrerende direktør 
Marianne Jørstad, HR-direktør 
Kathi Sørvig, Klinikksjef 

Ingvild Bjørnelykke, BHT 
 

AMU gjennomførte 7 møter i 2020 med fast agenda knyttet til foretakets utviklingsplan, kvalitet og 

pasientsikkerhetskultur, orienteringer fra arbeidsgiver, vernetjenesten og BHT, sykefravær og aml-

brudd.  

 

I tillegg har AMU behandlet følgende saker: 

 Åpenhet om resultater ForBedring 

 Forslag til ny/midlertidig løsning for HMS-handlingsplan 

 Årsrapport Sunnaas 2019 fra BHT 

 Kartlegging og risikovurdering HMS – Covid-19 

 HMS-årsrapport 2019 

 Revisjon mandat AMU herunder lovkrav for medlemmer og personlige stedfortredere i AMU 

 Revitalisering AMU 

 Vurdering gjenopptakelse/fullføring av ForBedring og Anbefaling for systematisk HMS- 

forbedringsarbeid i 2020 

 Evaluering av sommerferieavviklingen 

 Redegjørelse for AML-brudd per 2. tertial 

 AMU-seminar 22.10 –program 

 Underveisevaluering Covid-19 – resultater 

 Behov for å utbedre/modernisere dobbeltheis i bygg F 

 Status Covid-19. Orienteringssak. 

 AMU-seminar 6.11 

 AKAN – regionalt samarbeid. Orienteringssak. 

 Utkast ny avtale mellom leder og lokalt verneombud 

 Ivaretagelse av ansatte på hjemmekontor  

 Prosjekt «Der skoen trykker» 

5.2 Vernetjenesten  

Alle verneområder har verneombud. Nye verneombud har gjennomgått obligatorisk HMS-opplæring, 

og det er avholdt 12 møter for vernetjenesten med hovedtema: 

 kompetanse i rollen jfr veileder for verneombud i HSØ 

 verneombudets samarbeid med leder og tillitsvalgte  

Møtene i vernetjenesten skal bidra til at verneombudene hjelper, reflekterer og støtter hverandre, 

og det er etablert små, hurtigarbeidende arbeidsgrupper som bl.a. har jobbet med å fornye sjekkliste 
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for HMS vernerunde og ny samarbeidsavtale mellom leder og verneombud. Det er etablert halvårig 

samarbeidsmøte mellom vernetjenesten og administrasjonen. De lokale verneombudene har hatt 

behov for støtte og råd knyttet til konflikthåndtering, lederstøtte og rolle/forventningsavklaring. 

Fra vernetjenesten oppleves tillitsvalgtrollen på Sunnaas å være sterkt knyttet til fagforeningenes 

tillitsvalgte. I 2021 vil vernetjenesten jobbe for økt forståelse og involvering av de lokale 

verneombudenes rolle til å være likeverdige representanter for arbeidstakerne. (Jfr. NOU 2010: 01  

Kap.6.2.5.2). Det er ønskelig å utvikle samarbeidet med organisasjonstillitsvalgte. 

Det enkelte verneombud opererer fritt i sitt verneområde, som bindeledd til ansatte og i tett 

samarbeid med ledelsen. I klinikk er denne organiseringen greit gjennomførbar. I Ikke-kliniske 

enheter har ønsket om hensiktsmessige verneområder medført at noen verneombud forholder seg 

til flere ledere med personalansvar og det kan være sårbart.  Samarbeidsavtalen mellom 

verneombud og ledere skal bidra til å sikre riktig involvering.  

Vernetjenesten har vært pådriver i flere viktige saker gjennom 2020: 

 «Revitalisering AMU» - ekstern foreleser  

 Gjennomføring av obligatorisk HMS-opplæring for AMU-medlemmer og stedfortredere  

 OU- Administrative stab, -og støttefunksjoner og Byggetrinn 3; deltatt i prosjektgruppene, vært 

pådriver for gjennomføring av risikovurdering knyttet til OU  

 Viktig «påse-rolle» i pandemiberedskap 

 Vernetjenesten er representert i svært mange overordnede råd og utvalg; AMU, HMS-forum, 

kvalitetsnettverk, revisjonskomite, arealutvalg, OU-grupper, byggprosjektgruppe, AKAN 

5.3 HMS-dag  

Det skal gjennomføres 2 halve dager med HMS-tema i året, i 2020 ble det bare gjennomført en. 

Målgruppen er utvidet ledergruppe, vernetjenesten og tillitsvalgte, 27 deltakere. Tema ForBedring, 

BHT sin rolle, handlingsplaner og verneombudet som leders samarbeidspartner  

5.4 Bedriftshelsetjenesten  

Bedriftshelsetjenesten Sykehuset Telemark har i tråd med avtale gitt bistand på 420 timer i 2020.  

Generell HMS- rådgivning - herunder 

 Risikovurderinger - vold og trusler  

 Dialogmøter og sykefraværsoppfølging 

 Akansaker  

 Gjennomført influensavaksinering  

 Oppfølging smittevern og stikkskader  

 Arbeidsplassvurderinger og ergonomi, bl.a. veiledning om innkjøp av ergonomisk utstyr 

 Yrkeshygienisk bistand i form av befaringer/målinger/opplæring  

 Oppsøkende virksomhet/møter med ledere 

 Deltakelse på HMS kurs for ledere, knyttet til oppfølging av ForBedring. 

Nærmere om yrkeshygiene 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2010-01/id597723/
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Yrkeshygieniker fra BHT har foretatt befaringer og målinger av inneklima; fukt- og 

muggproblematikk. Rapporter med forslag til tiltak er overlevert oppdragsgiver, og det ble 

gjennomført opplæring for superbruker i Eco-online elektroniske stoffkartotek for kjemikalier. 

Yrkeshygieniker har bistått når det har vært spørsmål om stoffkartoteket og substitusjon av 

kjemikalier, og enkelte spørsmål var knyttet til Covid-19. Yrkeshygieniker har deltatt på møter 

angående forberedelse til miljøsertifisering «Grønt sykehus».  

Nærmere om arbeidsmedisin/ lovpålagte helsekontroller 

Tilbud om helseundersøkelser gis i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid hvert 3. år. Det var sist 

tilbud om helseundersøkelser i 2019, og tilbud gis rutinemessig til arbeidstakere som gjennom sitt 

arbeid er spesielt eksponert for ioniserende stråling, giftige stoffer/kjemikalier/gasser/støv, støy, 

eller er eksponert for asbest på en slik måte at det kan forårsake helseskade. Helsesamtaler i gruppe 

tilbys ansatte med fast stilling på minst 50 % som minst arbeider ¾ av sin stilling på natt.  

 

Smitteoppsporing, oppfølging av ansatte i forbindelse med smitte hos pasient, stikkskade og 

vaksinasjon er eksempler på målrettede helseundersøkelser på bakgrunn av eksponering for 

biologiske faktorer jf. lovverket.  

Forebyggende yrkesvaksinering av risikogrupper og helseundersøkelser på bakgrunn av 

smitteoppsporing/biologiske faktorer utføres etter behov.  

 

Bedriftshelsetjenesten har gitt rådgivning, informasjon og veiledning til ansatte og ledere ved ulike 

forespørsler om arbeidshelse, arbeidsrelatert sykdom, helse og eksponering gjennom individuelle 

samtaler og oppfølging. 

  

Nærmere om personalrettet smittevern 

BHT har bistått med rådgivning innen smittevern i enkeltsaker, oppfølging av prøvesvar, 

henvendelser vedr. enkeltansattes helseplager, generell rådgivning innenfor arbeidshelse og 

smittevern. BHT har bidratt i forberedelsene av influensavaksinering og gjennomførte vaksinasjon i 

2020, og har bistått i forbindelse med utbrudd av skabb og rådgivning ifbm Covid-19. 

  

Vaksiner 2018 2019 2020 

Influensa 439 463 476 

Hepatitt B 6 2 0 
 

 

Nærmere om psykososialt arbeidsmiljø, rusforebygging og sykefraværsarbeid 

BHT har bistått med individoppfølging, prosess-støtte, lederstøtte og undervisning i kommunikasjon. 

BHT sitter i Akanutvalget på Sunnaas, og rådgir og bistår i forbindelse med helseutfordringer, 

sykefravær og konflikter i tilknytning til arbeid. 
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5.4.1 Oppsummering og anbefalinger fra BHT 

Det arbeides godt med helse, miljø og sikkerhet ved Sunnaas Sykehus. Det er fortsatt BHT sitt 

inntrykk at ledere og ansatte tar kontakt i forbindelse med sykefraværsoppfølging, utfordringer i 

arbeidsmiljøet, personalrettet smittevern og for råd innenfor HMS arbeidet. 2020 har vært et 

unntaksår på grunn av covid-19, og selv om elektronisk kommunikasjon har blitt benyttet i større 

grad enn tidligere og kan fungere bra i visse sammenhenger, er noe av det som ville kreve fysisk 

tilstedeværelse dessverre utsatt.  

5.5 Revisjoner 

Program for internrevisjon og risikovurdering er basert på analyse av lovkrav, krav til 

virksomhetsstyring, risiko identifisert i LGG, tilbakemeldinger fra interessenter, avviks- og 

forbedringsmeldinger. Oppfølging av funn fra revisjonene rapporteres for 2020 slik gjennom LGG: 

Revisjonsområde Beskrivelse av revisjonsområde Status 

Pasientsikkerhet Oppfølging og dokumentasjon av barn som pårørende på Sunnaas 
sykehus HF 

 

HMS Oppfølging av arbeidsrelatert sykefravær  

HMS Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ForBedring  

Miljøledelse Kjemikaliehåndtering og risiko-vurderinger  

Smittevern Smittevern tilknyttet pasienter med ESBL-smitte  

Smittevern Leger i klinikk sin kjennskap til smittevern-prosedyrer  

5.6 Helse/arbeidsmiljø 

 

5.6.1 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. 

5.6.2 Vaksinering  

Det ble gjennomført 5 vaksinasjonsdager i tillegg til kollegavaksinering. 83 % av de ansatte, i tillegg til 

eksternt ansatte og studenter ble vaksinert, målet var 75 %. Avdelingen med høyest 

vaksinasjonsdekning ble premiert. 

5.6.3 Sykefravær 

Sykefraværet for 2020 ble 8,2 %, det er en økning fra året før på 1,7 prosentpoeng. Gjennomsnittet i 

2020 for sykehusene i HSØ er 8,1%. 15 % av sykefraværsdagsverkene består av koronarelatert 

sykefravær og utgjør i overkant av ett prosentpoeng av det totale sykefraværet.  

5.6.4 HMS-hendelser og personalskader 

Beskrevet i delrapport «Analyse av kritiske hendelser».  
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5.6.5 Smittevern 

 

Hygieneutvalget 2020: 

Hygienesykepleier (leder) 

Smittevernlege (stedfortreder) 

Fag- og systemansvarlig sykepleier   

Hygienekontakt ved hver avdeling - oppnevnt av avdelingsleder 

Bioingeniør ved Forskningsavdelingen 

Sykepleier ved PIA (poliklinikk og inntak) 

Fysioterapeut med ansvar for Fysioterapisalen 

Ergoterapeut med ansvar for Ergoterapisalen 
 

Handlingsplan for et bedre smittevern er jevnlig tema på smittevernmøte hvor fagdirektør, 

smittevernlege og hygienesykepleier deltar. I tråd med handlingsplanen planlegger og iverksetter 

smittevernteamet på Sunnaas sykehus HF bedre infeksjonsovervåking av HAI 

(helsetjenesteassosierte infeksjoner) som oppstår i sykehuset. Det er utarbeidet en prosjektskisse, 

og urinveisinfeksjoner trekkes ut som fokusområde, ettersom denne infeksjonstypen hyppigst 

oppstår i sykehuset. 

 

Hygieneutvalgets aktiviteter: 

 Kontinuerlig kompetanseheving i smittevern til hygienekontakter for videreformidling til egen 

avdeling/enhet 

 forbedre praksis: dialog om praktisk smittevern som utføres i klinikk  

 prosjektet «de nære ting»:   

o ekstra renhold - berøringspanel 
o håndhygiene må utføres før berøring av berøringspanel  
o spritdispensere for håndhygiene og servietter til overflatedesinfeksjon må finnes nært 

 beredskapssituasjonen for smittevernutstyr i Helse Sør Øst 

 sykehusets beredskapsplan; varslede smitteutbrudd i HSØ videreformidles hvis utbruddet anses å 
ha direkte innvirkning på sykehuset  

 smittevernteam ble opprettet ved etablering av beredskap Covid-19  

 Covid-prosedyrer ble utarbeidet fortløpende av smittevernteamet.  

 gjennomgang av retningslinjer for smittevern 

 smittevernundervisning  

 teststasjon for ansatte med symptomer ble etablert: Hensikten med å tilby prøvetakning på 
Sunnaas var at ansatte med negativt prøvesvar raskere kom tilbake i arbeid, når prøvesvaret 
foreligger samme kveld. 

 verdens håndhygienedag 

 pasientsikkerhetskampanjen; «Godt smittevern, viktig for deg- viktig for meg.» 

 vaksinering av ansatte mot sesonginfluensa  

 utarbeidet ny veggdyr-retningslinje  
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Hygieneutvalget har fast sak i møter: «hvordan er det å arbeide klinisk under en pandemi?» 
Utfordringer i smittevern og tanker deles i hygieneutvalget. Viktig for økt kompetanse og 
erfaringsutveksling. 

Det har ikke vært registrert smittespredning av Covid-19 internt i sykehuset. 

 

5.7 Ytre miljø 

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

revisjon av miljøledelsen i november 2020 ble utsatt til mars 2021 på grunn av pandemien. 

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

Sykehuset arbeidet videre med risikostyring mht. klimaendringer og har sammen med et europeisk 

konsortium søkt om EU midler til pilotarbeid med risikovurdering og klimatilpasning, bl.a. ved bruk av 

grønn infrastruktur.  Arbeidet med helsefremmende omgivelser med fokus på bl.a. lydmiljø og 

døgnrytmestyrt belysning har stoppet opp midlertidig på grunn av pandemien. Helsefremmende 

omgivelser er et relevant tema i HMS-arbeidet fordi de kan bidra til et forbedret arbeidsmiljø. I 

budsjettet legges det opp til arbeid med grønne tak på bygg G i 2021. 

 

Miljørevisjoner mars 2020 – mars 2021: Kjemikaliehåndtering og risikovurderinger ble valgt som 

revisjonstema for å sikre sikker oppbevaring, bruk og avhending av kjemikalier både ifht ansatte og 

pasienter. Revisjonen skulle gjennomføres i klinikkens ressursenhet, men ble utsatt til april 2021. 

6. Sikkerhet og beredskap - beredskaps- og sikkerhetsutvalget (BSU)  

Beredskapsledelsen, bestående av foretaksledelsen, beredskaps – og informasjonssikkerhetsleder og 

smittevernlege, har vært operativ siden mars 2020. Det har medført at mye annen planlagt aktivitet 

har blitt avlyst eller utsatt, herunder en storøvelse med brannvesen og Nesodden kommune. Når det 

gjelder området sikkerhet- og beredskap har den pågående pandemien satt temaet på dagsorden og 

foretaket har lært mye av erfaringene som er gjort. Det planlegges tiltak og forbedringsarbeid som 

følge av disse erfaringene; en større omorganisering av beredskaps- og sikkerhetsområdet i 2021 

inkludert en større revisjon/ omstrukturering av beredskapsplanverket.  

 

Beredskaps- og sikkerhetsutvalget:  

Administrerende direktør, Einar Magnus Strand - leder   

Beredskaps – og informasjonssikkerhetsleder, Tina Nyhuus (fra 01.04.20) 

Eiendomssjef, Steinar Østli Andreassen (fra 01.04.20) 

Avdelingssjef eiendom og intern service, Inger Nitteberg (fram til 01.05.20)   

Klinikksjef, Kathi Sørvig 

Fagdirektør, Kirsti Bjune (fram til november 2020), Grethe Månum (fra november 2020) 

HR- direktør, Marianne Sveen Jørstad 

Kommunikasjonsdirektør, Margrete Halvorsen  

Sekretær 

Utvalget har to underutvalg: Beredskapsøvelser og medisinsk simulering og psykososialt team. 

Underutvalgene rapporterer til BSU og leverer egne årsrapporter som behandles av BSU.  
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Møteaktivitet og sentrale saker behandlet: 

Utvalget har i 2020 gjennomført 6 møter og 1 heldagssamling med tema årlig evaluering av 

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

Utvalget har behandlet saker knyttet blant annet til organisering av beredskapsledelsen Covid-19, 

risikovurderinger knyttet til pandemien, forbedringsmeldinger, regional beredskapsaktivitet, 

overordnet plan for øvelser, brann og HLR-opplæring og forberedelse av møter med ytre etater. 

 

Sunnaas sykehus HF gjennomfører risikovurderinger og følger Normen og styringssystem for 

informasjonssikkerhet for Helse Sør-Øst. Sunnaas sykehus har gjennomført sikkerhetsmåned med 

involvering av alle ansatte ved bruk av materiell levert av Norsis. Sunnaas sykehus har, gjennom 

regionalt beredskapsforum, hatt en representant i evalueringen av HelseCIM som 

kommunikasjonsverktøy. I tillegg har forsyning av nødstrøm blitt gjennomgått, og aggregat er skiftet 

ut.  

 

Gjennomført opplæring/øvelser:  

- Årlig obligatorisk opplæring av ansatte i HLR – måltallet var 557 deltagere, 297 gjennomførte. 

- Opplæring av beredskapsledelsen i praktisk bruk av satellitt telefonen  

- Beredskapsøvelser tiltakskort for operativ beredskapsledelse, ingen øvelser siden reelle 

situasjoner på ukentlig basis har dekket opp behovet for testing. 

- Testing av CIM-innkalling ukentlig ved møter i beredskapsledelsen. 

- Medisinsk simulering:  

Obligatorisk øvelse, tema DHLR i seng: 8 øvelser a 1 time (16 sykepleiere, 5 leger) 

Obligatorisk for LIS, tema epilepsi: 2 øvelser a 1 time (10 leger)  

 

Deltakelse i kompetanseutvikling/nettverksmøter: 

- Deltagelse i regionalt beredskapsutvalg (RBU)  

- Nasjonal Helseberedskapskonferanse i Stavanger 26.-27.november   

- Regionalt nettverk for sikkerhetsledere  

 

7. Avslutning 
HMS-rapport 2020 legges til grunn for internkontroll, forbedring og ved etablering av 

handlingsplaner og tiltak for 2021.  

 

Sunnaas sykehus HF, 3. mars 2021 


