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Saksgang Møtedato 
Styret Sunnaas sykehus HF 22.2.22 

Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF 8.2.22 

Sentralt kvalitetsutvalg 8.2.22 

Klinikkledelsen Sunnaas sykehus HF (kun analyse alvorlige uønskede 
hendelser) 

3.2.22 

Arbeidsmiljøutvalget 1.2.22 
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HMS-årsrapport 2021 inkludert analyse av alvorlige uønskede hendelser 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar HMS-årsrapport 2021, herunder satsningsområder anbefalt for HMS-
mål 2022 

2. Styret tar Analyse av alvorlig uønskede hendelser til etterretning 
 
 
 
 
Nesodden, 22.02.22 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
HMS-årsrapport gir innsikt i foretakets arbeid og status innen helse, miljø og sikkerhet. 
Rapporten ivaretar krav til fastsettelse av HMS-mål samt rapportering på regionale HMS-
indikatorer. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Om HMS-årsrapport 2021 
På bakgrunn av måloppnåelse og utfordringsområder anbefales følgende 
hovedsatsningsområder for 2022: 

1. Sykefravær: Sykefravær påvirker arbeidsmiljø/trivsel, organisatorisk arbeidsmiljø 
(opplæring, bemanningsplanlegging) og pasientsikkerhet. Mål: sykefravær under 6,3 %. 
Tiltak 1: Deltakelse i prosjekt «Der skoen trykker»  
Tiltak 2: Styrket oppfølging og lederstøtte fra personal, BHT og NAV 

2. Psykososialt arbeidsmiljø: Etter to år med pandemi har mange opplevd merbelastning 
som følge av rekrutteringsutfordringer, høyt sykefravær, pålagt hjemmekontor og 
mindre sosial og faglig kontakt med kollegaer. Det utarbeides tiltak for å øke 
fellesskapsfølelsen og å gjenopprette det gode arbeidsmiljøet som gjør at medarbeidere 
trives i jobben.  

3. Obligatorisk opplæring: Øke deltakelsen på obligatorisk opplæring. 
4. Systematisk HMS-arbeid: Kvalitetsportalen med modulene for handlingsplaner, 

vernerunde, risikovurderinger, revisjoner, årshjul og samsvarsvurderinger skal tas i bruk i 
2022, og vil bidra til å sikre oversikt, kontroll samt forenkle etterlevelse av krav.  

5. HMS i byggetrinn 3: HMS-perspektivet skal ivaretas i byggeprosjektet gjennom 
involvering og medvirkning fra ansattes representanter, bedriftshelsetjenesten og 
vernetjenesten. 

 
Om analyse alvorlige uønskede hendelser 2021 
Analysen gjøres i tråd med kvalitetssystemets CARF-anbefalte standard 1.H.11 og forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring (§ 8 plikten til å evaluere meldinger om avvik). Analysen 
svarer også opp Riksrevisjonens anbefalinger vedr. læring av meldte hendelser.  
 
Analysen avgrenses til alvorlige hendelser meldt i forbedringssystemet TQM-helse. 
Det er meldt 11 alvorlige hendelser innen pasient- medarbeider- og driftshendelser; fall, 
personskade ansatte, beredskap og informasjonssikkerhet (beskrevet i kapittel 2 i 
rapporten). Rapporten viser også en oversikt over totalt antall meldte hendelser, og utvikling 
over fire år. Satsningsområder for 2022 anbefales som følger; meldekultur, fallforebygging, 
beredskapsøvelser/varsling og informasjonssikkerhet. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 

Satsningsområder som beskrevet i saksfremlegg og rapport legges til grunn for arbeidet i 
2022. 
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